
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๕ ประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วย รวม 40 ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เรื่อง ทัศนธาตุในงานศิลป ์  จำนวน   5 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  เรื่อง สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว จำนวน 10 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เรื่อง สนุกกับการปั้น   จำนวน   5 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เรื่อง วัสดุสวยด้วยภาพวาดสร้างสรรค ์ จำนวน 12 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 5  เรื่อง คุณค่าของภูมปิัญญาท้องถิ่นไทย จำนวน   8 ชั่วโมง 

               คณะผู ้จ ัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับตัวชี ้ว ัดและสาระ 
การเรียนรู ้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ ่งหวังให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถ
และความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

               ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้   
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ต่อไป  

         คณะผู้จัดทำ
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวชิา ศิลปะ สาระที ่1 ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 40 ชัว่โมง  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  สัดสว่นคะแนน ระหวา่งภาค : ปลายภาค 80 : 20 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน
การเรียนรู้
และตัวชี้วัด 

สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 
1 ทัศนธาตใุนงานศิลป์ ศ 1.1 

ป.3/3  
ป.3/9 
ป.3/10     

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
4.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 

เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ  ใน
สิ่งแวดล้อมและงานศิลปะ การสังเกต จำแนก และนำทัศนธาตุ
ของสิ่งต่าง ๆ  มาออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ใหม่ ๆ   โดยใช้การ
ฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
กระบวนการทำงานเป็นทีม อธิบายขั้นตอน ลักษณะวิธีการสร้าง
งาน รู้จักแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน จะทำให้สามารถรู้ถึง
ที่มา แนวคิด และผลงานศิลปะจะมีคุณค่ายิ่งขึ้น 
 

5 10 2 

2 สร้างสรรค์ศิลปะจาก
สิ่งแวดล้อมรอบตวั 

ศ 1.1 
ป.3/1 
ป..3/2 
ป.3/4 
ป.3/6 
ป.3/8 
ป.3/9 
ป.3/10     

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
 
 
 

รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ รอบตัว 
สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้ โดยการนำมา
วิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และสร้างเป็นภาพวาด ภาพพิมพ์ โดย
ใช้สีเทียน ดินสอสี หรือสีโปสเตอร์ มาระบายให้สวยงาม พร้อมทั้ง
บรรยายกระบวนการสร้างงาน รู้จักปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟัง 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนการประยุกต์หรือคิดริเริ่มสิ่ง
ใหม่ต่อยอดสิ่งเดิมพัฒนาเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ จะ
เป็นการสร้างมูลค่าของงานศิลปะเพิ่มขึ้น 
 

10 25 5 



2 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน
การเรียนรู้
และตัวชี้วัด 

สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 
3 สนุกกับงานปั้น ศ 1.1 

ป.3/5 
ป.3/7 
ป.3/8 
ศ 1.2 
ป.3/2 
 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร ์
3.ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
4.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
5.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
7.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทงาน 3 มิติ แบ่งเป็น
การปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง และการปั้นลอยตัว โดยใช้
ชุดเครื่องมือปั้นหรือใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นเอง หรือ
วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลงานที่สามารถ
จับต้องได้ คนไทยทุกยุคสมัย นิยมใช้ผลงานปั้นประดับ
ตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม การค้นคว้า เรียนรู้ยุค
สมัยของผลงานปั ้น จากสื ่อต่าง ๆ ภูม ิปัญญาหรือ 
ปราชญ์ชาวบ้าน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียน ในการ
นำความรู้ ทักษะ มาประยุกต์สร้างสรรค์ ให้เหมาะกับ
สภาพการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งยังรู้สึกภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ 
 

5 10 5 

4. วัสดุสวยด้วยภาพวาด
สร้างสรรค ์

ศ 1.1 
ป.3/2  
ป.3/4 
ป.3/6 
ป.3/8   
     

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
3.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
4.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ มาวาด
ภาพ ปั้น หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก บนวัสดุ
รูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ และวิเคราะห์
ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื ่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงใน
งานทัศนศิลป์ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและ
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาของ
งาน นำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
 
 

12 25 3 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน
การเรียนรู้
และตัวชี้วัด 

สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 
5. คุณค่าของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไทย 
ศ 1.1  
ป.3/2  
ป.3/7   
ศ 1.2 
ป.3/1 
ป.3/2 
 
 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
4.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
5.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
6.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้เทคนิคต่าง  ๆ
การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่น
และสากล ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติและรู้ถึง
คุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู ่คู ่ก ับประเทศ 
บรรยายเล่าถึงความเป็นมา เทคนิคกระบวนการสร้างงานจาก
วัสดุต่าง ๆ ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิด
งานใหม่ที่พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์     เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม                       เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
 ป ๓/๓ จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ  ในธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง 

รูปทรง พื้นผิว 

๒.สาระสำคัญ 
 เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ  ในสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะ การสังเกต จำแนก และ
นำทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ มาออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ใหม่ ๆ โดยใช้การฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม อธิบายขั้นตอน ลักษณะวิธีการสร้างงาน รู้จักแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน จะทำให้สามารถรู้ถึงที่มา แนวคิด และผลงานศิลปะจะมีคุณค่ายิ่งขึ้น 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๔.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถจำแนกทศันธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เขียนแผนภาพความคิดทัศนธาตตุ่าง ๆ  

ในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และเห็นความสำคัญของทัศนธาตทุี่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป ์ 

๕.  สาระการเรียนรู ้
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะได้ 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ข้ันกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
๑.ครูนำภาพวาดเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์มาให้นักเรียนดู จากนั้นร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
   - ภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ภาพวิวทิวทัศน์) 
   - ในภาพมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ มีต้นไม้ มีภูเขา มีทุ่งนา) 
   - สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพมีรูปร่างและรูปทรงอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
ต้นไม้ มีรูปร่างตรง สูง และมีใบแผ่ปกคลุมต้น ภูเขามีความสูง และมืด
ทึบ) 
   - สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพมีเส้นลักษณะใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เส้นตรง 
และเส้นโค้ง) 
   - สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพมีสีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ต้นไม้และทุ่งนา
มีสีเขียว ภูเขามีสีเทา) 
   - ส ิ ่งต ่าง ๆ ท ี ่อย ู ่ ในภาพมี พ ื ้นผ ิว อย่างไร (ต ้นไม ้และภูเขา 
มีพื้นผิวที่ขรุขระ) 
๒.ให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่าง  ๆที่อยู่รอบตัว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ต้นไม้ รถยนต์ 
หนังสือ คน ถนน อาคาร จากนั้นร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 
    - สิ่งที่อยู่รอบตัวที่นักเรียนเลือกคืออะไร 
    - สิ่งนั้นมีรูปร่างหรือรูปทรง อย่างไร 
    - สิ่งนั้นมีเส้นลักษณะใด 
    - สิ่งนั้นมีสีอะไร 
    - สิ่งนั้นมีพื้นผิวเป็นอย่างไร 
๓.ครูถามนักเรียนเพื่อให้เกิดความสงสัยว่าถ้าสิ่งที่เราเห็นในธรรมชาติมีสี 
รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวแตกต่างจากที่เห็นนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น สี รูปร่าง 
ร ูปทรง พื ้นผิวต่าง ๆ ที ่พบในภาพธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็น ส่ิงรอบตัว 
 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ๑.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนเคยเห็นมีอะไรบ้าง แล้วมีสี รูปร่าง 
รูปทรง พื้นผิวอย่างไร 
   ๒.ครูร่วมอภิปรายว่าถ้าต้นไม้เป็นสีแดง ภูเขาเป็นสีเหลือง ท้องฟ้าเป็นสี
ชมพู รูปร่างของต้นไม้มีรูปเหมือนสัตว์เลื้อยคลาน และพื้นผิวของสิ่งต่าง  ๆ
ที่เคยพบเห็น อาจมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง   

  ๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ ส่ิงที่เคยพบ
เห็น กับส่ิงที่เกิดขึ้นใหม่ 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
   ๑.นักเรียนศึกษาผลงานภาพวาดธรรมชาติของศิลปินแวนโก๊ะแล้วแสดง
ความคิดเห็นว่าภาพนั้นมีความแตกต่างจากธรรมชาติหรือภาพวาดระบาย
สีที่เราเคยพบเห็นอย่างไร 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงต่าง  ๆที่พบในธรรมชาติและภาพวาด 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
   ๑.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม พิจารณาทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง เส้น 
สี และพื้นผิวในงานภาพวาดของของศิลปิน แวนโก๊ะ จากนั้นเขียน
เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 

๒.ให้แต่ละกลุ ่มสร้างผลงานภาพวาด จากสิ ่งที ่ได้เร ียนรู ้มา  
๑ ภาพ โดยครูกำหนดสถานการณ์ว่า ถ้านักเรียนจะมีส่วนช่วย
อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อ
สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

๓๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ ส่ิงที่เคยพบ
เห็น กับส่ิงที่เกิดขึ้นใหม่ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
๑.ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาพที ่กลุ ่มสร้างขึ้น
เกี่ยวกับการใช้ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว 
๒.ร่วมกันสรุปเพื่อหาคำตอบว่าการสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถทำ
ได้หลากหลายอยู่ที่การศึกษา ดัดแปลง คิดใหม่ และมีเหตุผล 

 ๑๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และประยุกต์

กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.ภาพผลงานทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม 
๔.ผลงานภาพวาดธรรมชาติของศิลปิน แวนโก๊ะ  

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 

 
 



8 
 

ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ือง ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม 

๑.ตัวอยา่งภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เส้นตรง (Straight Line) 
          เส้นตรงในธรรมชาติ                              เส้นตรงที่มนุษย์สร้างข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

เส้นโค้ง (Curve Line) 
                   เส้นโค้งในธรรมชาติ                             เส้นโค้งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

 

 

 

                             

 

 

 

                                

 

 

 

ภาพจาก : https://pixabay.com 

 

ภาพจาก :  https://www.babbaan.in 

 

ภาพโดย panasaya wrogsri                                                           
ภาพจาก : https://panassayawongsri.wordpress.com 

 

https://pixabay.com/
https://www.babbaan.in/2017/01/partion-design.html
https://panassayawongsri.wordpress.com/
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      ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม                       

๒.ตัวอยา่งภาพผลงานทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพโดย: เด็กหญิงแวววรีย์ เสลานอก นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓  

โรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 

 
ภาพโดย: เด็กหญิงนิศาชล จวนอึ้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

โรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ือง ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม                       

๓.ตัวอยา่งผลงานภาพวาดธรรมชาติของศิลปิน แวนโก๊ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก http://realmetro.com 

 

 

 

 

http://realmetro.com/


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์     เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนุกกับการวาดเส้น                            เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
 ป ๓/๓ จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง 

รูปทรง พื้นผิว 
ป ๓/๑๐ บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน 

๒.สาระสำคัญ 
เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึกและอารมณ์ได้ด้วย

ตัวเอง และด้วยการสร้างเป็น รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ โดยใช้การฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม อธิบายขั้นตอน ลักษณะวิธีการสร้างงาน รู้จักแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน จะทำ
ให้สามารถรู้ถึงที่มา แนวคิด และผลงานศิลปะจะมีคุณค่ายิ่งขึ้น 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๔.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

๔.จดุประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของเส้นและความรู้สึกของเส้น วาดแผนผังด้วยเส้นลักษณะต่าง ๆ ได้ 

และชื่นชมผลงานการวาดภาพของตนเองและผู้อื่น  

๕. สาระการเรียนรู ้
เส้นลักษณะต่าง ๆ และความรู้สึกของเส้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคลื่น เส้นตัดกัน เส้นขาด เป็นต้น 

สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
    ๑.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๒ คน  วาดภาพบนกระดานหน้าชั้นเรียนโดย
ให้นักเรียนนำเส้นมาวาดจากประสบการณ์ของตนเองโดยจำกัดเวลา ๑ นาท ี 
   ๒.ครูนำภาพวาดเส้นลักษณะต่าง ๆ  และอธิบายความรู้สึกของเส้น ให้แก่
นักเรียนดู เช่น เส้นตรง เส้นหยัก เส้นโค้ง เส้นประ เส้นขด 
   ๓.จากนั้นกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ โดยครูใช้คำถาม 
ดังนี้  
      - ภาพที่นักเรียนเห็นบนกระดานเป็นภาพอะไร 
      - ประกอบด้วยเส้นอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เส้นตรง เส้นหยัก เส้น
โค้ง เส้นประ เส้นขด) 
      - ทั้ง ๒ ภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
      - นักเรียนคิดว่าการฝึกวาดเส้นต่าง ๆ  เหล่านี้ มีความสำคัญต่อการวาด
ภาพหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ มีความสำคัญ เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐาน
ในการวาดภาพ) 

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล เรื่องเส้นลักษณะต่าง ๆ  
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น สิ่งรอบตัว 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ๑.ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่าการวาดเส้นให้สนุก สามารถวาดได้
หลายวิธี เช่น วาดเส้นตรง เส้นหยัก เส้นโค้ง เส้นประ เส้นขด วาดแบบเส้น
ขนาน วาดแบบเส้นตัดกัน วาดแบบเส้นโค้งและเส้นโค้งตัด วาดแบบเส้นวน
ไปวนมา วาดแบบเส้นผสมกัน 
  ๒.ครูสาธิตเส้นที่ใช้ในการวาดภาพแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนดูเพิ่มเติมดังนี้ 
      - วาดเส้นตรง เส้นหยัก เส้นโค้ง เส้นประ เส้นขด  
      - วาดแบบเส้นขนาน 
      - วาดแบบเส้นตัดกัน 
      - วาดแบบเส้นโค้งและเส้นโค้งตัด 
      - วาดแบบเส้นวนไปวนมา 
      - วาดแบบเส้นผสมกัน 
๓.ครูอธิบายเพิ ่มเติมว่าหากเรานำเส้นต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน 
ก็จะเกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ภูเขา ทะเล ต้นไม้ สัตว์ สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง  

  ๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
ลักษณะต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
   ๑.ครูใช้คำถามให้นักเรียนเกิดความสงสัย ดังนี ้
      - นอกจากดินสอที่นักเรียนใช้ในการวาดเส้นแล้ว นักเรียนคิดว่า มีวัสดุ
อุปกรณ์อะไรอีกบ้างที่สามารถนำมาใช้ในการวาดเส้นและวาดภาพต่าง  ๆได้  
  ๒.นักเรียนศึกษาการวาดเส้นและความรู้สึกของเส้น การใช้วัสดุอะไรใน
การวาด 
  ๓.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้วาดเส้น 
(ตัวอย่างคำตอบ สีเทียน สีไม้ ปากกา ปากกาเคมี พู่กัน) 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
ลักษณะต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
   ๑.ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ ่มกลุ ่มละ ๕-๖ คน โดยครูกำหนด
สถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม วาดแผนผังเมืองในอนาคต โดยมี
สถานที่สำคัญ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และ
อื่น ๆ ได้ตามจินตนาการ 
  ๒.นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู่ร่วมกันใน
กลุ่มของตนเอง และสามารถสื่อสารการวาดแผนผังเมืองในอนาคตได้
ชัดเจน ถูกต้อง สวยงามตามสถานการณ์ที่กำหนด 

 ๓๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ สิ่งที่เคยพบ
เห็น กับส่ิงที่เกิดขึ้นใหม่ 
ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี รู้จักรับผิดชอบ 
- การรู้จักปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
   ๑.ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน เกี่ยวกับการวาดเส้นลักษณะ ต่าง ๆ  ที่นำมา
สื่อสารในรูปแบบการวาดแผงผังเมืองในอนาคตตนเอง 
   ๒.ครูให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในการสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถทำได้
หลากหลายอยู่ที่การศึกษา ดัดแปลง คิดใหม่ และมีเหตุผล 

 ๑๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ
ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ภาพลักษณะของเส้นและความรู้สกึของเส้น 
๓.ภาพวาดวิธีการวาดเส้น 
๔.ผลงานภาพวาดลายเสน้ (วาดแผนผัง) 

๘. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง สนุกกับการวาดเส้น 

๑.ตัวอยา่งภาพลักษณะเส้นและความรู้สึกของเส้น  
๑.เส้นตั้งหรือเส้นดิ่ง ใหค้วามรู้สกึทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของ   

ความซื่อตรง  
 

 

 
๒.เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย  

 

๓.เส้นเฉียงหรือเส้นทแยง ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง  
 
 
 

 

๔.เส้นหยักหรือเส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ  
ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง  

 

 

๕.เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สกึ เคลื่อนไหวอยา่งช้า ๆ ลื่นไหล ตอ่เน่ือง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล  
 

 
 
๖.เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา 

ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง สนุกกับการวาดเส้น 

๗.เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเน่ือง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเครียด 
 

 

๘.เส้นคดหรือเส้นโค้งเป็นลูกคลื่น เป็นเส้นโค้งข้ึนลงต่อเนื่อง ให้ความรู้สกึเลื่อนไหล      
อ่อนช้อย นุ่มนวล ยดืหยุ่น 

 

 

๙.เส้นโค้งอิสระ ให้ความรู้สึกวุ่นวาย ยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ 
 

 

 

 

๒.ภาพวาดวิธีการวาดเส้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ขนาน เสน้ตดักนั 

เสน้โคง้และเสน้โคง้ตดั

กนั 

เสน้วนไปวนมา 

เสน้ผสมกนั 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง สนุกกับการวาดเส้น 

๓.ผลงานภาพวาดลายเส้น (วาดแผนผัง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโดย: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ภาพโดย: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

โรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์     เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผสานเส้นเป็นภาพ                      เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๓ จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ  ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง 

รูปทรง พื้นผิว 
ป ๓/๙ ระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์น้ัน ๆ  

๒.สาระสำคัญ 
เส้น รูปร่าง รูปทรงที่ปรากฏเป็นระยะที่สม่ำเสมอ หรือเป็นระยะที่กำหนดไว้ตามอารมณ์และความรู้สึกของ 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ที่ทำให้เกิดจังหวะต่าง ๆ  อย่างน่าสนใจ นำมาออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ใหม่ ๆ   โดยใช้ 
การฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม อธิบายขั้นตอน ลักษณะ
วิธีการสร้างงาน รู้จักแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน จะทำให้สามารถรู้ถึงที่มา แนวคิด และผลงานศิลปะจะมีคุณค่า
ยิ่งขึ้น 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๔.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนมีความรู้และความใจในการใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ  มาสร้างงานทัศนศิลป์ มีทักษะในวาดเส้นและการจัด

จังหวะมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้ เห็นความคุณค่าของของการสร้างงานทัศนศิลป์  

๕.สาระการเรียนรู ้
การนำเส้นลักษณะต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นภาพวาดสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดจังหวะที่น่าสนใจในงาน

ทัศนศิลป์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า 
   ๑.ครูนำภาพวาดงานเส้นในรูปแบบต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู จากนั้นร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
       - ภาพที่นักเรียนเห็นมีส่วนประกอบของเส้นอะไร (ตัวอย่างคำตอบ 
เส้นตรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวเฉียง เส้นโค้ง เส้นโค้งคลื่นน้ำ 
เส้นโค้งก้นหอย เป็นต้น) และพูดถึงความรู้สึกของเส้นชนิดต่าง ๆ  
       - เส้นต่าง ๆ นี้สามารถนำมาประกอบขึ้นเป็นภาพอะไรบ้าง (ตัวอย่าง
คำตอบ ภาพวิว ทิวทัศน์ ภาพคน สัตว์ สิ่งของ) 
   ๒.ให้นักเรียนสำรวจเส้นต่าง ๆ จากสิ่งที่พบเห็น ในบ้าน ในโรงเรียนและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
   ๓.ครูอธิบายเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับงานเส้น และการนำเส้นมา
ประกอบขึ้นเป็นภาพ เช่น ลายเส้นที่ใช้ประกอบเป็นภาพ การที่ใช้เส้นต่าง ๆ  
เพื ่อลดพื้นที ่ว่างของภาพ การจัดจังหวะของภาพเพื่อให้เกิดความสมดุล 
สวยงาม 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 

ขั้นที่ ๒ ขั้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
   ๑.ครูเปิดคลิป VDO ภาพป่า แล้วกำหนดสถานการณ์จำลองว่า ถ้านักเรียน
ไปหลงอยู่ในป่าแล้วต้องการวาดภาพเพื ่อสื ่อสารให้คนที่จะเข้าไปค้นหา 
นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาพ อย่างไรบ้าง  
   ๒.แบ่งกลุ ่มนักเรียน ๓-๔ คน ช่วยกันวาดภาพ โดยใช้จินตนาการจาก
สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้  

๓๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ  ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็นสิ่งรอบตัว 
สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลัง 
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- ความร่วมมือในการทำงาน ทักษะการเป็น
ผู้นำ ผู้ตาม 

ขั้นที่ ๓ ข้ันกิจกรรมเชิงการแสดงออก 
๑.ให้นักเรียนสังเกตภาพวาดของตนเองว่ามีลักษณะ เส้น รูปร่าง รูปทรง และ
พื ้นผิว เป็นอย่างไร และสามารถสื ่อสารอะไรเพื ่อบอกกล่าวหรือเป็น
สัญลักษณ์ให้ผู้เข้าไปค้นหาได้ทราบ และติดตามไปค้นหาได้พบ 
๒.ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเส้น สี ต่าง ๆ ที่นำมาประกอบเป็นภาพ 
สามารถสื่อสารความรู้สึกให้ผู้พบเห็นได้หรือไม่อย่างไร  

๑๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบทำ และประยุกต์กับ

สิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื ่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ  ที่พบในภาพวาด 

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณบ้านและโรงเรียน 
๒.ภาพวาดงานเส้นรูปแบบต่าง ๆ 
๓.คลิป VDO ภาพป่า 
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ เรื่อง ผสานเส้นเป็นภาพ 

๑. ภาพวาดลายเส้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ภาพตัวอย่างผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพวาดลายเส้นตรง 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  

ภาพวาดลายเส้นโค้ง 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  

ภาพวาดลายเส้นผสมผสาน 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  

ภาพวาดลายเส้นผสมผสานในรูปร่าง 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  

ภาพวาดลายเส้น 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์     เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ให้สีสันบนภาพสวย   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
 ป ๓/๓ จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง 

รูปทรง พื้นผิว 
 ป ๓/๙ ระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์น้ัน ๆ  

๒. สาระสำคัญ 
 สีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพราะสีสามารถทำให้งานทัศนศิลป์มีความโดดเด่น และ
สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ  ได้ การนำสีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้การฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม อธิบาย
ขั้นตอน ลักษณะวิธีการสร้างงาน รู้จักแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน จะทำให้สามารถรู้ถึงที่มา แนวคิด และผลงาน
ศิลปะจะมีคุณค่ายิ่งขึ้น 

๓. สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอธิบายการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้ สามารถนำวัสดุอุปกรณ์ และสีมาใช้ใน

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ และเห็นความคุณค่าของของการสร้างงานทัศนศิลป์  

๕. สาระการเรียนรู ้
การสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
สีสื่ออารมณ์ความรู้สึก 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใชก้ิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า 
   ๑.ครูนำภาพวาดงานเส้นของนักเรียนในการฝึกปฏิบัติงานครั้งที่แล้วมาให้
นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม 
ดังนี ้
       - ภาพงานเส้นที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นมีภาพเกี่ยวกับอะไร (ตัวอย่าง
คำตอบ  ธรรมชาติและทิวทัศน์ในป่า ) 
       - หากนักเรียนให้สีสันต่าง ๆ บนภาพลายเส้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาตาม
อารมณ์ และความรู้สึก นักเรียนอยากให้ภาพขอตนเองมีความรู้สึกเป็นอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ สนุก สดใส ลมรื่น เศร้าหมอง ตื่นเต้น) 
   ๒.จากภาพตัวอย่างครูให้นักเรียนสำรวจความชื่นชอบภาพธรรมชาติและ
ทิวทัศน์แบบไหนแล้วนำมาวางแผนวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
   ๓.ครูแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีไม้ 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็นสิ่งรอบตัว 

ขั้นที่ ๒ ขั้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
   ๑.ครูอธิบายเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับสี และการนำสีมาระบายบนภาพ 
ให้สวยงาม เช่น สีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สีที่มนุษย์สร้างขึ้น สีวรรณะร้อน 
สีวรรณะเย็น สีเอกรงค์ และความรู้สึกของสี 
   ๒.ให้นักเรียนนำทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
โดยการระบายสีตามความรู้สึกของสี และจินตนาการของตนเองให้ภาพเกิด
ความสวยงาม 

๓๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็นสิ่งรอบตัว 

ขั้นที่ ๓ ขั้นกิจกรรมเชิงการแสดงออก 
   ๑.ให้นักเรียนสังเกตภาพวาดของตนเองว่ามีลักษณะ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
และพื้นผิว เป็นอย่างไร นักเรียนนำผลงานของตนเองมาแก้ไข ปรังปรุงให้
ผลงานสมบูรณ์สวยงาม นำเสนอผลงานร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เห็น
คุณค่าของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เกิดความภาคภูมิใจ ชื่นชม ผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 
  ๒.ครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
     - นักเรียนคิดการวาดภาพระบายมีความสำคัญต่อการสร้างงานทัศนศิลป์
และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไร 
     - นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับการวาดภาพระบายมีความสำคัญ
อย่างไร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ  
(ตัวอย่างคำตอบ ตกแต่งใบงาน  จัดป้ายนิทรรศการ การ์ดอวยพรต่าง  ๆ
ของขวัญ ดัดแปลงของใช้ให้สวยงาม ฯลฯ) 

๑๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ
ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. ภาพงานเส้นต่าง ๆ 
๒. ภาพวาดระบายสตี่าง ๆ 
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

       ลงชื่อ...................................................(ผูต้รวจแผน) 
                  (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ เรื่อง ผสานเส้นเป็นภาพ 

๑.ภาพงานเส้นต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย เด็กหญิงสุทธดิา  ชาวไร ่

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายสนธิ  แพงจักร 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายกิตติชัย สีหิน 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายศุภกร มาสอน 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ เรื่อง ผสานเส้นเป็นภาพ 

๒.ภาพวาดระบายสีต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพวาดระบายสีวรรณะอุ่น 
ภาพโดย เด็กหญิงอุษา มนัพร้าว 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

  

ภาพวาดระบายสีวรรณะเย็น 
ภาพโดย เด็กหญิงนันสานหอม ลุงวี 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

  

ภาพวาดระบายสีเอกรงค ์
ภาพโดย เด็กหญิงอุษา มนัพร้าว 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์     เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ตัว                เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๓ จำแนกทัศนธาตขุองสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี 

รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว 
ป ๓/๙ ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์น้ัน ๆ 
ป ๓/๑๐ บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มใีนบ้านและโรงเรียน 

๒. สาระสำคัญ 
 เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะ การสังเกต 
จำแนกและนำทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ มาออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ใหม่ๆ โดยใช้การฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม อธิบายขั้นตอน ลักษณะวิธีการสร้างงานรู้จัก
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน จะทำให้สามารถรู้ถึงที่มา แนวคิด และผลงานศิลปะจะมีคุณค่ายิ่งขึ้น 

๓. สมรรถนะหลัก 
๑. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
๔. ดา้นการทำงานแบบร่วมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บรรยายรูปร่าง รูปทรง ในสิ่งที่พบเห็นภายในโรงเรียน วาดภาพระบายสีจากแรงบันดาลใจ ที่ได้พบ

เห็นสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน โดยการสังเกตรูปร่าง รูปทรง ทั้งจากธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วนำมา
สร้างสรรค์เป็นภาพให้สวยงามตามจิตนาการ ชื่นชมผลงานการวาดภาพของตนเองและผู้อื่น  

๕. สาระการเรียนรู ้
 ลักษณะ รูปรา่ง รูปทรง และขนาดสิ่งต่าง ๆ ที่อยูใ่กล้ตัวในบริเวณโรงเรียน การใช้วัสดุอุปกรณ ์สรา้ง
งานทัศนศิลป์ การสรา้งสรรค์การวาดภาพระบายสีตามความรู้สกึของตนเอง  
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด(Sparkling) 
   ๑.ครูพานักเรียนออกมานอกห้องเรียนแล้วให้มองดูบริเวณ  รอบ ๆ  โรงเรียน  
   ๒.ครูตั้งคำถามสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ  รอบบริเวณโรงเรียน แล้ว 
สิ่งที่พบเห็นมีลักษณะรูปร่าง รูปทรง อย่างไร 
   ๓.นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 
   ๔.ครูอธิบายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างรูปร่าง รูปทรงที่นักเรียนมองเห็นสิ่งต่าง  ๆ
รอบบริเวณโรงเรียน 

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเร่ือง สี 
รูปร่าง รูปทรงส่ิงต่าง ๆ ที่พบเห็นรอบบริเวณ
โรงเรียน 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า(Searching) 
   ๑.ครูยกตัวอย่างภาพวาดที่มีลักษณะรูปร่าง รูปทรง สิ่งต่าง ๆ  ที่มักจะมี
ภายในบริเวณโรงเรียน 
   ๒.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน แล้วร่วมกันศึกษาลักษณะ 
สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณรอบโรงเรียนทั้งรูปร่าง รูปทรง ของอาคารเรียน เสาธง 
ต้นไม้ ดอกไม้ สวนหย่อม เป็นต้น แล้วร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะรูปร่าง 
รูปทรง เป็นแบบใดบา้ง เหตุใดลักษณะถึงเป็นแบบนั้น  

 ๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 
ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- การจับกลุ่มร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  
ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ(Studying) 
   ๑.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมองหาจุดที่สนใจในการช่วยกันสร้างสรรค์
การวาดภาพพร้อมทั้งวางแผนงานในการปฏิบัติ 
   ๒.ตัวแทนแต่กลุ่มรับอุปกรณ์และกระดาษวาดรูปขนาด A๓ แล้ว 
แต่ละกลุ่มแยกไปตามจุดที่สนใจแล้วร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการวาด
ภาพตามที่พบเห็นทั้งรูปร่าง รูปทรง ที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือสิ่งที่เกดิขึ้น
เองตามธรรมชาติในเวลาที่กำหนดไว้  

 ๔๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 
- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ

ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 
ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- ร่วมกันปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้(Summarizing) 
   ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั ้งชื ่อภาพและร่วมกันเขียนอธิบายภาพ
ลักษณะการออกแบบการเลือก รูปร่าง รูปทรง มาใช้พร้อมรวมทั้งสิ่งที่ชื่นชอบ
และน่าจะแก้ไข 
   ๒.ครูค่อยแนะนำเมื่อเกิดปัญหาที่แต่ละกลุ่มแก้ไขไม่ได้  

 ๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน(Show and Sharind) 
   ๑. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานตามที่ได้ร่วมกันเขียนอธิบายภาพ แล้วบอก 
สิ่งที่ชื่นชอบและสิ่งที่ควรแก้ไข  
   ๒. ครูชมเชยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลงานแต่ละกลุ่มที่ยังมี
ข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป 
   ๓. ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานแต่ละกลุ่มและบอกถึงข้อ
ที่ควรพัฒนา โดยครูให้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี รู้จักรับผิดชอบ 
- การรู้จักปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

๗. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน  
๒. ภาพวาดที่มีลักษณะรปูร่าง รูปทรง สิ่งตา่ง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน  
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๘. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  ๔ เรื่อง ผสานเสน้เป็นภาพ 

๑. ภาพวาดที่มลีักษณะรูปร่าง รูปทรง สิ่งต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพโดย เด็กหญิงอุษา มนัพร้าว 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 
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แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การตอบคำถาม      

๒.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การตอบ
คำถาม 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้ทุกข้อ 
ชัดเจน ชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจ ใช้
ภาษาเหมาะสม  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้ ชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจ ใช้
ภาษาเหมาะสม 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถาม ชี้ให้เห็นถึง
ความเข้าใจได้บ้าง  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้เป็นส่วน
ใหญ ่ 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้บางข้อ 

๒.การแสดง
ความคดิเห็น 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น จัดลำดับ
การแสดงความ
คิดเห็นได้ดี มี
ความ
กระตือรือร้นใน
การตอบ 
สบสายตาผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น มีความ
กระตือรือร้นใน
การตอบ 
สบสายตาผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น สบสายตา
ผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็นบางข้อ 
สบสายตาผู้ฟัง 

ไม่มีข้อมูล
สนับสนุนการ
แสดงความ
คิดเห็น 

 
ระดับคุณภาพ 
๙-๑๐    ดีมาก 
๗-๘    ดี 
๕-๖    ปานกลาง 
๓-๔  พอใช ้
๑-๒      ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

๒.การปฏิบัติงาน      

๓.ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์      

๔.ความประณตีสวยงาม      

๕.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
๒๑-๒๕   ดีมาก 
๑๖-๒๐   ด ี
๑๑-๑๕   ปานกลาง 
๖-๑๐   พอใช ้
๑-๕      ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การ
วางแผน
และเลือก 
ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณใ์นการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน สอดคล้องกับ
ภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การทำงานได ้

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

๒.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานรว่มกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับข้ันตอน
ได้ถูกต้อง จดั
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มี
ทักษะในการ
ทำงานรว่มกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับข้ันตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได้ มี
ทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานรว่มกัน
ได้  

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน ได้
ถูกต้องบาง
ขัน้ตอน 

๓.ความคดิ
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่เคย
มีมาก่อน หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงและประยุกต์
ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ข้ึน  

ผลงาน แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเป็นการ
นำความรู้เดิม
มาคิดดดัแปลง
เป็นสิ่งใหม่  

ผลงานเกิด
จากการนำ
ความรู้เดิม
เป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่าง ๆ 

๔.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณตี 
มีขนาด รูปรา่ง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน สมดุล มี
ความเป็น 
เอกภาพ สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

๕.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
สามารถปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้ดีขึ้นและมี
คุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ ทันเวลา
ที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมาย
ตรงตามภาระ
งาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

เลขที่ 
พฤติกรรมการรว่มกิจกรรม สรุป 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     

 
เกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมการทำงาน 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
พฤติกรรมการรว่ม

กิจกรรม 
การสังเกต 

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม อยา่ง
ต่อเน่ือง มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ 
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และรว่ม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                  เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ใช้อะไรสร้างงานศิลป์                       เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๑ บรรยาย รูปรา่ง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  
ป ๓/๒ ระบุวัสด ุอุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ 

๒.สาระสำคัญ 
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ  ในสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะ การสังเกต  จำแนก และ

นำทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ มาออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ใหม่ๆ  โดยใช้การฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม อธิบายขั้นตอน ลักษณะวิธีการสร้างงาน รู้จักแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน จะทำให้สามารถรู้ถึงที่มา แนวคิด และผลงานศิลปะจะมีคุณค่ายิ่งขึ้น 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ และออกแบบสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นผลงานศิลปะได้ และชื่นชมผลงานการวาดภาพของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
นำทัศนธาตุ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว มาออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐเ์ป็นผลงานศิลปะ 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
ครูใช้คำถามกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ดังนี้ 
   - หากนักเรียนจะสร้างสรรค์งานศิลปะ ๑ ชิ้น นักเรียนจะทำอะไร 
   - นักเรียนจะเลือกใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์งานบ้าง 
   - ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานทำอย่างไร 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล เร่ือง ทัศนธาตุ
ลักษณะต่าง ๆ 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็นสิ่งรอบตัว 
ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
     ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่า การจะสร้างสรรค์งานศิลปะสิ่งที่ต้อง
คำนึงถึง คือ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้าน ในโรงเรียน ในชุมชน  
การออกแบบชิ้นงาน หรือสร้างชิ้นงานโดยคำนึงถึงวัสดุที่มีอยู่ สามารถนำมา
สร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆเกิดประโยชน์ และมีคุณค่าทางศิลปะ 

  ๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ สิ่งที่เคยพบเห็น กับ
สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
     นักเรียนศึกษาผลงานศิลปะต่าง ๆ  เช่น การวาดภาพ การทำของตกแต่ง
บ้าน การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ตามความสนใจ แล้วให้ศึกษาว่าต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไร และมีขั ้นตอนการสร้างสรรค์ชิ ้นงาน โดยในศึกษาจาก
อินเตอร์เนต คลิปวีดีโอ หนังสือในห้องสมุดโรงเรียน 

 ๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเร ื ่องเส้น 
ลักษณะต่าง ๆ  ที่พบในภาพวาด และสิ่งประดิษฐ ์

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
   ๑.ครูกำหนดสถานการณ์ว่า ถ้านักเรียนต้องการทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อน 
โดยประดิษฐ์เป็นชิ้นงานศิลปะขึ้นมาด้วยตนเอง นักเรียนจะเลือกสร้างสรรค์
สิ ่งประดิษฐ์อะไร จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง และมีขั้นตอน
กระบวนการทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้อย่างไร 
   ๒.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๕-๖ คน แล้วร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความ
คิดเห็นการออกแบบชิ้นงานตามที่ครูกำหนดสถานการณ์ข้างต้น โดยการ
ออกแบบร่างผลงานลงบนกระดาษ พร้อมระบุ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ แล้วดำเนินการสร้างชิ้นงาน 

๓๐ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ สิ่งที่เคยพบเห็น 
กับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องทัศนธาตุ 
ลักษณะต่าง ๆ   

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
   ๑.ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ชิ้นงานของตนเองมีความสมบูรณ์มากน้อย
เพียงใด มีอะไรที่ดี และที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
   ๒.ร่วมกันสรุปเพื ่อหาคำตอบว่าการสร้างงานทัศนศิลป์สามารถสร้างได้
หลากหลายวิธี แต่ต้องวางแผนออกแบบ และเลือกวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ให้มี 
ความเหมาะสม 

 ๑๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 
- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ

ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด 

 
๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑. แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒. ภาพวาดออกแบบการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ 
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
         (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เร่ือง ใช้อะไรสร้างงานศิลป์ 

๑.ตัวอยา่งภาพวาดออกแบบการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ภาพตัวอยา่งผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย นักเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย นักเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี ่

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภาพจาก: https://www.pinterest.com 

 

https://www.pinterest.com/pin/585538389039618074/


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เราเพื่อนกัน (จัดกลุ่มทัศนธาตุ)  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ บรรยาย รูปรา่ง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์   
ป ๓/๙ ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์น้ัน ๆ 

๒.สาระสำคัญ 
 ทัศนธาตุเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์ได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว 
เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบแต่ละอย่างมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งก็จะให้ความรู้สึกในการ
มองเห็นที่แตกต่างกันไป โดยใช้การฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็น
ทีม อธิบายขั้นตอน ลักษณะวิธีการสร้างงาน รู้จักแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน  

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถจำแนกทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ วาดภาพทัศนธาตุต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

และเห็นความสำคัญของทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  

๕.สาระการเรียนรู ้
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ นำมาจัดกลุ่มทัศนธาตุ สร้างเป็นงาน

ศิลปะที่หลากหลาย 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใชก้ิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า 
   ๑.ครูนำภาพตัวอย่างผลงานทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ (จากวีด ีโอ  
อินเทอร์เนต ผลงานภาพวาด) ให้นักเรียนดู ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุที่ปรากฏ ได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง 
รูปทรง พื้นผิวลักษณะต่าง ๆ   
  ๒.ครูอธ ิบายเก ี ่ยวก ับการนำทัศนธาต ุมาจ ัดกลุ ่ม เช ่น การจ ัดภาพ 
ควรจัดให้เกิดจังหวะและจุดสนใจประกอบกันไปด้วยการจัดภาพให้มีจังหวะ 
ที่เหมาะสมกลมกลืนสวยงามนั้นจะต้องคำนึงถึงบริเวณว่างด้วย จังหวะเป็น
การจัดภาพในลักษณะการทำซ้ำเป็นระเบียบ ได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
ของเส้น น้ำหนัก สีและรูปทรงจนเกิดเป็นจุดสนใจ เช่น จังหวะของรูปร่าง 
รูปทรงที่เรียงกันแบบธรรมดา จังหวะสีและรูปทรงจนเกิดเป็นจุดสนใจ เช่น 
จังหวะของรูปร่าง รูปทรงที่สลับกัน 
   ๓.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นชาย หญิง ออกมาวาดภาพบนกระดานหน้า 
ชั้นเรียนโดยให้แต่ละคนวาดภาพทัศนธาตุที่ตนเองพึ่งพอใจลงบนกระดาน 
คนละ ๑๐ วนิาที ต่อกันให้เกิดเป็นภาพ จำนวนทีมละ ๖ คน  
   ๔.นักเรียนศึกษา สำรวจภาพทัศนธาตุจากตัวอย่างที่วาดบนกระดานและ
นำมาคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานของตนเองด้วยประสบการณ์ โดยการจัด
กลุ่มภาพทัศนธาตุให้เกิดความน่าสนใจ 

  ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็น ส่ิงรอบตัว 

ขั้นที่ ๒ ขั้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
   ๑.ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ โดยให้นักเรียนจัดกลุ่มภาพ
ด้วยทัศนธาตุที่ถ่ายทอดความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกัน 
   ๒.นักเรียนนำประสบการณ์ที่เคยพบเห็นมาประยุกต์ให้เข้ากับผลงานภาพ
ของตนเอง 

 ๓๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ  ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น สิ่งรอบตัว 
ขั้นที่ ๓ ขั้นกิจกรรมเชิงการแสดงออก 
   ๑.นักเรียนสังเกตภาพวาดของตนเองมีลักษณะเป็นอย่างไร นักเรียน 
นำผลงานของตนเองมาแก้ไข ปรังปรุงให้ผลงานสมบูรณ์สวยงาม รวบรวม
ข้อมูลแล้วนำเสนอผลงานร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เห็นคุณค่าของ
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เกิดความภาคภูมิใจ ชื่นชม ผลงานของตนเอง
และผู้อื่น 
  ๒.ครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
    - นักเรียนสามารถการวาดภาพทัศนธาตุให้เกิดเป็นภาพลวงตาได้อย่างไร 
    - ภาพทัศนธาตุนำไปใช้กับชีวิตได้อย่างไร 
    - นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ และแสดงความคิดเห็น (ตัวอย่างคำตอบ เช่น 
วาดบนวัตถุ ช ิ ้นงาน ของขวัญ การ์ดอวยพรต่าง ๆ ปรับปรุงสิ ่งของ 
ต่าง ๆ  ให้มีคุณค่าและน่าใช้สอย) 

๑๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ
ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 

 

 



45 
 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วดีีโอ ภาพวาดทัศนธาต ุ
๒. ภาพจากอินเทอร์เนต ภาพวาดทัศนธาต ุ
๓. ผลงานภาพวาดทัศนธาต ุ 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เร่ือง เราเพื่อนกัน (จัดกลุ่มทัศนธาตุ) 

๑.ภาพวาดทัศนธาต ุ
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                            

 
 
    

   
 

 
 
 
                                                            

 
 
 

 
 

 
 
 

      
 

 
 

 

 

 

 

ภาพโดย เด็กชายชัยอนันต์  แจ้งสว่าง   
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายอุดมศักดิ์    
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายวราวุฒิ วง์ทองแท้    
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายรณกร ลำพีงวร    
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายสนธิ แพงจกัร    
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง แต่งสวยให้เพื่อนฉัน (ระบายสีทัศนธาตุที่จัดกลุ่ม) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ บรรยาย รูปรา่ง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์   
ป ๓/๙ ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์น้ัน ๆ 

๒.สาระสำคัญ 
 ทัศนธาตุเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์ได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว 
เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบแต่ละอย่ามาสร้างเป็นงานศิลปะได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งก็จะให้ความรู้สึกใน 
การมองเห็นที่แตกต่างกันไป โดยใช้การฝึกฝนพื้นฐานด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้กระบวนการทำงาน
เป็นทีม อธิบายขั้นตอน ลักษณะวิธีการสร้างงาน รู้จักแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงาน จะทำให้สามารถรู้ถึงที่มา แนวคิด 
และผลงานศิลปะจะมีคุณค่ายิ่งขึ้น 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถจำแนกทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสีทัศนธาตุต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ของ

ตนเอง และเห็นความสำคัญของทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์  

๕. สาระการเรียนรู ้
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป ์
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า 
   ๑.ครูสุ่มตัวอย่างผลงานทัศนธาตุที่จัดกลุ่มของนักเรียน ให้นักเรียนสำรวจภาพ
ของเพื่อนและแสดงความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและผลงาน
ที่นักเรียนสร้างขึ้น  
   ๒.ครูนำตัวอย่างภาพวาดระบายสีทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ (จากวีดีโอ 
อินเตอร์เนต ผลงานภาพวาด) ให้นักเรียนดูเพื่อสำรวจ สังเกต ศึกษาหลักการใชส้ี
ของผลงานให้เกิดความน่าสนใจ สวยงาม  

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ  ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น สิ่งรอบตัว 
ขั้นที่ ๒ ขั้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
   ๑.ครูให้นักเรียนนำประสบการณ์ในการใช้สีและการระบายสีมาสร้างสรรค์
ผลงานอย่างอิสระ โดยให้นักเรียนใช้สีตามความถนัดเพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
และสามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้สีชนิดต่าง  ๆ
   ๒.นักเรียนนำประสบการณ์และทักษะการวาดภาพระบายสีมาประยุกต์ให้
เข้ากับผลงานภาพของตนเอง 

๓๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ  ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น สิ่งรอบตัว 
ขั้นที่ ๓ ขั้นกิจกรรมเชิงการแสดงออก 
   ๑.นักเรียนสังเกตภาพวาดระบายสีของตนเองมีลักษณะเป็นอย่างไร  
นำผลงานของตนเองมาแก้ไข ปรับปรุงให้ผลงานสมบูรณ์สวยงาม นำเสนอ
ผลงานบอกเล่าความรู้สึกของภาพที่ต้องการถ่ายทอดออกมาผ่านภาพวาด
ระบายสี และเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เกิดความ
ภาคภูมิใจ ชื่นชม ผลงานของตนเองและผู้อื่น 
  ๒.ครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
    - นักเรียนสามารถนำการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับทัศนธาตุไปตกแต่งสิ่ง
ต่าง ๆ  ได้อย่างไรให้เกิดประโยชน ์ 
    - นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ และแสดงความคิดเห็นการวาดภาพระบายสี
เกี ่ยวกับทัศนธาตุไปตกแต่งสิ่งต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์ (ตัวอย่างคำตอบ 
ตกแต่งงานประดิษฐ์ ใบงาน ชิ้นงาน ของตนเอง ฯลฯ) 

๑๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบในภาพวาด 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ
ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 

 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.วีดีโอ ภาพวาดทัศนธาตุ 
๒.ภาพจากอินเทอร์เนต ภาพวาดทศันธาต ุ
๓.ผลงานภาพวาดทัศนธาต ุ
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เร่ือง แต่งสวยให้เพื่อนฉัน  

(ระบายจัดทัศนธาตุที่จัดกลุ่ม) 

๑.ภาพวาดระบายสีทัศนธาตุ 
 
 
 
 
 
 
 
                              
  
                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
   

 
 

                                                           
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                             

 

ภาพโดย เด็กชายชัยอนันต์  แจ้งสว่าง   
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายวราวุฒิ วงษ์ทองแท้  
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กชายไพโรจน์ ทองศิริ  
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพโดย เด็กหญิงนนัทิยา  เปลี่ยนสุข 
โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ภาพสวยด้วยสเีทียน                   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์รอบตัว สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้ 
โดยการนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และสร้างเป็นภาพวาด ภาพพิมพ์ โดยใช้สีเทียน มาระบายให้สวยงามพร้อมทั้ง
บรรยายกระบวนการสร้างงาน รู้จักปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนการประยุกต์หรือคิดริเริ่ม 
สิ่งใหม่ต่อยอดสิ่งเดิมพัฒนาเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ จะเป็นการสร้างมูลค่าของงานศิลปะเพิ่มขึ้น 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจวิธีการใช้เทคนิคการระบายสีเทียน วาดภาพต้นไม้ตามจิตนาการระบายสีเทียนด้วยเทคนิค

การใช้สีเทียนอย่างหลากหลาย ชื่นชมผลงานการวาดภาพของตนเองและผู้อื่น 

๕.สาระการเรียนรู ้
 การสังเกต การค้นหาวิธีการการระบายสีเทียนด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในงานต่อ ๆ ไป  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นนำ สงสัย (การนำเข้าสู่บทเรียน ครูสร้างสถานการณ์หรือ
คำถามให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยในเรื่องที่จะเรียน) และสังเกต (ผู้เรียนมองหา
รายละเอียดของเรื่องที่เกิดความสงสัย) 
   ๑.ครูนำภาพวาดด้วยเทคนิคการระบายสีเทียนแบบต่าง  ๆมาให้นักเรียนดู 
แล้วตั้งคำถาม 
       - ภาพที่นักเรียนดูใช้สีอะไร มีการระบายสีแบบไหนบ้าง ใช้เทคนิควิธีการ
อย่างไร ภาพไหนที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด เพราะอะไร 
   ๒.นักเรียนสังเกตภาพแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นความน่าจะเป็น 

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเทคนิค
การระบายสีเทียน 

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน สัมผัส (ฝึกให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้) 
สำรวจ (ฝึกให้ผู้เรียนมองหาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องของ
เรื่องที่จะเรียน) และสืบค้น (ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
หลักการแนวคิด) 
   ๑.ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ ๕–๖ คน แต่ละกลุ่มได้ทดลองการระบาย
สีด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ  ตามที่นักเรียนได้สังเกตเห็นตามความเข้าใจ 
   ๒.ครูตั้งคำถามให้นักเรียนได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการระบายสีเทียน การใช้
เทคนิคแบบต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนทดลองหาวิธีการระบายสีแบบอื่น  ๆ
นอกเหนือจากเทคนิคการระบายสีที่เห็นและเข้าใจ 
   ๓.นักเรียนคิด หา วิธีการ ตามหนังสือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
   ๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมเทคนิคการระบายสีแบบต่าง ๆ เช่น การขูด การขีดสี 
การใช้มือถู การใช้วัสดุต่าง ๆ มาประกอบการระบายสี เช่นเศษผ้า กระดาษ 
เป็นต้น 

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล ทดลองการ
ระบายสีเทียนด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ  

ขั้นที่ ๓ ข้ันฝึกทักษะสั่งสม (ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่ความชำนาญโดย
การนำแนวคิดมาใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย) 
   ๑.ครูให้นักเรียนวาดภาพต้นไม้ตามความคิดและจิตนาการ โดยการ
เน้นหนักการใช้สีและเทคนิคมาประกอบอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดภาพที่
สร้างสรรค์และสวยงาม 
   ๒. นกเรียนวาดภาพต้นไม้และคิดหาวิธีการการใช้เทคนิคการระบายสีเทียน
ตามที่ตนเองสนใจ ให้เกิดความสวยงามและสร้างสรรค์  

 ๓๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล ทดลองการ
ระบายสีเทียนด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ 

ขั้นที่ ๔ ข้ันสรุป 
ให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคิดมาสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งอธิบายเทคนิค 
การระบายสีเทียนของตนเอง แล้วบอกสิ่งที่ตนเองชอบและควรแก้ไขปรับปรุง
ภาพวาด 
   ๒.นักเรียนร่วมกันสรุปถึงเทคนิคการระบายสีเทียนแบบต่าง ๆ  ที่นักเรียน
ได้ค้นพบ และร่วมกันชื่นชมผลงานของเพื่อน ๆ  รวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อ
ปรับไปใช้ในงานอื่น ๆ  ต่อไป 
   ๓.ครูชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับใช้ในงานต่อ ๆ  ไป  

 ๑๕ ความสมรรถนะทักษะชีวิตและเจริญ 
แห่งตน 

- การค้นพบ และการนำไปประยุกต์ใช ้
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.สีเทียน  
๒.ภาพระบายสีเทียนด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ  

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เร่ือง ภาพสวยด้วยสีเทียน 

๑.ภาพระบายสีเทียนด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              ภาพจาก http://www.sakura.in.th/th/club/art/OilPastels.html 

 

 

 

http://www.sakura.in.th/th/club/art/OilPastels.html


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ภาพสวยด้วยสีไม้   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์รอบตัว สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างงานทัศนศลิป์
ได้ โดยการนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และสร้างเป็นภาพวาด  โดยใช้ดินสอสี มาระบายให้สวยงามพร้อมทั้งบรรยาย
กระบวนการสร้างงาน รู้จักปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนการประยุกต์หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่
ต่อยอดสิ่งเดิมพัฒนาเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ จะเป็นการสร้างมูลค่าของงานศิลปะเพิ่มขึ้น 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจวิธีการใช้เทคนิคการระบายสีไม้ วาดภาพตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบระบายสีไม้ ชื่นชมผลงาน  

การวาดภาพของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 การสังเกต การค้นหาวิธีการการระบายสีไม้ด้วยเทคนิควิธีการแบบต่าง  ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในงานต่อ ๆ ไป  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นนำ สงสัย (การนำเข้าสู่บทเรียน ครูสร้างสถานการณ์หรือ
คำถามให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยในเร่ืองท่ีจะเรียน) และสังเกต (ผู้เรียนมอง
หารายละเอียดของเรื่องที่เกิดความสงสัย) 
   ๑.ครูนำภาพวาดด้วยเทคนิคการระบายสีไม้ประเภทต่าง  ๆ มาให้นักเรียนดู ทั้ง
แบบที่สวยงามและแบบไม่ค่อยสวย แล้วตั้งคำถาม 
      - ภาพที่นักเรียนดูใช้สีประเภทไหน แต่ละภาพมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
การระบายส ีแบบไหนท ี ่น ักเร ียนช ื ่นชอบ ใช ้ เทคน ิคว ิธ ีการอย ่างไร  
ภาพไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุด เพราะอะไร 
   ๒.นักเรียนสังเกตภาพแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
   ๓.ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนก
เทคนิคการระบายสีเทียน 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- วิเคราะห์ลักษณะของภาพและวิธีการระบาย 
สีไม้ 

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน สัมผัส (ฝึกให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้) 
สำรวจ (ฝึกให้ผู้เรียนมองหาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องของเรื่อง 
ที่จะเรียน) และสืบค้น (ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ หลักการ
แนวคิด) 
   ๑.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ ่มละ ๕–๖ คน แต่ละกลุ่มได้ทดลองการระบาย 
สีไม้ด้วยลักษณะวิธีการและเทคนิคแบบต่าง ๆ  ที ่นักเรียนได้สังเกตเห็นตาม 
ความเข้าใจ 
   ๒.ครูตั้งคำถามให้นักเรียนได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการระบายสีไม้ การใช้เทคนิคและ
วิธีการแบบต่าง ๆ  แล้วให้นักเรียนทดลองหาวิธีการระบายสีไม้อย่างไรให้เกิดความ
สวยงามเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากเทคนิคการระบายสีไม้ที่เห็นและเข้าใจ 
   ๓.นักเรียนคิด หา วิธีการ ตามหนังสือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
   ๔.ครูอธิบายเพิ ่มเติมเทคนิคการระบายสีไม้แบบต่าง ๆ  เช่น การระบายจาก 
สีอ่อนไปหาสีเข้ม  คุมโทนสีโดยใช้น้ำหนักมือ สีอ่อนกดน้ำหนักมือเบา สีเข้มกด
น้ำหนักมือให้มากขึ้น พร้อมทั้งทดลองหาวิธีการอื่น  ๆในการระบายสีไม้เพื่อค้นหา
เทคนิคใหม่ ๆ  ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มากยิ่งขึ้น 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

 สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล ทดลองการระบาย
สีไม้ด้วยเทคนิคและวิธีการแบบต่าง ๆ  
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- วิเคราะห์ลักษณะของภาพและวิธีการระบาย
สีไม้  

ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกทักษะ สั่งสม (ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่ความชำนาญโดย
การนำแนวคิดมาใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย) 
   ๑.ครูให้นักเรียนวาดภาพการ์ตูนที่ตนเองชื ่นชอบ ให้สมดุลเหมาะสมกับ
กระดาษวาดเขียน 
   ๒.นักเรียนวาดภาพการ์ตูนที่ตนเองชื่นชอบและคิดหาวิธีการการใช้เทคนิคการ
ระบายสีไม้ในแบบที่ตนเองพึงพอใจ ให้เกิดความสวยงามและสร้างสรรค์ 

๓๕ สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล ทดลองการระบาย
สีไม้ด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  

ขั้นที่ ๔ ขั้นสรุป 
ให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคดิมาสรุปเป็นองค์ความรูด้้วยตนเอง 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการระบาย 
สีไม้ของตนเอง แล้วบอกสิ่งที่ตนเองชอบและควรแก้ไขปรับปรุงภาพวาด 
   ๒.นักเรียนร่วมกันสรุปถึงเทคนิควิธีการระบายสีไม้แบบต่าง  ๆที่นักเรียนได้ค้นพบ 
และร่วมกันชื่นชมผลงานของเพื่อน ๆ  รวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อปรับไปใช้ใน 
งานอื่น ๆ  ต่อไป 
   ๓.ครูชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับใช้ในงานต่อ ๆ  ไป  

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

ความสมรรถนะทักษะชีวิตและเจริญ
แห่งตน 

- การค้นพบ และการนำไปประยุกต์ใช ้
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.สีไม้  
๒.ภาพระบายสีไม้ที่ใช้เทคนิควิธีการตา่ง ๆ ภาพทีส่วยและภาพที่ไม่ค่อยสวย   

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เร่ือง ภาพสวยด้วยสีไม้ 

๑.ภาพระบายสีไม้ที่ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพจาก http://www.sakura.in.th/th/club/art/OilPastels.html 
๒.ภาพระบายสีไม้ที่สวยและภาพที่ไม่ค่อยสวย 

๑.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพระบายสีไม้ที่สวย 
ภาพโดย นักเรียนโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูล) 
สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพระบายสีไม้ที่ไม่สวย 
ภาพโดย นักเรียนโรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูล) 
สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

http://www.sakura.in.th/th/club/art/OilPastels.html


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ภาพสวยด้วยสีโปสเตอร์   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
ป ๓/๙ ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์น้ัน ๆ 

๒.สาระสำคัญ 
 สีมีความสำคัญกับงานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสีมีอิทธิพลต่อสายตา สมอง และอารมณ์ความรู้สึกของ
มนุษย์ บอกให้รู้สภาพของวัตถุ รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์รอบตัว สามารถนำมาสร้างงาน
ทัศนศิลป์ได้ โดยการนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และสร้างเป็นภาพวาด  โดยใช้สีโปสเตอร์มาระบายให้สวยงาม
พร้อมทั้งบรรยายกระบวนการสร้างงาน รู้จักปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนการประยุกต์หรือ
คิดริเริ่มสิ่งใหม่ต่อยอดสิ่งเดิมพัฒนาเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ จะเป็นการสร้างมูลค่าของงานศิลปะเพิ่มขึ้น 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้จักวัสดุอุปกรณ์และเข้าใจวิธีการใช้เทคนิคการระบายสีโปสเตอร์ วาดภาพทิวทัศน์ง่าย ๆ ระบายสี

โปสเตอร์ ชื่นชมผลงานการวาดภาพระบายสีของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 การใช้วัสดุอุปกรณ์ การวาดภาพการระบายสีโปสเตอร์ด้วยเทคนิควิธีการแบบต่าง ๆ เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานต่อ ๆ ไป 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นนำ สงสัย (การนำเข้าสู่บทเรียน ครูสร้างสถานการณ์หรือ
คำถามให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยในเร่ืองท่ีจะเรียน) และสังเกต (ผู้เรียน
มองหารายละเอียดของเรื่องที่เกิดความสงสัย) 
   ๑.ครูนำภาพวาดด้วยเทคนิคการระบายชนิดต่าง ๆ  เช่น สีเทียน สีไม้ สีน้ำ  
สีโปสเตอร์ มาให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถาม 
      - ภาพที่นักเรียนดู แต่ละภาพใช้ชนิดใด  
      - มีลักษณะต่างแตกต่างกันอย่างไร  
      - สีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร 
   ๒.นักเรียนสังเกตภาพแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
   ๓.ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสี 
ลักษณะของสี คุณสมบัติของสี  

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเทคนิคการ
ระบายสีเทียน สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร ์
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- วิเคราะห์ลักษณะของภาพและวิธีการ
ระบายสีเทียน สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ 

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน สัมผัส (ฝึกให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการ
เรียนรู้) สำรวจ (ฝึกให้ผู้เรียนมองหาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง ความ
เก่ียวข้องของเร่ืองท่ีจะเรียน) และสืบค้น (ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ หลักการแนวคิด) 
   ๑.ครูแนะนำกิจกรรมการเรียนรู ้เกี ่ยวกับสีโปสเตอร์ อธิบายเพิ ่มเติม
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีโปสเตอร์  
   ๒.ครูเปิดคลิปวิดีโอในยูทูปให้นักเรียนดูตัวอย่างการวาดภาพระบายสภีาพ
ทิวทัศน์แบบง่าย ๆ  และตั้งคำถามให้นักเรียนได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ระบายสีโปสเตอร์ การใช้เทคนิคและวิธีการแบบต่าง ๆ  แล้วหาวิธีการระบาย
สีไม้อย่างไรให้เกิดความสวยงามเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากเทคนิคการระบาย
สีไม้ที่เห็นและเข้าใจ 
   ๓.ครูสาธิตการผสมสีและระบายสีโปสเตอร์ แบบไล่น้ำหนักให้นักเรียนดู
พร้อมทั้งอธิบายขณะสาธิตการระบายสี 
   ๔.ให้นักเรียนทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ การผสมสี การทดสอบสีด้วยตนเอง
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียน เทคนิคการระบายสีโปสเตอร์ ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ด้วยตนเอง  

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล ทดลองการ
ระบายสีไม้ด้วยเทคนิคและวิธีการแบบ ต่าง ๆ 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- วิเคราะห์ลักษณะของภาพและวิธีการ
ระบายสีโปสเตอร์  

ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกทักษะสั่งสม (ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่ความชำนาญโดย
การนำแนวคิดมาใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย) 
   ๑.ครูให้นักเรียนวาดภาพระบายสีภาพทิวทัศน์แบบง่าย ๆ  ด้วยสีโปสเตอร์
บนกระดาษวาดภาพ 
   ๒.นักเรียนวาดภาพระบายสีโปสเตอร์โดยถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก 
ตามจนิตนาการ 

 ๓๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล ทดลองการ
ระบายสีโปสเตอร์ด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคิดมาสรปุเป็น 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   ๑.นักเรียนแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการระบายสี
โปสเตอร์และความรูสึกของสีในภาพของตนเอง  
   ๒.นักเรียนร่วมกันสรุปถึงเทคนิควิธีการระบายสีโปสเตอร์ และร่วมกันชื่นชม
ผลงานของเพื่อน  ๆรวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อปรับไปใช้ในงานอื่น  ๆต่อไป 
   ๓.ครูชื ่นชมและให้ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมเพื ่อนำไปประยุกต์ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ต่าง ๆ  เช่น การนำไปวาดภาพระบายสีโปสเตอร์บนวัสดุอื่น ๆ  ได้แก่ 
จานกระดาษ กล่องกระดาษ ขวดพลาสติก แผ่นไม้ ฯลฯ 

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

ความสมรรถนะทักษะชีวิตและเจริญแห่งตน 
- การค้นพบ และการนำไปประยุกต์ใช ้

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑. คลิปวีดีโอระบายสีโปสเตอร์  
๒. ภาพวาดระบายสีชนดิต่าง ๆ  

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เร่ือง ภาพสวยด้วยสีโปสเตอร์ 

๑.ภาพตัวอยา่งผลงานสชีนิดต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพสีไม ้

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  

ตัวอย่างภาพสีเทียน 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  

ตัวอย่างภาพสีนำ้ 
ภาพโดย เด็กหญิงศศิธร แช่จึง 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 

ตัวอย่างภาพสีโปสเตอร์ 
ภาพโดย เด็กหญิงศศิธร แช่จึง 

โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เร่ือง ภาพสวยด้วยสีโปสเตอร์ 

๒.สี คุณลักษณะของส ี

ดินสอสี หรือสีไม้ มีลกัษณะคล้ายดินสอดำ ไส้อ่อน และมีให้เลือกหลายสีปัจจุบันมีดินสอสี
ชนิดใช้แทนสีน้ำได ้คือ เมื่อระบายเสร็จแล้วใช้นำ้ลูบทับ สีที่ระบายไว้จะกลายเป็นสีน้ำทันที ทำให้
สะดวกในการใช้งานมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

    

สีชอล์ก เป็นแท่งยาวคล้ายชอล์กเขียนกระดานดำ แต่มีเน้ือละเอียดกว่า และราคาแพงกว่า 
เวลาใช้ต้องเขียนบนกระดาษเขียนสีชอล์กโดยเฉพาะ ซึ่งเราอาจใชม้ือลูบสีให้ผสมกลมกลืนกันได้ 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  
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ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  

ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เร่ือง ภาพสวยด้วยสีโปสเตอร์ 

สีน้ำ เป็นสีที่มีคุณสมบัติโปร่งใส ใช้นำ้เป็นตัวละลายเนื้อสี เวลาใชต้้องผสมกับน้ำ สีน้ำมีทั้งที่
บรรจุอยู่ในหลอดคลา้ยยาสีฟัน และชนิดแห้งเป็นแท่งที่บรรจุอยู่ในกล่องเป็นชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีโปสเตอร์ มีลักษณะคลา้ยสีน้ำ แต่เน้ือสีหยาบ และข้นกว่า มีคุณสมบัติทบึแสง บรรจุอยู่ใน
ขวดหลายขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เร่ือง ภาพสวยด้วยสีโปสเตอร์ 

๓.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้วาดภาพระบายสีโปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ดินสอ  ๒.สีโปสเตอร ์ ๓.กระดาษ 

๔.ยางลบ ๕.มีดเหลาดินสอ ๖.จานสี พู่กัน ผา้เช็ดส ี

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม  



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ธรรมชาติสรา้งภาพสวย (ภาพพิมพ์ ๑) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่
งานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การพิมพ์ภาพ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีลักษณะเป็น ๒ มิติ ซึ่งเกิดจากกระบวนการพิมพ์ โดยใช้ 
วัสดุต่าง ๆ  เป็นแม่พิมพ์ และใช้สีทาลงบนแม่พิมพ์ จากนั้นนำไปกดหรือทับลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพ สามารถนำมา
สร้างงานทัศนศิลป์ได้ โดยการนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และสร้างเป็นภาพพิมพ์ โดยใช้สีน้ำ หรือโปสเตอร์ 
พร้อมทั้งบรรยายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รู้จักปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจน 
การประยุกต์หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ได้ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจการพิมพ์โดยใช้วัสดุต่าง ๆ ได้ สร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ได้ ชื่นชมผลงานการพิมพ์

ภาพด้วยแม่พิมพ์จากธรรมชาติของตนเองและผู้อื่น 

๕.สาระการเรียนรู ้
 การพิมพ์ภาพดว้ยแม่พิมพ์จากธรรมชาตินำมาสรา้งสรรค์งานทัศนศิลป์ 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด(Sparkling) 
   ๑. ครูนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ผักและผลไมต้่าง ๆ  ให้นักเรียน
ดูแล้วตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ว่าวัสดุจากธรรมชาติ
เหล่าสามารถนำมาสร้างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างไร 
   ๒.ครูอธิบายเชื่อมโยงในงานทัศนศิลป์การวาดภาพระบายสีนักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติได้ 
สามารถนำมาพิมพ์เป็นรูปร่างอะไรได้บ้าง 
  ๓.ครูนำตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์ให้นักเรียนดูโดยครูตั้งคำถามจากภาพ
พิมพ์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติดังนี ้
      - รูปร่างที่นักเรียนเห็นในภาพเป็นรูปร่างอะไร เกิดจากวัสดุจากธรรมชาติ
อะไร 
      - นักเรียนมีความรู้สึกต่อภาพพิมพ์นี้อย่างไร 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

 
 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า(Searching) 
   ๑.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์ว่าวัสดุจากธรรมชาติ 
ที่นักเรียนเห็นตัวอย่างนักเรียนจะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเอง
อย่างไร  ใช้วัสดุอะไรบ้าง  
  ๒.นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูล  ลักษณะ วิธีการ เทคนิค
และวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างรูปร่างในงานทัศนศิลป์ (จากอินเตอร์เนต คลิป
วีดีโอ หนังสือ ฯลฯ) 

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลและเลือกใช้อุปกรณ์ตาม
ความสนใจ  
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป  
ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ(Studying) 
  ๑.ครูกำหนดสถานการณ์หากนักเรียนเห็นแมลงแปลก ๆ  สวย ๆ และเกิด
ความประทับใจนักเรียนนำความประทับใจมาสร้างผลงานทัศนศิลป์  
โดยให้นักเรียนถ่ายทอดความรู ้ส ึกด้วยการพิมพ์ภาพจากวัสดุจาก
ธรรมชาติให้เหมาะสมสวยงาม 
  ๒.นักเรียนวางแผนการปฏิบัติจากสถานการณ์และวัสดุจากธรรมชาติที่
ครูกำหนด สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบที่ตนเองประทับใจ 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ   
แห่งตน 

- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การนำเอาวัสดุ
อุปกรณ์มาสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์    
 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้(Summarizing) 
  นักเรียนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ที ่กำหนดมาประยุกต์ให้เกิดเป็น
รูปร่างแบบใหม่ ๆ ใช้สีสันให้เหมาะสมสวยงาม 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ   
แห่งตน 

- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่ 
ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน(Show and Sharing) 
  ๑.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง จำนวน ๓ คน 
คนละ ๑ นาที 
  ๒.นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอกถึงข้อควรพัฒนา 
โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
   ๓. นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตได้ด้วยการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียน 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
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๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัสดุจากธรรมชาติ  
๒. ตวัอย่างภาพพิมพ์วัสดุจากธรรมชาติ 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
    
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง ธรรมชาติสรา้งภาพสวย (ภาพพิมพ์ ๑) 

๑.ตัวอยา่งภาพพิมพ์วัสดุจากธรรมชาติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.pinterest.com/pamornpan/ 

ภาพจาก https://www.edtguide.com/edtwithkids/ 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง โลกสวยด้วยมือเรา (พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ ๒) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การพิมพ์ภาพ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีลักษณะเป็น ๒ มิติ ซึ่งเกิดจากกระบวนการพิมพ์ โดยใช้วัสดุต่าง 
 ๆเป็นแม่พิมพ์ และใช้สีทาลงบนแม่พิมพ์ จากนั้นนำไปกดหรือทับลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพ สามารถนำมาสร้างงาน

ทัศนศิลป์ได้ โดยการนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และสร้างเป็นภาพพิมพ์ โดยใช้สีน้ำหรือโปสเตอร์ พร้อมทั้งบรรยาย
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รู้จักปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ตลอดจนการประยุกต์หรือคิดริเริ่ม 
สิ่งใหม่ ๆ  ได้ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจการพิมพ์ภาพด้วยนิว้มือได้ สร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ดว้ยนิ้วมือได้ ชื่นชมผลงานของ

ตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 การพิมพ์ภาพดว้ยแม่พิมพ์จากธรรมชาตินำมาสรา้งสรรค์งานทัศนศิลป์ 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.ครูให้นักเรียนเล่นกิจกรรม เพลงนิ้วมือ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู ้
   ๒.ครูตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิด ดังนี้ 
      - นักเรียนคิดว่าอวัยวะในร่างกายของเราสามารถนำมาสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ได้หรือไม่  
      - และมีส่วนใดในร่างกายบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ มือ นิ้วมือ แขน ขา ฯลฯ) 
   ๓.ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าอวัยวะที่นิยมนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ คือ 
มือและนิ้วมือ นำมาวาดภาพ หรือ พิมพ์ภาพ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

 
 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
   ๑.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คน และร่วมกันวิเคราะห์ว่ามือและนิ้วมือ 
นำมาสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ได้อย่างไร 
   ๒.นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูล ลักษณะ วิธีการ เทคนิค
และวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานภาพพิมพ์ด้วยมือและนิ ้วมือ (จาก
อินเตอร์เนต คลิปวีดีโอ หนังสือ ฯลฯ) 
   

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลและเลือกใช้อุปกรณ์ตาม
ความสนใจ  
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป  
ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
  ๑.ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยให้นักเรียนถ่ายทอด
ความรู้สึกการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือของทุกคนในกลุ่มของตนเองร่วมกัน 
  ๒.นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ
ตามจินตนาการ 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การนำเอาวัสดุ

อุปกรณ์มาสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์    
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
  นักเรียนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่กำหนดมาประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปร่าง 
แบบใหม่ ๆ  ใช้สีสันให้เหมาะสมสวยงาม 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ   
แห่งตน 

- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่ 
ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
  ๑.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง จำนวน ๓ กลุ่ม 
กลุ่มละ ๑ นาที 
  ๒.นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน  ๆ และบอกถึงข้อควรพัฒนา 
โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัสดุจากธรรมชาติ  
๒. ตวัอย่างภาพพิมพ์มือและน้ิวมือ 
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง โลกสวยด้วยมือเรา (พิมพ์ภาพด้วยนิว้มือ ๒) 

๑.ตัวอยา่งภาพพิมพ์มือและน้ิวมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพพิมพ์มือ 

ภาพจาก https://www.pinterest.com/ 

ตัวอย่างภาพพิมพ์นิ้วมือ 

ภาพจาก https://www.pinterest.com/ 

ตัวอย่างภาพพิมพ์นิ้วมือ แมลง 

ภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=llxNBZU-HE4 

https://www.youtube.com/watch?v=llxNBZU-HE4


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง รูปร่าง รูปทรง อะไรซ่อนอยู่ในบ้านและโรงเรียน  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๑ บรรยาย รูปรา่ง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๖  วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึกจากเหตกุารณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง ส ีและพื้นผิว 
ป ๓/๑๐ บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มใีนบ้านและโรงเรียน    

๒.สาระสำคัญ 
 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ในการวาดภาพและงานออกแบบ นำมาถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึก โดยการนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และสร้างเป็นภาพ พร้อมทั้งบรรยายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รู้จัก
ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และเห็นคุณค่าในงานศิลปะ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๔.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ได้ สร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้สึกในงาน

ออกแบบรูปร่างรูปทรงได้ เห็นคุณค่าในงานศิลปะชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 ถ่ายทอดความคิดความรูส้ึกในการวาดภาพและงานออกแบบ รูปร่าง รูปทรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.ครูให้สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวในบ้านและในโรงเรียนมีรูปร่าง รูปทรง 
อะไรบ้าง มีลักษณะเป็นอย่างไร 
   ๒.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน ให้มาวาดภาพรูปร่าง 
รูปทรงสิ่งของที่มีในบ้านและโรงเรียน อย่างละ ๑ กลุ่ม บนกระดานหน้า 
ชั้นเรียน โดยให้เวลา ๑ นาที 
   ๓.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นภาพวาดรูปร่าง รูปทรงสิ่งของที่มีใน
บ้านและในโรงเรียน 
    ๔.ครูตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิด ดังนี้ 
        - นักเรียนคิดว่ารูปร่าง รูปทรงสิ ่งของที ่มีในบ้านและโรงเรียนมี
ความสำคัญในการนำมาออกแบบอย่างไร และมีสิ่งใดบ้าง 
   ๕.ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงในการออกแบบ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
 
  

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
   ๑.ครูให้นักเรียนสังเกต รูปร่าง รูปทรงสิ่งของที่มีในบ้านและในโรงเรียน
ตามประสบการณ์   
   ๒.นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล  ลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ที่นำมาออกแบบ
สิ่งของที่มีในบ้านและโรงเรียน   

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
และจิตวิทยาศาสตร ์

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
  ๑.ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยให้นักเรียนนำรูปร่าง 
รูปทรงต่าง  ๆที่มีในบ้านและโรงเรียนถ่ายทอดจากประสบการณ์ของตนเอง 
โดยกำหนดสถานการณ์วาดภาพแสดง สภาพภายใน ภายนอก ห้องต่าง ๆ  ใน
บ้านและโรงเรียน ๑ อย่าง   
   ๒.นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงาน และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์โดยเลือก
สถานการณ์ตามที่ครูกำหนด 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ   
แห่งตน 

- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การออกแบบและ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์    
 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
   นักเรียนใช้ทักษะในการออกแบบ จัดวางภาพให้เหมาะสม 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่ 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
  ๑.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง จำนวน ๒ คน 
คนละ ๑ นาที นักเรียนนำเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
     - นักเรียนวาดภาพรูปร่าง รูปทรงที่มีในบ้าน หรือในโรงเรียนเพราะ
อะไรบ้าง มีสิ่งใดบ้าง 
     - นักเรียนมีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับภาพของตนเอง 
๒.นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอกถึงข้อควรพัฒนา  
โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
๒.ตัวอยา่งภาพรูปร่าง รปูทรงในการออกแบบ 
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ เรื่อง รูปร่าง รูปทรง อะไรซ่อนอยู่ในบ้านและโรงเรียน 

 

๑.ตัวอยา่งภาพรูปรา่ง รูปทรงในการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปร่างเรขาคณติ 

รูปร่างธรรมชาต ิ

รูปร่างอิสระ 

การออกแบบรูปร่าง 

การออกแบบรูปทรง 

ภาพจาก https://www.acord.in.th/pdf/knowledgebase/shape.pdf 

 

https://www.acord.in.th/pdf/knowledgebase/shape.pdf


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบตัว                 เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง สร้างสรรค์รูปทรงใหม่ให้บ้านฉัน  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๑ บรรยาย รูปรา่ง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป ์
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวติจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพืน้ผิว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
ป ๓/๑๐ บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มใีนบ้านและโรงเรียน    

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ในการวาดภาพ งานออกแบบ และการพิมพ์ภาพ 
นำมาถ่ายทอดความคิดความรู้สึก โดยการนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และสร้างเป็นภาพ พร้อมทั้งบรรยาย
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รู้จักปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และเห็นคุณค่าในงานศิลปะ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๔.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ เส้น รูปร่าง รูปทรง และการพิมพ์ภาพ ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ  ได้ สร้างสรรค์

ถ่ายทอดความรู้สึกงานออกแบบในทัศนศิลปไ์ด้ เห็นคุณค่าในงานศิลปะชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น  

๕. สาระการเรียนรู ้
 งานออกแบบในทัศนศิลป์ถ่ายทอดความคดิความรู้สึกตามจินตนาการ 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสรา้งความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด(Sparkling) 
   ๑.ครูนำตัวอย่างผลงานการวาดภาพรูปร่าง รูปทรงสิ่งของเครื่องใช้ที่
นำมาตกแต่งในบ้านและโรงเรียน 
   ๒.ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับภาพของตกแต่ง
ภายในบ้านและโรงเรียนว่ามีความสัมพันธ์กันงานทัศนศิลป์อย่างไร 
   ๓.ครูตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิดดังนี ้
      - หากนักเรียนจะสร้างสิ่งของเครื่องใช้สำหรับประดับตกแต่งบ้านให้
สวยงาม แปลกใหม่ นักเรียนจะสร้างสรรค์สิ่งใด โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และจินตนาการของตนเอง 
   ๔.ครูอธิบายเพิ ่มเติมว ่าเก ี ่ยวกับการออกแบบในงานทัศนศ ิลป์
ส่วนประกอบของทัศนธาตุนำมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ในหลายรูปแบบ ให้
ความรู้สึกในการมองเห็นที่แตกต่างกันไป เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น ของใช้  
เป็นต้น 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลัง   
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
 
  

