
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
(ทัศนศิลป์) 



 

คำนำ 

  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 6 หน่วย รวม 40 ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง สิง่รอบตัวสร้างโลกสวย จำนวน 5 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง จากบ้านสู่โรงเรียน  จำนวน 7 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง การรับรู้ความงาม  จำนวน 8 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง การปั้นแสนสนุก  จำนวน 8 ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง สสีันหรรษาท้าทดลอง  จำนวน 8 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง งานศิลป์ในชุมชน  จำนวน 4 ชั่วโมง 

               คณะผู ้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้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  

         คณะผู้จัด



 
 

สารบัญ 
โครงสร้างรายวิชา 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งรอบตัวสร้างโลกสวย  4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศลิปะในสิ่งแวดล้อม 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งค้นพบในตลาดสด 10 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บรรยากาศเมืองหลวง 16 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมในฝันของฉัน 22 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศลิปะสร้างสรรค์สู่เทคโนโลย ี 28  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จากบ้านสู่โรงเรียน 39 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บา้นน่าอยู่หนูจำได้ 39 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ครอบครัวฉันสร้างสรรค์ศิลปะ 45 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ดีไซด์เนอร์ออกแบบห้องเรียน 50 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โรงเรียนของหนูสวยงาม 57 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ถนนใต้ดินหรือถนนบนฟ้า                                         61 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง โลกสวยงาม น่าอยู่ ด้วยฝีมือหน ู 67 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง อนาคตของฉันกับฝันที่วาดไว ้ 73 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรับรู้ความงาม 83 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ความงามของศิลปะจากสีชนิดต่าง ๆ 83 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ฝนสีไม้ให้สนุก (การระบายสีไม้แบบเรียนและเทคนิคต่างๆ) 88 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง สนุกสีชอล์คน้ำมัน 1 (เทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมัน) 94 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สีชอล์คน้ำมันสร้างภาพสวย 99 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ภาพพิมพ์สีชอล์คน้ำมัน 104 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง สีน้ำ กับการผสมส ี 109 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง สีน้ำสร้างภาพสวย 114 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง ขวดน้ำของหนูหลากสีสัน 119 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปั้นแสนสนุก 128 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง อะไรปั้นได ้ 128 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ป้ายชื่อของฉัน (ปั้นกลม ปั้นเส้น ปั้นขด) 134 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง โรงเรียนของเรา 139 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง อาหารมื้อนี้มีคุณค่า 144 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง สัตว์สวยป่างาม 150 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง ตัวอะไรฉันไม่รู้จัก 154 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ของเล่นของฉัน 159 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง สถานที่สวยด้วยงานปั้น 164 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สีสันหรรษาท้าทดลอง  173 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ภาพล่องหน (สีน้ำกับสีเทียน)  173 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง เป่าแปะเป็นภาพ (เป่าสีกับภาพพิมพ์สี)  178 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ถูสีหรรษา (ใช้สีชอล์กน้ำมัน)  184 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง ฟองสีสร้างภาพสวย (ผสมสีกับน้ำยาล้างจานแล้วเป่า)  190 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ภาพขูดสี (ระบายสีเทียนสีอ่อนระบายสีเข้มทับขูดเป็นภาพ)  195 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง สีกับเสน้ด้ายบรรยายภาพ (ด้ายชุบสพีับกระดาษแล้วดงึด้าย)  200 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง สวยหยดย้อย (สผีสมกาวลาเท็กซ์)  205 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง สีสันสร้างลวดลายบนผ้าสวย  210 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานศิลป์ในชุมชน  220 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง เรียนรู้ดูงานศิลป์ในชุมชน (สำรวจงานศิลปะในชุมชน)  220 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง มัดย้อมมัดใจ (ผ้ามัดย้อมใช้สีจากธรรมชาติท่ีมีในชุมชน)  225 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง สานศิลป์เพื่อสืบสาน (งานสานลายขัดจากต้นพืชในท้องถ่ิน)  231 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง ดอกไม้ริมทาง (ดอกไม้ ใบไม้แห้งในชุมชน นำมาตกแต่ง)  237 
คณะทำงาน  258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 40 ชั่วโมง  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มฐ./ตัวชี้วดั สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 
1 สิ่งรอบตัว

สร้างโลก
สวย 

ศ 1.1  
ป 1/1,  
ป 1/3,  
ป 1/5 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
5.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
7.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
9.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

สิ่งรอบตัวในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปร่าง ลักษณะ ขนาด และ
ความงามต่างกัน  การนำสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความรู้สึก
ของตนเองโดยใช้ทักษะการคิด ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมปลอดภัย ทำให้เกิด
ทักษะชีวิต การสื่อสาร รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกัน ค้นพบตนเอง มี
สุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ รู้จักการแก้ปัญหา มีความคิด
สร้างสรรค์จนสามารถพัฒนานวัตกรรมได ้

5 10 3 

๒ จากบ้านสู่
โรงเรียน 

ศ 1.1  
ป 1/๒,  
ป 1/3,  
ป 1/5 

๑.ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์         
๔.ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
๙.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  
และมีภาวะผู้นำ    
๑๐.การเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มี 
สำนึกสากล    

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของ
บริเวณบ้าน  ชุมชน อาคารเรียน  ความไม่เป็นระเบียบ ของสภาพภายใน
ห้องเรียน  การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะ
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทักษะ
การสื่อสารดา้นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ มีทักษะการทำงานแบบรวมพลัง 
เป็นทีม  แสดงความเป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดี  สามารถปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ที่เข้มแข็ง  ตื่นรู้ มีสำนึกสากล    

๗ ๑๔ ๓ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มฐ./ตัวชี้วดั สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 
๓ สีแสนสนุก ศ 1.1  

ป 1/2,  
ป 1/3, 
ป 1/5, 
ศ 1.๒  
ป 1/๑  

 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์     
5.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
7.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
๙ การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  
และมีภาวะผู้นำ    

การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะด้านการ 
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยงเหตุและผล ทำให้เกิดทักษะการ
สื่อสาร การพูด บอกความรู้สึก ใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะ สร้าง
งานทัศนศิลป์ ที่หลากหลาย อย่างเหมาะสม มีสุนทรียภาพในการทำงาน
คิดและสร้างสรรค์ผลงาน มีทักษะการทำงานแบบรวมพลัง สร้างสัมพันธ์
ในการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู ้นำและการพัฒนาตนเอง และนำงาน
ทัศนศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 

๘ ๑๖ ๔ 

๔ ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

ศ 1.1  
ป 1/3 
ศ 1.๒  
ป 1/๑  

 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
5.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
7. ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
8. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและ
ดิจิทัล 
๙. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  
และมีภาวะผู้นำ    
 
 

การใช้วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางศิลปะ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้
ทักษะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ด้านการแก้ปัญหา การใช้หลักเหตุ
และผล เชื ่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดทักษะการสื่อสาร  
การพูดอธิบาย บอกความรู ้สึก ในการสร้างผลงาน ด้วยการเลือกใช้
เครื ่องมือในการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ เป็นฐานข้อมูล คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม  มีภาวะผู้นำในการทำงาน เห็น
คุณค่าของงานทัศนศิลป์สามารถสร้างองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

๘ ๑๖ ๔ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มฐ./ตัวชี้วดั สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 
๕ สีสันหรรษา

ท้าทดลอง 
 

ศ 1.1 
ป 1/3 
ป 1/๔  

 

๑.ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตสาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓ ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ   
   จิตวิทยาศาสตร์   
5.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน      
7.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
9.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี 
   ภาวะผู้นำ 

สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธ ีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ 
นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและ
จินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
การทำงานอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิต
ด้านการสื่อสาร รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ค้นพบตนเองและ
เข้าใจผู้อื่น มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได ้

8 ๑๖ ๔ 

๖ งานศิลป์ใน
ชุมชน 

ศ 1.1  
ป 1/1 
ป 1/3 
ศ 1.๒  
ป 1/๑  

 

๑.ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
4.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน      
6.ทักษะอาชีพและการเป็น  
   ผู้ประกอบการ 
7. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
๑๐.การเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มี  
     สำนึกสากล    
 

งานศิลปะในหลากหลายรูปแบบล้วนมีแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน สิ่งต่าง ๆ ที่มี
ทั้งประโยชน์ใช้สอยและความงามย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง  โดยสามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะทางภาษา ตามวัฒนธรรมของตนเองสื่อสารให้ผู้อื่น
รู้ว่าคนในชุมชนมคีวามเจริญด้านรสนิยม ความเชื่อและแนวคิด มีวิถีการดำเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพที่มีทักษะการคิดขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์และมีอัตลักษณ์ของตนเองอย่างไร เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองที่ดี เข้มแข็ง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เกิดความสำนึกรู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจ 
รักและหวงแหนผลงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง 

๔ ๘ ๒ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๒๐ 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สิ่งรอบตัวสร้างโลกสวย   เวลา ๕ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศิลปะในสิ่งแวดล้อม  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.  มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  

ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป 1/1 อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์

สร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 สิ่งรอบตัวในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปร่างลักษณะขนาด และความงามต่างกันการนำ 
สิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความรู้สึกของตนเองโดยใช้ทักษะการคิด ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมปลอดภัย ทำให้เกิดทักษะชีวิต การสื ่อสาร รู ้จัก
กระบวนการทำงานร่วมกัน ค้นพบตนเอง มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณรู้จักการแก้ปัญหามี
ความคิดสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนานวัตกรรมได ้

๓. สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและนำรูปร่างจากสิ่งรอบตัวมาสร้างเป็นงานทัศนศิลป์ โดยใช้ความคิด

สร้างสรรค์ ตามความรู้สึกของตนเองได้ 

5. สาระการเรียนรู้ 
รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด สิ่งรอบตัวในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง และมรีูปร่างลักษณะ และขนาดเป็น
อย่างไร  
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างรูปร่างของสิ่งรอบตัวที่พบในธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  - แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดและจินตนาการ
ผ่านทัศนศิลป ์ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 
  - วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและเหตุ
ผลสรุปและให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและ
สุนทรียภาพ 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.ครูยกตัวอย่างรูปร่างต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 - 5 คน ลงไปศึกษาค้นคว้ารูปร่าง
ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกรปูรา่งต่าง ๆ   

ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูให้น ักเร ียนดูภาพรูปร่าง (สิ ่งที่มนุษย์สร้างขึ ้น) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่ามีลักษณะต่างจากรูปร่างที่เราค้นพบในขั้นที่ 
2 (สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ) อย่างไร และครูสรุปรูปร่างต่าง 
ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่า งานศิลปะ 
2.นักเรียนกลุ่มเดิม นำลักษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ค้นพบ มา
ช่วยกันวาดเป็นภาพ แล้วต่อเติมให้เป็นรูปร่างใหม่ ตามความคิด
และจินตนาการ 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนใน

กลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปความรูเ้กี่ยวกับศิลปะในสิ่งแวดล้อม
รอบตัวและระดมความคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
ครูชมเชยและให้กำลังใจ และแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 
- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม 
- ความรบัผิดชอบตอ่หน้าที ่ที่ได้รับมอบหมาย 
- การรูจ้ักปัญหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ภาพรูปร่าง ของสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
๓.ภาพรูปร่าง ของธรรมชาติ  

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
 
      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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เรื่อง ศิลปะในสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพจาก : http://www.eduktc.com/main.php?inc=chap&chid=927 

รูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
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     ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เรื่อง ศิลปะในสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก : https://sites.google.com/site/kongthapsitthikhetkan/bth-thi 
             https://sites.google.com/site/windofloveswebsite/home/silpa-kab-saylm 

 
 

 
 

รูปร่าง รูปทรง ของธรรมชาต ิ

https://sites.google.com/site/kongthapsitthikhetkan/bth-thi
https://sites.google.com/site/windofloveswebsite/home/silpa-kab-saylm


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สิ่งรอบตัวสร้างโลกสวย   เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งทีค่้นพบในตลาดสด  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  

ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/1 อภิปรายเกีย่วกับรปูร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

2. สาระสำคัญ 
 สิ่งรอบตัวในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปร่างลักษณะขนาด และความงามต่างกันการนำ 
สิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความรู้สึกของตนเองโดยใช้ทักษะการคิด ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมปลอดภัย ทำให้เกิดทักษะชีวิต การสื ่อสาร รู ้จัก
กระบวนการทำงานร่วมกัน ค้นพบตนเอง มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณรู้จักการแก้ปัญหามี
ความคิดสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนานวัตกรรมได ้

๓. สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและนำ รูปร่าง ลักษณะ ขนาด และความงามที่ต่างกัน สร้างเป็นงาน

ทัศนศิลป์จากเรื่องราวในชุมชนได ้

5.  สาระการเรียนรู้ 
รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น
ในตลาด เช่น ทำไมตลาดสดคนเยอะ ทำไมตลาดสดสกปรก 
ทำไมคนในตลาดพูดจาไม่ไพเราะ   
2. พิจารณารูปร่างลักษณะของผู้หญิง  ผู้ชาย  เด็ก  คนชรา
และขนาดของสิ่งต่าง ๆ ในตลาดเป็นอย่างไร  
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างรูปร่างของคนในวัยต่าง ๆ  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง  ๆ 

รอบตัว 

ขั้นที่ 2 ทำความเข้าใจกับปญัหา 
1.ครูซักถามถึงปัญหาที่เราเคยเจอในตลาดสด 
2.ครูยกตัวอย่างรูปภาพในตลาดสด ๒ - ๓ ภาพ แบ่งกลุ่ม
นักเรียนกลุ่มละ 4- 5 คนศึกษารูปภาพตลาดสด 
๓.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื ่องราวที่พบในตลาดสด 
ได้แก่ ลักษณะของผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก คนชราและลักษณะรูปร่าง 
ขนาดของสิ่งต่าง ๆ  ในตลาด 

10 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ขั้นที่ 3 ดำเนินการศึกษาค้นคว้า  
1.ครูให้นักเรียนดูภาพตลาดสด แล้วอธิบายถึงรูปร่างและ
ลักษณะของผู้คนเชื่อมโยงกับรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
และดูภาพรูปร่าง ลักษณะของธรรมชาติหรือรูปแบบอิสระ เพื่อ
ใช้นำมาประกอบในภาพ 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึงตลาดในรูปแบบใหม่ที่นำเอา
รูปร่าง ลักษณะ ของผู ้คนและสิ ่งรอบตัว มาสร้างตลาดที ่มี 
ความเจริญมากขึ้น และสาธิตการวาดคน 
๓.นักเรียนกลุ่มเดิม นำลักษณะของผู้คน รูปสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ที่ค้นพบในตลาด มาช่วยกันวาดเป็นภาพ แล้วต่อเติมให้เป็น
ตลาดสดรูปแบบใหม่ ตามความคิดและจินตนาการ 

35 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมอื ปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกรูปร่างต่าง ๆ  ที่พบ
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ
ของผู้คน และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ระดมความคิดแก้ปัญหา 
เพื่อไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าหาคำตอบที่พบ 
1.ตัวแทนกลุ ่ม ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของกลุ ่มตนเอง  
ครูชมเชยและให้กำลังใจ และแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง 
2.รวบรวมผลงานติดหน้าชั ้นเรียน ครูแสดงตัวอย่างภาพ 
ตลาดสด ร่วมกับผลงานนักเรียนซักถามถึงความเปลี่ยนแปลง
ของเรื ่องราวคำถามที ่เกิดขึ ้นในตลาดสด ว่า ทำไมตลาดสด 
คนเยอะทำไมตลาดสดสกปรก ทำไมคนในตลาดพูดจาไม่ไพเราะ  
หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ควรได้รับการแก้ไข 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึก

คิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ตัวอย่างภาพตลาดสด 
๒.ภาพรูปร่าง ลักษณะทางคณิตศาสตร์ 
๓.ภาพรูปร่าง ลักษณะของธรรมชาติ  

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
      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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 เรื่อง สิ่งที่ค้นพบในตลาดสด  
 

 
 

 
 

 
 

ภาพจาก:  ภาพบน : ภาพวาดของนายณัฐวุฒิ-ขมะโนวัฒน์ ซึ่งได้รับรางวัลยอดเย่ียม ม.4-6 จากมูลนิธิยุวพัฒน์  
             ภาพล่าง : ภาพวาดของด.ญ.อรนัฐ-มากเกลี้ยง ซึ่งได้รับรางวัลยอดเย่ียม ป.4-6 จากมูลนิธิยุวพัฒน์ 
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รูปร่าง ลักษณะทางคณิตศาสตร์ 

รูปร่าง ลักษณะของธรรมชาต ิ

ภาพจาก: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B 
             http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art01/01/page1.html 

 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art01/01/page1.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สิ่งรอบตัวสร้างโลกสวย   เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บรรยากาศเมืองหลวง  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  

ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป 1/1 อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สิ่งรอบตัวในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปร่างลักษณะขนาด และความงามต่างกันการนำ 
สิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความรู้สึกของตนเองโดยใช้ทักษะการคิด ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมปลอดภัย ทำให้เกิดทักษะชีวิต การสื ่อสาร รู ้จัก
กระบวนการทำงานร่วมกัน ค้นพบตนเอง มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณรู้จักการแก้ปัญหา 
มีความคิดสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนานวัตกรรมได ้

๓. สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและนำรูปร่างลักษณะขนาด และความงามทีต่่างกันสร้างเป็นงาน

ทัศนศิลป์จากเรื่องราวสิ่งก่อสร้างได ้

5.สาระการเรียนรู้ 
รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 อุ่นเครื่อง  (Warm – up) 
1.กระตุ้นสมอง ด้วยกิจกรรม “ขยับกายขยายสมอง” ร้องเพลง
หลังคาสีแดง 
2.นักเรียนศึกษาภาพถ่ายเมืองหลวง/วีดีทัศน์เมืองหลวงที่มี
คอนโดมิเนียมสูงๆ/โมเดลหรือกล่องที ่เป็นลักษณะเหมือน 
ตึกสูง ๆ 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
วิเคราะหร์ูปรา่งลักษณะ และขนาดของ 

สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

ขั้นที่ 2 นำเสนอความรู้ (Present) 
1.ครูซักถามถึงเรื่องคอนโดมิเนียมที่นักเรียนรู้จัก 
2.ครูยกตัวอย่างรูปภาพคอนโดมิเนียมแบ่งกลุ่มนักเรียน
กลุ่มละประมาณ 4-5 คน เพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะ
รูปร่างทางคณิตศาสตร์ร่วมกันนำเสนอ ซักถาม 
๓.ครูสาธิตการวาดภาพโดยการนำรูปร่างเรขาคณิตมาสร้าง
เป็นผลงานศิลปะ ประกอบกับใช้สื ่อการเรียนการสอน 
จากกล่อง เพื่อวาดภาพเป็นคอนโดมิเนียม 

10 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
บอกประสบการณ์ทีเ่คยพบเห็น และประยุกต์

กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

ว ิเคราะห์ร ูปร ่างล ักษณะ และขนาดของ 
สิ่งต่าง ๆ  รอบตัว 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นลงมอืเรียนรู้ – ฝึกทำ – ฝึกฝน  
(Learn – Prasent) 
1.ครูพ ูดค ุยก ับนักเร ียนเร ื ่องความเจร ิญร ุ ่งเร ืองของ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ความทันสมัยของการสร้างคอนโดมิเนียม 
2.นักเรียนกลุ ่มเดิม นำลักษณะของคอนโดมิเนียม/ตึก 
ขนาดใหญ่มาสร้างเป็นงานศิลปะ 
๓.ครูสาธิตการทำงานโดยการนำรูปเรขาคณิตมาสร้างเป็น
ภาพวาด โดยให้นักเรียนสร้างเป็นเรื่องคอนโดมิเนียม 

35 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

การร่วมมอื ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกนั 
การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต รวบรวมขอ้มูล จำแนกรปูรา่งตา่ง ๆ 
ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปความรู้ (Summary) 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ
ของผู้คน และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว   
๒.นำผลงานของนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการขนาดเล็ก 
หน้าห้องเรียน วิพากษ์ผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
การเปรียบเทียบ ประยุกต์ส่ิงที่ค้นพบใหม่

สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
การพูดส่ือสารให้ผู้อืน่เข้าใจ บอกความรูส้ึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply) 
1.ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของตนเอง
นำเสนอถึงแรงบันดาลใจในการวาดภาพ ครูชมเชยและ 
ให้กำลังใจ และแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง 
2.ครูและนักเรียนร่วมสรุปบทเรียน การสร้างคอนโดมิเนียม  
เป็นความฉลาดของมนุษย์ 
  - การประหยัดพื้นที ่
  - การประหยัดเวลาในการเดินทาง 
  - การวางแผนการใช้ชีวิต  กฎระเบียบ  กติกา 
  - การออกแบบแผนผังให้มีระเบยีบ 
  - ความสมดุลในการจัดวาง การรับน้ำหนักความสูง การใช้     
    พื้นที่และทีว่่าง 

5 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
ความรบัผิดชอบตอ่หน้าที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ภาพถ่ายเมืองหลวง/วีดีทัศน์เมอืงหลวง 
2.ตัวอย่างภาพคอนโดมิเนียม 
3.กล่องกระดาษ/พลาสติก -ขนาดต่าง ๆ 
4.ภาพรูปร่าง เรขาคณิต/ธรรมชาติ  

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
      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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เรื่อง คอนโดมิเนียมเมืองหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพจาก:  https://dlpng.com/png/4032830 

 
 

https://dlpng.com/png/4032830
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เรื่อง คอนโดมิเนียมเมืองหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปร่าง ลักษณะทางคณิตศาสตร ์

รูปร่าง ลักษณะของธรรมชาต ิ

ภาพจาก: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B 
             http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art01/01/page1.html 

 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art01/01/page1.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สิ่งรอบตัวสร้างโลกสวย   เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อมในฝนัของฉนั  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  

ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/1 อภิปรายเกีย่วกับรปูร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 สิ่งรอบตัวในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปร่างลักษณะขนาด และความงามต่างกันการนำ 
สิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความรู้สึกของตนเองโดยใช้ทักษะการคิด ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมปลอดภัย ทำให้เกิดทักษะชีวิต การสื ่อสาร รู ้จัก
กระบวนการทำงานร่วมกัน ค้นพบตนเอง มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณรู้จักการแก้ปัญหา 
มีความคิดสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนานวัตกรรมได ้

๓. สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและนำ รูปร่าง ลักษณะ ขนาด และความงามที่ต่างกัน สร้างงาน

ทัศนศิลป์ในหัวขอ้ “สิ่งแวดล้อมในฝัน” ได ้

5. สาระการเรียนรู้ 
รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 

.   
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด สิ่งรอบตัวในฝันของ
นักเรียนเป็นอย่างไร 
2.เรานำรูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ ที่เรียนมา
ตั้งแต่ชั่วโมงท่ี ๑- ๔ สร้างงานทัศนศิลป์ได้อย่างไร 
๓.ครูนำเสนอสื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั่วโมงที่ ๑-๔  ให้นักเรียนดู 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง  ๆ 

รอบตัว 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.ครูยกตัวอย่างภาพวาดสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนดู 
๒.นักเรียนจะสร้างงานทัศนศิลป์ในหัวข้อสิ่งแวดล้อมในฝันของ
ฉันได้โดยวิธีการใดบ้าง (เช่น การวาด การปั้น การประดิษฐ์ 
หรือวิธีการอ่ืน ๆ ) 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกรปูรา่งต่าง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
1.นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ และปฏิบัติการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามรูปแบบที่ตนสนใจ (งาน 2 มิติ 3 มิติ) ตามหัวข้อ 
สิ่งแวดล้อมในฝัน 
2.ครูคอยให้คำแนะนำในการสร้างผลงาน 

๔๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับส่ิงที่ค้นพบ 
 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
๑.คร ูให ้น ักเร ียนจัดกลุ ่ม ๔-๕ คน  พูดค ุยแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในการทำงาน ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่า
เกี ่ยวกับผลงานของตนเอง ครูชมเชยและให้กำลังใจ และ
แนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง 
๒.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ
ของส ิ ่ งแวดล ้อมรอบต ั วและระดมความค ิด ไปใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างไร 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์ส่ิงที่ค้นพบใหม ่

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน  ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น 
2.ครูบันทึกผลคะแนนและทำความสะอาดห้องเรียน 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึก

คิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ตัวอย่างภาพวาดสิ่งแวดล้อม 
๒.ตัวอย่างรูปร่าง  ลักษณะ ขนาดต่าง ๆ 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
      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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในฝันของฉัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก:  https://centraltham.com/en/event/71 
 

ภาพจาก:  https://www.panmai.com/Leaf/Leaf.shtml 
 

https://centraltham.com/en/event/71
https://www.panmai.com/Leaf/Leaf.shtml
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในฝันของฉัน 
 
 

สื่อการเรียนรู้รูปร่าง  ลักษณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก: http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121732/innovation/index.php/1 
  https://men.mthai.com/health-firm/35000.html 

 

http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121732/innovation/index.php/1
https://men.mthai.com/health-firm/35000.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 สิ่งรอบตัวสร้างโลกสวย   เวลา 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์สูเ่ทคโนโลย ี เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/1 อภปิรายเกีย่วกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิง่ต่าง ๆ  รอบตัวในธรรมชาตแิละสิ่งที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สิ่งรอบตัวในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปร่างลักษณะขนาด และความงามต่างกันการนำ 
สิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความรู้สึกของตนเองโดยใช้ทักษะการคิด ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมปลอดภัย ทำให้เกิดทักษะชีวิต การสื ่อสาร รู ้จัก
กระบวนการทำงานร่วมกัน ค้นพบตนเอง มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณรู้จักการแก้ปัญหามี
ความคิดสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนานวัตกรรมได ้

๓. สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและนำ รูปร่าง ลักษณะ ขนาด และความงามที่ต่างกันสร้างงาน

ทัศนศิลป์เป็นของใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ได้ 

5. สาระการเรียนรู้ 
รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 

.  
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคดิ (Thinking Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ตั้งคำถาม 
1.กระตุ้นสมอง ด้วยกิจกรรม ตอบคำถามเรื ่องเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีหลากหลาย เช่น กล้องถ่ายภาพ โดรน 
โทรศัพท์ดาวเทียม 
2.นักเรียนตอบคำถามและศึกษารูปภาพเทคโนโลยี ที ่ครู
เตรียมให้ดู เพื่อเชื่อมโยงกับรูปลักษณะ ของสิ่งแวดล้อมใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์รปูร่างลักษณะ และขนาดของ 

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัว 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 

- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับส่ิงที่ค้นพบ 

ขั้นที่ 2 ขยายความคิด เชื่อมโยงองค์ความรู ้
1.ครูนำเสนอเรื ่องนวัตกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยี และ
ยกตัวอย่างวิวัฒนาการของโทรศัพท์  ตั ้งแต่สมัยเริ ่มแรก ๆ  
(ภาพประกอบ) 
2. ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี ่ยวกับเทคโนโลยีในโลก
ปัจจุบันที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวัน 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- วิเคราะห์รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง  ๆ 
รอบตัว 

ขั้นที่ 3 ร่วมกันแสดงความคิดเหน็ อภิปรายในชั้นเรียน 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
2.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔-๕ คน ร่วมกันคิดและ
สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
โดยใช้ความรู้เรื่องรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาออกแบบ
ผลงานของกลุ่ม 

5 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมอื ปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกรูปรา่งต่าง 
ๆ ที่พบในธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ขั้นที่ 4 สรุปความคิดตามหลักการ 
ตัวแทนกลุ่มนำเสนอความคิดรวบยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน
กลุ่มตามขั้นที่ 3 ข้อ 2 และครูคอยชี้แนะเติมเต็มการออกแบบ
ผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มให้สมบูรณ์ 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่

สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
ขั้นที่ 5 พัฒนาชิน้งาน หรือทำแบบฝึกหัด 
1.นักเรียนวาดภาพเทคโนโลยี  โดยการนำเอารูปร่าง ลักษณะ 
ขนาด และความงามต่าง ๆ  มาสร้างงานทัศนศิลป์ 
๒.ครูคอยแนะนำการทำงานและเทคนิคการระบายสี 

๓๕ สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์รปูร่างลักษณะ และขนาดของ 

สิ่งต่าง ๆ  รอบตัว 

ขั้นที่ ๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
ครูคัดเลือกผลงาน โดยการสุ ่มและให้เจ้าของผลงานนำเสนอ
ผลงาน และร่วมกันอภิปรายผลงาน โดยครูคอยสรุปผลงาน 
ถึงความงามของงานทัศนศิลป์ที่มีในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้
นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน 

๕ สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่พบ 
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๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ตัวอย่างภาพโทรศัพท์  โดรน กล้อง /หรือที่เก่ียวกับเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
๒.ตัวอย่างรูปร่าง  ลักษณะ –ขนาดต่าง ๆ 
๓.ภาพการออกแบบเทคโนโลยี  

๘.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
 
      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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕ เรื่อง ศิลปะสร้างเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

l 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพจาก:  http://chaiinw123.blogspot.com/p/blog-page_20.html 
 

http://chaiinw123.blogspot.com/p/blog-page_20.html
http://chaiinw123.blogspot.com/p/blog-page_20.html


33 
 

ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕ เรื่อง ศิลปะสร้างเทคโนโลยี 
 

สื่อการเรียนรู้การออกแบบเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก:  http://hasan030.blogspot.com/p/7.html 
 

http://hasan030.blogspot.com/p/7.html
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๕ เรื่อง ศิลปะสร้างเทคโนโลยี 
 

 
วิวัฒนาการของโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการกิจกรรมจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพจาก:  http://www.iwifi.jp/choose-net/history-1g-2g-3g-4g 
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แบบบนัทึกการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 
 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏบิัต ิ
ดีมาก 
(5) 

ดี  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
 (2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 

 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

1.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 

2.การแสดง
ความคิดเห็น 

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 
9-10   ดีมาก 
7-8     ดี 
5-6 ปานกลาง 
3-4 พอใช้ 
1-2 ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 
 

รายการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก 
(5) 

ดี  
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
 (2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

2.การปฏิบัติงาน      
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4.ความประณีตสวยงาม      
5.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
21-25  ดีมาก 
16-20  ดี 
11-15  ปานกลาง 
6-10  พอใช้ 
1-5  ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

1.การ
วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ ์

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วนสอดคล้อง
กับภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การทำงาน
เหมาะสม
ครบถ้วน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได้ 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน
ถูกต้อง ครบถ้วน 
จัดองค์ประกอบ
ได้เหมาะสมมี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนได้
ถูกต้อง จัด
องค์ประกอบ
ได้เหมาะสม 
มีทักษะใน
การทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบไดมี้
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน
และทำงาน
ร่วมกันได ้

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน ได้
ถูกต้องบาง
ขั้นตอน 
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รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลงาน แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำความรู้
เดิมมาคิด
ดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิด
เป็นสิ่งใหม่ข้ึน 

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
ใหม่ๆ ไม่เคย
มีมาก่อน หรือ
การนำความรู้
เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเป็นการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเป็นสิ่ง
ใหม ่

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้เดิม
เป็นส่วนใหญ่ โดย
มีการดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่าง ๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน 
สมดุล มีความเป็น
เอกภาพ สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มี
ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง สีสัน
กลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต 

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ทันเวลาที่
กำหนด ส่ือ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
สามารถปรับปรุง
แก้ไขผลงานให้ดี
ขึ้นและมีคุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ 
ทันเวลาที่
กำหนด ส่ือ
ความหมาย
ตรงตามภาระ
งานเป็น
แบบอย่างแก่
ผู้อื่น สามารถ
นำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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. 
แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 

เลขท่ี 
พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม สรุป 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 
รายการ
ประเมิน 

วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 
พฤติกรรม 
การร่วม
กิจกรรม 

การสังเกต
พฤติกรรม 
การทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและ
สามารถปฏิบัติงานจน
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมและร่วม
ปฏิบัติงานและได้ผลงาน
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 จากบ้านสู่โรงเรียน    เวลา 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บ้านน่าอยู่หนูจำได ้  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ.................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/๒ บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณบ้าน ชุมชน อาคารเรียน  
ความไม่เป็นระเบียบของสภาพภายในห้องเรียน การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะ
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มีทักษะการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ มีสำนึกสากล 

๓. สมรรถนะหลัก 
๑. ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
๒. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์         
๓. ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
๔. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ    
๕. การเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี สำนึกสากล    

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบอกความรู้สึกและถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ  

“หนูจำบ้านได้ดว้ยภาพวาด” 

 5. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู ้(4 MAT) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
ขั ้นที ่ 1 ขั ้นสร้างประสบการณ์ครูซักถามและแสดงสถานที่ 
ทีส่ำคัญต่าง ๆ  ที่อยู่ในชุมชน สถานีตำรวจ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ 
โรงเรียน วัด สำนักงานเขต บ้านผู้นำชุมชน โรงพยาบาล 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ ให้นักเรียนคิดถึงบ้านของ
นักเรียนว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ใดบ้าง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร  
- ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะในวิชา

ศิลปะ 
สมรรถนะหลักด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์      

- สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เกี่ยวกับทัศนศิลป์ 
ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ครูให้
ยกตัวอย่างสถานที่ตั้งของโรงเรียน สถานที่สำคัญใกล้โรงเรียน 
และสาธิตการจัดวางตำแหน่ง ถนน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
ขั ้นที ่ 4 นักเรียนจับกลุ ่ม ๔-๕ คน โดยกำหนดคนที ่รวม 
กลุ่มกันต้องเป็นคนที่มีบ้านอยู่ละแวดเดียวกัน ศึกษาเกี่ยวกับ
สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนใกล้บ้าน หาข้อสรุปในการวาดภาพ
บ้านของตนเองและสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียง 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เก่ียวกับทัศนศิลป ์
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทศันศิลป ์

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- ปฏบิัติงานร่วมกันในการสรา้งสรรค์งานศิลปะ  
- ใชง้านศิลปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยูร่ว่มกนัแบบ

รวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ส่วนที่ 3 การปฏบิัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
ขั ้นที ่ 5  ครูกำหนดสถานการณ์ ว่าสัปดาห์หน้าครูจะไป 
เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้นักเรียนวาดภาพเพื่อสื่อให้รู้ว่าตำแหน่ง 
เส้นทางจากโรงเรียนไปยังบ้านของนักเรียน และลักษณะบ้าน
เป็นอย่างไร อยู ่ใกล้สถานที่ใด โดยครูไม่ได้เป็นคนย่านนี้ 
เมื่อเห็นภาพของนักเรียนแล้วสามารถเดินทางไปยังบ้านของ
นักเรียนได้ถูกต้อง 
ขั้นที่ 6 นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวาดภาพ “หนูจำบ้านได้ด้วย
ภาพวาด” พร้อมทั ้งเพิ่มเติมสิ ่งแวดล้อมที ่มีลักษณะเด่น 
ใกล้บ้าน 

๔๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ วิธีการใหม่ในทศันศิลป์ ด้วย
กระบวนการสรา้งงานเชิงนวตักรรม และสามารถแสดงเห
ตผุลและวิธิการในการปรบัปรุง งานของตนเอง 
สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง /
ตื่นรู้ที่มี สำานึกสากล    

- ใช้รปูแบบทางทัศนศิลปเ์ป็นเครื่องมอืใน 
การสื่อสารความคิดความเขา้ใจ  

  



41 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 4 การบูรณาการ การประยุกต์ใช้กับประสบการณข์องตน   
ขั้นที่ 7 ครูนำนักเรียนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 
ที ่ ได ้จากการค ้นคว ้า และอธ ิบายความสำค ัญของ
สภาพแวดล้อมในชุมชน ขอบเขตของชุมชน พื้นที่เสี่ยง 
ในชุมชน 
ขั้นที ่ 8 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ ครูและนักเรียน
ร่วมกันนำเสนอว่าการเรียนรู ้ในครั้งนี้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง  
     

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- แลกเปลี่ยนแบ่งปนัความคิดและจินตนาการผา่น

ทัศนศิลป ์
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- ใช้งานศิลปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยู่ร่วมกัน
แบบ รวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีด ี
สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง /
ตื่นรู้ มีสำนึกสากล    

- ใช้รูปแบบทางทัศนศิลป์เป็นเครื ่องมือในการ
สื่อสารความคิดความเข้าใจ  

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ตัวอย่างภาพวาดสถานที่สำคัญในชุมชน 
๒.ตัวอย่างผลงานการ์ดอวยพร/งานประดิษฐ ์
๓.ตัวอย่างภาพบ้านเรือน 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
     
      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 เรื่อง หนูจำบ้านได้ด้วยภาพวาด 
 

    สื่อการเรียนรู้ภาพวาดสถานทีส่ำคัญในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก: https://www.pinterest.ca/pin/749708669196525251/ 

 
 

https://www.pinterest.ca/pin/749708669196525251/
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สื่อการเรียนรู้ตัวอย่างภาพบ้านเรือน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก: https://www.shutterstock.com/th/ima 
            https://www.homezoomer.com/co-working-space- 

 

https://www.shutterstock.com/th/ima
https://www.homezoomer.com/co-working-space-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-ko-kreate-space/


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 จากบ้านสู่โรงเรียน    เวลา 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ครอบครัวฉันสรา้งสรรค์ศิลปะ  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/๒ บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณบ้าน ชุมชน อาคารเรียน  
ความไม่เป็นระเบียบ ของสภาพภายในห้องเรียน การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะ
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
มีทักษะการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่เข้มแข็ง  ตื่นรู้ มีสำนึกสากล    

๓. สมรรถนะหลัก 
๑. ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
๒. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์         
๓. ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
๔. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ    
๕. การเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี สำนึกสากล    

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว สร้างงาน

ทัศนศิลป์ในหัวขอ้ “ครอบครัวของฉันสร้างสรรค์งานศิลป์” ได ้

5. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ครอบครัวของฉัน
สร้างสรรค์งานศิลป์ 
  - ถามถึงเร่ืองราวของผู้คนในครอบครัว 
  - นักเรียนเคยร่วมวาดภาพกับพ่อแม่ หรือวาดร่วมกับคน 
ในครอบครัวหรือไม่ 
2.ครูนำภาพผลงานวาด ผลงานปั ้น ผลงานพิมพ์ ผลงาน
ประดิษฐ์ และให้ฝ ึกพูดเป็นภาษาอังกฤษ  เช ่น Picture, 
drawing, painting, sculpture, printing เป็นต้น  
๓.น ักเร ียนร ่วมสนทนาก ับคร ู  และฝ ึกท ักษะการอ ่าน
ภาษาอังกฤษจากภาพที่ครูให้ดูจนคล่อง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร  
- ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะใน

วิชาศิลปะ 
 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
4.ครูยกตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ที่สามารถช่วยกันสร้างสรรค์
กับคนในครอบครัวได้ เช่น ทำการ์ดอวยพร วาดภาพระบายสี 
งานปั้น งานประดิษฐ์ของชำร่วย   
5.นักเรียนศึกษาค้นคว้า จากตัวอย่างผลงานศิลปะที่ครูนำมา
ให้ดู แล้ววางแผนว่า จะร่วมกันกับคนในครอบครัวสร้าง
ผลงานศิลปะอะไร เช่น การวาด การปั้น การประดิษฐ์หรือ
วิธีการใหม่ ๆ  

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เกี่ยวกับทัศนศิลป ์
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทัศนศิลป์ 

 

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
6.นักเรียนออกแบบ (งาน 2 มติิ หรอื 3 มิติ) ตามความสนใจ
โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวที่จะเข้ามา
ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน  
7.ครูคอยให้คำแนะนำ เป็นทีป่รึกษาในการออกแบบวางแผน
งาน 

๔๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทัศนศลิป์ 
ด้วยกระบวนการสร้างงานเชิงนวัตกรรม และ
สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุง
งานของตนเอง 
สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล    

- ใช้รูปแบบทางทัศนศิลป์เป็นเครื ่องมือใน 
การกำหนดบทบาท หน้าที่ของสมาชิก  

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
8.ครูให้นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เพื่อพัฒนา
แนวคิดของตนเอง  
9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ และพัฒนางานออกแบบ
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวในการ
ร่วมกันสร้างงานให้สำเร็จ  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- แลกเปลี่ยนแบ่งปนัความคิดและจินตนาการ

เพื่อพัฒนางานของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- ใช้งานศิลปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยู่
ร่วมกันแบบ รวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์
ที่ด ี
 



47 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
10.นักเรียนนำเสนอผลงานการออกแบบวางแผน ปัญหา 
อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และวิธีป้องกันปัญหา โดยครูคอย
แนะนำเพิ่มเติม 
11.ครูให้นักเรียนนำวิธีการสร้างงานที่ออกแบบไว้ ไปร่วมกัน 
ทำกับบุคคลในครอบครัว และนัดหมายมาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
พร้อมทั้งมาบอกบรรยากาศการร่วมกันทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและ
วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การวางแผนการทำงานอย่างเป็นกระบวนการ  

 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2.ภาพผลงานวาด ผลงานปั้น ผลงานพิมพ์ ผลงานประดิษฐ์ 
3.ตัวอย่างผลงานศิลปะต่าง ๆ 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
      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 ๗ เรื่อง ครอบครัวฉันสร้างสรรค์งานศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพจาก: https://twitter.com/babyponyyy/status/1151312097881419776?lang=bn 
 

https://twitter.com/babyponyyy/status/1151312097881419776?lang=bn


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 จากบ้านสู่โรงเรียน    เวลา 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ดีไชด์เนอร์ออกแบบห้องเรียน  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/๒ บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณบ้าน ชุมชน อาคารเรียน  
ความไม่เป็นระเบียบของสภาพภายในห้องเรียน การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะ
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มีทักษะการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ มีสำนึกสากล 

๓. สมรรถนะหลัก 
๑. ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
๒. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์         
๓. ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๔. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ    
๕. การเป็นพลเมอืงที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล   

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบอกความรู้สึกและถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว สร้างงาน

ทัศนศิลป์ในหัวขอ้ “ดีไซด์เนอร์ออกแบบห้องเรียน” ได ้

5. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. จัดสถานการณ์ ที่จำเป็นตอ่การเรียนรู้  
๑ ครูบอกกิจกรรมนักเรียนเรื่องการจัดสถานที่ และร่วมกัน
จัดสถานที่ในห้องเรียนตามความต้องการของนักเรียน 
๒ ครูนำเสนอคำศัพท์ท่ีสำคัญท่ีอยู่ภายในห้องเรียน 
 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร  
- ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับคำาศัพท์เฉพาะใน 

วิชาศิลปะ 
 

2. เชื่อมโยงความรู้โดยการสร้างความคิดรวบยอดจาก
สถานการณ์  
3 ครูนำผลงานการออกแบบห้องเรียนให้นักเรียนดู 
4 ซักถามและตอบคำถามถึงลักษณะของห้องเรียนที ่ดี   
การจัดอย่างเป็นระเบียบ การอาศัยกฎและกติกาห้องเรียน 
มุมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดและจินตนาการผ่าน

ดนตรีการเต้นรำและระบำการละครหรือทัศนศิลป์ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เก่ียวกับทัศนศิลป ์

3. ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิจริง ฝึกทกัษะการแก้ปัญหา  
5 ครูบอกนักเรียนถึงภารกิจของการเป็นนักออกแบบ โดยครู
ต้องการให้นักเรียนออกแบบห้องเรียนของพวกเรา 
6 โดยใช้กติกาเรื่องของความปลอดภัยและเป็นระเบียบ   
7 นักเรียนปฏิบัติงานตามหัวข้อ ดีไซด์เนอร์ออกแบบห้องเรียน 

๓๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ด ้วยกระบวนการสร้างงาน 
เชิงนวัตกรรม และสามารถแสดงเหตุผลและวิธีการ 
ในการปรับปรุงงานของตนเอง 

4. นำความรู้ไปประยุกต์ใช ้
8 ครูเก็บผลงานและร่วมกันศึกษาผลงานที่มีความเป็นไปได้  
สามารถนำมาใช้ในการจัดห้องได้จริง  
9 ร่วมมือกันจัดห้องเรียนตามแบบ 

๕ สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- ปฏบิัติงานร่วมกันในการสรา้งสรรค์งานศิลปะ  
 

5. สะท้อนความคิด อภิปรายสิ่งทีไ่ด้รับจากสถานการณ์  
10 นักเรียนจับกลุ ่ม ๔-๕ คน พูดคุยอภิปรายหลังจาก 
จัดห้องเรียนเสร็จแล้ว   
11 ครูตั้งคำถามที่ว่าทำไมเราต้องจัดห้องเรียนให้ปลอดภัย
และเป็นระเบียบทุกสถานที่ในชุมชน ในตลาด ก็ต้องมี  
การจัดระเบียบการค้า แผงลอย บนฟุตบาท เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๕ สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่มี สำนึกสากล    

- ใช ้ร ูปแบบทางท ัศนศ ิลป์ เป ็นเคร ื ่องม ือใน 
การสื่อสารความคิดความเข้าใจเชิงการเมือง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- ปฏบิัติงานร่วมกันในการสรา้งสรรค์งานศิลปะ  
- ใช้งานศิลปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยู่ร่วมกัน 

แบบรวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
 

6. ผู้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
12 ตัวแทนนักเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน  ซักถามและตอบคำถาม 
 

๕ สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- ปฏิบัติงานร่วมกันในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  
- ใช้งานศิลปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยู่ร่วมกัน

แบบ รวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

7. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่   
13 ในการทำงานทุกประเภทต้องมีการวางแผนการออกแบบ 
ให้รัดกุม ผลงานจึงจะออกมาดี เช่น การนำความรู้ไปจัดตกแต่ง
บ้านให้สวยงาม  โดยการสร้างผลงานทัศนศิลป์ หรือการสร้างกฎ 
กติกาภายในบ้าน การสร้างกฎกติกา กฎระเบียบในชุมชน 

๕ สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่ม ีสำนึกสากล    

- ใช ้ร ูปแบบทางท ัศนศ ิลป์ เป ็นเคร ื ่องม ือใน 
การสื่อสารความคิดความเข้าใจเชิงการเมือง 
 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑. ตัวอย่างภาพการออกแบบห้องเรียน 
๒. ตัวอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
     
      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 เรื่อง ดีไซด์เนอร์ออกแบบห้องเรียน 
 

การออกแบบห้องเรียน 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ดีไซด์เนอร์ออกแบบห้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.furnitureandhandicraft.com/product-en-142272-1022601-S+32C,+Primary+school+chair.html 

http://www.furnitureandhandicraft.com/product-en-142272-1022601-S+32C,+Primary+school+chair.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่   
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 จากบ้านสู่โรงเรียน    เวลา 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โรงเรียนของหนูสวยงาม  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/๒บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณบ้าน ชุมชน อาคารเรียน  
ความไม่เป็นระเบียบของสภาพภายในห้องเรียน การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะ
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มีทักษะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
ที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ มีสำนึกสากล   

๓. สมรรถนะหลัก 
๑. ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
๒. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์         
๓. ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
๔. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    
๕. การเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี สำนึกสากล    

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถถ่ายทอดจินตนาการ ในหวัข้อ “โรงเรียนของหนูสวยงาม” ได ้

5. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. กิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา คน้คว้า (Exploratory)  
๑.ครูนัดหมายนักเรียนเพื ่อเดินสำรวจโรงเรียน ศึกษาจุดเด่น 
จุดที่น่าสนใจ และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงใหม่ 
๒.นักเรียนเดินศึกษาเรียนรู้ข้อมูลภายในโรงเรียน  
๓.ครูนำเสนอสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
๔.นักเรียนซักถามและตอบคำถามถึงความรู้สึก บรรยากาศของ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
5.ให้นักเรียนศึกษา รูปแบบสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ การจัดสวน ฯลฯ 
จากวีดิทัศน์ 

๑5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร  
- ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับคำศพัท์เฉพาะ 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- สังเกต สำรวจ จำแนกประเภทส่ิงที่พบเห็น 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การค้นควา้หาข้อมูลใหม่ ๆ  
2. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive)  
6.นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าภาพฝนัโรงเรียนของเรา ควรเป็นอย่างไร 
แตกต่างจากสิ่งทีไ่ปสำรวจมาหรือไม ่
7.ครูกำหนดให้นักเรียนวาดภาพ หัวข้อ โรงเรียนในฝันของหน ู

35 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- ปฏบิัติงานร่วมกันในการสรา้งสรรค์งานศิลปะ 
ตามจินตนาการ  

3. กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional)  
8.นักเรียนนำเสนอผลงานโรงเรียนในฝันของหนู โดยครูคอยให้
คำแนะนำ 
9.ร่วมกันนำเสนอการประยุกต์แนวคดิในผลงานสู่การพฒันา
โรงเรียนของเรา และนัดหมายกันในกลุ่มไปปรับปรุงพืน้ที่ใน
โรงเรียนที่ยังต้องพฒันา 
 

๑๐ สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- ปฏบิัติงานร่วมกันในการสรา้งสรรค์งานศิลปะ  
- ใช้งานศิลปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยู่

ร่วมกันแบบ รวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ด ี
สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง /
ตื่นรู้ มีสำนึกสากล    

- นำแนวคิดไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้นา่อยู ่
สวยงาม  

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.บัตรคำภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
2.วีดีทัศน์ รูปแบบสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ การจัดสวน ฯลฯ  
3.สภาพแวดล้อม บรรยากาศโรงเรยีน 
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๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

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

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
          (..........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                        ลงชื่อ .......................................................ผู้บรหิารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง โรงเรียนของหนูสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพจาก: เครือข่ายโรงเรียนที ่๕  ปทุมวัน  สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
             

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 จากบ้านสู่โรงเรียน    เวลา 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ถนนใต้ดินหรือถนนบนฟ้า  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/๒ บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณบ้าน ชุมชน อาคารเรียน  
ความไม่เป็นระเบียบของสภาพภายในห้องเรียน การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะ
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มีทักษะการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ มีสำนึกสากล 

๓. สมรรถนะหลัก 
๑. ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
๒. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์         
๓. ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
๔. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ    
๕. การเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ ที่มีสำนึกสากล    

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “ถนนใต้ดินหรือ

ถนนบนฟ้า” ได ้

5. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1.จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑.ครูนำเสนอสื ่อภาพรถไฟฟ้าใต้ดิน บนดิน และบนอากาศ  
สนทนา ซักถามและฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
๒.สนทนากับนักเร ียนเร ื ่องการเก ิดข ึ ้นของรถไฟฟ้าใต ้ดิน  
บนดิน และบนอากาศ ว่าเป็นเพราะเหตุใด จึงต้องมีสิ่งเหล่านี้
เกิดขึ้นในโลกหรือในประเทศไทย  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร  
- ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับคำศพัท์เฉพาะใน