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า(Searching) 
   ๑.ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานออกแบบใน
ทัศนศิลป์ที่มีความแปลกใหม่ (จาก หนังสือ อินเตอร์เนตฯลฯ) 
   ๒.นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ที่นำมาออกแบบ
จากรูปแบบเดิมให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจ  

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ(Studying) 
  ๑.ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนดังนี้ หากคุณครูศิลปะ และเพื่อนไป
เยี ่ยมบ้านนักเรียน เพื ่อให้เกิดความประทับใจแก่คุณครู และเพื่อน ๆ  
นักเรียนจะประดิษฐ์อะไร และนำวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) มาประยุกต์ใน
ชีวิต และในบ้านของตนเองอย่างไรให้คุณครู และเพื่อน ๆ  เห็นผลงานของ
นักเรียน ซึ่งสามารถนำไปออกแบบประดับตกแต่งบ้านของตนเองได้จริง 
และน่าสนใจ (ตัวอย่างผลงาน เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ จานกระดาษรอง
แก้วน้ำ ฯลฯ)  
   ๒.นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่กำหนด 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การออกแบบ
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์เป็นงาน
ทัศนศิลป์    
 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้(Summarizing) 
  นักเรียนใช้ทักษะในวาดภาพระบายสี การจัดภาพ และการออกแบบ
ผลงาน ใช้จินตนาการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- การนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และ
สร้างเป็นภาพ 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
  ๑.ครูให้นักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง จำนวน ๒ คน คนละ ๑ 
นาที นักเรียนนำเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
    - นักเรียนมีความคิดความรู้สึกอย่างไรในการสร้างสรรค์ภาพของตนเอง 
  ๒.นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน  ๆ และบอกถึงข้อควรพัฒนา 
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
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๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. อินเตอร ์หนังสือ  
๒. ตวัอย่างผลงานของตกแต่งบ้าน 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เร่ือง รูปทรงใหม่ในบ้านฉัน 

๑.ตัวอยา่งผลงานภาพวาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://www.livingspace.in.th/551 

 

ภาพจาก  https://ideadeedee.blogspot.com/2014/10/diy_5.html 
 

 

ภาพจาก  https://mebaan.com/creative-diy-vases-for-decorating-your-home/ 

 
 

 

https://www.livingspace.in.th/551
https://ideadeedee.blogspot.com/2014/10/diy_5.html
https://mebaan.com/creative-diy-vases-for-decorating-your-home/


91 
 

แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การตอบคำถาม      

๒.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การตอบ
คำถาม 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้ทุกข้อ 
ชัดเจน ชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจ ใช้
ภาษาเหมาะสม  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้ ชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจ ใช้
ภาษาเหมาะสม 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถาม ชี้ให้เห็นถึง
ความเข้าใจได้บ้าง  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้เป็นส่วน
ใหญ ่ 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้บางข้อ 

๒.การแสดง
ความคดิเห็น 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น จัดลำดับ
การแสดงความ
คิดเห็นได้ดี มี
ความ
กระตือรือร้นใน
การตอบ 
สบสายตาผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น มีความ
กระตือรือร้นใน
การตอบ 
สบสายตาผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น สบสายตา
ผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็นบางข้อ 
สบสายตาผู้ฟัง 

ไม่มีข้อมูล
สนับสนุนการ
แสดงความ
คิดเห็น 

 
ระดับคุณภาพ 
๙-๑๐    ดีมาก 
๗-๘    ดี 
๕-๖    ปานกลาง 
๓-๔  พอใช ้
๑-๒      ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

๒.การปฏิบัติงาน      

๓.ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์      

๔.ความประณตีสวยงาม      

๕.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
๒๑-๒๕   ดีมาก 
๑๖-๒๐   ด ี
๑๑-๑๕   ปานกลาง 
๖-๑๐    พอใช ้
๑-๕       ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

เกณฑ์การประเมินผลงาน 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การ
วางแผน
และเลือก 
ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณใ์นการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน สอดคล้องกับ
ภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การทำงานได ้

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

๒.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานรว่มกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับข้ันตอน
ได้ถูกต้อง จดั
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มี
ทักษะในการ
ทำงานรว่มกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับข้ันตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได้ มี
ทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานรว่มกัน
ได้  

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน ได้
ถูกต้องบาง
ขั้นตอน 

๓.ความคดิ
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่เคย
มีมาก่อน หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงและประยุกต์
ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ข้ึน  

ผลงาน แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเป็นการ
นำความรู้เดิม
มาคิดดดัแปลง
เป็นสิ่งใหม่  

ผลงานเกิด
จากการนำ
ความรู้เดิม
เป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่างๆ 

๔.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณตี 
มีขนาด รูปรา่ง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน สมดุล มี
ความเป็น 
เอกภาพ สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

๕.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
สามารถปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้ดีขึ้นและมี
คุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ ทันเวลา
ที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมาย
ตรงตามภาระ
งาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

เลขที่ 
พฤติกรรมการรว่มกิจกรรม สรุป 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     

 
เกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมการทำงาน 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
พฤติกรรมการรว่ม

กิจกรรม 
การสังเกต 

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม อยา่ง
ต่อเน่ือง มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ 
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และรว่ม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สนุกกับการปั้น                              เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง เค้า..ทำอย่างไร (เทคนิคในงานปั้น) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๕ มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สรา้งสรรค์งานป้ัน 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ ์
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทงาน ๓ มิติ แบ่งเป็นการปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง และการปั้นลอยตัว โดยใช้ 
ชุดเครื่องมือปั้นหรือใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นเอง หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้  
การนำความรู้ ทักษะ มาประยุกต์สร้างสรรค์ ให้เหมาะกับสภาพการณ์ต่าง ๆ  และรู้สึกภาคภูมิใจ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
๔.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบาย และรู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการในงานปั้น  สามารถใช้เทคนิควิธีการในงานปั้นได้ 

เห็นคุณค่าในงานศิลปะและรู้สึกภาคภูมิใจ  

๕.สาระการเรียนรู ้
 การใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการในงานปั้น การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.ครูนำตัวอย่างผลงานปั้น ๓ แบบ ให้นักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวงานปั้นที่เห็นตามความรู้สึก และประสบการณ์ของนักเรียน 
(ตัวอย่าง การปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง และการปั้นลอยตัว) 
   ๒.ครูถามนักเรียนดังนี้ นอกเหนือผลงานปั้นที่ครูนำมาให้ดู นักเรียนเคยพบ
เห็นงานปั้นแบบใด ที่ไหน โดยการสุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น   
   ๓.ครูตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิด ดังนี ้
       - นักเรียนคิดมีวัสดุอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่นำมาสร้างสรรค์งานปั้นได้ 

๕ 
 
 
 
 

สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดแสดงความ

คิดเห็น  
 

 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
๑.ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคในงานปั้น 
(จาก หนังสือ อินเตอร์เนต ฯลฯ) 
๒.ครูอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น เทคนิควิธีการในงานปั้นงาน และ
การเก็บรักษา และขั้นตอนในการสร้างสรรค์เป็นการนำเอาวัสดุเนื้ออ่อนที่เป็น
วัสดุทางธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์มาปั้น พอก หรือตกแต่งให้เป็นงาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการงานปั้น เช่น ดินน้ำมัน ดินเหนียว กระดาษผสมกาว 
เป็นต้น 

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล  
ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ       
และดิจิทัล 

- รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ และแหล่ง
สื่อสารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
  ๑.ครูสาธิตเกี่ยวกับเทคนิคในงานปั้นรูปทรงพื้นให้นักเรียนดู 
  ๒.จากนั้นครูให้นักเรียนปั้นรูปทรงพื้นฐานด้วยดินน้ำมันตามความต้องการ 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การใช้กระบวนการ ขั้นตอน และเลือกใช้

วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น    

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
  ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์งานปั้น โดยกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนปั้นดิน
น้ำมันเป็นเกิดภาพธรรมชาติ และใช้อุปกรณ์ในการปั้น ให้นักเรียนนำวัสดุ 
ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้แทนเครื่องมือปั้นได้ 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ สร้างสรรค์

งานปั้น 
 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
  ๑.ครูให้นักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเองโดยการสุ่มตัวอย่าง 
  ๒.นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ   และบอกถึงข้อควรพัฒนา 
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น 
  ๓. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
      - วัสดุที ่ใช้ในงานปั้นเป็นเนื ้ออ่อนที่เป็นวัสดุทางธรรมชาติ หรือวัสดุ
สังเคราะห ์
      - อุปกรณ์ หรือเครื ่องมือปั้น มีจำหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์การเรียน 
สามารถดัดแปลง หรือประยุกต์วัสดุใกล้ตัวมาใช้เองได้ 
      - เทคนิควิธีการในงานปั้นมีหลากหลายวิธีการ แล้วแต่จะเลือกมาใช้ให้
เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.อินเตอร์ หนังสือ  
๒.ตัวอยา่งงานป้ัน 
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๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เร่ือง เค้า..ทำอย่างไร (เทคนิคในงานปั้น)      

๑.ตัวอยา่งงานปั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพปั้นนูนต่ำ 
ภาพโดย นักเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพปั้นนูนสูง 
ภาพโดย นักเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ภาพปั้นลอยตัว 

ภาพโดย ชมภู ่จันทร์งาม 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สนุกกับการปั้น                              เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ปั้นสวยด้วยเส้นสี   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๕ มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สรา้งสรรค์งานปั้น 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ ์
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

          มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธกีารสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น    

๒.สาระสำคัญ 
  งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทงาน ๓ มิติ แบ่งเป็นการปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง และการปั้นลอยตัว โดยใช้ 
ชุดเครื่องมือปั้นหรือใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นเอง หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้ 
การนำความรู้ ทักษะ มาประยุกต์สร้างสรรค์ ให้เหมาะกับสภาพการณ์ต่าง ๆ  และรู้สึกภาคภูมิใจ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคในงานปั้น สร้างสรรค์งานปั้นด้วยเส้นสีได้ เห็นคุณค่าใน

งานศิลปะชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น 

๕.สาระการเรียนรู ้
 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น เทคนิควิธีการในการสรา้งงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานป้ันด้วยเส้นสี  การ
แสดงความคิดเห็นในงานป้ันของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.จากการเรียนรู้เรื่องงานปั้นครั้งที่แล้ว ครูตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิด
ดังนี ้
     - นักเรียนสามารถใช้งานปั้นแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยได้อย่างไร 
     - ใช้การปั้นแบบใดในการสร้างสรรค์  
    ๒.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔-๕ คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยการสุ่ม
ตัวอย่างให้ออกมาอภิปรายความคิดเห็นในกลุ่ม 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
   ๑.ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เส้น และสีในงานปั้น 
(จากหนังสือ อินเตอร์เนต ฯลฯ) 
   ๒.นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล การปั้นแบบเส้น และการผสมสี ดินน้ำมัน 

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล 
ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

- รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ และแหล่ง
สื่อสารสนเทศเพื่อการสืบค้น  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
๑.ครูสาธิตการปั้นแบบเส้น และการผสมสีดินมันให้นักเรียนดู        
๒.นักเรียนปฏิบัติการปั้นแบบเส้น และทดลองผสมสีด้วยตนเอง นักเรียน

ต้องการสีอะไร ใช้หลักการผสมสีในวงจรสี 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การออกแบบและ

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์    

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
  นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยเส้น โดยครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียน
ถ่ายทอดงานปั้นแบบเส้นให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยให้นักเรียนปั้นเป็น
ลวดลายไทยประยุกต์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการของตนเอง 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และ

สร้างเป็นภาพ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- นักเรียนลงมือวางแผนแก้ปัญหาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับงานปั้น 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
  ๑.ครูให้นักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง 
  ๒.นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอกถึงข้อควรพัฒนา 
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น 
   ๓.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
       - วิธีการปั้นแบบเส้น และวิธีการผสมตามวงจรหรือการไล่ค่าน้ำหนัก
ทำงานงานปั้นมีความน่าสนใจ และสามารถผสมสีได้ตามความต้องการ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. อินเตอร ์หนังสือ  
๒. ตวัอย่างผลงานป้ัน 
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เร่ือง ปั้นสวยด้วยเส้นสี 

๑.ตัวอยา่งผลงานป้ัน 
เป็นการปั้นงานเส้นอย่างอิสระอย่างสรา้งสรรค์ตามความคดิและจินตนาการ โดยมีลายผ้าไทย

ท้องถิ่น เป็นแรงบันดานใจ 
ตัวอย่างลายผ้าไทย 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 ตัวอย่างงานปั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ภาพโดย นักเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี ่
สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สนุกกับการปั้น                              เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง ปั้นสวยด้วยจินตนาการ   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๕ มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สรา้งสรรค์งานป้ัน 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ ์
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
       งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทงาน ๓ มิติ แบ่งเป็นการปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง และการปั้นลอยตัว โดยใช้
ชุดเครื่องมือปั้นหรือใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นเอง หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้ 
การนำความรู้ ทักษะ มาประยุกต์สร้างสรรค์ ให้เหมาะกับสภาพการณ์ต่าง ๆ  และรู้สึกภาคภูมิใจ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานปั้น สร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้สึกงานปั้นด้วยจินตนาการได้ เห็นคุณค่าใน  

งานศิลปะชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้สึก
งานปั้นด้วยจินตนาการ การแสดงความคิดเห็นในงานป้ันของตนเอง 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.จากการเรียนรู้เรื่องงานปั้น นักเรียนคำถามเพื่อจุดประกายความคิด ดังนี้ 
       - งานปั้นมีการปั้นประเภทใดบ้าง 
       - งานปั้นแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร 
   ๒.ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยการสุ่มตัวอย่าง 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
   ๑.ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการการปั้นดินน้ำมันรูปทรงต่าง  ๆ
การเก็บรักษาผลงานปั้นจากดินน้ำมัน รูปแบบการปั้นดินน้ำมัน เป็นของเล่น 
หรือเป็นเรื่องราว  
   ๒.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔-๕ คน ช่วยกันค้นคว้าโดยใช้อินเตอร์เนต วีดีโอ  

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ     
และดิจิทัล 

- รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ และแหล่ง
สื่อสารสนเทศเพื่อการสืบค้น  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
  ๑.ครูเชื่อมโยงการปั้นด้วยจินตนาการ ในการปฏิบัติ      
  ๒.นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยเส้น โดยครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียน
นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๕ คน ถ่ายทอดความคิด เรื่อง อวกาศ มีการวางแผน
งานร่วมกัน 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การออกแบบและ

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป    
ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เกี่ยวกับการป้ันด้วยจินตนาการ 
 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การนำมาวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่ม และ

สร้างเป็นภาพ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- นักเรียนลงมือวางแผนแก้ปัญหาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานปั้น 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  ๑. ครูให้นักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง 
  ๒. นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ   และบอกถึงข้อควรพัฒนา 
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 - การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก
นึกคิดของตนเอง 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. อินเตอร ์วีดีโอ  
๒. ตวัอย่างผลงานป้ัน 
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 
 

      ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
                    (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เร่ือง ปั้นสวยด้วยจินตนาการ 

๑.ตัวอยา่งผลงานป้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพโดย นักเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี ่
สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สนุกกับการปั้น                              เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง สืบสานงานปั้นลวดลายไทย ๑ (ปั้นดินเหนียว) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๕ มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สรา้งสรรค์งานป้ัน 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ ์
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

          มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์และวิธกีารสรา้งงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน    

๒.สาระสำคัญ 
 งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทงาน ๓ มิติ แบ่งเป็นการปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง และการปั้นลอยตัว โดยใช้ 
ชุดเครื่องมือปั้นหรือใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นเอง หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้  
คนไทยทุกยุคสมัย นิยมใช้ผลงานปั้นประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม การค้นคว้า เรียนรู้ยุคสมัยของผลงานปั้น จากสื่อ
ต่าง ๆ  ภูมิปัญญาหรือ ปราชญ์ชาวบ้าน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียน ในการนำความรู้ ทักษะ มาประยุกต์สร้างสรรค์ ให้เหมาะ
กับสภาพการณ์ต่าง  ๆในปัจจุบัน อีกทั้งยังรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
๔.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๕.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๖.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๗.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บรรยายระบุ การสร้างงานปั้น โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ ์สบืสานถ่ายทอดงานปั้นลวดลาย

ไทยด้วยดินเหนียวได้ เหน็คุณค่าในงานศิลปะในท้องถิ่น ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น 

๕.สาระการเรียนรู ้
 การใช้วัสดุอุปกรณ์สรา้งสรรค์งานปั้นลวดลายไทย โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ ระบุสิ่งที่ชืน่ชม
และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.ครูนำภาพงานปั้นในท้องถิ่นให้นักเรียนดู เช่น เครื่องปั้นดินเผาปั้นโอ่ง
มังกร ตุ๊กตาดินปั้น งานปั้นดินไทย งานปั้นเครื่องประดับ 
   ๒.ครูต ั ้งคำถามเพื ่อจุดประกายความคิด ภาพที ่น ักเรียนเห็นจาก
ประสบการณ์ของนักเรียนดังนี้ 
       - นักเรียนเคยเห็นงานในภาพนี้หรือไม่ 
       - ถ้าเคย นักเรียนเคยพบเห็นจากที่ไหน 
   ๓.ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับศิลปะงานปั้นในท้องถิ่นไทยที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทย ยกตัวอย่าง เช่น 
        - เครื่องปั้นดินเผา อำเภอด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 
        - ตุ๊กตาดินปั้น เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 
        - ปั้นโอ่งมังกร จังหวัดราชบุรี เป็นต้น  
หรือ นักเรียนสามารถพบเห็นในที่อื่น  ๆเพราะประเทศไทยมีการส่งเสริมให้
สืบสานศิลปะท้องถิ่นไทย 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

 
  

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
   ๑.ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการงานปั้นด้วยดินเหนียวในท้องถิ่น
ไทย (แหล่งเรียนรู้ เช่น หนังสือ อินเตอร์เนต ฯลฯ) 
   ๒.นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ที่นำมาปั้นให้เกิด
ประโยชน์ใช้สอย และสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพของคนในท้องถิ่น
อย่างไร 
๓.ครูสาธิตการปั้นดินเหนียวเป็นลวดลายไทยให้นักเรียนดูแบบง่ายโดยครู
เตรียมกระดานรองปั้นให้แก่นักเรียน 
   ๔.ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนสืบสานงานปั้นลวดลายไทยด้วย 
ดินเหนียว โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มด้วยตนเอง กลุ่มละ๔-๕ คน ให้สร้างสรรค์
ลวดลายไทยในการนำมาปั้น โดยใช้อินเตอร์เนตในการหาภาพลายไทยที่นำมา
ปั้น และเครื่องปั้นที่สามารถดัดแปลงขึ้นเองแล้วแต่ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะ
มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไร 
  ๕.นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่ครูกำหนด 

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

- มีทักษะพื้นฐานด้านการงาน  
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป ทำหน้า
เป็นผู้นำและสมาชิกในกลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการ
ทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีและเหมาะสม 
ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ  และดิจิทัล 

- รู้จักและเลือกใช้เครื่องมือ และแหล่งสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นความหมายและคุณค่าของเงิน  

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
  นักเรียนใช้ทักษะในการปั้นมาใช้ในกลุ่มละของตนเองแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ให้ผลงานของตนเองออกมากดีที่สุด 

๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ สิ่งที่เคย

พบเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 
ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
  ๑.ครูให้นักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง จำนวน ๒ คน คนละ ๑ 
นาที นักเรียนนำเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
     - นักเรียนมีความคิดความรู ้สึกอย่างไรในการสร้างสรรค์งานปั้นลวด 
ลายไทยในกลุ่มของตนเอง มีปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้าง 
  ๒.นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ   และบอกถึงข้อควรพัฒนา 
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น และการรู้จักประเมินคุณค่าของชิ้นงาน 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

- มีทักษะพื้นฐานด้านการงาน ความหมาย
และคุณค่าของเงิน 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑. อินเตอร ์หนังสือ  
๒. ตวัอย่างภาพงานป้ัน 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เร่ือง รูปทรงใหม่ในบ้านฉัน 

๑.ตัวอยา่งผลงานป้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพจาก http://sns55140528.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

ภาพจาก http://tcpall.com/?p=592 

ภาพจาก https://program.thaipbs.or.th/TuaThin/episodes/35360 

http://sns55140528.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://tcpall.com/?p=592
https://program.thaipbs.or.th/TuaThin/episodes/35360


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สนุกกับการปั้น                              เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง สืบสานงานปั้นของเล่นเด็กไทย ๒ (ปั้นดินเหนียว) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๕ มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สรา้งสรรค์งานป้ัน 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ ์
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

          มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์และวิธกีารสรา้งงานทัศนศิลป์โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ ์

๒.สาระสำคัญ 
 งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทงาน ๓ มิติ แบ่งเป็นการปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง และการปั้นลอยตัว โดยใช้ชุด
เครื่องมือปั้นหรือใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นเอง หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้  
คนไทยทุกยุคสมัย นิยมใช้ผลงานปั้นประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ  ให้สวยงาม การค้นคว้า เรียนรู้ยุคสมัยของผลงานปั้น จาก
สื่อต่าง ๆ  ภูมิปัญญาหรือ ปราชญ์ชาวบ้าน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียน ในการนำความรู้ ทักษะ มาประยุกต์สร้างสรรค์ 
ให ้ เหมาะก ับสภาพการณ์ต ่าง ๆ ในปัจจ ุบ ัน อีกท ั ้งย ังร ู ้ส ึกภาคภูม ิใจในความเป็นไทยและเป็นพ ื ้นฐานใน 
การประกอบอาชีพได้ 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
๔.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๕.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๖.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๗.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บรรยาย ระบุ การสร้างงานปั้น โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ สืบสานถ่ายทอดงานปั้นของเล่น

เด็กไทยด้วยดินเหนียวได้ เห็นคุณค่าในงานศิลปะในท้องถิ่น ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น 
๕.สาระการเรียนรู ้
 การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้นของเล่นเด็กไทย โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ ระบุสิ่งที่ 
ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
 



116 
 

๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.ครูนำตัวอย่างผลงานลายไทยของนักเรียนครั้งที่แล้วมาให้นักเรียนดู แล้ว
ติชมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน 
   ๒.ครูตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิดนักเรียนดังนี้ 
       - นักเรียนเคยได้ยินคำสุภาษิตพังเพยคำนี้หรือไม่ “อยู่บ้านท่านอย่างนิ่ง
ดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” เป็นการปั้นของเล่นเด็กไทยชนิดหนึ่ง 
   ๓. ครูยกตัวอย่างภาพของเล่นจากดินเหนียวในนักเรียนดู 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

 
  

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
   ๑.ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการงานปั้นดด้วยดินเหนียว ของ
เล่นจากดินเหนียว (จาก หนังสือ อินเตอร์เนต ฯลฯ) 
   ๒.นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล ลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ที่นำมาปั้นของเล่น
จากดินเหนียว และการปั้นของเล่นดินเหนียวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น 

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

- มีทักษะพื้นฐานด้านการงาน ความหมาย
และคุณค่าของเงิน  
ทักษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

- รู ้จักและเลือกใช้เครื ่องมือ และแหล่งสื ่อสาร
สนเทศเพื่อการสืบค้น 

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
  ๑.ครูกำหนดสถานการณ์ให้แก่นักเรียน โดยนำเอาสุภาษิต สำนวนไทย 
ดังต่อไปนี้ 
       - อยู่บ้านท่านอย่างนิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น 
       - ไม่รู้จักหม้อข้าวหม้อแกง  
โดยให้นักเรียนอ่านและจิตนาการเป็นภาพงานปั้นที่สร้างสรรค์ออกมาให้
สอดคล้องกับสุภาษิต สำนวนไทย 
   ๒.นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่ครูกำหนด 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกกระบวนการ ขั ้นตอน การออกแบบและ

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์    
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
- ทำหน้าเป็นผู้นำและสมาชิกในกลุ่มที่ดีโดยมี

กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที ่ด ีและ
เหมาะสม 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
  นักเรียนใช้ทักษะในการปั้น ใช้จิตนาการสื่อความหมายการสร้างสรรค์ 
งานปั้นให้สอดคล้องกับสุภาษิต สำนวนไทย เป็นผลงานของตนเอง 

๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ สิ่งที่เคยพบเห็น 

กับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 
ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
  ๑.ครูให้นักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง จำนวน ๒ คน คนละ ๑ 
นาที นักเรียนนำเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
       - นักเรียนมีความคิดความรู้สึกอย่างไรในการสร้างสรรค์งานปั้นของเล่น
เด็กไทย มีปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้าง 
  ๒.นักเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน  ๆ และบอกถึงข้อควรพัฒนา  
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น และการรู้จักประเมินคุณค่าของชิ้นงาน เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

- มีทักษะพื้นฐานด้านการงาน ความหมาย
และคุณค่าของเงิน 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑. อินเตอร ์หนังสือ  
๒. ตวัอย่างภาพงานป้ัน 
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๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เร่ือง สืบสานงานปั้นของเล่นเด็กไทย ๒ 

(ปั้นดินเหนียว) 

๑.ตัวอยา่งผลงานภาพวาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ภาพจาก https://sites.google.com/site/thekhnokarphathnawep/phaenkar-cadkar-reiyn-

ru?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

 

ภาพจาก  https://parttime1hit.wordpress.com/2013/10/18/- 

 
 

 

https://sites.google.com/site/thekhnokarphathnawep/phaenkar-cadkar-reiyn-ru?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
https://sites.google.com/site/thekhnokarphathnawep/phaenkar-cadkar-reiyn-ru?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
https://parttime1hit.wordpress.com/2013/10/18/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99/
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แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การตอบคำถาม      

๒.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การตอบ
คำถาม 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้ทุกข้อ 
ชัดเจน ชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจ ใช้
ภาษาเหมาะสม  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้ ชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจ ใช้
ภาษาเหมาะสม 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถาม ชี้ให้เห็นถึง
ความเข้าใจได้บ้าง  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้เป็นส่วน
ใหญ ่ 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้บางข้อ 

๒.การแสดง
ความคดิเห็น 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น จัดลำดับ
การแสดงความ
คิดเห็นได้ดี มี
ความ
กระตือรือร้นใน
การตอบ 
สบสายตาผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น มีความ
กระตือรือร้นใน
การตอบ 
สบสายตาผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น สบสายตา
ผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็นบางข้อ 
สบสายตาผู้ฟัง 

ไม่มีข้อมูล
สนับสนุนการ
แสดงความ
คิดเห็น 

 
ระดับคุณภาพ 
๙-๑๐    ดีมาก 
๗-๘    ดี 
๕-๖    ปานกลาง 
๓-๔  พอใช ้
๑-๒      ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