วิชาศิลปะ 

2. สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
3.นักเรียนร่วมกันคิดประโยชน์ และปัญหา ในการมีเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาแทนที่สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
4.นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสภาพปัญหาการจราจรที่หนาแน่น 
ของเมืองหลวงปัจจุบัน เราจะมีทางออกอย่างไรได้บ้าง ถ้านักเรียนพบ
ปัญหาความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เช่น รถไฟฟ้า
แล้วทำให้ต้องรื้อถอนบ้าน เพื่อสร้างถนนลอยฟ้า นักเรียนจะสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างไร  

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เก่ียวกับ
ทัศนศิลป ์
 

3. นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying ) 
5.นักเรียนแบ่งกลุ ่มสร้างผลงานปั้นลอยตัว ที ่ประกอบด้วย ถนน 
บนดิน และถนนลอยฟ้า โดยสภาพสังคมเมือง เช่น ตึก อาคาร 
บ้านเรือน และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนองค์ประกอบ  

๔๐ สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- สร้างสรรค์งานร่วมกันศิลปะ  
- ใชง้านศิลปะในการเรยีนรูแ้นวคิดการอยู่

ร่วมกัน และการสรา้งความสัมพันธ์ที่ด ี
สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่มี สำนึกสากล    

- ใช้รปูแบบทางทัศนศิลปเ์ป็นเครื่องมอืใน 
การสื่อสารความคิดความเขา้ใจ 

4. จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
6.ครูตั้งคำถามถึงสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการทำงาน เพื่อให้มองเห็นถึง
กระบวนการถ่ายทอด สิ่งรอบตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน  
7.นักเรียนร่วมสรุปว่า สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
ได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรจึงจะให้อยู่ร่วมกันได้ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- แลกเปลี่ยนแบ่งปนัความคิดและจินตนาการ

ผ่านทัศนศิลป ์
- ใช้ภาษาไทยในการสร้างสรรค์ ตีความ

ผลงาน  

5. นำเสนอควบคู่การประเมิน ( Show and Sharing) 
8.ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงาน พดูถึงสิ่งแวดล้อมของที่เราเจอ
มาไม่ว่าถนนใต้ดิน บนดิน และบนอากาศ ว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 
และในบทบาทของนักเรียนจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรได้  

๕ สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่มี สำนึกสากล    

- ใช้ร ูปแบบทางทัศนศิลป์เป็นเครื ่องมือใน 
การสื่อสารความคิดความเข้าใจ 
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๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2.ตัวอย่างภาพรถไฟฟ้า รถยนต์  
3.ตัวอย่างสภาพแวดล้อมของเมือง  
4.ตัวอย่างอาคารบ้านเรือน 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
 
 
      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 เรื่อง เลือกถนนใต้ดินหรือถนนบนฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก: http://www.photoontour9.com/outbound/sipsongpanna/09/9_sipsongpanna02.htm 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง เลือกถนนใต้ดินหรือถนนบนฟ้า 
 
 
 
 
 
 

https://www.renderthailand.com/new-bts-trains-2018/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพจาก: https://www.renderthailand.com/new-bts-trains-2018/ 
             

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 จากบ้านสู่โรงเรียน     เวลา 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง โลกสวยงามน่าอยู่ด้วยฝีมือหน ู  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/๒บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณบ้าน ชุมชน อาคารเรียน  
ความไม่เป็นระเบียบของสภาพภายในห้องเรียน การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะ
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มีทักษะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
ที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ มีสำนึกสากล   

๓. สมรรถนะหลัก 
๑. ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
๒. ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์         
๓. ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
๔. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ    
๕. การเป็นพลเมอืง ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มี สำนึกสากล    

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “โลกสวยงามนา่อยู่

ด้วยฝีมือหนู” ได ้

5. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1.อุ่นเครื่อง (Warm – up) 
โดยการร้องเพลงทีเ่กี่ยวกบัรถจักรยานยนต์และรถจกัรยาน 
๑.ครูแนะนำบทเพลง และทำท่าทางเลียนแบบบทเพลง  นักเรียน
ปฏิบัติตาม 
๒.นักเรียนฝึกร้องเพลง และทำท่าทางประกอบ 
3.ครูชวนสนทนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยาน รถยนต์ ถนน และให้นักเรียนฝึกจนคล่อง 
4.ซักถามความรู้เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ของ
นักเรียน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร  
- ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะใน

วิชาศิลปะ 
 

2. นำเสนอความรู้ (Present) 
5.ครูกับนักเรียนร่วมกันนำเสนอการใช้ถนนอย่างปลอดภัยการใช้
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และทำให้โลกสวยงาม  
6.แบ่งกล ุ ่มน ักเร ียน ๔-๕ คน ศ ึกษาเร ื ่องราวความปลอดภัย 
บนท้องถนน กฎหมายจราจร ไฟจราจร จากเอกสารหรือหนังสือ 
ที่ครูนำมาจากห้องสมุด 
7.ครูอธิบายเพิ่มเติมการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง นโยบายของ 
กรมขนส่งทางบก การเคารพกฎจราจร ความปลอดภัยในการเดินทาง 
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศระหว่างเดินทางมาโรงเรียน
นอกจากทุกคนปลอดภัยแล้ว ทำให้เกิดระเบียบวินัยและโลกสวยงาม
น่าอยู่ 

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สืบสอบความร ู ้และมโนทัศน ์ เก ี ่ยวกับ
ทัศนศิลป ์

- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทัศนศลิป ์
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- ปฏิบัติงานร่วมกันในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  
- ใช้งานศลิปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยู่ร่วมกัน

แบบรวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

3. ขั้นลงมือเรียนรู้ – ฝึกทำ – ฝึกฝน (Learn – Prasent) 
8.ครูกำหนดหัวข้อ “โลกสวยงามน่าอยู่ด้วยฝีมือหนู” โดยให้
นักเรียนในกลุ่มสร้างงานทัศนศิลป์ โดยวาดภาพระบายสีจำลอง
สถานการณ์การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์  รถจักรยานยนต์
หรือรถจักรยาน และความเป็นระเบียบบนท้องถนน    
9.ครูมอบหมายให้นักเรียนนำวิธีการที่ศึกษาไปใช้ในการเดินทาง
มาโรงเรียนในวันถัดไป พร้อมทั้งนำประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อน
และครูฟัง 
 

๔๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทัศนศิลป์
ด้วยกระบวนการสร้างงานเชิงนวัตกรรม และสามารถ
แสดงเหตผุลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 
สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล    

- ใช ้ร ูปแบบทางทัศนศิลป์ เป ็นเคร ื ่องมือ 
ในการสื่อสารความคิดความเข้าใจเชิงการเมือง 

4. ขั้นสรุปความรู้ (Summary) 
๑0.นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของกลุ่ม
พร้อมทั้งบอกแนวคิดของผลงาน  
11.ตัวแทนนักเร ียนอภิปราย ถ ึงการเด ินทางมาโรงเร ียน 
ที่ปลอดภัยต้องปฏิบัติอย่างไร เราจะทำอย่างไรให้โลกเราสวยงาม
และน่าอยู่ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดและจินตนาการ

ผ่านทัศนศิลป ์
- ใช้ภาษาไทยในการสร้างสรรค์ ตีความผลงาน  

สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร  
- ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำาศัพท์เฉพาะใน

วิชาศิลปะ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

5. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply) 
12.จากการเดินทางบ้านสู ่โรงเรียนมีเรื ่องราวที ่เกิดขึ ้นมากมาย  
นักเรียนคิดว่า หรือเห็นเรื ่องราวอะไรบ้าง  และการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น เช่น การเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เราใช้ความรู้ที่เราเรียน
บอกผู้ปกครองได้ ทำป้ายเปิดไฟ ใส่หมวก  หรือออกแบบหมวกให้ 
มีสีสดใส 

๕ สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืง ที่
เข้มแข็ง /ตื่นรู้ทีม่ี สำนึกสากล    

- ใช้รูปแบบทางทัศนศิลป์เป็นเครื ่องมือใน 
การสื่อสารความคิดความเข้าใจเชิงการเมือง 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2.เอกสาร หนังสือ กฎหมายจราจร ไฟจราจร จากห้องสมุด 
3.ตัวอย่างภาพมอเตอร์ไซด์ จักรยาน   
4.ตัวอย่างอุปกรณ์จำเป็นในการเดินทางมาโรงเรียน 
5.บทเพลง ใบขับขี ่

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
      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 เรื่อง โลกสวยงามน่าอยู่ด้วยฝีมือหนู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก: https://pantip.com/topic/38189954 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โลกสวยงามน่าอยู่ด้วยฝีมือหนู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เนื้อเพลงเพลงใบขับขี่ 
 

มอเตอร์ไซด์ของเราน่าขี่วิ่งดีปลอดภัยทุกคน 
เด็ก ๆ ก็ไม่ซุกซน 

เราทุกคน ข่ีไปโรงเรียน 
ข่ีไป ข่ีไปโรงเรียน 

 
มอเตอร์ไซค์เหล่าเฉ้งเก่า ๆ 
ใครเล่าจะคิดว่ามันวิ่งได ้
ไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้าย 

เอาไฟฉายมาทำเอาแทน 
 

(ทำนองเพลงใบขับขี่  พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ) 
 

 
 

 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 จากบ้านสู่โรงเรียน     เวลา 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง อนาคตของฉันกับฝันที่วาดไว ้  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

๑. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/๒บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒. สาระสำคัญ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณบ้าน ชุมชน อาคารเรียน  
ความไม่เป็นระเบียบ ของสภาพภายในห้องเรียน  การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะ
ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มีทักษะการทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ มีสำนึกสากล 

๓. สมรรถนะหลัก 
๑.ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
๒.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์         
๓.ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
๔.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ    
๕.การเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มี สำนึกสากล    

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบอกความรู้สึกและถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว สร้างงาน

ทัศนศิลป์ในหัวขอ้อนาคตของฉันกับฝันที่วาดไว้ได ้

5. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

1. จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑ ครูซักถามนักเรียนถึงสิ ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน 
ที่นักเรียนขอบ เช่น ชอบสังคม ชอบทำงานคนเดียว ชอบสิ่งที่ท้าทาย 
ชอบความหลากหลาย 
๒ นักเรียนร่วมตอบคำถามและให้เหตุผลถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
ที่ชื่นชอบ 
 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

 

2. สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
3 ครูเสนอแนะบรรยากาศในการทำงานกับอาชีพที่น่าสนใจโดย
การนำเสนอภาพอาชีพต่าง ๆ  
4 นักเรียนจับกลุ่ม ๔ - ๕ คน ศึกษาค้นคว้าถึงอาชีพที่เราสนใจ
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม 
5 นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน 

๑๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดและจินตนาการ

ผ่านดนตรีการเต้นรำและระบำการละครหรือ
ทัศนศิลป ์
สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร  

- ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับคำาศัพท์เฉพาะใน
วิชาศิลปะ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สืบสอบความรู้และมโนทัศน์เก่ียวกับ
ทัศนศิลป ์
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- ปฏิบัติงานร่วมกันในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ  

- ใช้งานศลิปะในการเรียนรู้แนวคิดการอยู่ร่วมกัน
แบบรวมพลัง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

 
3. นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying ) 
6 ครูนำเสนอผลงานภาพวาดบรรยากาศในการทำงานที่ดีและ
สาธิตการวาดภาพคนกับสิ่งแวดล้อม 
7 นักเรียนปฏิบัติงานตามหัวข้อ “อนาคตของฉันกับฝันที่วาดไว้” 
 

๓๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ วิธีการใหม่ในทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ด ้วยกระบวนการสร้างงาน 
เชิงนวัตกรรม และสามารถแสดงเหตผุลและวิธิการใน
การปรับปรุงงานของตนเอง 

 
4. จัดองค์ความรู้ ( Summarizing) 
8 นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมใน
การทำงานไปใช้ในชีวิตจริงโดยเริ่มสร้างบรรยากาศจากเป้าหมายใน
อนาคตและเดินตามเป้าหมายที่เราอยากเป็นสามารถเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ 
 
 

๕ สมรรถนะหลักการเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง 
/ตื่นรู้ที่มี สำนึกสากล    

-ใช้ร ูปแบบทางทัศนศิลป์เป็นเครื ่องมือใน 
การสื่อสารความคิดความเข้าใจเชิงการเมือง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

5. นำเสนอควบคู่การประเมิน ( Show and Sharing) 
9 นักเรียนจัดนิทรรศการย่อยหน้าชั ้นเรียน  นักเรียนเดินชม
ผลงานร่วมวิพากษ์ผลงาน 
10 ครูสุ่มถามนักเรียนเรื่องถึงสื่อเกี่ยวกับอาชีพ 
11 ครูซักถามถึงคนที่ต้องการนำเสนอผลงาน ตัวแทนนำเสนอ
ผลงาน ครูบันทึกคะแนน 
12 นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- แลกเปลี่ยนแบ่งปนัความคิดและจินตนาการ

ผ่านดนตรีการเต้นรำและระบำการละครหรอื
ทัศนศิลป ์
สมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร  

- ใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับคำศพัท์เฉพาะใน
วิชาศิลปะ 

๗.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ตัวอย่างภาพอาชีพต่าง ๆ 
๒.ตัวอย่างสภาพแวดล้อมในอาชีพ 

๘.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
     
      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 อนาคตของฉันกับฝันที่วาดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพต่าง ๆ  
 
 

 

ที่มา : https://www.differsheet.com/preview/4909/144054 

https://www.differsheet.com/preview/4909/144054
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง อนาคตของฉันกับฝันที่วาดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_3797281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fpic%2Fp-
49677479%2F&psig=AOvVaw04zza0lW67Aaic29mavDnT&ust=1587184736111000&source=images&cd=vfe&v
ed=0CA0QjhxqFwoTCODc_pDS7ugCFQAAAAAdAAAAABAK 

 

https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_3797281
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fpic%2Fp-49677479%2F&psig=AOvVaw04zza0lW67Aaic29mavDnT&ust=1587184736111000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCODc_pDS7ugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fpic%2Fp-49677479%2F&psig=AOvVaw04zza0lW67Aaic29mavDnT&ust=1587184736111000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCODc_pDS7ugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmapio.net%2Fpic%2Fp-49677479%2F&psig=AOvVaw04zza0lW67Aaic29mavDnT&ust=1587184736111000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCODc_pDS7ugCFQAAAAAdAAAAABAK
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แบบบนัทึกการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 

 
รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

1.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 

2.การแสดง
ความคิดเห็น 

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 
9-10     ดีมาก 
7-8       ดี 
5-6  ปานกลาง 
3-4  พอใช้ 
1-2  ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

2.การปฏิบัติงาน      
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4.ความประณีตสวยงาม      
5.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
21-25  ดีมาก 
16-20  ดี 
11-15  ปานกลาง 
6-10  พอใช้ 
1-5  ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน 

 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

1.การ
วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ ์

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงาน
เหมาะสม
ครบถ้วน
สอดคล้องกับ
ภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได้ 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่เหมาะสม
กับชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสมมี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนได้
ถูกต้อง จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบไดมี้
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนและ
ทำงานร่วมกัน
ได ้

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ไดถู้กต้องบาง
ขั้นตอน 
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รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
ใหม่ๆ ไม่เคยมี
มาก่อน หรือ
การนำความรู้
เดิมมาคิด
ดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิด
เป็นสิ่งใหม่ข้ึน 

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเป็นการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเป็น 
สิ่งใหม ่

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่าง ๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มี
ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง สีสัน
กลมกลืน 
สมดุล มีความ
เป็นเอกภาพ 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต 

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์
ทันเวลาที่
กำหนด ส่ือ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อ่ืน 
สามารถ
นำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
สามารถ
ปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้ดีข้ึน
และมีคุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ 
ทันเวลาที่
กำหนด ส่ือ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อ่ืน 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

เลขท่ี 
พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม สรุป 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
พฤติกรรมการร่วม

กิจกรรม 
การสังเกต

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมและร่วม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้ความงาม     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ความงามของศลิปะจากสีชนิดตา่ง ๆ  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
            ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ตัวชีว้ัด  
ป 1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะสร้างงาน 

ที่หลากหลาย ใช้ทักษะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื ่อมโยงเหตุและผล ใช้ทักษะการคิดและ 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที ่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกัน และพูดบอกเล่าความรู ้สึกใน 
การทำงานทำให้เกิดทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมได ้

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสีชนิดต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์และนำความรู้

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 -ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ความรู้สึกประทับใจในสิ่งแวดล้อม เช่น บรรยากาศบริเวณบ้าน โรงเรียน  
วัดและสถานที่ต่าง ๆ 
 -อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสี เช่น สีไม้ สีชอล์คน้ำมัน สีน้ำ  

-การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับสีสันในงานทัศนศิลป์
และสีที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.สีไม้ สีชอล์คน้ำมัน สีน้ำ เป็นอย่างไร 
๓.ครูอธ ิบายเช ื ่อมโยงระหว่างส ีส ันที ่ม ีอย ู ่ ในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับสีในงานทัศนศิลป์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ เช่น สีไม้ สีชอล์คน้ำมัน สีน้ำ 

ในความเหมือนและความแตกต่างในงานทัศนศิลป ์

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
3.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน แล้วพานักเรียนลงไปศึกษา
ค้นคว้าเรื่องสีต่าง ๆ  ที่อยู่รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรียนและร่วมกันบันทึกสิ่งที่พบเห็น 
4.ให้นักเรียนแยกแยะว่า สีที ่อยู ่รอบตัวที่พบมีความเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร 
5.ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างสีในงานทัศนศิลป์ที ่ไม่เคยเห็น 
มาก่อน และร่วมกันอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 
สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันกับภาพในงานทัศนศิลป์ สี เทคนิคและ
วิธีการที่ใช้ในการสร้างงาน 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกสีต่าง ๆ ที่พบ
ในธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
6 .คร ูและน ักเร ียนด ูภาพและส ัง เกตร ่วมก ันเก ี ่ ยวก ับส ี ใน 
งานทัศนศิลป์และร่วมกันศึกษาอุปกรณ์การระบายสี สีไม้ สีชอล์ค
น้ำมันและสีน้ำ  
7.นักเรียนกลุ ่มเดิม ช่วยกันวาดภาพสิ ่งที ่พบเห็นในธรรมชาติ 
รอบตัว เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และนำสีประเภทต่าง ๆ มาระบาย
ให้สวยงามตามความคิดและจินตนาการ 
 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกชนิดของสีต่าง ๆ   
ที่พบในงานทศันศิลป ์
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 

- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี ่ยวกับความงามของ
ศิลปะจากสีชนิดต่าง ๆ 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์ส่ิงที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and 
Sharing) 
9.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของตนเอง
ความรู้สึกในการใช้สีประเภทต่าง ๆ  ครูชมเชยและให้กำลังใจและ
แนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
10.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั ้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดง 
ความคิดเห็น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึก

คิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้  
๒.ภาพทัศนศิลปป์ระเภทการระบายสี สีไม้ สีชอล์กน้ำมัน สีน้ำ 
3.ตัวอย่างสีประเภทต่าง ๆ สีไม้ สีชอล์คน้ำมัน สีน้ำ 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
         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 13 เรื่อง ความงามของศิลปะจากสีชนิดต่าง ๆ 
 

1.ภาพผลงานทัศนศิลป์จากสีต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.สีประเภทต่างๆท่ีใช้ในงานทัศนศิลป ์

 
 
 

 
  
                
 
   
 
 

 
 
 

ภาพจาก: https://ploycute.files.wordpress.com/2014/01/1210590.jpg 
  https://ploycute.files.wordpress.com/2014/01/1200940.jpg 
  https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/2cPJ6fxAt/COLLECTIONS/210_1.jpg 
 

 

สีไม้  สีชอล์คน้ำมัน สีน้ำ  

ผลงานสีน้ำ : เด็กหญิงปริญ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

ผลงานสีไม้ : เด็กหญิงอริญรดา สุริยะภาพ ผลงานสีชอล์คน้ำมัน : เด็กหญิงนารีรัตน์ มีโภคา 

https://ploycute.files.wordpress.com/2014/01/1210590.jpg
https://ploycute.files.wordpress.com/2014/01/1200940.jpg
https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/2cPJ6fxAt/COLLECTIONS/210_1.jpg


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้ความงาม      เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ฝนสีไม้ให้สนุก (เทคนิคต่าง ๆ ในการระบายสีไม้) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ตัวชีว้ัด  
ป 1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะสร้างงาน 

ที่หลากหลาย ใช้ทักษะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื ่อมโยงเหตุและผล ใช้ทักษะการคิดและ 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที ่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกัน และพูดบอกเล่าความรู ้สึกใน 
การทำงานทำให้เกิดทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมได ้

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสีไม้ในงานทัศนศิลป์และเทคนิคต่าง  ๆในการระบายสีไม้

สามารถนำความรู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 - ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ความรูส้ึกประทับใจในสิง่แวดล้อม เช่น บรรยากาศบริเวณบ้าน โรงเรยีน วัด 
และสถานที่ต่าง ๆ 
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีไม้และเทคนิคต่าง ๆ ในการระบายสีไม้ 

- การวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้ตามความรู้สึกของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุน้ความคิด เกี่ยวกับสีสันในงานทัศนศลิป์
และสีที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.สีไม้ที่นักเรียนรู้จักเป็นอย่างไร นักเรียนระบายอย่างไร 
๓.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างสีสันที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
กับสีในงานทัศนศิลป์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ สีไม้ ในความเหมือนและ

ความแตกต่างในงานทัศนศิลป์ 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
3.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน นักเรียนศึกษาลักษณะเด่น 
ของสีไม้ ค้นคว้าโดยการทดลองการระบายสีไม้จากวีดีทัศน์ ศึกษา
การฝนแบบเรียบและการระบายด้วยการฝนขมวดเป็นเส้น  
4.ให้นักเรียนแยกแยะว่า เทคนิคการระบายสีไม้แบบเรียบกับการใช้
สีไม้ขมวดเป็นเส้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
5.ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างในงานทัศนศิลป์จากสิ่งแวดล้อม 
ที่ระบายด้วยเทคนิคการระบายสีไม้ และร่วมกันอภิปรายลักษณะ
เด่นของสีไม้ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการสร้างงาน 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลลักษณะการระบายสีไม้ฝน
แบบเรียบและการระบายด้วยการฝนขมวดเป็นเส้น  
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์
ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
6.ครูและนักเรียนดูภาพและสังเกตร่วมกันเกี่ยวกับสีในงานทัศนศิลป์
และร่วมกันศึกษาเทคนิคการระบายสีไม้แบบต่าง ๆ  ในงานวีดีทัศน์  
7.นักเรียนกลุ่มเดิม ช่วยกันวาดภาพที่ครูกำหนด แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันต่อเติมภาพ โดยนำเทคนิคการระบายสีไม้แบบต่าง ๆ  ที่ศึกษา 
มาใช้ระบายให้สวยงามตามความคิดและจินตนาการ 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกเทคนิคการ
ระบายสีไม้ ที่พบในงานทัศนศิลป ์
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ทีเ่คยพบเห็น และประยุกต์กับ 
สิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
วาดภาพระบายสีไม้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากการระบายสีไม้ 

5 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
9.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
ความรู ้สึกในการใช้สีไม้ในเทคนิคที ่ต่างกัน ครูชมเชยและ 
ให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางาน
ในครั้งต่อไป 
10.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ 
และบอกถึงการนำเทคนิคที่ได้ไปประยุต์ใช้ในการพัฒนางาน 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ บอกความรู ้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ภาพตัวอย่างการระบายสีไม้แบบเรียบและการระบายด้วยการฝนขมวดเป็นเส้น  
3.ภาพทัศนศิลป์ประเภทการระบายสีไม ้
4.วีดทีัศน์เทคนิคการระบายสีไม้ 
5.ใบงาน 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 

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

ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
          (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

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

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ฝนสีไม้ให้สนุก 
(เทคนิคต่าง ๆ ในการระบายสีไม้) 

 
1.ภาพตัวอย่างการระบายสีไม้แบบเรียบและการระบายด้วยการฝนขมวดเป็นเส้น 

 
 
 

 
 
 
2.คลิปวีดีทัศน์การระบายสีไม้แบบผสมสี 

 
 

 
 
 
3.ภาพทัศนศิลป์เทคนิคสีไม ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพจาก : 1. สือ่การสอน การระบายสีไม้แบบตา่ง ๆ : นางสาวรัชนี พลอยพานชิ 
             2. https://www.youtube.com/watch?v=6YPlBsg_v68&list=PLTuYwK2qTNbX_sdLt0wzMOLn--
Lgq3j3k&index=7 
             3. https://i.ytimg.com/vi/1k7EJ48I38k/hqdefault.jpg 

 
 

 
 

ระบายสีไม้ด้วยการฝนขมวดเป็นเส้น ระบายสีไม้แบบเรียบ 

https://www.youtube.com/watch?v=6YPlBsg_v68&list=PLTuYwK2qTNbX_sdLt0wzMOLn--Lgq3j3k&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6YPlBsg_v68&list=PLTuYwK2qTNbX_sdLt0wzMOLn--Lgq3j3k&index=7
https://i.ytimg.com/vi/1k7EJ48I38k/hqdefault.jpg
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ตัวอย่างใบงาน 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนชว่ยกันต่อเติมภาพตามจินตนาการแล้วระบายสีไมเ้ทคนิคต่าง ๆ  ตามจินตนาการและ
ความคิดพร้อมกับต้ังชื่อภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อภาพ
........................................................................................................................ 

 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้ความงาม      เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง สนุกกับสีชอลค์น้ำมัน (เทคนคิการระบายสีชอล์คน้ำมนั) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป 1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะสร้างงานที่หลากหลาย 

ใช้ทักษะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยงเหตุและผล ใช้ทักษะการคิดและการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ที ่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกัน และพูดบอกเล่าความรู ้สึกในการทำงานทำให้เกิดทักษะการสื ่อสาร  
สร้างสัมพันธภาพ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมได ้

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ สีชอล์คน้ำมันและเทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมัน

นำความรู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 -ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ความรู้สึกประทับใจในสิ่งแวดล้อม  
 -อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมันและเทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมัน 

-การวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์คน้ำมันตามความรู้สึกของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุน้ความคิด เกี่ยวกับสีสันในงานทัศนศลิป์
และสีที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ต่าง ๆ  
2.สีชอล์คน้ำมันที่นักเรียนรู้จักเป็นอย่างไร  
3.ครูอธิบายเชื่อมโยงการใช้สีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกับการสร้าง
สีสันในงานทัศนศิลป์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคดิขัน้สูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ สีชอล์คน้ำมันในความ

เหมือนและความแตกต่างในงานทัศนศิลป ์

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
3.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน ศึกษาลักษณะเด่นของสีชอล์ค
น้ำมัน ค้นคว้าโดยการทดลองการระบายสีชอล์คน้ำมันแบบไล่น้ำหนักสี  
4.ให้นักเรียนแยกแยะว่า เทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมันแบบเรียบ
กับการระบายสีชอล์คน้ำมันแบบไล่น้ำหนักสี มีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
5.ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างในงานทัศนศิลป์ที่ระบายด้วยเทคนิค
การระบายสีชอล์คน้ำมันและร่วมกันอภิปรายลักษณะเด่น และ 
ดูคลิปวีดีทัศน์เทคนิคการระบายสี 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลลักษณะการระบายสีชอล์ค
น ้ำม ันแบบเร ียบก ับการระบายส ีชอล ์คน ้ำม ันแบบ 
ไล่น้ำหนักส ี
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์
ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
6.ครูและนักเรียนดูภาพทัศนศิลป์และสังเกตร่วมกันเกี่ยวกับเทคนิค
การระบายสีชอล์คน้ำมันแบบไล่น้ำหนักสี  
7.ครูกำหนดสถานการณ์ คือ ให้นักเรียนเป็นนักออกแบบลวดลายผ้า
แบบใหม่ โดยครูจะนำลวดลายที่ผ่านการคัดเลือกไปใช้เป็นลายเสื้อ
เพื ่อใช้ใส่ในงานวันกิจกรรมค่ายศิลปะ โดยใช้รูปร่างต่าง ๆ  เช่น
วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม รูปอิสระ และนำเทคนิคการระบาย
สีชอล์คน้ำมันแบบไล่น้ำหนักสี มาระบายในรูปร่างให้เกิดสวยงาม
ตามความคิดและจินตนาการ 
 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลเทคนิคการระบาย
สีชอล์คน้ำมันที่พบในงานทัศนศิลป์ 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 

- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ระบาย
สีชอล์คน้ำมันและเทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำม ันแบบ 
ไล่น้ำหนักสี 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
9.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
ความรู้สึกในการใช้สีชอล์คน้ำมันครูชมเชยและให้กำลังใจและ
แนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานในคร้ังต่อไป 
10.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียน 
แสดงความคิดเห็น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้รอบจากชีวิตประจำวัน 
๒.ภาพตัวอย่างเทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมันแบบไล่น้ำหนักส ี
3.ภาพและคลิปวีดีทัศน์ทัศนศิลป์เทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมัน 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
      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 15 เรื่อง สนุกกับสีชอล์คน้ำมัน 
(เทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมัน) 

 
1.ภาพตัวอย่างการระบายสีชอล์คน้ำมัน 

 
 
 
 
 
 

2.ภาพทัศนศิลปป์ระเภทสีชอล์คนำ้มัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.คลิปวีดีทัศน์เทคนิคการระบายสชีอล์ค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพจาก :  สื่อการสอน การระบายสีไม้แบบต่างๆ : นางสาวรัชนี พลอยพานิช 
              https://www.youtube.com/watch?v=vUqoJy-PIng 

 
 
 

เทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมันแบบไล่น้ำหนักส ี
 

ภาพผลงาน : เด็กหญิงเอมิกา ฟักบุญเลิศ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vUqoJy-PIng


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้ความงาม     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สีชอล์คน้ำมันสร้างภาพสวย  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  
 ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป 1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะสร้างงาน 

ที่หลากหลาย ใช้ทักษะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื ่อมโยงเหตุและผล ใช้ทักษะการคิดและ 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที ่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกัน และพูดบอกเล่าความรู ้สึกใน 
การทำงานทำให้เกิดทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมได ้

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สีชอล์คน้ำมันและเทคนิควิธีการระบายสีชอล์ค

น้ำมันในงานทัศนศิลป์นำความรู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 - ธรรมชาติรอบๆตัวเรา ความรู้สึกประทับใจในสิ่งแวดล้อม เช่น บรรยากาศบริเวณบ้าน โรงเรยีน วัด 
และสถานที่ต่าง ๆ 
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน  

- การวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน ตามความรู้สึกของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับสีสันในงานทัศนศิลป์
และสีที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ทบทวนเรื่องสชีอล์คน้ำมัน เทคนิควิธกีารระบาย เป็นอย่างไร  
๓.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างสสีันที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
กับสีในงานทัศนศิลป์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- ว ิ เคราะห์ ว ัสด ุอ ุปกรณ ์  ส ีชอล ์คน ้ำม ันใน 

ความเหมือนและความแตกต่างในงานทัศนศิลป ์

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
4.ครูเปิดคลิป VDO ภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น ภาพป่าไม้ ทะเล 
สวนดอกไม้ สัตว์ต่าง ๆ ให้นักเรียนด ู
5.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน ให้นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองประทับใจ  
6.ให้นักเรียนช่วยกนัคิดว่าจะนำเทคนิคสีชอล์ค มาสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่เกี่ยวกบัธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมไดอ้ย่างไร 
 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลที่พบในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์
ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
7.ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างในงานทัศนศิลป์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
และร่วมกันอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสิ ่งที่ 
พบเห็นในชีวิตประจำวันกับภาพในงานทัศนศิลป์ สี เทคนิคและวิธีการ
ที่ใช้ในการสร้างงาน 
8.ครูและนักเรียนดูภาพและสังเกตร่วมกันเกี่ยวกับสีในงานทัศนศิลป์
และร่วมกันศึกษาเทคนิคการระบายสีชอล์คน้ำมันในชิ้นงาน 
9.นักเรียนวาดภาพสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติรอบตัวที่ตนเองชอบหรือ
ประทับใจเป็นเรื ่องราว เช่น ธรรมชาติป่าไม้ ทะเล ใต้ท้องทะเล  
ทุ่งดอกไม้ ผีเสื้อ สัตว์ต่าง ๆ  และนำสีชอล์คน้ำมัน มาระบาย โดยใช้
เทคนิคไล่น้ำหนักสีให้สวยงามตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลเทคนิคการระบาย
สีชอล์คน้ำมันทีพ่บในงานทัศนศิลป ์
สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 

- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมอื ปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
10.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี ่ยวกับความงามของ
ศิลปะจากการระบายด้วยสีชอล์คน้ำมัน 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
11.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
และความรู้สึกในการใช้สีชอล์คน้ำมัน ครูชมเชยและให้กำลังใจ
และแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
12.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นในการนำไปประยุกต์ใช้ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรูธ้รรมชาติรอบตัว 
๒.วีดีทัศน์ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.ภาพวาดระบายสี ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสีชอล์คน้ำมัน 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
      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 16 เรื่อง สีชอล์คน้ำมันสร้างภาพสวย 
 

1.ภาพและคลปิวีดีทัศน์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
2.ภาพทัศนศิลปภ์าพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทการสชีอล์คน้ำมัน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
       ภาพจาก :  https://www.youtube.com/watch?v=gLwLhjvq5vk 
                      http://wallpaper-baipak.blogspot.com/2016/09/wallpapers-bg-2-1.html 

 
 
 
 
 

ภาพผลงาน : เด็กหญิงเอมิกา ฟักบุญเลิศ 
 

ภาพผลงาน : เด็กหญิงศุภาณี พูนพ่วง 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gLwLhjvq5vk
http://wallpaper-baipak.blogspot.com/2016/09/wallpapers-bg-2-1.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้ความงาม    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ภาพพิมพ์สีชอลค์น้ำมัน  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป 1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะสร้างงานที่หลากหลาย 