๒.การปฏิบัติงาน      

๓.ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์      

๔.ความประณตีสวยงาม      

๕.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
๒๑-๒๕   ดีมาก 
๑๖-๒๐   ด ี
๑๑-๑๕   ปานกลาง 
๖-๑๐    พอใช ้
๑-๕       ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การ
วางแผน
และเลือก 
ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน สอดคล้องกับ
ภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทำงาน
เหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได้ 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

๒.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนไดถู้กต้อง 
จัดองค์ประกอบ
ได้เหมาะสม มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอน ได้ถูกต้อง และ
จัดองค์ประกอบได้ มี
ทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกัน
ได ้ 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้องบาง
ขั้นตอน 

๓.ความคดิ
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่เคย
มีมาก่อน หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงและประยุกต์
ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น  

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเป็นการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่  

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่างๆ 

๔.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณีต 
มีขนาด รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน สมดุล มี
ความเป็น 
เอกภาพ สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความประณีต มี
ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

๕.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด ส่ือ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
สามารถปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้ดีขึ้นและมี
คุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ ทันเวลา
ที่กำหนด ส่ือ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่น สามารถ
นำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมาย
ตรงตามภาระ
งาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

เลขที่ 
พฤติกรรมการรว่มกิจกรรม สรุป 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     

 
เกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมการทำงาน 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
พฤติกรรมการรว่ม

กิจกรรม 
การสังเกต 

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม อยา่ง
ต่อเน่ือง มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ 
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และรว่ม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง เทคนิคการสร้างภาพสวยด้วยสี ๑ (ฝนสีเทียน) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง  ๆมาวาดภาพ หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกบนวัสดุรูปทรง
ที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ  และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาของงาน 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๓.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจวิธีการใช้เทคนิคการวาดภาพระบายสี การฝนสีเทียนในรูปแบบต่าง ๆ วาดภาพโดยใช้

เทคนิคการระบายสีแบบการฝนสีเทียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม  ชื่นชมผลงานการวาด
ภาพการระบายสีแบบการฝนสีเทียนของตนเองและผู้อื่น 

๕.สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ โดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั ้นที ่ ๑ กิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า (Exploratory) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการรวบรวม สั่งสม ความรู้ ความคิดรวบยอดและทักษะ  
   ๑.ครูพานักเรียนไปศึกษาออกนอกห้องเรียน แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ ๔-๕ คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ลองใช้มือและการระบายสีเทียน
แบบการฝนสีบนกระดาษทับกับพื้นผิวแบบต่าง ๆ  เช่น เหรียญบาท ต้นไม้ 
ใบไม้ พื้นปูน พื้นกระดานไม้ และพื้นผิวอื่น ๆ ที่อยู่รอบบริเวณสถานที่
นักเรียนอยู่   
   ๒.ครูตั้งคำถาม พื้นผิวแต่ละอย่างที่นักเรียนได้สัมผัสได้ระบายสีทับลงไป
นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง และให้ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไร เช่น สิ่งที่มี
พื้นผิวที่เรียบ พื้นผิวที่ขรุขระ พื้นผิวที่หยาบ เป็นต้น แล้วสามารถนำไป
ผสมผสานการสร้างสรรค์การวาดภาพอย่างไรได้บ้าง 
   ๓.นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์และสังเกตเกี่ยวกับพื้นผิว 
แต่ละชนิดแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
   ๔.ครูอธิบายเพิ่มเติมเทคนิคการฝนสีเทียนมีหลากหลายรูปแบบแตกต่าง
กันออกไป ขึ้นอยู่กับนักเรียนจะคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำการฝนสีเทียนไปใช้
ให้เกิดความสวยงามตามความพึงพอใจกับงานศิลปะ เพื่อค้นหาเทคนิค 
ใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มากยิ่งขึ้น 

๑๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- วิเคราะห์ลักษณะของพื้นผิวแต่ละชนิด  

ขั้นที่ ๒ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) ซึ่งเกี ่ยวข้องกับ 
การรวบรวม สั่งสมประสบการณ์โดย ผ่านการปฏิบัติ หรือการทำงาน
ที่ริเริ่มสร้างสรรค ์
   ๑.ให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพตามความพึงพอใจลงบนกระดาษขนาด A๔  
   ๒.ระบายสีแบบการฝนสีตามพื ้นผิวที ่น ักเรียนแต่ละคนได้คิดริเร่ิม
สร้างสรรค์เอาไว้ตามจินตนาการ เพื่อเป็นการค้นหาเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มากยิ่งขึ้น 

๓๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- วิเคราะห์ลักษณะของพื้นผิวที ่ใช้ในการฝน 

สีเทียน  

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) ได้แก่ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการนำเสนอผลงาน 
   ๑.ครูให้นักเรียนได้แสดงผลงานของตนเองต่อเพื่อน ๆ  ในชั้นเรียน 
   ๒.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงานของเพื่อน  ๆทั้ง
ส่วนที่ดีที่ควรส่งเสริมและส่วนที่ควรได้ปรับปรุงเพื่อให้ผลงานน่าสนใจมาก
ยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้นักเรียนสามารถนำเทคนิควิธ ีการไปใช้ในงานอื่น ๆ ได้ 
อย่างหลากหลายวิธี 
   ๓.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู ้ดังนี้ 
      -  การระบายสีเทียนแบบการฝนสีบนกระดาษทับกับพื้นผิวแบบต่าง  ๆ
เช่น เหรียญบาท ต้นไม้ ใบไม้ พื้นปูน พื้นกระดานไม้ และพื้นผิวอื่น ๆ   
      - นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (เช่น ทำบัตรอวยพร ตกแต่งสมุดงาน ใบงาน และอื่น ๆ  อีก
มากมาย) 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์ลักษณะของภาพวาด การระบายสี

โดยการฝนสีเทียน 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.พื้นผิวประเภทต่าง ๆ  
๒.ภาพการฝนสีเทียน 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ เรื่องเทคนิคการสรา้งภาพสวยดว้ยสี ๑  
(ฝนสีเทียน) 

 
การฝนสีเทียนด้วยใบไม้ 

  
 ภาพจาก https://macca.ru/th/tvorcheskii-konkurs-dlya-pedagogov-i-detei-osen--- slavnaya-pora-igry-
s-listyami/                                
 
การฝนสีเทียนแบบนูนต่ำ 

             
 

 

 

 

ภาพจาก http://www.kidartshop.com/๓0category//ชุดประดิษฐ์ดิสนีย์-disneney/โซเฟีย-sofiathe-first                                   

 

https://macca.ru/th/tvorcheskii-konkurs-dlya-pedagogov-i-detei-osen---%20slavnaya
http://www.kidartshop.com/๓0category/ชุดประดิษฐ์ดิสนีย์-disneney/โซเฟีย-sofia


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง เทคนิคการสร้างภาพสวยด้วยสี ๒ (เป่าสี ต่อเติม) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันทีส่อน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ  มาวาดภาพ  หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกบนวัสดุรูปทรง

ที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ  และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาของงานนำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจการเป่าสี และการต่อเติมภาพตามความคิดจิตนาการ  สามารถเป่าสี แล้วต่อเติมภาพได้

อย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ  ชื่นชมผลงานการเป่าสี และต่อเติมภาพของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
          - วัสด ุอุปกรณท์ี่ใช้สรา้งงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง  (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด(Sparkling) 
   ๑.ครูนำสีน้ำ ๔-๕ สี มาหยดลงบนกระดาษแล้วบอกให้นักเรียนดูสิ่งที่ 
ครูกำลังจะทำให้ดู 
    ๒.ครูใช้หลอดมาเป่าสีแต่ละสีให้เกิดเป็นรูปร่างในลักษณะต่าง ๆ  แล้วตั้ง
คำถาม รูปร่างที่นักเรียนเห็นเป็นรูปร่างอะไรได้บ้าง  
   ๓.นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น  
   ๔.ครูอธิบายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาพรูปร่างที่นักเรียนมองเห็นจากการ
เป่าสี สามารถตกแต่งเพิ ่มเติมให้เกิดเป็นรูปร่างเป็นภาพตามความคิด
จินตนาการ 

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

ด้านการทำงานแบบร่วมพลังเป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ คิดวิเคราะห์การตอบคำถาม 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า(Searching) 
   ๑.ครูยกภาพการเป่าสีที่ครูเป่าให้นักเรียนดู แล้วนักเรียนช่วยกัน
สังเกตและจินตนาการว่าสามารถต่อเติมเป็นรูปภาพอะไรได้บ้าง 
   ๒.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๔ – ๕ คน แล้วร่วมกันศึกษา 
การเป่าสี การเป่าสีแบบใช้หลอด การเป่าสีแบบใช้ปากเป่า หรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและทดลอง  
   ๓.ครูแนะนำเทคนิคเพิ ่มเติมจากที ่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
การเป่าสีน้ำหนักการเป่ามีผลต่อการกระจายของสี เป่าเบากระจาย
น้อย เป่าแรงกระจายมาก และความข้นของมีผลต่อการกระจาย
ของสี นักเรียนทำความเข้าใจ  

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

- การจับกลุ่มร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ(Studying) 
   ให้นักเรียนแต่ละคนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ พร้อมต่อเติมภาพตาม
จินตนาการ 

 ๓๐ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การวางแผน การปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์ 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้(Summarizing) 
   ๑.นักเรียนตั้งชื่อภาพตามที่ตนเองได้ปฏิบัติ พร้อมทั้งเขียนอธิบายภาพ
ตามลักษณะที่ตนเองได้ปฏิบัติ 
   ๒.ครูค่อยแนะนำเมื่อเกิดปัญหาที่นักเรียนยังมีข้อสงสัย  

 ๕ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การวางแผน การปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์  

ขั้นที่ ๕. นำเสนอควบคู่การประเมิน(Show and Sharind) 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนแสดงผลงานให้เพื่อนดู พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน
ของตนเองที่ได้เขียนอธิบายภาพ แล้วบอกสิ่งที่ชื่นชอบและสิ่งที่ควรแก้ไข  
   ๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลงานแต่ละคนที่ยังมี
ข้อบกพร่องเพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานแต่ละกลุ่มและบอกถึงข้อ
ที่ควรพัฒนา โดยครูให้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ดังนี้ 
    - การเป่าสีน้ำหนักการเป่ามีผลต่อการกระจายของสี เป่าเบากระจาย
น้อย เป่าแรงกระจายมาก และความข้นของมีผลต่อการกระจายของสี   
    - นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (เช่น การประกอบภาพวาด บัตรอวยพร ตกแต่งสมุด
งาน ใบงาน และอื่น ๆ  อีกมากมาย) 

 ๑๐ 
 
 
 
 
  

สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื ่นเกิดความเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  
ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี รู้จักรับผิดชอบ 
- การรู้จักปัญหาและการแก้ไขปัญหา  
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.วัสดุอุปกรณ์ในการเป่าสีและต่อเติมภาพ  
๒.การสาธติการเป่าสีเป่าสี  

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒ เรื่องเทคนิคการสรา้งภาพสวยดว้ยสี ๓ 
(เป่าสี ต่อเติม) 

 
 

 

               
               MajoriGa Mda Kmutt            https://writer.dek-d.com/misssakura/blog/?blog_id=๑๐๑๓๘๘๘๙ 

                 
              Kunnainoinaka.wordpress.com 

 

 

https://writer.dek-d.com/misssakura/blog/?blog_id


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง เทคนิคการสร้างภาพสวยด้วยสี ๓ (รูดสีดว้ยเชือก ต่อเติม) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป ์
ป ๓/๔ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ มาวาดภาพ หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกบน
วัสดุรูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงใน
งานทัศนศิลป์ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาของ
งานนำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพด้วยการรูดสีด้วยเชือกต่อเติมภาพได้เป็นอย่างดี  สามารถ

ใช้เทคนิคการรูดสีด้วยเชือกต่อเติมภาพได้อย่างสร้างสรรค์สวยงามตามจินตนาการ ชื่นชมผลงานการใช้เทคนิค
การรูดสีด้วยเชือกต่อเติมภาพของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้  การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด(Sparkling) 
๑.ครูนำเชือกไหมพรมยกขึ้นให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถาม เชือกไหมพรม
เหล่านี้เราสามารถนำมาสร้างสรรค์ หรือประกอบการทำงานศิลปะได้หรือไม่  
๒.นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักคิด และแสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า(Searching) 
๑.ครูยกตัวอย่างภาพวาดรูดสีด้วยเชือกให้นักเรียนดู นักเรียนคิดว่าภาพ 
ที่นักเรียนเห็นน่าจะสร้างสรรค์จากวัสดุอุปกรณ์ไหนบ้าง มีวิธีการสร้างงาน
ในลักษณะแบบใด ขั้นตอนในการทำน่าจะจัดลำดับอย่างไร  
๒.ให้นักเรียนจับกลุ่ม ๓-๔ คน ช่วยกันศึกษา และค้นคว้าจากหนังสือจาก
อินเตอร์เน็ต เพิ่มเติม ทั้งร่วมกันทดลองหาวิธีในการรูดสีด้วยเชือกในลักษณะ
แบบต่าง ๆ  ตามความเข้าใจที่ได้ศึกษาค้นคว้า  
๓.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนอธิบายการปฏิบัติงานตามความเข้าใจ 
๔.ครูอธิบายเพิ ่มเติมเพื ่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจดียิ ่งขึ ้น ในการ 
รูดสีด้วยเชือก นำเชือกไปจุ่มกับสีโปสเตอร์ที่เตรียมไว้ และนำไปวางบน
กระดาษอย่างอิสระ ขดไปขดมาตามต้องการ พับกระกระดาษลงทับเชือก 
แล้วมือข้างหนึ่งกดทับมืออีกข้างรูดเชือกให้เป็นลวดลายตามจินตนาการ 
และให้นักเรียนต่อเติมภาพอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ   

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักคิด การแก้ไขปัญหา และการแสดง

ความคิดเห็น 
สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม การจับกลุ่มร่วมมือ ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ(Studying) 
๑.ให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนการทำงาน และลงมือปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้ 
๒.ครูคอยดูแลและให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ได้  

 ๓๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้(Summarizing) 
๑.นักเรียนแต่ละคนตั ้งชื ่อภาพของตนเองพร้อมทั้งสิ ่งที ่ชื ่นชอบและ 
สิ่งที่ควรแก้ไขในงานตนเอง 
๒.ครูค่อยแนะนำเมื่อเกิดปัญหาที่แต่ละคนแก้ไขไม่ได้  

 ๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน(Show and Sharind) 
๑.แต่ละคนนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งบอกส่วนที่ตนเอง
พึงพอใจและส่วนที่ควรปรับปรุง  
๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลงานแต่ละคนที่ยังมี
ข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานแต่ละคนและบอกถึงข้อที่ควร
พัฒนา โดยครูให้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ดังนี ้
   -  การรูดสีด้วยเชือก นำเชือกไปจุ่มกับสีโปสเตอร์ที่เตรียมไว้ และนำไปวางบน
กระดาษอย่างอิสระ ขดไปขดมาตามต้องการ พับกระกระดาษลงทับเชือก แล้วมือ
ข้างหนึ่งกดทับมืออีกข้างรูดเชือกให้เป็นลวดลายตามจินตนาการ    
   - นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น (เช่น เป็นลวดลายบัตรอวยพร ตกแต่งสมุดงาน ใบงาน และอื่น  ๆ
อีกมากมาย) 

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและกลุ่ม  
ด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

- รู้จักรับผิดชอบการรู้จักปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา 
สมรรถนะทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- การสร้างผลงานการเพิ่มคุณค่าของงาน 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.เชือก หรือดา้ยไหมพรม  
๒.ภาพตัวอยา่งการรดูสดี้วยเชือก  

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓ เรื่องเทคนิคการสรา้งภาพสวยดว้ยสี ๓ 
(รูดสีด้วยเชือก ต่อเติม) 

 
 

 
       ภาพการรูสีดว้ยเชือก 

 

          
            
                                                                                    
 

       
 
                                   http://www.naibann.com/string-paintind-diy/ 
 
 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง สร้างสรรค์ก้อนหินสวย   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สกึจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปรา่ง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ  มาวาดภาพ หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก บนวัสดุรูปทรง
ที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ  และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาของงานนำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู ้และเข้าใจวิธีการวาดภาพลวดลาย ลงบนก้อนหินได้  วาดภาพลวดลายลงบนก้อนหินได้อย่าง

สร้างสรรค์และสวยงาม  ภาคภูมิใจในผลงานการวาดภาพลวดลายลงบนก้อนหินของตนเองและผู้อื่น  

๕.  สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้  การเรียนรูด้้วยการค้นพบ  (Discovery Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นนำ สงสัย (การนำเข้าสู่บทเรียน ครูสร้างสถานการณ์หรือคำถามให้
ผู้เรียนเกิดความสงสัยในเรื่องที่จะเรียน) สังเกต (ผู้เรียนมองหารายละเอียดของเรื่องที่
เกิดความสงสัย) 
๑.ครูพูดถึงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และนำก้อนหินหลาย ๆ  แบบให้นักเรียนดู 
แล้วตั้งคำถามสิ่งนี้คืออะไร สามารถทำอะไรได้บ้าง หินแบบหยาบ กับหินแบบ
เรียบ หินชนิดไหนจะวาดภาพระบายสีได้ดีกว่ากัน 
๒.นักเรียนสังเกตภาพแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
๓.ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ก้อนหินมีทั้ง
แบบหยาบ แบบเรียบ ถ้าวาดภาพควรเลือกก้อนหินที่มีลักษณะผิวเรียบ  

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- วิเคราะห์ลักษณะของภาพและวิธีการระบายส ี

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน สัมผัส (ฝึกให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้) 
สำรวจ (ฝึกให้ผู้เรียนมองหาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องของเรื่องที่จะ
เรียน) และสืบค้น (ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ หลักการแนวคิด) 
๑.ครูยกตัวอย่างภาพบนก้อนหินให้นักเรียนดู  
๒.ครูตั้งคำถามให้นักเรียนได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกภาพ การวาดภาพ 
การเลือกสี การระบายสี การใช้เทคนิคและวิธีการแบบต่าง ๆ ให้เกิดความ
สวยงามและสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากเทคนิคการระบายสีโปสเตอร์
ที่เคยเห็นและเข้าใจ 
๓.นักเรียนคิด หา วิธีการ ตามหนังสือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
๔.ครูอธิบายเทคนิคการระบายสีโปสเตอร์เพิ่มเติม ผสมน้ำมากเกินไปสีจะติด 
สามารถระบายสีทับกันได้เมื่อสีแห่งแล้ว เป็นต้น 

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- วิเคราะห์ลักษณะของภาพและวิธีการระบายส ี

ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกทักษะ สั่งสม (ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่ความชำนาญโดย
การนำแนวคิดมาใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย) 
๑.ครูให้นักเรียนวาดภาพตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
๒.นักเรียนวาดภาพตามที่ได้วางแผนไว้ให้เกิดความสวยงามและสร้างสรรค์ 

 ๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- วิเคราะห์ลักษณะของภาพและวิธีการระบายส ี 

ขั้นที่ ๔ ขั้นสรุปให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคิดมาสรปุเป็น 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
๑.นักเรียนแต่ละคนแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งอธิบายภาพที่ตนเองได้
สร้างสรรค์และบอกถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้ ทั้งบอกสิ่งทีต่นเองชอบและควร
แก้ไขปรับปรุงภาพวาด 
๒.ครูชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับใช้ในงานต่อไป 
๓.นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของเพื ่อนๆ และสรุปถึงการวาดภาพบน 
ก้อนหิน และประโยชน์ที่จะนำไปใช้ตามสถานที่ต่าง  ๆโดยครูให้คำถามกระตุ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ดังนี้ 
    - ก้อนหินมีทั้งแบบหยาบ แบบเรียบ วาดภาพควรเลือกก้อนหินที่มีลักษณะผิว
เรียบ  การวาดภาพ การเลือกสี การระบายสี การใช้เทคนิคและวิธีการแบบต่าง  ๆ
ให้เกิดความสวยงามและสร้างสรรค์   
    - นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น (เช่น ตกแต่งสวน ต้นไม้ ที่ทับกระดาษ และอื่น ๆ  อีกมากมาย) 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

ความสมรรถนะทักษะชีวิตและเจริญ
แห่งตน 

- การค้นพบ และการนำไปประยุกต์ใช ้
ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- การนำก้อนหินสวยไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็น 
ที่ทับหนังสือ ประดับตกแต่งตามที่ต่าง ๆ  
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ก้อนหินที่ใช้ในการวาดภาพสร้างสรรค์ผลงาน  
๒.ภาพก้อนหินที่สรา้งสรรค์ลวดลายแบบต่าง ๆ   

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 
 
 



143 
 

ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔ เรื่องสร้างสรรค์ก้อนหินสวย 
 

 
                                           ตกแต่งภาพบนก้อนหิน 
 

                                  
                         https://sites.goodle.com/hxngreiynsilpakhrutik/-silpa-bn-kxn-hin 
 

                                   
                                                          Sandra mellors 

 

 

https://sites.goodle.com/hxngreiynsilpakhrutik/


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง หน้ากากแปลงกาย                          เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป ์
ป ๓/๔ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ  มาวาดภาพ ปั้น หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก บนวัสดุ
รูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ  และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์
ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื ่น รู้จักแก้ไขปัญหาของงานนำสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่ด ี

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจวิธีการวาดลวดลายสร้างสรรค์การทำหน้ากากแปลงกาย  ตกแต่ง และวาดลวดลาย

สร้างสรรค์การทำหน้ากากแปลงกาย  ชื่นชมและภูมิใจในการทำหน้ากากแปลงกายของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้  การเรียนรูด้้วยการค้นพบ  (Discovery Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นนำ สงสัย (การนำเข้าสู่บทเรียน ครูสร้างสถานการณ์หรือคำถาม
ให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยในเรื่องที่จะเรียน) สังเกต (ผู้เรียนมองหารายละเอียด
ของเรื่องที่เกิดความสงสัย) 
   ๑.ครูใส่หน้ากากเข้ามาในห้องเรียน และพูดคุยกับนักเรียนที่ครู
ใส่มาคืออะไร ทำจากอะไร หน้ากากที่นักเรียนเห็นแบบไหนบ้าง ใช้
วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง นักเรียนสนใจที่จะทำหรือไม่  
   ๒.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- วิเคราะห์ลักษณะของหน้ากาก วัสดุอุปกรณ์

ในการทำหน้ากาก 

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน สัมผัส (ฝึกให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู้) 
สำรวจ (ฝึกให้ผู้เรียนมองหาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง ความเกี่ยวข้องของ
เรื่องที่จะเรียน) สืบค้น (ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ หลักการ
แนวคิด) 
   ๑.ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียน กระดาษที่ใช้ควรเป็นกระดาษแข็ง  
ผิวเรียบ เพราะจะเกิดความทนทาน ระบายสีง่าย  
   ๒.นักเรียนร่วมกันค้นหาความรู้เพิ่มเติม จากหนังสือ จากอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น พร้อมทั้งคิดวางแผนการปฏิบัติงานการทำหน้ากากตามที่ตนเอง
ชื่นชอบ 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- วิเคราะห์ลักษณะของหน้ากากแบบต่าง ๆ 

การใช้สีในการตกแต่งหน้ากาก 
สมรรถนะด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- รู้จักการวางแผนร่วมกัน การร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกทักษะ 
สั่งสม (ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่ความชำนาญโดยการนำแนวคิดมาใช้
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย) 
   ๑.ครูให้นักเรียนนำกระดาษแข็งมาออกแบบตามที่ตนเองได้วางแผนเอาไว้  
   ๒.นักเรียนวาดภาพลวดลายหน้ากากอย่างสร้างสรรค์ตามความคิดและ
จินตนาการ โดยใช้สีตามความถนัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม 

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- คิดวิเคราะห์ลักษณะของหน้ากาก การวาด

ภาพลวดลาย การใช้สีในการตกแต่งหน้ากาก 

ขั้นที่ ๔ ขั้นสรุป 
ให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคดิมาสรุปเป็นองค์ความรูด้้วยตนเอง 
๑.นักเรียนแต่ละใส่หน้าการแสดงผลงานหน้าชั้นเรียนทีละคน พร้อมทั้ง
อธิบายการทำงานของตนเอง แล้วบอกสิ่งที่ตนเองชอบและควรแก้ไขปรับปรุง 
๒.นักเรียนร่วมกันสรุปถึงเทคนิควิธีการการทำหน้ากากแบบต่าง ๆ ที่
นักเรียนได้ค้นพบ และร่วมกันชื่นชมผลงานของเพื่อน  ๆรวมทั้งสิ่งที่ควร
ปรับปรุง สามารถนำไปใช้ใส่เล่น และประดับตกแต่งบ้านได้ 
๓.ครูชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับใช้ในงานต่อ ๆ  ไปได้อีก  
๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู ้ดังนี ้
    - กระดาษที่ใช้ควรเป็นกระดาษแข็ง ผิวเรียบ เพราะจะเกิดความทนทาน 
ระบายสีง่าย  
    - นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (เช่น ตกแต่งห้องเรียน ตกแต่งบ้านตกแต่งใบหน้าและ 
อื่น ๆ  อีกมากมาย) 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การค้นพบ และการนำไปประยุกต์ใช ้

สมรรถนะทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- การนำไปใช้ การนำไปประดับตกแต่งได ้
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.กระดาษแข็ง (เทา-ขาว) ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว  
๒.ตัวอยา่งหน้ากากแบบต่าง ๆ   

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



147 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕ เรื่องหน้าการแปลงกาย 
 

                                           การวาดภาพหน้ากาก 
 

                                   
          https:m.thai.alibaba.com/promotion/promotion_kid-paper-mask-animal-promotion 
          -list.html                                                      

                                   
             https://m.thai.alibaba.com/promotion/promotion_decorating-animal-masks-kids 
             -promotion-list.html 
 

 

 

https://m.thai.alibaba.com/promotion/promotion_decorating-animal-masks-kids


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง ตุ๊กตาใส่ดินสอ (ตั้งโต๊ะ)                  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง  ๆมาวาดภาพ ปั้น หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก บนวัสดุ
รูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง  ๆและวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์
ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู ้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื ่น รู ้จักแก้ไขปัญหาของงานนำสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกถึงลักษณะการสร้างงานตุ๊กตาใส่ดินสอแบบตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องประดับตั้งโต๊ะได้  สามารถวาดภาพ