ใช้ทักษะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยงเหตุและผล ใช้ทักษะการคิดและการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ที ่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกัน และพูดบอกเล่าความรู้สึกในการทำงานทำให้เกิดทักษะการสื ่อสาร  
สร้างสัมพันธภาพ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมได ้

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสีชอล์คในงานทัศนศิลป์และนำความรู้สร้างสรรค์ 

ภาพพิมพ์จากสีชอล์คของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 - ธรรมชาติรอบๆตัวเรา ความรู้สึกประทับใจในสิ่งแวดล้อม เช่น บรรยากาศบริเวณบ้าน โรงเรียน วัด 
และสถานที่ต่าง ๆ 
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีชอล์คน้ำมัน และอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพจากสีชอล์ค 

- การวาดภาพระบายสชีอล์คน้ำมันและการพิมพ์ภาพตามความรู้สึกของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับสีชอล์คน้ำมันใน
งานทัศนศิลป์และสีที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.เทคนิควิธีการระบายสามารถนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างอื่นได้อย่างไรบ้าง  
๓.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างการระบายสีชอล์คน้ำมันกับการสร้าง
ผลงานภาพพิมพ์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะท ักษะการค ิดข ั ้นส ูง และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ สีชอล์คน้ำมัน และ
การพิมพ์ภาพจากสีชอล์คน้ำมัน 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
4.ให้นักเรียนดูภาพการใช้สีชอล์คสร้างสรรค์งานพิมพ์แบบต่างๆ 
6.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน ให้นักเรียนทดลองนำเหรียญ ใบไม้ 
พื้นผิววัสดุต่าง ๆ ที่ขรขุระ มาฝนบนกระดาษด้วยสีชอล์ค 
7.ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี ่ยวกับสิ ่งที ่นักเรียน 
ได้ทดลอง  
8.ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายว่าวัสดุอย่างไร ที่จะนำมาสร้างสรรค์
ผลงานในครั้งนี้ได้ดี  

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลที ่พบในการทดลอง
ระบายส ี
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคดิอย่างสร้างสรรค ์
ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
9.ครูพานักเรียนลงมาปฏิบัติงานนอกห้องเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
หาวัสดุ สิ่งของต่าง ๆ  มาพิมพ์ในภาพตนเอง โดยคำนึงถึงการจัดวาง สีสัน 
ขนาด และสัดส่วน 
10.นักเรียนปฏิบัติงานภาพพิมพ์จากสีชอล์คน้ำมันเป็นเรื่องราว หัวข้อ 
สิ่งที่ฉันประทับใจ เช่น สัตว์น้อยป่างาม ใต้ท้องทะเล ทุ่งดอกไม้ ผีเสื้อ 
สัตว์ต่าง ๆ   
 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลเทคนิคการพิมพ์
ภาพจากสีชอล์คน้ำมันที่พบในงานทัศนศิลป์ 
สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท ี ่ เคยพบเห ็น และ
ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
11.ครูและนักเรยีนร่วมกันสรปุความรู้เกี่ยวกบัภาพพิมพ์สีชอล์ค
น้ำมัน 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
12.นักเรียนส่งตัวแทน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองความรู้สึกใน
การทำภาพพิมพ์สีชอล์คน้ำมัน ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำ
นักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
13.ให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอกถึง
ข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นใน 
การนำไปประยุกต์ใช้งาน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
2.ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป ์
3.ภาพทัศนศิลปป์ระเภทภาพพิมพ์ 
4.วัสดุต่าง ๆ   

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
      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 1๗ เรื่อง ภาพพิมพ์สีชอล์คน้ำมัน 
 

1.ภาพพิมพ์ในงานทัศนศิลป ์

 
 

 
 

 
 
 
2.ภาพสาธิตข้ันตอนการทำภาพพิมพ์จากสีชอล์คน้ำมัน 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจาก :  https://f.ptcdn.info/512/020/000/1403682277-1656221731-o.jpg 
               https://sites.google.com/site/sutart618/kar-phimph-phaph-print-making-1/kar-
phimph-   phaph-cak-heriyy 

 
 

ภาพผลงาน : เด็กหญิงปริญ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา 
 

ภาพพิมพ์เทคนิคการฝน ขูดส ี
 

https://f.ptcdn.info/512/020/000/1403682277-1656221731-o.jpg
https://sites.google.com/site/sutart618/kar-phimph-phaph-print-making-1/kar-phimph-%20%20%20phaph-cak-heriyy
https://sites.google.com/site/sutart618/kar-phimph-phaph-print-making-1/kar-phimph-%20%20%20phaph-cak-heriyy


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้ความงาม      เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง สีน้ำกับการผสมสี   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป 1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะสร้างงาน 

ที่หลากหลาย ใช้ทักษะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื ่อมโยงเหตุและผล ใช้ทักษะการคิดและ 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที ่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกัน และพูดบอกเล่าความรู ้สึกใน 
การทำงานทำให้เกิดทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมได ้

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสีน้ำในงานทัศนศิลป์และนำความรู้สร้างสรรค์

ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 - ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ความรูส้ึกประทับใจในสิง่แวดล้อม เช่น บรรยากาศบริเวณบ้าน โรงเรยีน วัด 
และสถานที่ต่าง ๆ 
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสี และสีน้ำและการผสมสี  

- การวาดภาพระบายสีน้ำตามความรู้สึกของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 อุ่นเครื่อง (Warm - Up) 
1.ครูทำกิจกรรม เกมปรบมือ ให้นักเรียนจับคู่กบัเพื่อน 
  ปรบมือ 1 ครั้ง เหนือศีรษะ นับ 1  
  ปรบมือ 1 ครั้ง ระหว่างอก  นับ 2 
  ปรบมือ 1 ครั้ง สัมผัสกับเพื่อน  นบั 3  
2.ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเกมต่อเนื่องโดยเพิ่มขั้นตอน ดังนี้ 
  ปรบมือ 1 ครั้ง เหนือศีรษะ สีแดง  
  ปรบมือ 1 ครั้ง ระหว่าง อก  สีเหลอืง 
  ปรบมือ 1 ครั้ง สัมผัสกับเพื่อน  สนี้ำเงิน 
๓.ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเกมต่อเนื่องโดยเพิ่มขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ปรบมอื สีสม้ ต้องทำอย่างไร  
        คำตอบ เหนือศีรษะ สีแดง + ระหว่างอก  สีเหลอืง 
  3.2 ปรบมือ สีเขียว ต้องทำอย่างไร 
        คำตอบ ระหว่างอก  สีเหลือง + สัมผัสกบัเพื่อน สีน้ำเงิน 
  3.3 ปรบมือ ม่วง ต้องทำอย่างไร 
       คำตอบ เหนือศีรษะ สีแดง + สมัผัสกบัเพื่อน สีน้ำเงิน 
4.ครูอธิบายระหวา่งเกมการปรบมือกับสีทั้ง 3 เชื่อมโยงกับเรื่อง
แม่สีและการผสมสีจากแม่สีในงานในงานทัศนศิลป ์

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะท ักษะการค ิดข ั ้ นส ู ง  และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเกมกับสีในงาน
ทัศนศิลป ์

ขั้นที่ 2 นำเสนอความรู ้(Searching) 
5.ครูและนักเรียนดูภาพและสังเกตร่วมกันเกี ่ยวกับสีน้ำในงาน
ทัศนศิลป์และร่วมกันศึกษาอุปกรณ์การระบายสีน้ำในงานศิลปะ 
6.ครูให้นักเรียนดูคลิปการระบายสีน้ำและวิธีการผสมสีและการสร้าง
งานศิลปะด้วยสีน้ำ  

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลการใชอุ้ปกรณ์สีน้ำ 
และการผสมสีน้ำจากแม่สี 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์
ขั้นที ่3 ขัน้ลงมอืเรียนรู้ – ฝึกทำ – ฝึกฝน (Learn - Present) 
6.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน ทดลองการใช้สีน้ำ และ
การผสมสีน้ำจากแม่สีและร่วมกันบันทึกสิ่งที่พบเห็น 
 

30 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลแม่สีและการผสมสี
จากแม่สีต่างๆ ในงานทัศนศิลป ์

7.ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียน ออกแบบที่คั่นหนังสือแล้ว
ช่วยกันนำสีที่ได้จากการผสมสีน้ำ ไประบายให้สวยงาม ตาม
ความคิดและจินตนาการของตนเอง  
 

 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหา 
- การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปความรู้ (Summary) 
8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้เกี ่ยวกับสีน้ำแม่สีและ 
การผสมสีน้ำจากแม่สี และสิ่งที่ได้จากการทำงาน 

5 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Apply) 
9.ตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองความ
แตกต่างของการใช้สีน้ำ และสีชอล์ค ครูชมเชยและให้กำลังใจ
และแนะนำนักเร ียนที ่ย ังมีข ้อบกพร่องเพื ่อพัฒนางานใน 
ครั้งต่อไป 
10.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นและการนำไปประยุกต์ใช้ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื ่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ภาพระบายด้วยสีน้ำ 
๒.คลิปการระบายสีน้ำและวิธีการผสมสีและการสร้างงานศิลปะด้วยสีน้ำ 
3.วงสธีรรมชาต ิ

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

         
 
                                                              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 18 เรื่อง สีน้ำกับการผสมส ี
 

1.ภาพทัศนศิลปป์ระเภทสีน้ำ 

 
 
 
 

 
 
 
2.คลปิวีดีทัศน์ เทคนิคการระบายสีน้ำ 

 
 
 
 

 
 
3.วงสีธรรมชาติ แม่สีและการผสมสีขั้นที่ 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพจาก : https://www.youtube.com/watch?v=xp56zLP-8mw 
             https://pbwatercolor.org/wp-content/uploads/2016/07/color-1.jpg  
             https://pbwatercolor.org/build-the-world-by-color/ 

https://smartart-cnx.blogspot.com/2017/04/blog-post.html 
 
 
 

แม่สี 
 

สีขั้นที่ 2 
 

ภาพผลงาน : เด็กหญิงกานพลู - 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xp56zLP-8mw
https://pbwatercolor.org/wp-content/uploads/2016/07/color-1.jpg
https://pbwatercolor.org/build-the-world-by-color/
https://smartart-cnx.blogspot.com/2017/04/blog-post.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้ความงาม     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง สีน้ำสร้างภาพสวย   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป 1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะสร้างงาน 

ที่หลากหลาย ใช้ทักษะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื ่อมโยงเหตุและผล ใช้ทักษะการคิดและ 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที ่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกัน และพูดบอกเล่าความรู ้สึกใน 
การทำงานทำให้เกิดทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมได ้

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสีน้ำในงานทัศนศิลป์และนำความรู้สร้างสรรค์

ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 - ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ความรูส้ึกประทับใจในสิง่แวดล้อม เช่น ธรรมชาติป่าไม้ ทะเล สวนดอกไม้  
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีน้ำ  

- การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 อุ่นเครื่อง (Warm - Up) 
1.ครูทำกิจกรรม เกมปรบมือ ทบทวนความรู้เดิม โดยให้นักเรียนจบัคู่
กับเพื่อน 
  ปรบมือ 1 ครั้ง เหนือศีรษะ      นบั 1  
  ปรบมือ 1 ครั้ง ระหว่างอก       นบั 2 
  ปรบมือ 1 ครั้ง สัมผัสกับเพื่อน  นบั 3  
2.ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเกมต่อเนื่องโดยเพิ่มขั้นตอน ดังนี้ 
  ปรบมือ 1 ครั้ง เหนือศีรษะ       สแีดง    
  ปรบมือ 1 ครั้ง ระหว่าง อก      สีเหลือง   
  ปรบมือ 1 ครั้ง สัมผัสกับเพื่อน  สนี้ำเงิน 
๓.ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเกมต่อเนื่องโดยเพิ่มขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ปรบมอื สีสม้ ต้องทำอย่างไร (โดยให้นักเรียนช่วยกันคิด
จากความรู้ในการผสมสีครั้งก่อน) 
        คำตอบ เหนือศีรษะ สีแดง + ระหว่างอก  สีเหลอืง 
  3.2 ปรบมือ สีเขียว ต้องทำอย่างไร 
        คำตอบ ระหว่างอก  สีเหลือง + สัมผัสกบัเพื่อน สีน้ำเงิน 
  3.3 ปรบมือ ม่วง ต้องทำอย่างไร 
       คำตอบ เหนือศีรษะ สีแดง + สมัผัสกบัเพื่อน สีน้ำเงิน 
4.ครูอธิบายระหวา่งเกมการปรบมือ กับสีทั้ง 3 เชื่อมโยงกับเรื่อง
แม่สีและการผสมสีจากแม่สีในงานในงานทัศนศิลป ์

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเกมกับการผสมสี

จากแม่สีในงานทัศนศิลป์ 

ขั้นที่ 2 นำเสนอความรู ้(Searching) 
5.ครูให้นักเรียนดูคลิปตัวอย่างงานทัศนศิลป์ เทคนิคสีน้ำ และ
วิธีการที่ใช้ การผสมสีและการสร้างงานศิลปะในรูปแบบต่าง  ๆ 
เช่น ภาพท้องฟ้า ทะเล ต้นไม้ ดอกไม้  
6.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
เทคนิคการใช้สีน้ำแบบต่าง ๆ 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต รวบรวมข้อมูลการเทคนิคการใช้สีน้ำ 

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์

ขั้นที่ 3 ขั้นลงมอืเรียนรู้ – ฝึกทำ – ฝึกฝน (Learn - 
Present) 
7.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน ผสมสีน้ำจากแม่สี 
8.นักเรียนในกลุ่ม ช่วยกันวาดภาพสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ รอบตัว 
เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ และนำสีน้ำที่ผสมจากแม่สีมาระบายให้สวยงาม 
ตามความคิดและจินตนาการ 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต รวบรวมข้อมูลแม่สีและการผสมสี

จากแม่สี ตา่ง ๆ ในงานทัศนศิลป ์
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปความรู้ (Summary) 
9.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเทคนิคสีน้ำสามารถ
สร้างภาพสวยได้  

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Apply) 
10.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
ความรู้สึกในการใช้สีน้ำระบายธรรมชาติ ครูชมเชยและให้กำลังใจ
และแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
11.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียน 
แสดงความคิดเห็น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึก

คิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ภาพธรรมชาติเทคนิคสีน้ำ 
๒.คลิปตัวอย่างงานทัศนศิลป์ เทคนคิสีน้ำ และวิธีการที่ใช้ การผสมสีและการสร้างงานศิลปะใน

รูปแบบต่าง ๆ 
3.วงสีธรรมชาต ิ

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

   
 
                                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 19 เรื่อง สีน้ำสร้างภาพสวย 
 

1.คลปิวีดีทัศน์ เทคนิคการระบายสีน้ำภาพธรรมชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
2.ภาพทัศนศิลป์ ประเภทสีน้ำกับธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพจาก : https://www.youtube.com/watch?v=pQUj3njy1YI   
              https://www.bloggang.com/data/p/pattamat/picture/1377005851.jpg 
              https://i2.wp.com/www.watana-design.com/images/art/boat2.jpg 
              https://www.bloggang.com/data/p/palmysensei/picture/1471954531.jpg 

 https://www.bansuanporpeang.com/node/28800 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pQUj3njy1YI
https://www.bloggang.com/data/p/pattamat/picture/1377005851.jpg
https://i2.wp.com/www.watana-design.com/images/art/boat2.jpg
https://www.bloggang.com/data/p/palmysensei/picture/1471954531.jpg
https://www.bansuanporpeang.com/node/28800


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้ความงาม     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง ขวดน้ำของหนหูลากส ี   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป 1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์
ป ๑/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

๒.สาระสำคัญ 
การนำธรรมชาติสิ่งรอบตัวมาสร้างงานทัศนศิลป์  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ พื้นฐานทางศิลปะสร้างงาน 

ที่หลากหลาย ใช้ทักษะด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ การเชื ่อมโยงเหตุและผล ใช้ทักษะการคิดและ 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที ่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกัน และพูดบอกเล่าความรู ้สึกใน 
การทำงานทำให้เกิดทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมได ้

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสีชนิดต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์และนำความรู้

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 - ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ความรูส้ึกประทับใจในสิง่แวดล้อม  
 - การใช้อุปกรณท์ี่ใช้ในการวาดภาพระบายสีน้ำ  

- การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับสีสันในงานทัศนศิลป์
และสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่รอบ ๆ ตัว 
2.งานทัศนศิลป์เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ เป็นอย่างไร 
๓.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบสำหรับงานประดิษฐ์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- ว ิ เคราะห์  ในความเหม ือนและความ