การ์ตูนตกแต่งลวดลายการสร้างงานตุ๊กตาใส่ดินสอแบบตั้งโต๊ะ ได้อย่างสร้างสรรค์สวยงามตามจินตนาการ  
ชื่นชมผลงานการสร้างสรรค์การวาดภาพตกแต่งตุ๊กตาใสดินสอแบบตั้งโต๊ะของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้  การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด(Sparkling) 
   ๑.ครูนำดินสอ ปากกา นำมาวางที่โต๊ะ แล้วตั้งคำถามกับนักเรียน ดินสอ
กับปากกาเหล่านี้จะว่างใส่อะไรดีถึงจะดูเรียบร้อยสวยงาม   
   ๒.ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทำอย่างไร
ที่จะไม่ต้องซื้อที่ใส่ดินสอ  
   ๓.ครูอธิบายเพื่อเชื่อมโยงถึงการทำที่ใส่ดินสอเป็นตุ๊กตา   

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- คิดริเริ่ม วิเคราะห์ การหาวิธีการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า(Searching) 
   ๑.ครูนำตัวอย่างผลงานตุ๊กตาใส่ดินสอให้นักเรียนได้ดู  
   ๒.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๔-๕ คน แล้วร่วมกันศึกษาและสังเกต
การทำตุ๊กตาใส่ดินสอ มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง วิธีการทำทำอย่างไร 
ประกอบอย่างไร  
  ๓.ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มอธิบายในการทำตุ๊กตาใส่ดินสอ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

- การจับกลุ่มร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ(Studying) 
   ๑.คร ูอธ ิบายเพิ ่มเติมถึงการปฏิบ ัต ิงาน การเลือกว ัสดุอ ุปกรณ์  
ที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาใสดินสอ ประกอบไปด้วยแกนกระดาษชำระ 
กาว กรรไกร กระดาษแข็งที่ใช้รองเป็นฐานตั้งและใช้วาดภาพการ์ตูนที่ตนเอง
สนใจ  
   ๒.นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และวางแผนการปฏิบัติงาน ลงมือปฏิบัติงาน
ตามที่วางแผนไว ้

๔๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู ้จักการวางแผน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การ

ปฏิบัติงาน  

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้(Summarizing) 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนตั้งชื่อตุ๊กตาใส่ดินสอของตนเอง พร้อมทั้งลำดับการ
คิดและการทำงานสิ่งที่ชื่นชอบและน่าจะแก้ไข 
   ๒.ครูค่อยแนะนำกระตุ้นให้นักเรียนคิดสิ่งที่จะนำเสนอผลงาน  

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน(Show and Sharind) 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานตนเองตามที่ได้คิดไว้ สิ่งที่ตนเองชอบ 
และสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น   
   ๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลงานแต่ละกลุ่มที่ยัง
มีข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
   ๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานเพื่อน  ๆแต่ละคนบอก
ถึงข้อที่น่าชมเชย และควรพัฒนา โดยครูให้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น 
   ๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ดังนี้ 
      - การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตุ ๊กตาใสดินสอ 
ประกอบไปด้วยแกนกระดาษชำระ กาว กรรไกร กระดาษแข็งที่ใช้รองเป็น
ฐานตั้งและใช้วาดภาพการ์ตูนที่ตนเองสนใจ  
      - นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (เช่น ประดับบ้าน ประดับโรงเรียน ที่ใส่ปากกาดินสอ 
แจกันดอกไม้แห้ง และอื่น ๆ  อีกมากมาย) 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

- การนำตุ๊กตาใส่ดินสอไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี รู้จักรับผิดชอบ 
- การรู้จักปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

สมรรถนะทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- คิดและเข้าใจการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์
ให้เกิดมูลค่า 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.เศษวัสดุเหลือใช้ แกนของกระดาษชำระ  
๒.ตัวอยา่งตุ๊กตาใสด่ินสอแบบตั้งโต๊ะ  

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
            (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๖ เรื่องตุ๊กตาใส่ดินสอ(ตั้งโต๊ะ) 

 
 

  
            แกนกระดาษชำระ 
 

           
 
              
 

              
 
                                                          UOB Art Around  
 
 
 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง จานสวยด้วยภาพวาด                     เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ  มาวาดภาพ หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก บนวัสดุรูปทรง
ที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ  และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหาของงานนำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หาแนวทางวิธีการสร้างสรรค์การวาดภาพตกแต่งลวดลายจานกระดาษ วาดภาพลวดลายจานกระดาษให้เกิดสีสัน

โดยการสร้างสรรค์ตามความคิดและจินตนาการ ชื่นชมผลงานการวาดภาพบนจานกระดาษ การคิดค้นลวดลายที่สร้างสรรค์
ของตนเองและผู้อื่น 

๕.สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้  การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.ครูนำภาพลวดลายต่าง  ๆมาให้นักเรียนดู และร่วมพูดคุยถึงภาพนั้น  ๆ
สามารถที่จะวาดลงบนอะไรได้บ้างนอกจากกระดาษ วาดรูปทั่วไป  เพื่อ
ประดับตกแต่งในบ้าน 
   ๒.นักเรียนร่วมกันคิดหาวัสดุที่จะนำมาแทนกระดาษวาดรูปทั่งไปในการ
วาดลวดลายที่แปลกออกไป ซึ่งมีวัสดุมากมายที่สามารถทำได้   

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักคิด การแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
   ๑.ครูนำจานกระดาษมาให้นักเรียนดู พร้อมทั้งตั้งคำถาม จานกระดาษ
มีรูปร่าง รูปทรงกลม ๆ และมีพื ้นที ่ที ่นูนออกมา สามารถที่จะนำมา
ตกแต่งวาดภาพได้หรือไม่ และควรใช้สีประเภทไหนจึงจะสวยงาม 
   ๒.นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์ และตอบคำถาม การดัดแปลงการวาด
ภาพลงบนจานกระดาษ 
   ๓.ครูนำจานกระดาษที่ตกแต่งลวดลายมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียน
คิดหารูปแบบลวดลายที่ตนเองสนใจในการวาดภาพจานสวยด้วยภาพวาด 
พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม ควรใช้สีโปสเตอร์ พื ้นผิวของจานกระดาษ
ค่อนข้างมัน ดังนั้นควรใช้สีโปสเตอร์ ส่วนสีไม้ หรือสีน้ำ การระบายสีจะ
ทำให้สีดูอ่อนไป 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 
- รู้จักคิด การแก้ไขปัญหา 

สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
นักเรียนนำจานกระดาษคนละใบ แล้ววาดออกแบบลวดลายอย่าง
สร้างสรรค์ตามจินตนาการตามความพึงพอใจ ตามที่วางแผนเอาไว้ 

๔๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
   ๑.นักเรียนตั้งชื่อภาพจานสวยด้วยรูปภาพของตนเองและเขียนอธิบาย
ภาพ การนำไปใช้ประโยชน์ของภาพพร้อมทั้งสิ่งที่ชื่นชอบและน่าจะแก้ไข 
   ๒.ครูค่อยแนะนำเมื่อเกิดปัญหาที่นักเรียนแก้ไขไม่ได้  

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharind) 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน และอธิบาย
ภาพตามที่ได้กันเขียนไว้ แล้วบอกสิ่งที่ชื่นชอบกับสิ่งที่ควรแก้ไข  
  ๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลงานของแต่ละคนที่
ยังมีข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
  ๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานแต่ละคนและบอกถึงข้อ
ที่ควรพัฒนา โดยครูให้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
  ๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ดังนี้ 
     - จานกระดาษมีรูปร่าง รูปทรงกลม ๆ และมีพื ้นที ่ที ่นูนออกมา 
สามารถที่จะนำมาตกแต่งวาดภาพได้     
     - นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (เช่น ประดับบ้าน ประดับโรงเรียน ประดับห้องเรียน 
ห้องนอน ที่วางดินสอยางลบ และอื่น ๆ  อีกมากมาย) 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเอง  
สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

- รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- คิดวิเคราะห์ สังเกตการนำไปใช้ 
สมรรถนะทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- เพิ่มคุณค่ามูลค่าในงานศิลปะ 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.จานกระดาษ  
๒.ภาพวาดลวดลายแบบต่าง ๆ  

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



157 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๗ เรื่องจานสวยด้วยภาพวาด 
 

 
                                                 การวาดภาพบนจานกระดาษ 
 

                                               
                                                      Loredana plescia       
 

              
                           http://www.pooyingnaka.com/content/content.php?NO=๕๗๗๔                                

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง สร้างสรรค์กล่องเป็นออมสิน  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ มาวาดภาพ ปั้น หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก 
บนวัสดุรูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง
ในงานทัศนศิลป์ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหา
ของงานนำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกถึงลักษณะของกล่องจากเศษวัสดุเหลือใช้ ที่จะนำมาสร้างสรรค์เป็นออมสินที่น่าสนใจและสวยงาม 

ตกแต่งกล่องให้มีลวดลายและสีสันให้สวยงามโดยการวาดภาพระบายสี การปะติดหรือจากการพิมพ์เป็น
ลวดลายต่าง ๆ ตามจินตนาการ ชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้  การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด(Sparkling) 
   ๑.ครูให้นักเรียนเตรียมกล่องกระดาษขึ้นมา แล้วตั้งคำถาม ใครเก็บออม
เงินบ้าง นักเรียนมีกระปุกออมสินหรือไม่ ซื้อมาราคาเท่าไหร่ กล่องที่
นักเรียนเตรียมขึ้นมาสามารถทำเป็นกระปุมออมสินได้ไหม  
   ๒.นักเรียนร่วมกันหาคำตอบและแสดงความคิดเห็น 
   ๓.ครูอธิบายพร้อมทั้งตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงการทำกระปุก
ออมสินใช้เอง แล้วกระปุกออมสินมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องซื้อ  

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้คิดแก้ปัญหา หาคำตอบ 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า(Searching) 
   ๑.ครูยกตัวอย่างกระปุกออมสินที่ทำจากกล่องกระดาษมาให้นักเรียนดู  
   ๒.ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา ค้นคว้า สังเกต คิดวิเคราะห์ขั้นตอนการทำ 
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประดิษฐ์ออมสินให้สวยงาม 
   ๓.ครูอธิบายเพิ่มเติม กล่องกระดาษส่วนใหญ่ จะมีความมัน ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องติดกระดาษขาวทับบนผิวกล่องกระดาษ ก่อนที่จะตกแต่ง
ลวดลาย เพื่อให้เกิดความสวยงาม สามารถใช้สีได้ตามความพึงพอใจ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ(Studying) 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนคิดลำดับขั้นตอน และออกแบบลวดลายกระปุก
ออมสินของตนเองให้สวยงาม  
   ๒.นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนเอาไว้อย่างสร้างสรรค์
และสวยงาม  

๔๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 
- รู้จักคิดลำดับขั้นตอนการทำงาน และประยุกต์ใช้อย่าง

เห็นคุณค่า 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้(Summarizing) 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนตั้งชื่อกระปุกออมสินของตนเอง พร้อมทั้งสำรวจจุด
ที่ทำได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ๒.ครูค่อยแนะนำเมื่อเกิดปัญหาที่นักเรียนแก้ไขไม่ได้  

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- คิด วิเคราะห์ในการทำงานกับสิ่งที่ค้นพบ 

 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.กล่องกระดาษแบบต่าง ๆ  
๒.กระปุกออมสิน  
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๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

     ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๘ เรื่องสร้างสรรค์กลอ่งเป็นออมสิน 
 

 
 
การตกแต่งกล่องกระดาษเป็นออมสิน 
 

 
 
 
 

    
        

         https://m.th.aliexpress.com/item/๓๒๒๖๐๖๓๙๓๕๓ .html?trace=wwwdetail๒
mobilesitedetail           

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง แจกันแก้วน้ำหวานสวยดว้ยสีสัน  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๔ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ มาวาดภาพ ปั้น หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก 
บนวัสดุรูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง
ในงานทัศนศิลป์ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหา
ของงานนำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รู้และเข้าใจในการนำแก้วน้ำหวานมาตกแต่งลวดลายให้สวยงาม นำไปประดับเป็นแจกันดอกไม้หรือ

ต้นไม้ ติดกระดาษลงบนแก้วน้ำหวาน แล้ววาดลวดลายประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามตามจินตนาการ   
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัวด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้  การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด(Sparkling) 
   ๑.ครูนำแก้วน้ำหวานเข้ามาดื่มให้นักเรียนเห็นจนน้ำหวานหมด แล้วครู
ตั้งสถานการณ์ แก้วยังดี ๆ  อยู่เลยสามารถนำไปทำอะไรต่อได้อีก นักเรียน
ร่วมกันคิดและตอบคำถามเรื่อย ๆ ครูคอยกระตุ้นส่งเสริมการตอบ จนมี
นักเรียนบอกทำแจกันดอกไม้ ครูพูดกับนักเรียน แจกันจะทำอย่างไรให้ดู
สร้างสรรค์สวยงาม 
   ๒.นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีและแสดงความคิดเห็น 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- คิด หาวิธี การแสดงความคิดเห็น  

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า(Searching) 
   ๑.ครูนำรูปแจกันมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันสังเกตและ 
หาวิธีการทำ การใช้สีลวดลายการตกแต่ง  
   ๒.นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามหนังสือ อินเตอร์เน็ต   
   ๓.ครูอธิบายเพิ่มเติม โดยการถามให้ตอบ แก้วน้ำมีความมัน เพราะเป็น
พลาสติก การที่จะแต่งลวดลายได้ต้องทำอย่างไร และควรใช้สีประเภทไหน
เหมาะสมที่สุด 
   ๔.นักเรียนช่วยกันตอบ และวางแผนการทำงาน  

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด 

สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีม และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- แสวงหาความรู้ วางแผนการทำงาน 

ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ(Studying) 
   -นักเรียนรับแก้วน้ำ กระดาษ กาวที่ใช้ร่วมกัน กรรไกร ลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสร้างสรรค์  

๓๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- วางแผน ปฏิบัติงาน และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- คิด ค้นสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมูลค่า 

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้(Summarizing) 
   ๑.นักเรียนแต่ละคนตั้งชื่อแจกันของตนเอง ทั้งสิ่งที่ชื่นชอบและน่าจะแก้ไข 
   ๒.ครูค่อยแนะนำเมื่อเกิดปัญหาที่นักเรียนแก้ไขไม่ได้  

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน(Show and Sharind) 
   ๑.นักเร ียนแต่ละคนแสดงผลงานแล้วนำเสนอผลงานของตนเอง  
พร้อมทั้งบอกสิ่งที่ชื่นชอบและสิ่งที่ควรแก้ไข  
   ๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลงานแต่ละคนที่ยังมี
ข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
   ๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานแต่ละคนและบอกถึง
ข ้อท ี ่ควรพัฒนา โดยครู ให ้คำถามเพื ่อกระต ุ ้นให ้น ักเร ียนแสดง 
ความคิดเห็น พร้อมทั้งบอกถึงการนำเศษวัสดุเหลือมาสร้างสรรค์เพื่อ 
เพิ่มคุณค่า การลดขยะสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม 
   ๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ดังนี้ 
       - แก้วน้ำมีความมัน เพราะเป็นพลาสติก การที่จะแต่งลวดลายได้ต้อง
ติดกระดาษขาวทับ เพื่อตกแต่งลวดลาย เพื่อให้เกิดความสวยงาม สามารถ
ใช้สีได้ 
       -นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (เช่น ทำแจกันดอกไม้แห้ง ดอกไม้สด ใส่ดินสอเป็น
กระปุกออมสิน ประดับห้องเรียน และอื่น ๆ  อีกมากมาย) 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเกิดความเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  
สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การรู้จักปัญหาและการแก้ไขปัญหาในกลุ่ม 
สมรรภนะทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- การเพิ่มมูลค่าผลงานทางศิลปะ 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แก้วน้ำหวานที่มีความแข็งและหนา  
๒.ภาพวาดลวดลายบนแจกัน  

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๙ เรื่องแจกันแก้วน้ำหวานสวยดว้ยสีสัน 
 

 
                                    ลวดลายการทำแจกัน  ดอกไม้ ต้นไม ้
 

                              
                                         ภาพจาก รา้นเอกพาณชิย ์
 

      
         http://www.flowerhandmade.com/กระถางต้นไม้ดินไทย-กระถางพาราคอตตา้ 
         -กระถางดินเผา.html                                             

 

 

 

http://www.flowerhandmade.com/กระถางต้นไม้ดินไทย-กระถาง


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง ที่ค่ันหนังสือสวยด้วยมือเรา    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชวีิตจริง โดยใช้เส้น รปูร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๘ ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ มาวาดภาพ ปั้น หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก 
บนวัสดุรูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง
ในงานทัศนศิลป์ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหา
ของงานนำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน  
๓.ด้านการทำงานแบบร่วมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
๕.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนรู้และเข้าใจในการทำที่คั่นหนังสือให้สวยงามและน่าสนใจ วาดภาพระบายสีทำเป็นที่คั่น

หนังสืออย่างสร้างสรรค์และสวยงาม ชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผู้อื่น  

๕.สาระการเรียนรู ้
 - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 
 - การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิ วาดภาพถ่ายทอดความคดิความรู้สึก 
 - การแสดงความคดิเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้  การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  (Constructivism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) 
   ๑.ครูนำหนังสือขึ้นมาเปิด แล้ววางลงที่โต๊ะหนังสือปิดลง ครูเปิด
หนังสือใหม่อีกครั้งแต่จำหน้าที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ไปไม่ได้ ครูคุยกับ
นักเรียนจะทำอย่างไรดีเวลาเปิดหนังสือแล้วเมื ่อหนังสือปิดลงก็
สามารถเปิดไปหน้าเดิมได้ในทันที 
  ๒.นักเรียนและครูร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจนกว่า
จะมีนักเรียนบอกทำที่คั่นหนังสือ  
  ๓.ครูตั้งคำถามกับนักเรียนถ้าเรานำกระดาษมาคั่นไว้ได้ไหม แล้ว
กระดาษที่จะนำมาคั่นสามมารถทำให้สวยงามขึ้นได้หรือไม่ นักเรียน
ช่วยกันคิดว่าจะทำให้เกิดความสวยงามได้อย่างไร นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น  

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
   ครูนำที่คั่นหนังสือมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันสังเกตถึง
รูปร่างลักษณะของที่คั ่นหนังสือแต่ละแบบ พร้อมทั้งให้นักเรียน
ร่วมกันศึกษาค้นคว้าตามหนังสือ อินเตอร์เน็ต เพิ่มเติม  

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  
ขั้นที่ ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
   นักเรียนออกแบบที่คั่นหนังสือ แล้วลงมือปฏิบัติตามที่ได้วางแผน
ไว้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม โดยครูค่อยดูแลและให้คำแนะนำเมื่อ
นักเรียนเกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ 

๔๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักการวางแผน การปฏิบัติงาน  

ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
   ๑.นักเร ียนแต่ละคนตั ้งช ื ่อภาพผลงานของตนเอง พร้อมทั้ง 
ส่วนที่ชื่นชอบและส่วนที่ควรปรับปรุง 
  ๒.ครูค่อยดูแลและแนะนำเมื่อเกิดปัญหา  

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ประสบการณ์ และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที่ ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharind) 
   ๑.น ักเร ียนแต ่ละคนนำเสนอผลงานหน ้าช ั ้นเร ียน พร ้อมทั้ ง 
อธิบายภาพ และบอกสิ่งที่ชื่นชอบและสิ่งที่ควรแก้ไข  
   ๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ พร้อมทั ้งให้คำแนะนำผลงานแต่ละคน 
ที่ยังมีข้อบกพร่องเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
   ๓.ให้น ักเร ียนในชั ้นเร ียน ช่วยกันประเมินผลงานแต่ละคนและ 
บอกถึงข้อที่ควรพัฒนา โดยครูให้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น 
   ๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ดังนี้ 
      - กระดาษนำมาตกแต่งเป็นภาพการ์ตูนรูปต่าง ๆ  ทำเป็นที่คั่นหนังสือ  
     - นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (เช่น ตกแต่งสมุด หนังสือ ตกแต่งบ้าน ห้องเรียน 
ตกแต่งที่ใส่ดินสอ กระปุกออมสิน และอื่น ๆ  อีกมากมาย) 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  
สมรรถนะด้านการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- การทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
สมรรถนะทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- เพิ่มคุณค่าในงานศิลปะ  
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
- ที่คั่นหนังสือแบบต่าง ๆ  

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐ เรื่องที่คั่นหนังสือสวยด้วยมือเรา 

 
 
สร้างสรรค์ที่คั่นหนังสือ 
 

            
            https://www.scholarship.in.th/๑๕ -bookmarks-you-can-use/          

                   
 
 

 
                         https://writer.dek-d.com/hammerbt/story/view.php?id=๘๗๑๖๒๙                              

 
 

 

 

https://www.scholarship.in.th/
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง โมบายลอยลอ่ง                              เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
 ป ๓/๑๐ บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน    

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ มา วาดภาพ ปั้น หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก 
บนวัสดุรูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง
ในงานทัศนศิลป์ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหา
ของงาน นำสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๓.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

  ๕.ทกัษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบโมบายได้ นำรูปรา่ง รูปทรงมาออกแบบเป็นงาน

ศิลปะ ที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ทำโมบายได้ และเห็นความสำคัญของทัศนธาตุที่ใช้ในการสรา้งงานทศันศิลป์  

๕.สาระการเรียนรู ้
 -รูปร่าง รูปทรง ในงานออกแบบ 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ข้ันกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
    - ครูนำตัวอย่างผลงานงานเคลื่อนไหวต่าง ๆ  เช่น โมบายที่ทำมาจากกระดาษสีมา
ให้นักเรียนดู นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
    - ผลงานที่นักเรียนเห็น คืออะไร  (ตัวอย่างคำตอบ  โมบายล์) 
    - ผลงานที่นักเรียนเห็น ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำ (ตัวอย่างคำตอบ กระดาษ
สี เชือก เข็ม) 
    - ผลงานที ่น ักเรียนเห็นนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง (ตัวอย่างคำตอบ  
ใช้แขวน เพื่อประดับตกแต่งบ้าน ใช้แขวนให้เด็กเล็ก ๆ  ดู) 
    - ท ี ่บ ้านของน ักเร ียนคนใด ม ีผลงานแบบนี ้บ ้าง (น ักเร ียนตอบตาม 
ความเป็นจริง) 
    - นักเรียนได้ผลงานแบบนี้มาจากที่ไหน (ตัวอย่างคำตอบ ซื้อมา) 
    - นอกจากโมบายล์กระดาษสีแล้ว นักเรียนเคยเห็นโมบายล์ที่ทำมาจากวัสดุ 
อื่น ๆ  อีกหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคยเห็น) 
    - โมบายล์ต่าง ๆ  ที่นักเรียนเคยเห็นทำมาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ กระดาษ 
เศษผ้า ลูกปัด) 
    - นักเรียนคิดว่าการทำโมบายล์ เป็นงานที ่ยากหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ  
ยาก/ไม่ยาก) 
    - ถ้านักเรียนต้องการทำโมบายล์สักชิ้น นักเรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง           

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่อง 
วัสดุอุปกรณ์ รูปร่าง รูปทรง สี  
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็นโมบาย 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ๑.ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า โมบายล์ต่าง  ๆที่นักเรียนเคยเห็น เป็นโครงสร้าง
เคลื่อนไหว เป็นงานประติมากรรมที่ใช้แขวน สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียง
เบา ๆ  โครงสร้างเคลื่อนไหวจะมีรูปร่าง รูปทรง แตกต่างกันไป ตามการออกแบบและ
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน วัสดุที่นำมาใช้ในโครงสร้างเคลื่อนไหวต้องเป็น
วัสดุที่หาง่าย  ไม่มีอันตราย สะอาด  เช่น  กระดาษสี กระดาษแก้ว ดอกไม้แห้ง   ใบไม้
แห้ง ขวดนมเปรี้ยว  ถ้วยไอศกรีม  เชือกหรือเอ็น  ด้าย  ลวด  ไม้ไผ่  หลอด   
   ๒.ครูนำอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสร้างงานเคลื่อนไหวมาให้นักเรียนดู  เช่น  ดินสอ  
กาว  กรรไกร  เทปกาวใส  เข็ม  และที่เจาะกระดาษ  นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นว่าวัสดุแต่ละชิ้น นำมาใช้ทำอะไรบ้าง 
   ๓.ครูนำโครงสร้างเคลื่อนไหว : โมบาย มาให้นักเรียนดู จากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
    - ผลงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่นักเรียนเห็นทำมาจากอะไร (ตัวอย่างคำตอบ 
กระดาษสี ) 
    - นักเรียนคิดว่าวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้หาได้ง่ายหรือไม่ (ตัวอย่าง
คำตอบ หาได้ง่าย ) 
ครูบอกกับนักเรียนว่า ผลงานชิ้นนี้ครูตั้งชื่อให้ว่าอะไร 
    - ถ้าให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ นักเรียนจะทำได้หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ  
ได้/ไม่ได)้ 

  ๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ ส่ิงที่เคย
พบเห็น กับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เรื่องโมบาย 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
         นักเรียนศึกษาผลงานโมบายที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ จากห้องสมุดหรือจาก
อินเตอร์เน็ต 
 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนก
เร่ืองรูปร่างรูปทรงของโมบาย 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
    ครูสาธิตวิธีการทำโมบายให้นักเรียนดู ดังนี้ 
     ๑.ตัดกระดาษต่าง ๆ  ที่เตรียมไว้ เป็นรูปวงกลม แล้วนำมาติดกาวกับเชือก 
ทำสลับสีตามจินตนาการ 
     ๒.ผูกปลายเชือกที่ร้อยหลอดและลูกปัดเสร็จแล้ว นำมาห้อย 
        - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน ครูนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานโมบายมาให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ ชุด กำหนดสถานการณ์ว่า 
ถามต้องการทำโมบายตกแต่งห้องรับแขก นักเรียนจะทำอย่างไร 
       - นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบรูปทรงของโมบายทำกิจกรรมศิลปะปฏิบัติได้ 

๓๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ สิ่งที่เคยพบ
เห็น กับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 
สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนก
เร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบเห็น 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
   นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานมาวิจารณ์และชื่นชมร่วมกัน ครูใช้คำถามกระตุ้น
ความคิด ดังนี ้
    - ถ้าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อผลงานของตนเอง นักเรียนจะตั้งชื่อผลงานของ
ตนเองว่าอะไร (นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นก่อนตอบคำถาม) 
    - นักเรียนจะนำผลงานชิ้นนี้ไปทำอะไร (ตัวอย่างคำตอบ  แขวนหน้าต่างหรือ
ประตู แขวนให้น้องดู) 
    หลังจากได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้แล้ว นักเรียนรู้สึกอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ   
สนุกเพลิดเพลิน) 