แตกต่างในงานทัศนศิลป์กับงานประดิษฐ์ 
ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
4.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน พานักเรียนลงไปศึกษาสิ่งต่าง ๆ 
ที่อยู่รอบตัวภายในบริเวณโรงเรียนที่สามารถนำมาสร้างงานศิลปะ
ประดิษฐ์ 
5.ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าของสิ่งใดบ้างที ่จะนำมาทำงานศิลปะ
ประดิษฐ์ได้และทำเป็นอะไร เช่น กระดาษมาพับเครื่องบิน ขวดน้ำมา
ทำแจกันดอกไม้ 
6.นักเรียนช่วยกันเลือกวัสดุที่จะนำมาทำศิลปะประดิษฐ์ 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกสิ่งต่าง ๆ 
ที่อยู่รอบตัวและงานศิลปะประดิษฐ์ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์
ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
7.ครูให้นักเรียนดูผลงานศิลปะประดิษฐ์ และร่วมกันอภิปรายความ
เหมือนและความแตกต่างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก
ประสบการณ์เดิม และขั้นตอนวิธีการที่ใช้ในการสร้างงาน 
8.ครูกำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างงานศิลปะประดิษฐ์จากขวด
น้ำที่หามาได้ เพื่อใช้เป็นของเล่น หรือของตกแต่งห้องเรียน 
9.นักเรียนในกลุ่ม ช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นหรือของตกแต่งห้องเรียน
จากขวดน้ำ ด้วยการนำสีโปสเตอร์มาระบายตกแต่งให้สวยงามและ
นำไปเล่น หรือแขวน หรือไปประดับตกแต่งตามจุด มุม ต่าง ๆ ตาม
จินตนาการและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกชนิดของ
สี ต่าง ๆ ทีพ่บในงานทัศนศิลป ์
สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 

- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ
ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนใน

กลุ่ม 
ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
10.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แตกต่างกนั 

5 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
11.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของตนเอง
กระบวนการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ครูชมเชยและให้กำลังใจและ
แนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานในคร้ังต่อไป 
12.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และ
บอกถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครูตั ้งคำถาม
กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม 

- ความรบัผิดชอบตอ่หน้าที ่ที่ได้รับมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.สิ่งของเหลือใช้ประเภทขวดรอบบริเวณโรงเรยีน  
๒.ภาพงานศิลปะประดิษฐ์ต่าง ๆ 
3.ภาพตัวอย่างของเล่น ของประดิษฐ์ จากขวดน้ำ  
 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

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

     ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
                 (...........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

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

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

 



123 
 

ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง ขวดน้ำของหนูหลากสี 
 

1.ภาพงานศิลปะประดิษฐ ์ที่นักเรยีนไม่เคยพบเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.ภาพตัวอย่างงานศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ขวดน้ำหลากสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจาก : https://3.3qdc.com/p-ject/2018/08/03/p-ject_can-13_0.out.jpg 

https://i.pinimg.com/236x/ae/81/38/ae8138c1f019fdfc633032162ee8bc4c--
recycled-plastic-bottles-plastic-spoons.jpg 

https://oer.learn.in.th/file_upload/cover/111972.jpg 
http://www.thaischool.in.th/_files_school/37100210/workteacher/37100210_0_

20120622-140324.jpg 
https://www.pinterest.com/pin/392728030010143879/ 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://3.3qdc.com/p-ject/2018/08/03/p-ject_can-13_0.out.jpg
https://i.pinimg.com/236x/ae/81/38/ae8138c1f019fdfc633032162ee8bc4c--recycled-plastic-bottles-plastic-spoons.jpg
https://i.pinimg.com/236x/ae/81/38/ae8138c1f019fdfc633032162ee8bc4c--recycled-plastic-bottles-plastic-spoons.jpg
https://oer.learn.in.th/file_upload/cover/111972.jpg
http://www.thaischool.in.th/_files_school/37100210/workteacher/37100210_0_20120622-140324.jpg
http://www.thaischool.in.th/_files_school/37100210/workteacher/37100210_0_20120622-140324.jpg
https://www.pinterest.com/pin/392728030010143879/
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แบบประเมินการกิจกรรมจัดการเรียนรู ้
 

แบบบนัทึกการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 

เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 
 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.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 

2.การแสดง
ความคิดเห็น 

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 
9-10   ดีมาก 
7-8     ดี 
5-6     ปานกลาง 
3-4  พอใช้ 
1-2     ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

2.การปฏิบัติงาน      
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4.ความประณีตสวยงาม      
5.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
17-25   ดีมาก 
13-16   ดี 
9-12     ปานกลาง 
5-8    พอใช ้
1-4       ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



126 
 

เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การ
วางแผนและ
เลือก ใช้วัสดุ
อุปกรณ ์

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน สอดคล้อง
กับภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได ้

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดบัขั้นตอน
ได้ถูกต้อง จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะ
ในการทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดบั
ขั้นตอน ได้
ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได้ 
มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดบั
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกัน
ได้  

ปฏิบัติงาน
ตามลำดบัขั้นตอน 
ได้ถูกต้องบาง
ข้ันตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่
เคยมีมาก่อน หรือ
การนำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลงและ
ประยกุต์ให้เกิดเปน็
สิ่งใหม่ขึ้น  

ผลงาน แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมมีาก่อน 
หรือการนำความรู้
เดิมมาคิดดัดแปลง 

ผลงานเป็นการ
นำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลงเป็น
สิ่งใหม่  

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่าง ๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง สีสัน
กลมกลืน สมดุล มี
ความเป็นเอกภาพ 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผูอ้ื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได ้สามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขผลงาน
ให้ดีขึ้นและมีคุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ ์ทันเวลาที่
กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผูอ้ื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได ้ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

เลขท่ี 
พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม สรุป 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
พฤติกรรมการร่วม

กิจกรรม 
การสังเกต 

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ 
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และร่วม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม 
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การปั้นแสนสนุก     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง อะไรปั้นได ้    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

           มาตรฐาน  
           ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

๒.สาระสำคัญ 
การใช้วัสด ุอุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน สามารถนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

โดยการศึกษารูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วระดมความคิด พัฒนา
ประยุกต์ร่วมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้  

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ  

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับวัสดุต่าง  ๆ ที ่ใช้สำหรับงานปั ้นและร่วมกันนำความรู ้มาพัฒนา 

สร้างสรรค์ผลงานทีม่ีคุณค่า สามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 - มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้น เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษฉีกผสมกาว 

- การสร้างสรรคผ์ลงานปั้นตามความรู้สึกของตนเอง 
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ ้นความคิดเกี ่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ที ่ใช้ปั้น  
ที่นักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
2.คุณสมบัติของวัสดุที ่ใช้ปั ้น เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษฉีก 
ผสมกาว มีลักษณะอย่างไร 
๓.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างวัสดุที่ใช้ในงานปั้นที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
และวัสดุชนิดอื่น ๆ  ที่ใช้ในการปั้น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- ว ิเคราะห์ว ัสดุอ ุปกรณ์ เช ่น ดินเหนียว  

ดินน้ำมัน กระดาษฉีกผสมกาว ในความเหมือน
และความแตกต่างในงานทัศนศิลป ์

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน แล้วศึกษาค้นคว้า สัมผัสดิน
เหนียว ดินน้ำมัน กระดาษฉีกผสมกาว พร้อมทั้งแยกแยะว่า วัสดุที่
พบมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และร่วมกันบันทึกสิ่งที่พบเห็น 
2.ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างงานปั ้นจากดินเหนียว ดินน้ำมัน 
กระดาษผสมกาว และร ่ วมก ันอภ ิปรายความเหม ือนและ 
ความแตกต่างระหว่างวัสดุที่ใช้ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการสร้าง
งาน 

10 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช ้ภาษาในการถ ่ายทอดความค ิดอย ่าง
สร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
1.คร ูนำว ัสด ุในการปั ้น ค ือ ด ินเหนียว ด ินน ้ำม ัน กระดาษผสมกาว  
ที่เป็นรูปทรงต่าง ๆ  เช่น ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก และตั้งคำถาม 
“นักเรียนสามารถเปลี่ยนรูปทรงต่าง ๆ  เหล่านี้ ได้ด้วยวิธีการใดบ้าง” 
2.นักเรียนในกลุ่ม ช่วยกันคิดเทคนิคการปั้นจากวัสดุต่าง ๆ  ด้วยการคลึง บีบ 
กด ยืด บิด งอ ม้วน ฯลฯ เป็นรูปทรงต่าง ๆ  
3.นักเรียนในกลุ่มนำเทคนิคต่าง ๆ  ที่ค้นพบ ไปสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความคิด
จินตนาการ พร้อมตั้งชื่อผลงาน 

35 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การนำรปูทรงทางคณิตศาสตร์ มาเชื่อมโยง

กับแนวคิดในการสรา้งผลงานการปั้น 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่ง
ตน 

- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ
ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรยีนร่วมกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกบัคุณสมบัติของวัสด ุ
ที่ใช้ปั้นได ้

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์ส่ิงที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองความรู้สึกใน
การปั้นจากวัสดุต่าง ๆ  ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมี
ข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน  ๆ และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

 



130 
 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.วัสดใุช้ในงานปัน้ เช่น  ดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษฉีกผสมกาว อุปกรณ์สำหรับการปั้น 
๒.ตัวอย่างงานปั้นจากวัสดุดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษฉีกผสมกาว 
3.ตัวอย่างงานปั้นที่พบเห็นในชีวติประจำวัน 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
      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 21 เรื่อง อะไรปั้นได้ 

   
   ๑.วัสดุอุปกรณใ์นงานปั้น เช่น  ดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษฉีกผสมกาว อุปกรณ์สำหรับการปั้น  
 
 
  
 
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 ๒.ตัวอย่างงานปั้นจากวัสดุดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษฉีกผสมกาว 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษฉีกผสมกาว 

ดินเหนียว ดินน้ำมัน 

กระดาษฉีกผสมกาว อุปกรณ์สำหรับการปั้น 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง อะไรปั้นได้ 
 

   3.ตัวอย่างงานปั้นในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.ภาพตัวอย่างการปั้นรูปร่าง รปูทรงต่าง ๆ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก: https://cf.shopee.co.th/file/ed561d8749655f239245f7a5dc589a3f 
            https://thai.the3worldscreator.com/uploads/8/4/8/9/84898464/dsc-0402_orig.jpg 
            https://www.pinterest.com/pin/63191201007061574/  
            https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/j8/4h/9n.png 
            https://www.bloggang.com/data/puran/picture/1216654431.jpg 
                https://www.pinterest.com/pin/132926626471801802/ 
              https://www.pinterest.com/pin/385409680615551107/ 
            https://www.pinterest.com/pin/51087777004472491/ 
 
 
 
 

 
 
 

https://cf.shopee.co.th/file/ed561d8749655f239245f7a5dc589a3f
https://thai.the3worldscreator.com/uploads/8/4/8/9/84898464/dsc-0402_orig.jpg
https://www.pinterest.com/pin/63191201007061574/
https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/j8/4h/9n.png
https://www.bloggang.com/data/puran/picture/1216654431.jpg
https://www.pinterest.com/pin/132926626471801802/
https://www.pinterest.com/pin/385409680615551107/
https://www.pinterest.com/pin/51087777004472491/


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การปั้นแสนสนุก     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ป้ายชื่อของฉัน    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
         ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

          มาตรฐาน  
          ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์  
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

๒.สาระสำคัญ 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน สามารถนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

โดยการศึกษารูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วระดมความคิด พัฒนาประยุกต์ 
ร่วมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้  

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ  

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนศึกษาเทคนิคการปั้นแบบเส้น และสามารถนำวัสดุที่ใช้ปั้นมาปั้นชื่อตนเองพร้อมทั้งตกแต่งให้มี

ความสวยงาม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

5.สาระการเรียนรู้ 
 - มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวนั  

- ศึกษารูปร่าง รปูทรง ของสิ่งต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในสิ่งแวดล้อม และเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างผลงาน 
- สร้างสรรค์งานปั้นตามความคิดของตนเอง 
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1 นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการปัน้ วัสดุที่ใช้ใน
งานปั้น โดยครูนำผลงานปั้นจากวัสดุต่าง ๆ  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ให้
นักเรียนศึกษา  
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ที่เคยเรียนมา เช่น ทรงกลม 
ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม และให้นักเรียนอภิปรายว่าถ้าเรานำดินน้ำมัน
มาสร้างเป็นตัวอักษรจะทำได้หรือไม่ และทำอย่างไร 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งาน

ทัศนศิลป ์

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.แบ่งกลุ ่มนักเรียนกลุ ่มละ ๓-๔ คน ศึกษาการปั ้นแบบต่าง ๆ เช่น  
ปั้นกลม ปั้นเป็นเส้น และปั้นขด เป็นต้น 
2.ให้นักเรียนแยกแยะว่า ลักษณะการปั้นแบบต่าง ๆ  มีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
3.ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างในงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคการปั้น และ
ร่วมกันสรุปเทคนิคและวิธีการใดบ้างที่ใช้ในการสร้างงานปั้นเป็นตัวอักษร
ได้ 

10 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การใช้เหตุและผลในการรวบรวมและแยกแยะ 

ลักษณะการปั้นอย่างเหมาะสม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูสาธิตการปั้นแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนสังเกต การนำ
รูปร่าง รูปทรง ในการสร้างสรรค์ผลงานปั้น 
2.ครูกำหนดสถานการณ์ คือ ให้นักเรียนออกแบบป้ายชื่อตนเอง โดย
นำเทคนิคการปั้นแบบปั้นกลม ปั้นเป็นเส้น และปั้นขด ที่ได้ศึกษามา 
โดยเมื่อปั้นแล้วนำไปติดบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้ แผ่นพลาสติก 
กระดาษแข็ง แล้วตกแต่งตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 
 
 

35 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การนำรปูร่าง รปูทรงทางคณิตศาสตร์ มา

เชื่อมโยงกับแนวคิดในการสรา้งผลงานการปั้น 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมอื ปฏิบัติงานและแก้ปญัหารว่มกัน 
- การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปั้นแบบปั้นกลม  
ปั้นเป็นเส้น และปั้นขด 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของตนเอง
ความรู ้สึกในการปั ้นดินน้ำมันเป็นชื ่อของตนเอง ครูชมเชยและ 
ให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานใน
ครั้งต่อไป 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน  ๆ และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สือ่และแหล่งเรียนรู ้
๑.ตัวอย่างเทคนิคการปั้นแบบปั้นกลม ปั้นเป็นเส้น และปั้นขด 
๒.ตัวอย่างงานปั้นตัวอักษร  

 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



137 
 

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

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

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

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ป้ายช่ือของฉัน 
 

   ๑.ตัวอย่างเทคนิคการปั้นแบบปัน้กลม ปั้นเป็นเส้น และปั้นขด  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๒.ตัวอย่างงานปั้นตัวอักษร  

 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพจาก:  
 http://www.teacherspayteachers.com/Product/Types-of-Coils-Working-with-Clay-2867081  
 https://www.pinterest.com/pin/112378953182852430/ 
ภาพสื่อการสอนการปั้นชื่อ : นางสาวรัชนี พลอยพานิข 
https://gramho.com/explore-hashtag/ 

 
 

 

https://www.pinterest.com/pin/112378953182852430/
https://gramho.com/explore-hashtag/


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การปั้นแสนสนุก     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง โรงเรียนของเรา    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.....................................................................พ.ศ. ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

           มาตรฐาน  
           ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

๒.สาระสำคัญ 
การใช้วัสด ุอุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน สามารถนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

โดยการศึกษารูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วระดมความคิด พัฒนา
ประยุกต์ร่วมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้  

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ  

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนศึกษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  และสามารถนำสิ่งที่พบไปสร้างผลงานปั้นตามจินตนาการและ
บอกถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
5.สาระการเรียนรู้ 
 - มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวนั  

- ศึกษารูปร่าง รปูทรง ของสิ่งต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น บ้าน โรงเรียน สวนสาธารณะ เป็นต้น 
และเทคนิคการปัน้นูนต่ำ นูนสูง ในการสร้างผลงาน 

- สร้างสรรค์งานปั้นตามความคิดของตนเอง 
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
1 นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด โดยครูนำนักเรียนลงไปศึกษา
สิ ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ว่า
ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง เช่น ตึก อาคารต่าง ๆ  ต้นไม้ คน เป็นต้น  
2.ครูให้นักเรียนดูภาพอาคาร สถานที่ ที่มีการออกแบบรูปทรงแปลก
แตกต่างจากที่นักเรียนเห็นในโรงเรียน และร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่
พบเห็นว่ามีความแตกต่างอย่างไร และเราต้องการให้โรงเรียนของเรา
มีลักษณะอย่างไร  
 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสร้างงาน 

ในความเหมือนและความแตกต่างในการวาดภาพ
และการปั้น 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน ศึกษาการปั้นดินน้ำมัน ศึกษา
การปั้นแบบนูนต่ำและนูนสูง เช่น บ้าน รถ ต้นไม้ ด้วยรูปร่าง รูปทรง
ต่าง ๆ  จากคลิปวีดีทัศน ์
2.ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าถ้าไม่มีดินน้ำมันเราจะใช้วัสดุอะไรบ้างที่
สามารถนำมาสร้างสรรค์งานปั้นได ้
3.ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างการปั้นด้วยเทคนิคการปั้นแบบนูนต่ำ 
นูนสูง และเทคนิควิธีการใช้วัสดุกระดาษฉีกผสมกาวในการสร้างงาน 
(การเตรียมกระดาษฉีกผสมกาวให้เตรียมนอกเวลาเรียน ให้นักเรียน
ช่วยเตรียมอุปกรณ์ เช่น การฉีกกระดาษ  การนำกระดาษแช่น้ำ แต่ไม่
ต้องบอกว่าจะเอาไปทำเป็นอะไร) 
 