 ๑๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ
ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดและใช้ภาษาในการถ่ายทอด
ความคิด 

 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ภาพตัวอยา่งโมบาย 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑   เรื่อง  โมบายลอยล่อง 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย : https://www.pinterest.com/pin/๕๕๒๓๒๔๓๔๑๗๙๖๗๗๗๐๙๖/ 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

https://www.pinterest.com/pin/552324341796777096/
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 วสัดุสวยดว้ยภาพวาดสรา้งสรรค์                          เวลา 12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง กล่องสวยดว้ยมือเรา   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
 ป ๓/๑๐ บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน    

๒.สาระสำคัญ 
 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวต่าง ๆ  มาวาดภาพ ปั้น หรือพิมพ์ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก บนวัสดุ
รูปทรงที่แตกต่างหรือบนพื้นผิวต่าง ๆ  และวิเคราะห์ผลงานตนเองบอกสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์
ของตนเองและเพื่อน ทำให้รู้จักตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื ่น รู้จักแก้ไขปัญหาของงาน นำสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๓.ด้านการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

  ๕.ทกัษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบกล่องสวยด้วยมือเราได้ นำรูปร่าง รูปทรงมา

ออกแบบเป็นงานศิลปะ ที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ทำกล่องใส่ของได้ และเห็นความสำคัญของทัศนธาตุที่ใช้ใน  
การสร้างงานทัศนศิลป์  

๕.สาระการเรียนรู ้
 -รูปร่าง รูปทรง ในงานออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
   ครูนำตัวอย่างผลงานการประดิษฐ์กล่องสร้างสรรค์ให้นักเรียนดู นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
    - ผลงานที่นักเรียนเห็น คืออะไร  (ตัวอย่างคำตอบ กล่องใส่ของ) 
   -  ผลงานที่นักเรียนเห็น ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำ (ตัวอย่างคำตอบ  กระดาษ
แข็ง กระดาษสี กาว กรรไกร) 
    - ผลงานที่นักเรียนเห็นนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง  (ตัวอย่างคำตอบ ใช้ใส่ของ 
ใส่ปากกา ใส่เครื่องเขียน) 
    - ที่บ้านของนักเรียนคนใด มีผลงานแบบนี้บ้าง  (นักเรียนตอบตามความเป็นจริง) 
   - นอกจากกล่องแล้ว นักเรียนเคยเห็นกล่องใส่ของที่ทำมาจากวัสดุอื่น ๆ  อีก
หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคยเห็น) 
   - กล่องต่าง ๆ  ที่นักเรียนเคยเห็นทำมาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ พลาสติก ) 
   - นักเรียนคิดว่าการทำกล่องใส่ของเป็นงานที่ยากหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ ยาก/
ไม่ยาก) 
    - ถ้านักเรียนต้องการทำกล่องใส่ของสักชิ้น นักเรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์
อะไรบ้าง           

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่อง วัสดุ
อุปกรณ์ รูปร่าง รูปทรง สี  
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็นกล่องใส่ของ 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ๑.ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า กล่องใส่ของ ที่นักเรียนเคยเห็นเป็นงานประดษิฐ์
มีรูปร่าง รูปทรง แตกต่างกันไป ตามการออกแบบและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์
ผลงาน วัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุที่หาง่าย ไม่มีอันตราย สะอาด เช่น กระดาษ
แข็ง กระดาษสี พลาสติก 
   ๒.ครูนำอุปกรณ์ต่าง  ๆที่ใช้ในการทททำกล่องมาให้นักเรียนดู เช่น ดินสอ กาว 
กรรไกร นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าวัสดุแต่ละชิ้น นำมาใช้ทำอะไรบ้าง 

  ๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ สิ่งที่เคยพบเห็นกับ

สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
   นักเรียนศึกษางานประดิษฐ์จากกล่องที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ จากห้องสมุด
หรือจากอินเตอร์เน็ต 
 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องการ
ออกแบบกล่อง 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
- ครูสาธิตวิธีการทำกล่องสวยงามให้นักเรียนดู ดังนี้ 
     ๑. ใช้ดินสอร่างออกแบบกล่องลงบนกระดาษแข็งใช้กรรไกรตัด แล้วทากาว 
     ๒.ใช้กระดาษสีออกแบบตกแต่งให้สวยงาม 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน ครูนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
กล่องใส่ของสวยงามให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ ชุด 
กำหนดสถานการณ์ว่า ถ้านักเรียนจะทำกล่องใส่ของให้เพื่อนนักเรียนจะทำ
แบบใด 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบรูปทรงของกล่อง แล้วลงมือทำกิจกรรมศิลปะ
ปฏิบัติได ้

๓๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ ส่ิงที่เคยพบ
เห็น กับส่ิงที่เกิดขึ้นใหม่ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่พบเห็น 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานมาวิจารณ์และชื่นชมร่วมกัน ครูใช้คำถามกระตุ้น
ความคิด ดังนี้ 
    ถ้าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อผลงานของตนเอง นักเรียนจะตั้งชื่อผลงานของ
ตนเองว่าอะไร (นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นก่อนตอบคำถาม) 
    นักเรียนจะนำผลงานชิ้นนี้ไปทำอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ใส่เครื่องเขียน ดินสอ 
ปากกา ยางลบ) 
    หลังจากได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้แล้ว นักเรียนรู้สึกอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ   
สนุกเพลิดเพลิน) 

 ๑๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 
- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ

ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด 

 
๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้

๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ผลงานการออกแบบกล่อง 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….………………….………………….……… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๒   เรื่อง  กล่องสวนด้วยมือเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย https://www.pinterest.com/pin/๗๒๙๕๑๒๘๓๙๖๑๔๗๖๙๓๕๒/ 

 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/729512839614769352/
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แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การตอบคำถาม      

๒.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การตอบ
คำถาม 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้ทุกข้อ 
ชัดเจน ชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจ ใช้
ภาษาเหมาะสม  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้ ชี้ให้เห็น
ถึงความเข้าใจ ใช้
ภาษาเหมาะสม 

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถาม ชี้ให้เห็นถึง
ความเข้าใจได้บ้าง  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้เป็นส่วน
ใหญ่  

ตอบคำถามตรง
ตามประเด็นที่
ถามได้บางข้อ 

๒.การแสดง
ความคดิเห็น 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น จัดลำดับ
การแสดงความ
คิดเห็นได้ดี มี
ความ
กระตือรือร้นใน
การตอบ 
สบสายตาผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น มีความ
กระตือรือร้นใน
การตอบ 
สบสายตาผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็น สบสายตา
ผู้ฟัง 

มีข้อมูลสนับสนุน
การแสดงความ
คิดเห็นบางข้อ 
สบสายตาผู้ฟัง 

ไม่มีข้อมูล
สนับสนุนการ
แสดงความ
คิดเห็น 

 
ระดับคุณภาพ 
๙-๑๐    ดีมาก 
๗-๘    ดี 
๕-๖    ปานกลาง 
๓-๔  พอใช ้
๑-๒      ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

๒.การปฏิบัติงาน      

๓.ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์      

๔.ความประณตีสวยงาม      

๕.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
๒๑-๒๕   ดีมาก 
๑๖-๒๐   ด ี
๑๑-๑๕   ปานกลาง 
๖-๑๐   พอใช ้
๑-๕      ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การ
วางแผน
และเลือก 
ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

วางแผนและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทำงาน
เหมาะสมครบถ้วน 
สอดคล้องกับภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได้ 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

๒.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง ครบถ้วน 
จัดองค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนไดถู้กต้อง 
จัดองค์ประกอบ
ได้เหมาะสม มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอน ได้ถูกต้อง 
และจัดองค์ประกอบ
ได ้มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกันได้  

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้องบาง
ขั้นตอน 

๓.ความคดิ
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลงและประยุกต์
ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น  

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเป็นการ
นำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลงเป็น
สิ่งใหม่  

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นสว่น
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่างๆ 

๔.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณีต มี
ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน สมดุล มี
ความเป็น 
เอกภาพ สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง สีสัน
กลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

๕.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด ส่ือ
ความหมายตรงตามภาระ
งานเป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่น สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดี
ขึ้นและมีคุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ ทันเวลา
ที่กำหนด ส่ือ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่น สามารถ
นำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
สื่อความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

เลขที่ พฤติกรรมการรว่มกิจกรรม สรุป 
ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     

 
เกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมการทำงาน 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
พฤติกรรมการรว่ม

กิจกรรม 
การสังเกต 

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม อยา่ง
ต่อเน่ือง มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ 
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และรว่ม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                          เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ท้องถิ่นเรามอีะไร                           เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน

ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

๒.สาระสำคัญ 
การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้

เทคนิคต่าง ๆ การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทำให้เกิดความภูมิใจใน  
ความเป็นชาติ และรู้ถึงคุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับประเทศ บรรยายเล่าถึงความเป็นมา 
เทคนิคกระบวนการสร้างงานจากวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิดงานใหม่ที่พัฒนา
เป็นอาชีพในอนาคต 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น สืบค้นงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เห็น

ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่น 

๕.สาระการเรียนรู ้
 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 
 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควธิกีารในการสร้างงานทัศนศิลป ์
 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 
 วัสดุ อุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในทอ้งถิ่น 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
    - คร ูนำภาพต ัวอย ่างงานท ัศนศ ิลป ์ของแต ่ละท ้องถ ิ ่น เช ่น แจกัน
เครื่องปั้นดินเผา งานจักสาน งานแกะสลัก หรืองานทัศนศิลป์อื่น  ๆมาให้นักเรียน
ดู จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
    - งานทัศนศิลป์ในภาพ คืออะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ แจกันเครื่องปั้นดินเผา 
งานจักสาน งานแกะสลัก) 
    - นักเรียนคิดว่า งานทัศนศิลป์เหล่านี้ มีมาตั้งแต่สมัยใด (ตัวอย่างคำตอบ สมัย
โบราณ) 
     - นักเรียนคิดว่าเพราะอะไร ศิลปินสร้างผลงานทัศนศิลป์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อ
อะไร (ตัวอย่างคำตอบ  เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เพื่อความบันเทิง เพื่อ
เป็นเครื่องมือทำมาหากิน) 
    - นักเรียนคิดว่านอกจากงานทัศนศิลป์เหล่านี้แล้ว ในท้องถิ่นต่าง ๆ  มีงาน
ทัศนศิลป์อะไรอีกบ้าง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์)         

๕   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี ่ยนแบ่งปัน

ความคิด การใช้ภาษาในการสื่อสาร เกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เป็นงานที่มีคุณค่า เป็นภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านในภาคต่าง ๆ  ของประเทศไทย ที่มีมาตั้งแต่โบราณสืบทอดกันมาถึง
ปัจจุบัน แต่แรกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือทำมาหา
กิน หรือเพื่อพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี โดยใช้วัสดุง่าย ๆ  ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นนั้น ๆ  ต่อมาเมื่อมีความชำนาญ มีฝีมือทางศิลปะ จึงได้ออกแบบเน้นรูปร่าง 
รูปทรง เส้น สี และลวดลาย จนกลายเป็นศิลปะที่มีคุณค่า สืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยมี
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ  

  ๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- สามารถวิเคราะห์บนฐานข้อมูล
เก่ียวข้องกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี
สำนึกสากล 

- เช่ือมโยงงานศิลปะในฐานะอารยธรรม
ของมนุษยชาติ 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
     ครูให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นใน
อดีต ในแต่ละท้องถิ่น ช่างพื้นบ้านส่วนมากนำวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น มาสร้างบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน วัสดุอุปกรณ์
เหล่านี้ มีอยู่ในธรรมชาติรอบ ๆ  ตัว เช่น ไม้สัก ไม้โมก ไม้ไผ่ ย่านลิเภา กระจูด กก ปอ 
ฟาง ดินเหนียว ทางมะพร้าว ใบจาก ใบตาล กะลามะพร้าว เปลือกหอย ช่างพื้นบ้านได้ใช้
วัสดุธรรมชาติบวกกับภูมิปัญญา สร้างสรรค์งานศิลปะท้องถิ่นขึ้นมามีอะไรเพิ่มเติมอีก
ให้ค้นคว้าศึกษาแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- นักเรียนค้นหาความรู้เพื่อสนับสนุน
เหตุผลที่ต้องการศึกษา 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
    ๑.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยครูใช้
คำถาม ดังนี้ 
    ๒.นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่นของตนเอง (ตัวอย่างคำตอบ การมองเห็นวัสดุต่าง  ๆที่มีในท้องถิ่นแล้วเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุเหล่านั้นมาดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัย และสิ่งของ
เครื่องใช้) 
     ๓.นักเรียนคิดว่ามีวัสดุอะไรบ้าง ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ (ตัวอย่างคำตอบ ไม้ต่าง ๆ  ไม้ไผ่ ย่านลิเภา กระจูด กก ปอ ฟาง ดินเหนียว 
ทางมะพร้าว ใบจาก ใบตาล กะลามะพร้าว เปลือกหอย) 

๓๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- นักเรียนลงมือวางแผนแก้ปัญหาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยใช้
งานศิลปะ และนำศิลปวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

     ๔.ครูให้น ักเร ียนแบ่งกลุ ่ม ครูกำหนดสถานการณ์ให้น ักเรียนเลือกว ัสดุ 
ที ่ม ี ในท ้องถ ิ ่น แล ้วออกแบบสร ้างผลงานท ัศนศ ิลป ์ เป ็นงานท ี ่ม ีค ุณค่า  
เกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิม หรือประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย วาดออกมาเป็นชิ้นงาน 
พร้อมอธิบายเหตุผล 
ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
     ๑.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เป็นงานที่
มีคุณค่า เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาค ต่าง  ๆของประเทศไทย ที่มีมาตั้งแต่
โบราณสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน 
   ๒.ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
       - นักเรียนคิดว่าเพราะอะไรงานทัศนศิลป์ของแต่ละท้องถิ่น จึงมีความแตกต่าง
กันโดยนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น (ความเชื่อ ประเพณี เป็นเป็นอยู่ ภูมิ
ประเทศ วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น) 

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

ความคิดเห็น การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
เก่ียวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑. แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒. ตวัอย่างงานทศันศิลป์ของแต่ละท้องถิ่น เช่น แจกันเครื่องปั้นดินเผา งานจักสาน งานแกะสลัก 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
      
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….…………………….……………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓  เรื่อง ท้องถ่ินเรามีอะไร 

                       

 

 ภาพโดย : http://arthistorymore.blogspot.com/๒๐๑๗/๑๐/blog-post_๕๘.html 

 

ภาพโดย : https://woodychannel.com/village-of-basketery-ban-tung-nang-oak.html 

 

 

 

http://arthistorymore.blogspot.com/2017/10/blog-post_58.html
https://woodychannel.com/village-of-basketery-ban-tung-nang-oak.html
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓  เรื่อง ท้องถ่ินเรามีอะไร 

 

 

 

 

ภาพโดย : sites.google.com/site/bantacarving/products 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                          เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตคนไทย                เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน

ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

๒.สาระสำคัญ 
การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้เทคนิค 

ต่าง ๆ  การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติ และรู้ถึง
คุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับประเทศ บรรยายเล่าถึงความเป็นมา เทคนิคกระบวนการสร้างงานจากวัสดุ
ต่าง ๆ  ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิดงานใหม่ที่พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้   
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง ศึกษาค้นคว้าพร้อมจัดทำ

รายงานเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง วิจารณ์และชื่นชมผลงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเอง 

๕.สาระการเรียนรู ้
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 

 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควธิกีารในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 
 วัสดุ อุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในทอ้งถิ่น 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ข้ันกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
     ๑.ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานวัฒนธรรมต่าง  ๆของภาค
ตนเอง เช่น การเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา หรือการเข้าร่วมงานขึ้นเขา
พนมรุ้ง ของภาคอีสาน การเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของภาคเหนือ จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่ต้องพบในการเข้า
ร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ  โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
     - ถ้านักเรียนไปเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี จะพบงาน
ทัศนศิลป์อะไร (ตัวอย่างคำตอบ การแกะสลักเทียนพรรษา) 
     - ถ้านักเรียนไปเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จะพบงานทัศนศิลป์อะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์) 
     - ถ้านักเรียนไปร่วมงานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ จะพบงานทัศนศิลป์
อะไร  (ตัวอย่างคำตอบ การทำสลุง) 

๕   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

ความคิดผ่านประสบการณ์ทางศิลปะ 
 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ในชีวิตประจำวัน เราจะพบงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ  
มากมาย ซึ่งงานทัศนศิลป์ที่เราพบในแต่ละที่จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ 
วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ครูอธิบายประเพณีแต่ละภาค
แต่ละท้องถิ่นให้ฟังอีกรอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ 

   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การใช้ภาษาในการตีความให้ข้อมูลความรู้

เร่ืองวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
    - ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ที่เคยพบ
เห็น แล้วอธิบายว่า งานทัศนศิลป์ เป็นงานที่มีคุณค่าต่อคนไทยมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เป็นงานที่มีความผูกพันเชื่อมโยงกับ วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
ต่าง ๆ  ทุกภาคของประเทศไทย ในสมัยโบราณช่างได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ
สร้างผลงานที่เชื ่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์งานพิธีกรรมที่มีขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ  แต่ละภาคของ
ประเทศไทย มีวัฒนธรรม ประเพณีที ่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันใน
แนวทางปฏิบัติ ตามคติความเชื่อ ช่างพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นได้ออกแบบ
ผลงานให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาผ่านทางผลงาน 
จนออกมาสวยงามเป็นที่น่าชื่นชม 
  - นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า  ๆกัน ให้แต่ละกลุ่มศึกษา
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ  ดังนี้ 
     กลุ่มที่ ๑  ศึกษาทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 
     กลุ่มที่ ๒  ศึกษาทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

-นักเรียนสืบสอบหาความรู้เหตุผลมา
สนับสนุนเร่ืองทัศนศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
    ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๒ กลุ่ม แล้วกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนว่า  
     - สมมุติให้นักเรียนมีหน้าที่เป็นผู้นำท้องถิ ่นของตนเองในการจัดงาน
ประจำปี เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม นักเรียนจะนำผลงานศิลปะ งานทัศนศิลป์ใด
ในการนำเสนอ และจะนำเสนอรูปแบบใด ให้ออกแบบผลงานที่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถิ่นของตนเอง โดยใช้วัสดุที่มีในธรรมชาติ 
 

๓๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- นักเรียนลงมือวางแผนในการแก้ไขปัญหานำ
ข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ นำมาปรับใช้ให้เข้ากับ
ท้องถิ่นตนเอง 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
    ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
     - งานทัศนศิลป์ในภาคเหนือส่วนใหญ่ได้ร ับอิทธิพลมาจากชาติใด 
(ตัวอย่างคำตอบ พม่า) 
     - งานทัศนศิลป์ในภาคเหนือที่โดดเด่นมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ร่ม
กระดาษ การทำสลุง วัดพระธาตุต่าง ๆ  ฯลฯ) 
     - งานทัศนศิลป์ในภาคกลางส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอย่างไร  (ตัวอย่าง
คำตอบ ใช้ศิลปะพื้นบ้านผสมผสาน โดยมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนใน
ชุมชน ทำมาจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติ) 
     - งานทัศนศิลป์ในภาคกลางที่โดดเด่นมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เครื่อง
จักสาน การสานปลาตะเพียน การสานงอบ การทำเครื่องปั้นดินเผา โอ่งมังกร) 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
    - งานทัศนศิลป์ในภาคเหนือส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า ส่วนงาน
ทัศนศิลป์ในภาคกลางส่วนใหญ่จะมาจากศิลปะพื้นบ้านผสมผสานกันไป โดย
มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนในชุมชน ทำมาจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติ 
     - ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือแตกต่างจากภาคกลางอย่างไร 
โดยนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น (ภาคกลางมีศิลปะและเอกลักษณ์
ความเป็นไทย ภาคเหนือได้รับศิลปวัฒนธรรมจากพม่าร่วมด้วย) 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด

แสดงออกทางความคิดผ่านงานศิลปะ 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑. แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒. ตวัอย่างงานทศันศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมทอ้งถิ่นภาคกลาง 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
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ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….…………………………….……….………… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๔ เร่ือง ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตคนไทย 
 

 

 

                                      ภาพโดย : https://www.tqm.co.th/blog/ 

 

                               ภาพโดย : https://www.tnews.co.th/social/๓๗๗๐๖๗/ 

 

 

 

 

https://www.tqm.co.th/blog/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%992562/
https://www.tnews.co.th/social/377067/%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AF-%E2%80%9C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E2%80%9D-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-30-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94)


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                          เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง ภาพวาดวัฒนธรรมไทย   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน

ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

๒.สาระสำคัญ 
การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้

เทคนิคต่าง ๆ การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทำให้เกิดความภูมิใจใน
ความเป็นชาติ และรู้ถึงคุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับประเทศ บรรยายเล่าถึงความเป็นมา 
เทคนิคกระบวนการสร้างงานจากวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิดงานใหม่ที่พัฒนา
เป็นอาชีพในอนาคต 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๓.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้   
 อธิบายภาพวาดผลงานทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาของท้องถิ ่น วาดภาพผลงานทางทัศนศิลป์จาก 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ผลงานทางทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

๕.สาระการเรียนรู ้
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 

 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควธิกีารในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 
 วัสดุ อุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในทอ้งถิ่น 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
    ๑.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
   นักเรียนจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ผลงานทางทัศนศิลป์ของท้องถิ่นด้วย
วิธีใดบ้าง 
   ๒.ครูนำภาพ งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ มาให้นักเรียนทบทวนความรู้ 
ดังนี้ 
             ภาพเครื่องปั้นดินเผา 
             ภาพเครื่องจักสาน 
             ภาพงานแกะสลัก 
             ภาพบ้านเรือนของภาคต่าง  ๆ

   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- น ักเร ียนสามารถแลกเปล ี ่ยนแบ ่งปัน

ความคิด การใช้ภาษาในการส่ือสาร เก่ียวกับงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ 
 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   - นักเรียนร่วมกันทบทวนว่า งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ  ที่เห็นในภาพ คือ งาน
ทัศนศิลป์อะไร ใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์ เป็นงานทัศนศิลป์ของภาคใด 
และเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไรบ้าง 
   - ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงานทางทัศนศิลป์จากภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
   - ผลงานทางทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียน มีอะไรบ้าง 
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 
  - ผลงานทัศนศิลป์ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียน แต่ละผลงานใช้
วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  
   - ผลงานทางทัศนศิลป์ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียน แต่ละผลงาน 
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างไรบ้าง (นักเรียนตอบ
ตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 

   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี ่ยนแบ่งปันความคิด  

การใช้ภาษาในการสื่อสาร เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 
 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
    ๑.ให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี  
    ๒.ครูกำหนดสถานการณ์ ถ้านักเรียนจะถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของตนเอง เป็นผลงานศิลปะ คนละ ๑ ภาพ และ อธิบายข้อมูลต่าง ๆ 
ดังนี้ 
    - ชื่อผลงาน 
    - วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำผลงาน 
    - เป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใด 
    - เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในด้านใด 
    - ประโยชน์ของผลงาน 
 

๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม  

- ลงมือวางแผนในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับ
ศิลปะ 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
   ๑.ให้นักเรียนนำผลงานของตนเอง ออกมานำเสนอหน้าชั้น จากนั้นนำ
ผลงานมาร่วมกันชื่นชม 
   ๒.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์
ผลงานทางทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น จะส่งผลอย่างไร 

๓๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- น ักเร ียนสามารถแลกเปลี ่ยนแบ ่งปัน

ความคิด การใช้ภาษาในการส่ือสาร เก่ียวกับงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
           ผลงานทัศนศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ  เป็น
งานที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าทางด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยตามสภาพ
ของท้องถิ ่น ภายใต้อิทธิพลชีวิตความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ  และเป็นผลงาน
ทางภูม ิป ัญญาที ่ม ีค ุณค่า ต ่อสังคมไทยมาตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของท้องถิ ่น จึงควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 
สืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป 

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด การ

ใช้ภาษาในการสื ่อสาร เกี ่ยวกับงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ
ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ พัฒนาสุนทรียภาพของ
ตนเองและผู้อื่น 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ตัวอยา่งงานทัศนศิลปใ์นวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 

     
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………………….…………….....................…….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๕ เร่ือง ภาพวาดวัฒนธรรมไทย 

 

                                           ภาพโดย: https://zazana.com/๑๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย : https://www.dek-d.com/board/view/๑๗๐๒๑๓๕/ 

 

 

 

https://zazana.com/1200
https://www.dek-d.com/board/view/1702135/
https://www.dek-d.com/board/view/1702135/


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                          เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ภาพไทยสีโบราณ                            เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัต ิศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 

งานทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

๒.สาระสำคัญ 
การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้เทคนิค 

ต่าง ๆ  การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติ และรู้ถึง
คุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู่คู ่กับประเทศ บรรยายเล่าถึงความเป็นมา เทคนิคกระบวนการสร้างงานจาก 
วัสดุต่าง ๆ  ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิดงานใหม่ที่พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๓.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้   
 อธิบายภาพวาดผลงานทัศนศิลป์จากภาพจิตรกรรมไทย วาดภาพผลงานจิตรกรรมไทยได้ เห็นคุณค่า
และร่วมกันอนุรักษ์ผลงานจิตรกรรมไทย 

๕.สาระการเรียนรู ้
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 

 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควธิกีารในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 
 วัสดุ อุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในทอ้งถิ่น 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ข้ันกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
   ๑.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม 
ท้าทาย เช่น 
          -นักเรียนเคยพบเห็นงานจิตรกรรมไทยที่ไหนบ้าง 
          (คำตอบ วัด โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์) 
   ๒.ครูนำภาพ จิตรกรรมไทยมาให้นักเรียนดู  

   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด การใช้

ภาษาในการสื่อสาร เกี่ยวกับงานจิตรกรรมไทย 
 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
  ๑.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ว่าผลงานจิตรกรรมไทยที่เห็น
เป็นรูปอะไร  
        - ผลงานจิตรกรรมไทยที่เห็นส่วนใหญ่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใด 
        - นักเรียนเห็นเส้น สี รูปร่าง แบบใดบ้าง   
   ๒.ครูอธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างงานจิตรกรรมไทย เรื ่องราวเนื ้อหา 
ประวัติความเป็นมาของผลงานจิตรกรรมแต่ละชิ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ถึงผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย 

   สมรรถนะทักษะการคิดข้ันสูง แลนวัตกรรม 
- วิเคราะห์สาเหตุ เปรียบเทียบ ผลงาน

จิตรกรรมไทย 
 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
      1.ให้นักเรียนศึกษาผลงานจิตรกรรมไทยที่สนใจ ว่าเป็นผลงานจากที่ใด  
มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มีความเป็นมาอย่างไร  
       2.ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนทุกคนเป็นนักศึกษาสาขา
จิตรกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาทำการศึกษาภาพวาดจิตรกรรม
ไทยคนละ ๑ ภาพ ให้ศึกษาเนื้อหาเรื่องราว วาดภาพจิตรกรรมไทยที่สนใจ
แล้วระบายสีโบราณ 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องงาน
จิตรกรรมไทย 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
   ให้นักเรียนนำผลงานของตนเอง ออกมานำเสนอหน้าชั้น จากนั้นนำ
ผลงานมาร่วมกันชื่นชม 

๓๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด การ

ใช้ภาษาในการสื่อสาร เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
   นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  

จิตรกรรมฝาพนัง อันเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีอย่างหนึ่ง 
ช่างไทยเขียนภาพเช่นนี้มาแต่โบราณท่านใช้สีที่ได้มาจากแร่ธาตุธรรมชาติ 
เช่น สีดำทำจากเขม่าหรือถ่าน สีแดงมาจากดินสีแดง สีทองก็ใช้ทองคำเปลว  
ส่วนพู่กันที่ท่านใช้ทำจากรากต้นลำเจียกหรือทำจากเปลือกต้นกระดังงา  
เป็นภาพที่เล่าเรื ่องราวพุทธประวัติ ชาดก ส่วนใหญ่เห็นในโบสถ์ วิหาร 
นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 

 ๑๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และประยุกต์

กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- สามารถแลกเปล่ียนแบ่งปันความคิด การใช้
ภาษาในการส่ือสาร เกี่ยวกับงานจิตรกรรมไทย 
 

 
๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้

๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ตัวอยา่งงานจิตรกรรมไทย 
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๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 

     
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………… 

 
 
 
 
ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 

           (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๖ เร่ือง ภาพไทยสีโบราณ  
 

               

ภาพโดย : https://gipgie.wordpress.com/%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๐%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%

๙๕%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%A๘%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%A๓%E๐%B๙%๘C%E๐%B๘%A๘%E๐%B

๘%B๔%E๐%B๘%A๕%E๐%B๘%๙B%E๐%B๙%๘C/ 

    

ภาพโดย: http://suebsanjidtagarmramakean.blogspot.com/p/ern-ern.html 

 

 

https://gipgie.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C/
https://gipgie.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C/
https://gipgie.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C/
https://gipgie.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C/
http://suebsanjidtagarmramakean.blogspot.com/p/ern-ern.html


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                          เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง ลวดลายไทย...ฉันทำได้ (วาดลวดลายไทย)    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ บรรยาย รูปรา่ง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป ์
ป ๓/๒ ระบ ุวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ ์

๒.สาระสำคัญ 
การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้เทคนิคต่าง 

ๆ การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติ และ 
รู้ถึงคุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับประเทศ บรรยายเล่าถึงความเป็นมา เทคนิคกระบวนการสร้างงานจาก
วัสดุต่าง ๆ  ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิดงานใหม่ที่พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๓.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้   
 อธิบายภาพวาดผลงานลวดลายไทยได้ อธิบายกระบวนการวาดภาพลวดลายไทย เห็นคุณค่าและ
ร่วมกันอนุรกัษ์ผลงานลวดลายไทย 

๕.สาระการเรียนรู ้
รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 
การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรูส้ึก 

 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควธิกีารในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

๑.ขั้นกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
    ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
   1. นักเรียนเคยพบเห็นลวดลายไทยที่ไหนบ้าง 
  (คำตอบ วัด ผาผนัง โบส์ถ วิหาร) 
   2. ครูนำภาพ ลวดลายไทยให้นักเรียนดู 

- ลายกระหนก                          - ลายกระจัง 
- ลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์              - ลายประจำยาม 

๕   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น

ผ่านงานศิลปะเรื่องลวดลายไทย 
 

๒.ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ๑.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะของลวดลายไทยที่นักเรียนเห็น 
มีลักษณะคล้ายรูปอะไร 
         (นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 
   ๒.ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานศิลปะไทยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของ
ความเป็นมาของลวดลายไทย 

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น

ผ่านงานศิลปะ  
 

๓. ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
   ให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี ครูกำหนดสถานการณ์ ถ้า
นักเรียนมีโอกาสได้ไปเที่ยววัด หรือพิพิธภัณฑ์ แล้วนักเรียนมีความประทับใจ ลวดลาย
ไทยมาก ให้นักเรียนหาวิธีที่จะบันทึกความทรงจำเรื่องของลวดลายไทยโดยการวาดลงบน
กระดาษ 

๕ สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- นักเรียนลงมือวางแผนและแก้ไขปัญหาจาก

สถานการณ์ที่กำหนดเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

๔.สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   ๑.ให้นักเรียนนำผลงานของตนเอง ออกมานำเสนอหน้าชั ้น จากนั้นนำ
ผลงานมาร่วมกันชื่นชม 
   ๒.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ผลงานลวดลายไทยได้อย่างไร 

๓๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นผ่านผลงาน

ศิลปะ  
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ แห่งตน 

- นักเรียนชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม
งานลวดลายไทย 

๕.สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
       ลายไทย เป็นลวดลายที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งโบราณกาล นับตั้งแต่มนุษย์รู้จักใช้สี
เขียนเป็นลวดลายลงบนร่างกายเพื่อให้เกิดความสวยงาม และน่าเกรงขามแก่ผู้พบ
เห็น รวมทั้งการเขียนลวดลายลงบนภาชนะดินเผา ศิลปะต่าง ๆ เหล่านี้ได้พัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นมรดกตกทอดมาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน ศิลปะอันสวยงาม
นี้ เกิดขึ้นด้วยฝีมือและสติปัญญาอันชาญฉลาด โดยได้รับแรงบันดาลใจและอาศัย
รูปทรงจากพืช พันธุ์ไม้ สรรพสัตว์ และสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น 
ดอกไม้ ใบไม้ หางไหล เปลวไฟ มาประดิษฐ์คิดดัดแปลงให้เป็นลวดลายต่าง ๆ  จัดวาง
รูปจังหวะให้เป็นระเบียบกลมกลืนเป็นอันดี โดยล้อเลียนของจริงตามธรรมชาติก่อน 
แล้วค่อย ๆ  หายไปกลายเป็นลวดลายและภาพที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ผลงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ  เป็นงานที่สร้างสรรค์ มี
คุณค่าทางด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของท้องถิ่น ภายใต้อิทธิพล
ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ จนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ  และเป็นผลงานทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ต่อสังคมไทย
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของท้องถิ่น จึงควรมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยูส่ืบไป 

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารพูดและใช้ภาษาในการถ่ายทอด

ความคิดผ่านงานศิลปะ 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ตัวอยา่งงานลวดลายไทย 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

      
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………………......................………………….……… 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๗ เรื่อง ลวดลายไทย...ฉันทำได้ 
(วาดลวดลายไทย) 

   
ลายประจำยาม 

 
         ภาพโดย: https://sites.google.com/site/marisawngskhoksung/withi-kar-wad-phaph-lay-thiy 

 
 
 
 

https://sites.google.com/site/marisawngskhoksung/withi-kar-wad-phaph-lay-thiy
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ตัวอย่างภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๗ เรื่อง ลวดลายไทย...ฉันทำได้ 
(วาดลวดลายไทย) 

   
             ลายกระจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      ภาพโดย: https://sites.google.com/site/marisawngskhoksung/withi-kar-wad-phaph-lay-thiy 
 
 

 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/marisawngskhoksung/withi-kar-wad-phaph-lay-thiy
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ตัวอย่างภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๗  เร่ือง  ลวดลายไทย...ฉันทำได้ 
(วาดลวดลายไทย) 

 
         ลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 

 
 
 
 
        ภาพโดย: https://sites.google.com/site/marisawngskhoksung/withi-kar-wad-phaph-lay-thiy 
 

 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/marisawngskhoksung/withi-kar-wad-phaph-lay-thiy
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ตัวอย่างภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๗  เร่ือง ลวดลายไทย...ฉันทำได้ 
(วาดลวดลายไทย) 

 
           ภาพลายกนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพโดย: https://sites.google.com/site/marisawngskhoksung/withi-kar-wad-phaph-lay-thiy 
 

  

 

 

https://sites.google.com/site/marisawngskhoksung/withi-kar-wad-phaph-lay-thiy


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                          เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ลวดลายไทย...ฉันทำได้ (ปั้นลวดลายไทย)  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ บรรยาย รูปรา่ง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๒ ระบุ วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๖ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สกึจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปรา่ง รูปทรง สี และพื้นผิว 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ 

๒.สาระสำคัญ 
การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้เทคนิคต่าง 

ๆ การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติ และ 
รู้ถึงคุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับประเทศ บรรยายเล่าถึงความเป็นมา เทคนิคกระบวนการสร้างงานจาก
วัสดุต่าง ๆ  ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิดงานใหม่ที่พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๓.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
๔.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
๕.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้   
 อธิบายภาพวาดผลงานป้ันลวดลายไทยได้ อธิบายกระบวนการปั้นลวดลายไทย เห็นคุณค่าและร่วมกัน
อนุรักษ์ผลงานลวดลายไทย  

๕.สาระการเรียนรู ้
 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 
การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรูส้ึก 

 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควธิกีารในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ข้ันกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
    ๑.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
             -  นักเรียนเคยพบเห็นการปั้นลวดลายไทยที่ไหนบ้าง 
                    (คำตอบ วัด ผาผนัง โบสถ์ วิหาร) 
             -  ครูนำภาพ การปั้นลวดลายไทยให้นักเรียนดู 

- ลายกระหนก 
     ๒.ให้นักเรียนสังเกตถึงลักษณะของเส้น ลวดลาย การลงสีของลายกระหนก 

๕   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถนำเสนอความคิดเห็น โดย

ใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม 
 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ๑.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะของการปั้นลวดลายไทยทำ
อย่างไร ใช้วัสดุใดในการทำ (นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 
    ๒.ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเรื่องการปั้น และเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ
ภาพไทย แล้วให้นักเรียนฟังว่า งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ที่มนุษย์รับสัมผัส ได้
ด้วยการมองเห็นและ การจับต้องหรือสัมผัส วัสดุที่นำมาใช้ปั้นมีหลายชนิด เช่น 
ดินน้ำมัน ดินเหนียว และอื่น ๆ  

  ๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
-นักเรียนสามาถวางแผนและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- เช่ือมโยงงานศิลปะในฐานะอารยธรรมของ
มนุษยชาติ 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
    ๑.ให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้ัน  
    ๒.ครูกำหนดสถานการณ์ ทางวัดต้องการงานปั้นลวดลายไทย เพื่อ
นำไปประดับตกแต่งภายในวัด ครูจึงให้นักเรียนปั้นลวดลายไทย ไป
ถวายวัด  
  

๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- นักเรียนสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องลวดลายไทย 
ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
   ๑.ให้นักเรียนนำผลงานของตนเอง ออกมานำเสนอหน้าชั้น จากนั้นนำ
ผลงานมาร่วมกันชื่นชม 
   ๒.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ผลงานลวดลายไทยได้อย่างไร 

๓๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกเรื่องลวดลายไทย 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยใช้งาน
ศิลปะ และนำศิลปวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
       ลายไทย เป็นลวดลายที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งโบราณกาล นับตั้งแต่มนุษย์
รู้จักใช้สีเขียนเป็นลวดลายลงบนร่างกายเพื่อให้เกิดความสวยงาม และน่าเกรง
ขามแก่ผู้พบเห็น รวมทั้งการเขียนลวดลายลงบนภาชนะดินเผา ศิลปะต่าง ๆ
เหล่านี้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเป็นมรดกตกทอดมาตามยุคสมัยจนถึง
ปัจจุบัน ศิลปะอันสวยงามนี้ เกิดขึ้นด้วยฝีมือและสติปัญญาอันชาญฉลาด 
โดยได้รับแรงบันดาลใจและอาศัยรูปทรงจากพืช พันธุ์ไม้ สรรพสัตว์ และสิ่งที่
เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ หางไหล เปลวไฟ มา
ประดิษฐ์คิดดัดแปลงให้เป็นลวดลายต่าง ๆ จัดวางรูปจังหวะให้เป็นระเบียบ
กลมกลืนเป็นอันดี โดยล้อเลียนของจริงตามธรรมชาติก่อน แล้วค่อย  ๆ
หายไปกลายเป็นลวดลายและภาพที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ผลงานทัศนศิลป์
ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ  เป็นงานที่สร้างสรรค์ มี

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
-นักเรียนสามารถนำเสนอความคิดเห็น โดย

ใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

คุณค่าทางด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของท้องถิ่น ภายใต้
อิทธิพลชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ จน
กลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ  และเป็นผลงานทางภูมิปัญญาที่มี
คุณค่า ต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
ท้องถิ่น จึงควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คง
อยู่สืบไป  

 

๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ตัวอยา่งงานลวดลายไทย 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 

     
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………….…….………………….……… 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๘   เร่ือง   ลวดลายไทย...ฉันทำได้  

(ปั้นลวดลายไทย) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ภาพโดย : https://www.youtube.com/watch?v=B๕TgPWe_C๘s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ภาพโดย : https://www.youtube.com/watch?v=๕YbqLz๒IEDk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5TgPWe_C8s
https://www.youtube.com/watch?v=5YbqLz2IEDk


 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                          เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง ผ้าไทยแสนสวย (ประดิษฐ์สิ่งของดว้ยผ้าไทย) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน

ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

๒.สาระสำคัญ 
        การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้เทคนิคต่าง ๆ 
การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติ และรู้ถึง
คุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับประเทศ บรรยายเล่าถึงความเป็นมา เทคนิคกระบวนการสร้างงานจากวัสดุ
ต่าง ๆ  ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิดงานใหม่ที่พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๓.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้   
 อธิบายการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ผ้าไทยได้อย่างเหมาะสม อธิบายขั้นตอนการทำ
สิ่งประดิษฐ์ผ้าไทยได้ เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ผ้าไทย 

๕.สาระการเรียนรู ้
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 

 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควธิกีารในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 
 วัสดุ อุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในทอ้งถิ่น 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ข้ันกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
   ๑.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
         - ความหมายของวัสดุเหลือใช้ คืออะไร 
         - นักเรียนเคยนำวัสดุเหลือใช้มาทำสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้าง 
         - ถ้านักเรียนมีเศษผ้าไทย ของคุณแม่ที่เหลือจากการตัดชุดไทย 
    ๒.นักเรียนจะเลือกนำเศษผ้าไทยที ่เหลือ มาใช้ทำอะไร เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่าเพิ่มขึ้น 

๕   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาในการฟังการแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็นผ่านงานศิลปะ  
 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ๑.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
เศษผ้าไทย ใช้ทำอะไรได้บ้าง  
   ๒.ให้จับกลุ่ม ๆ  ละ ๔-๕ คนแล้วช่วยกันคิด ออกแบบทำผลงานสิ่งประดิษฐ์
จากผ้าไทย (นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 

  ๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- นักเรียนสามารถลงมือวางแผนและแก้ไข
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะได้อย่างเป็นขั้นตอน 
 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
    ๑.ให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไทยให้มีความ
พร้อม  
    ๒.ครูกำหนดสถานการณ์ว่า วันนี้อากาศร้อนมาก แสงแดดส่องเข้ามาใน
ห้องเรียนของนักเรียน เราจะมีวิธีการป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องเข้ามาใน
ห้องเรียนอย่างไร (คำตอบ เอาเศษผ้าไทยที่มีมาทำผ้าม่าน) 
    ๓.จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มดำเนินการทำสิ่งประดิษฐ์จากผ้า คือ ทำผ้าม่าน
กันแสง 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล สืบสอบหา
ความรู้วิธีการสร้างผลงานขึ้นมา 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
   ๑.ให้นักเรียนนำผลงานของตนเอง ออกมานำเสนอหน้าชั้น จากนั้นนำผลงาน
มาร่วมกันชื่นชม 
   ๒.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ผลงานลวดลายไทยได้อย่างไร 

๓๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาในการฟังการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นผ่านงานศิลปะ  
 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
    - เศษผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มักถูกนำไปทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์… 
สามารถนำเศษผ้าเหล่านั ้นมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้ โดยนำเศษผ้า 
มาต่อกันเป็นผ้าผืนใหม่ ซึ ่งเราเรียกผลงานนั ้นว่า “Patchwork” หรือ 
“Quilt” 
   - โดย “Patchwork” หรือ “Quilt” ซึ ่งแม้จะใช้คำแตกต่างกันแต่ก็
หมายถึงสิ่งเดียวกัน โดยเป็นการนำเศษผ้ามาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยมักนิยม
ต ัดเป ็นร ูปส ี ่ เหล ี ่ยม และสามเหล ี ่ยม จากน ั ้นนำมาต ัดก ันจนได้  
ผืนผ้าที่มีลวดลายใหม่ที่มีเอกลักษณ์ เปรียบเสมือนงานศิลป์ที่นำมาใช้
ตกแต่งบ้านได้  

 ๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาในการฟังการแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็นผ่านงานศิลปะ 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- รับรู้และชื่นชมความงามในศิลปะ 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ตัวอยา่งงานลวดลายไทย 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคดิเห็น 
ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

     
   

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 

     
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………… 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ภาพตัวอย่างประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๙ เรื่อง ผ้าไทยแสนสวย  

(ประดิษฐ์สิ่งของด้วยผ้าไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพโดย : http://www.naibann.com/๓๕-diy-patchwork-curtain-ideas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naibann.com/35-diy-patchwork-curtain-ideas/


 

 แผนการจัดการเรยีนรู้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                          เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง ผ้าไทยแสนสวย (ประดิษฐ์สิ่งของดว้ยผ้าไทย)  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๒ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๗ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ ์
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน

ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 
ป ๓/๑ ระบุวัสดุประสงค์ที่ใช้สรา้งผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ 
ป ๓/๒ อธิบายเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

๒.สาระสำคัญ 
        การสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถใช้ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น วาด ปั้น พิมพ์ภาพ หรือใช้เทคนิคต่าง ๆ 
การศึกษา ค้นคว้า วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติ และรู้ถึง
คุณค่า มีความต้องการร่วมอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับประเทศ บรรยายเล่าถึงความเป็นมา เทคนิคกระบวนการสร้างงานจาก 
วัสดุต่าง ๆ  ตลอดจนต่อยอดสร้างงานจากภูมิปัญญา จนเกิดงานใหม่ที่พัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 

๓.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
๓.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
๕.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 
๖.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้   
 อธิบายการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ผ้าไทยได้อย่างเหมาะสม อธิบายขั้นตอนการทำ
สิ่งประดิษฐ์ผ้าไทยได้ เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ผ้าไทย 

๕.สาระการเรียนรู ้
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 

 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควธิกีารในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 
 วัสดุ อุปกรณ์ และวธิีการสร้างงานทัศนศิลป์ในทอ้งถิ่น 
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๖.กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๑ ขั้นกำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
       - ครูขอทบทวน  ความหมายของวัสดุเหลือใช้ คืออะไร 
       - นักเรียนเคยนำวัสดุเหลือใช้มาทำสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้าง 
       - วันนี้มีเศษผ้าไทยเหลือใช้มากมาย อยากให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะ
แปรรูปเศษผ้าไทย ให้มีคุณค่า สามารถนำไปขายเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้ 
ผลิตชิ้นงานที่คนนิยม 

๕   สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

ความคิด การใช้ภาษาในการสื่อสาร เก่ียวกับ
งานทัศนศิลป์ 

ขั้นที่ ๒ ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา  
   ๑.ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เลือกทำสิ่งประดิษฐ์จาก 
วัสดุเหลือใช้ เศษผ้าไทย ใช้ทำอะไรได้บ้าง  
   ๒.ให้จับกลุ่มๆละ๔-๕ คนแล้วช่วยกันคิด ออกแบบทำผลงานสิ่งประดิษฐ์จาก
ผ้าไทย ว่าสามารถนำมาแปรรูปเป็นสิ่งของที่สามารถสร้างรายได้ นำมาขายได้ 
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 

  ๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

ความคิด การใช้ภาษาในการสื่อสาร  
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- เช่ือมโยงงานศิลปะในฐานะอารยธรรม
เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น 

ขั้นที่ ๓ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
    ๑.ให้น ักเร ียนเตรียมวัสดุอ ุปกรณ์ในการทำสิ ่งประดิษฐ์จากผ้าไทย  
การออกแบบเครื่องประดับของผู้หญิง ให้พร้อม  
    ๒.ครูกำหนดสถานการณ์ ปัจจุบันแฟชั่นปี๒๐๒๐และธุรกิจการขายของ
ออนไลน์ กำลังมาแรง อยากให้นักเรียนช่วยกันคิดออกแบบ สินค้าที่แปรรูป
ผลิตจากเศษผ้าไทย เพื่อจะได้สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน  
    ๓.ครูให้คำชี้แนะว่า ปัจจุบันธุรกิจการออกแบบเครื่องประดับของผู้หญิง
กำลังเป็นที่นิยมของตลาด ให้นักเรียนช่วยกันคิดออกแบบเครื่องประดับของ
ผู้หญิงที่ทำจากผ้าไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นของ
เรา  (คำตอบ เอาเศษผ้าไทย มาทำเป็นเครื่องประดับ สร้อยคอ) 
   ๔.ครูสาธิตขั้นตอนและวิธีการทำสร้อยจากผ้าไทยให้นักเรียนดู 
   ๕.จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มดำเนินการทำสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไทย ออกแบบ
เครื่องประดับ สร้อยคอจากเศษผ้าไทย ตัดเย็บให้เรียบร้อยสวยงาม 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล ออกแบบวิธีกระบวนการ
ทำ จำแนกเรื่องสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไทย 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง         
และนวัตกรรม 

- ลงมือวางแผน วิเคราะห์สาเหตุปัญหา ความ
ต้องการของตลาด ความนิยมในการใช้เครื่องประดับ 
 

ขั้นที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
   ๑.ให้นักเรียนนำผลงานเครื่องประดับจากเศษผ้าไทยของแต่ละกลุ่ม ออกมา
นำเสนอหน้าชั ้น โดยการให้แต่ละกลุ ่มจัดแสดงแฟชั ่นโชว์  การออกแบบ
เครื่องประดับของกลุ่ม จากนั้นนำผลงานมาร่วมกันชื่นชม 
   ๒.ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผลงาน
ลวดลายไทยได้อย่างไร 

๓๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปัน

ความคิด การออกแบบ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยใช้งาน
ศิลปะ และนำศิลปวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้อีกครั้ง ดังนี้  
    เศษผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มักถูกนำไปทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์…สามารถนำ
เศษผ้าเหล่านั ้นมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้ นำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน 
สามารถสร้างงานสร้างรายได ้ให ้ก ับคนในชุมชน อ ีกท ั ้งย ังเป ็นการ
ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้คนทั่วไปได้ชื่นชมในผลงานที่แสดงให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่น 

 ๑๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ท่ีเคยพบทำ และ

ประยุกต์กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- น ักเร ียนสามารถแลกเปล ี ่ยนแบ ่งปัน
ความคิด ผลงานศิลปะ 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒. ตวัอย่างงานลวดลายไทย 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวดั เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคดิเห็น 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

       
 
                                                                ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน)  
 
    
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………… 

 
 
ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 

           (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ภาพตัวอย่างประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔๐ เรื่อง ผ้าไทยแสนสวย  

(ประดิษฐ์สิ่งของด้วยผ้าไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย : http://www.thaiinvention.net/detail.php?p=cHJvamVjdF๙pZD๐xODkwNyZjZmdfaWQ๙MjEmY๒๙
tcGV๐X๒lkPTI=&cond=JnNfY๒๙tcGV๐PTE= 

 

 

 

 

 

http://www.thaiinvention.net/detail.php?p=cHJvamVjdF9pZD0xODkwNyZjZmdfaWQ9MjEmY29tcGV0X2lkPTI=&cond=JnNfY29tcGV0PTE=
http://www.thaiinvention.net/detail.php?p=cHJvamVjdF9pZD0xODkwNyZjZmdfaWQ9MjEmY29tcGV0X2lkPTI=&cond=JnNfY29tcGV0PTE=
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ภาพตัวอย่างประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔๐ เรื่อง ผ้าไทยแสนสวย  

(ประดิษฐ์สิ่งของด้วยผ้าไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ภาพโดย: http://๑๐๓.๔๐.๑๓๒.๖๓/newweb/view_product.php?product_id=๘๗๒๔ 

 
 
 

 

 

http://103.40.132.63/newweb/view_product.php?product_id=8724
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ท่ีปรึกษา 
นายเกรยีงไกร   จงเจรญิ ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางชุลพีร วงษ์พพิฒัน์ รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวศุภร คุม้วงศ ์ รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวน ้าฝน อยูด่ ี รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวนฤมล กงัวาลไกล หวัหน้าหน่วยศกึษานิเทศก์ 

คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง 

 นางศุภลักษณ์ มีปาน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวชลากร เจริญผล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวเนาวรัตน์  ฝ้ายเทศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
   ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
   สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา 
คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 

นางสาวรจนา สิทธิชินวงษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
   โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

นายทรงพล ด่วนเทศ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   โรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา 

นางสาวชุมภู่ จันทร์งาม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   โรงเรียนวัดบางกระดี่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นางสาวชญรัธฐ ์ อิ่มโสมนัสสกุล ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
 นางสาวศศธิร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
 นายชาญชาต ิ ถนอมตน ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
ผูอ้อกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ ์
   สำนักการศึกษา 
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คณะทำงาน 

1. นางศุภลักษณ ์ มีปาน     หัวหน้าคณะทำงาน 
ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

2. นางสาวชลากร เจริญผล     คณะทำงาน 
ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวรจนา สิทธิชินวงษ ์    คณะทำงาน 
ครู วทิยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกลูวิทยา) สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

4. นายทรงพล ด่วนเทศ     คณะทำงาน 
ครู วทิยฐานะครชูำนาญการ 
โรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา 

5. นางสาวชุมภู ่ จันทร์งาม    คณะทำงาน 
ครู วทิยฐานะครชูำนาญการ 
โรงเรียนวัดบางกระดี ่สำนักงานเขตบางขุนเทียน 

6. นางสาวเนาวรัตน์ ฝา้ยเทศ    คณะทำงานและเลขานุการ 
นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 

 