10 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การใช้เหตุและผล การแก้ปัญหาในการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมในการสร้างสรรค์ผลงาน 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูกำหนดสถานการณ์ว่า วันนี้ เราจะสร้างโรงเรียนของเรา
ใหม่ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันปลูกสร้างโรงเรียนของเรา 
ให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ ใครต้องการโรงเรียนแบบใด รูปร่าง สีสัน
อย่างไร ก็สามารถสร้างสรรค์ด้วยการปั้นได้เลย 
2.นักเรียนในกลุ่มช่วยกันปั้น โรงเรียนของเรา เทคนิคการปั้น 
นูนต่ำและนูนสูง หรือด้วยกระดาษผสมกาว ตามความคิดและ
จินตนาการ โดยครูให้คำปรึกษา 
 
 

35 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การนำรูปร่าง รูปทรงทางคณิตศาสตร์ มาเชื่อมโยง

กับแนวคิดในการสร้างผลงานการปั้น 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับส่ิงที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 
 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปั้นแบบ
นูนต่ำ นูนสูงและการใช้วัสดุในการปั้นและการออกแบบรูปทรง 
สีสัน ของอาคาร หรือสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน 

5 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของกลุ่ม
ตนเองความรู ้สึกและจินตนาการในการปั ้นโรงเรียนของเรา  
สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและต้องการนำเสนอจากผลงานของตนเอง 
ครูชมเชยและให้กำลังใจ 
2.ให้นักเรียนในชัน้เรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตัง้คำถามกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นและการนำไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจำวัน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้

๑.สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 
๒.คลิปวีดีทัศน์ตัวอย่างงานปั้นนูนต่ำ นูนสูง  

 3.ตัวอย่างงานปั้นจากกระดาษฉีกผสมกาว 
 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
      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 23 เรื่อง โรงเรียนของฉัน 
 

  ๑.ภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 
 
 
   
  
 
 
 
 ๒.คลิปวีดิทัศน์ตวัอย่างงานปั้นนูนต่ำ นูนสูง  
 
 

   
   
 
 
 
  3.ตัวอย่างงานปั้นจากกระดาษฉีกผสมกาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=PFusNg5yInI     
     สื่อการสอนงานปั้นกระดาษฉีกผสมกาว : ดร.รัตมณี เสนีกาญจน์ 

 
 

 

ภาพ: โรงเรียนวัดลานบุญ  

https://www.youtube.com/watch?v=PFusNg5yInI


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การปั้นแสนสนุก     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง อาหารมื้อนี้มีคุณค่า   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

          มาตรฐาน  
          ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

๒.สาระสำคัญ 
การใช้วัสด ุอุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน สามารถนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

โดยการศึกษารูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วระดมความคิด พัฒนา
ประยุกต์ร่วมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้  

3.สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ  

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนศึกษาค้นคว้า  เกี่ยวกับลักษณะของอาหารที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์ผลงานด้วยการปั้น
ถ่ายทอดรูปแบบของอาหารนั้น ๆ พร้อมท้ังบอกถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
5.สาระการเรียนรู้ 
 - มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวนั  

- ศึกษารูปร่าง รปูทรง ของอาหารและเทคนิคการในการสร้างผลงาน 
- สร้างสรรค์งานปั้นตามความคิดของตนเอง 
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด โดยครูนำภาพอาหารต่าง 
ๆ ให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ ว่าอาหารแต่ละชนิดมีจุดเด่น 
รูปร่าง รูปทรง สีสีน ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร  
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงว่าถ้าเราออกแบบอาหารให้มีสีสัน มีความ
งาม จะทำให้อาหารน่ารับประทานมากขึ้นหรือไม่ และถ้าเราจะ
ทดลองทำอาหารชวนให้รับประทานเราจะออกแบบอย่างไรได้
บ้าง 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสร้าง

งาน ในความเหมือนและความแตกต่างในการ
วาดภาพและการปั้น 

ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.คร ู ให ้น ักเร ียนตอบคำถามว ่า อาหารท ี ่น ักเร ียนชอบ
รับประทานมีอะไรบ้าง มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรและถ้าเรา
จะนำอาหารที่นักเรียนชอบทำให้สวยงามมากขึ้น เราจะต้องทำ
อย่างไรบ้าง 
2.นักเรียนวิเคราะห์ และตอบคำถามครู   

10 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช ้ภาษาในการถ ่ายทอดความค ิดอย ่าง
สร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 3 ขั้นจดักลุ่มความร่วมมือ 
1.ครูกำหนดสถานการณ์ว ่านักเร ียนต้องทำอาหารไปวาง
จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า นักเรียนจะออกแบบและทำอาหาร
นั้นเป็นรูปแบบ ขนาด สีสัน รูปร่าง รูปทรง อย่างไร โดยให้
นักเรียนจำลองอาหารดังกล่าวด้วยเทคนิคการปั้นด้วยดินน้ำมัน 
๒.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-4 คน พูดคุยแสดงความคิดเห็นใน
การออกแบบเมนูอาหารที่ชื่นชอบ  

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 ขั้นแสวงหาความรู้ แนวทางปฏิบตัิในการทำกิจกรรม 
๑.ครูให้นักเรียน ศึกษารูปแบบการปั้นอาหารที่ชอบ  
๒.นักเรียนในกลุ่มช่วยกันปั้นอาหาร ที่มีขนาด รูปร่าง รูปทรง
สีสันต่าง ๆ แล้วจัดวางให้สวยงามโดยสามารถใช้วัสดุอื่น เช่น 
กระดาษสี กระดาษแข็ง สิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ มาตกแต่งเพ่ิมเติมได ้
๓.ครูเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

25 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การนำรปูร่าง รปูทรงทางคณิตศาสตร์ มา

เชื่อมโยงกับแนวคิดในการสรา้งผลงานการปั้น 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่
และสิ่งที่เคยพบเห็น   
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด 
จินตนาการ 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้ท ี ่พบ ปัญหา อุปสรรค 
เกี่ยวกับเทคนิคการปั้นอาหาร 

10 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การสรปุแนวคิด ถา่ยทอดประสบการณ์   

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาที่

เหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
1.ครูให้ตัวแทนกลุ่ม ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของกลุ่มตนเอง
ความรู ้สึกในการปั ้นอาหารด้วยดินน้ำมัน ครูชมเชยและให้
กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานใน
ครั้งต่อไป 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียน 
แสดงความคิดเห็นและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
- ยอมรบัและชื่นชมผู้อื่น 

 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ภาพอาหาร 
๒.ตัวอย่างข้ันตอนการปั้นอาหาร 

 3.ตัวอย่างงานปั้นอาหารจำลอง 
 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 

       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 24 เรื่อง อาหารมื้อนี้มีคุณค่า 
 

   ๑.ภาพอาหาร 
 
 
 
 

 
   ๒.ตัวอย่างภาพขั้นตอนการปั้นอาหารจำลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.ตัวอย่างงานปั้นอาหารจำลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพจาก: https://pirun.ku.ac.th/~b5511002372/1373455321-124-o.jpg 
    https://cf.shopee.co.th/file/87cd8a04a88ef4024acb24617207b06a 
    https://siangtai.com/wp-content/uploads/2017/09/1-257.jpg 

            https://www.pinterest.com/pin/295267319323750073/ 
            https://www.pinterest.com/pin/194428908892300668/ 
            https://www.pinterest.com/pin/604960162432034561/ 

ผลงานการป้ันอาหารจำลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
วัดลานบุญ 

https://pirun.ku.ac.th/~b5511002372/1373455321-124-o.jpg
https://cf.shopee.co.th/file/87cd8a04a88ef4024acb24617207b06a
https://siangtai.com/wp-content/uploads/2017/09/1-257.jpg
https://www.pinterest.com/pin/295267319323750073/
https://www.pinterest.com/pin/194428908892300668/
https://www.pinterest.com/pin/604960162432034561/


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การปั้นแสนสนุก     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง สัตว์สวยป่างาม    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

           มาตรฐาน  
           ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

๒.สาระสำคัญ 
การใช้วัสด ุอุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน สามารถนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

โดยการศึกษารูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วระดมความคิด พัฒนา
ประยุกต์ร่วมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้  

3. สมรรถนะหลัก 
1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ  

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานด้วยการปั้นแบบลอยตัวได้
ตามจินตนาการของตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ 
 
5.สาระการเรียนรู้ 
 - มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวนั  

- ศึกษาเทคนิคการปั้นแบบลอยตัว 
- สร้างสรรค์วิธีการปั้นเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราวตามความคิดของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด โดยครูนำคลิปวีดิทัศน์ สัตว์ป่าชนิด
ต่าง ๆ  ให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ว่า ในป่ามีสิ่งใดบ้าง เช่น ต้นไม้ แม่น้ำ 
สัตว์ต่าง ๆ  เป็นต้น  
2.ครูตั้งคำถามชวนคิดว่าปัจจุบันสัตว์น้อยใหญ่ในป่าของเรา สูญพันธ์ ไป
มาก เน ื ่องมาจากสาเหต ุอะไรบ ้าง และน ักเร ียนไม ่ เคยเห ็นส ัตว์  
ชนิดใดในคลิปวีดิทัศน์บ้าง   

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสรา้งงาน 

ในความเหมอืนและความแตกต่างในการวาด
ภาพและการปั้น 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน นักเรียนดูวีดีทัศน์ศึกษา
การปั้นสัตว์แบบลอยตัว  
2.นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษารายละเอียดรูปแบบวิธีการ
การปั้นจากภาพตัวอย่าง ขั้นตอนในการปั้นแบบลอยตัว เช่น 
การปั้นตัวสัตว์ต้องมีส่วนประกอบใดบ้าง   

10 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- การใช้เหตุและผล การแก้ปัญหาในการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมในการสร้างสรรค์ผลงาน 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
๑.ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์
ซาฟารีเวิลด์ นักเรียนกำลังนั ่งรถชมสัตว์ป่า และชื ่นชมกับ
ธรรมชาติ และสิ่งที่นักเรียนเห็นในจินตนาการนั้น มีอะไรบ้าง  
2.ครูเชื่อมโยงสัตว์ที่นักเรียนพบเจอสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็น
งานปั้นในรูปแบบที่เราชื่นชอบและถนัดได้ 
3.ครูให้นักเรียนในกลุ่มเลือกใช้ดินน้ำมันและวัสดุ อุปกรณ์ใกล้
ตัว และวัสดุที่หาได้ เช่น กิ่งไม้ ไม้จิ้มฟัน ก้อนกรวด ใบไม้แห้ง 
ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์ผลงานปั้นลอยตัว ในหัวข้อ  “สัตว์
สวยป่างาม”  

35 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การนำรปูร่าง รปูทรงทางคณิตศาสตร์ มา

เชื่อมโยงกับแนวคิดในการสร้างผลงานการปั้น 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การนำเอาวัสดุ

อุปกรณ์มาสร้างสรรค์เป็นงานปั้น    
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมอืนำวัสดุอปุกรณ์มาสรา้งสรรค์เป็น

เรื่องราว  
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนใน

กลุ่มและห้องเรียน 
ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้เกี ่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใกล้ตัว ขั้นตอนการปั้นแบบลอยตัว และการสร้างสรรค์
ผลงานปั้นตามหัวข้อที่กำหนด  

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง
เพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ 
และบอกถึงการนำเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และหากในป่ามีสัตว์ต่าง ๆ จะทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับตนเอง 
กับโลกของเราบ้าง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.คลิปวีดีทัศน์  สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ต้นไม้ แม่น้ำ ภูเขา ก้อนหิน แม่น้ำ ฯลฯ 
๒.ตัวอย่างผลงานปั้นรูปแบบลอยตัว  
3.วีดีทัศน์ขั้นตอนการปั้นสัตว์แบบลอยตัว 

 
8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



152 
 

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

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

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

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง สัตว์สวยป่างาม 
 

  ๑.คลิปตัวอย่างสัตว์ป่า 
 
 
 
 
 
 
  ๒.ตัวอย่างผลงานปั้นรูปแบบลอยตัว 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  3.วีดีทัศน์ขั้นตอนการปั้นสัตว์แบบลอยตัว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพจาก: https://www.pinterest.com/pin/506092076851660059/ 
  https://www.pinterest.com/pin/551972498055244043/ 
  https://www.youtube.com/watch?v=pXf-5oBhFD0 

             https://www.youtube.com/watch?v=P65sJBeZdNQ 
            https://www.youtube.com/watch?v=nTsTwY6SMPo 
 

ผลงานการปั้นนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว จังหวัดตราด 

https://www.pinterest.com/pin/506092076851660059/
https://www.pinterest.com/pin/551972498055244043/
https://www.youtube.com/watch?v=pXf-5oBhFD0
https://www.youtube.com/watch?v=P65sJBeZdNQ
https://www.youtube.com/watch?v=nTsTwY6SMPo


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การปั้นแสนสนุก     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง ตัวอะไรฉันไม่รูจ้ัก   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

           มาตรฐาน  
           ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

 
๒.สาระสำคัญ 

การใช้วัสด ุอุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน สามารถนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
โดยการศึกษารูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วระดมความคิด พัฒนา
ประยุกต์ร่วมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้  
 
3.สมรรถนะหลัก 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ  

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนออกแบบและสร้างผลงานการปั้นตัวการ์ตูนได้จากจินตนาการของตนเอง  
 
5.สาระการเรียนรู้ 
 - มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวนั  

- ศึกษาเทคนิคการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว 
- สร้างสรรค์วิธีการปั้นเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราวตามความคิดของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
1.ครูให้นักเรียนศึกษาจากภาพตัวการ์ตูนที่มี รูปร่าง รูปทรง แตกต่างกัน ให้นักเรียน
สังเกต วิเคราะห์ ว่าตัวการ์ตูนแต่ละตัวมีจุดเด่น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว แตกต่างกัน
อย่างไร  
2.ครูอธิบายว่าผลงานการปั้นตัวการ์ตูน จะสามารถทำได้อย่างไร ใช้เทคนิควิธีการปั้น
แบบใดได้บ้าง (นูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว) และใช้วัสดุอะไรในการปั้นได้บ้าง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสร้างงาน 

ในความเหมือนและความแตกต่างในการวาดภาพ
และการปั้น 

ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.ให้นักเรียนช่วยกันคิด โดยครูกำหนดสถานการณ์ คือนักเรียนเดินทางไปดินแดน
มหัศจรรย์ นักเรียนไปเจอกับตัวอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต และนักเรียนกลับมา
เล่าให้คุณครูฟัง 
2.นักเรียนวิเคราะห์ และตอบคำถามครู  
๓.ครูตั้งคำถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเราจะนำมาปั้น เราจะต้องทำอย่างไร ใช้เทคนิคใดและ
เลือกใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสมในการปั้น   

10 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค ์

ขั้นที่ 3 ขั้นจดักลุ่มความร่วมมือ 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป สิ่งที่นักเรียนเห็นในดินแดนมหัศจรรย์ คือ สิ่งมีชีวิตที่
แปลกใหม่ ประหลาด น่ารัก น่ากลัว มีหลายรูปแบบตามความคิดและจนิตนาการของแต่
ละคน และช่วยกันสรุป วัสดุที่จะเลือกนำมาใช้ในการปั้น  
๒.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 - 4 คน พูดคุยแสดงความคิดเห็นในการออกแบบตัว
การ์ตูนที่พบในดินแดนมหัศจรรย์ และศึกษารูปแบบการปั้น (แบบลอยตัว) จากการ
สาธิตของครู 

5 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 ขั้นแสวงหาความรู้ แนวทางปฏิบตัิในการทำกิจกรรม 
๑.ครูให้นักเรียนในกลุ่มนำวัสดุมาปั้นสิ่งที่นักเรียนเห็นในดินแดน
มหัศจรรย์ตามจินตนาการที่ออกแบบไว้ 
๒.ครูเป็นพี ่เลี ้ยงในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางใน 
การสร้างสรรค์ผลงาน 

25 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- การนำรูปร่าง รูปทรงทางคณิตศาสตร์ มา

เชื่อมโยงกับแนวคิดในการสร้างผลงานการปั้น 
สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 

- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่และสิ่งที่เคยพบเห็น   
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด จินตนาการ 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการปั้น ขั้นตอนการ
ปั้น บอกปัญหา อุปสรรคที่พบจากการทำงาน และวิธีปรับปรุง
ผลงาน 

10 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
- การสรปุแนวคิด ถา่ยทอดประสบการณ์   

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
ขั้นที่ ๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของกลุ่มตนเอง และ
จินตนาการในการออกแบบตัวการ์ตูนของกลุ่ม ครูชมเชยและให้กำลังใจ
และแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพรอ่งเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
2.ให้นักเรียนในช้ันเรียน ช่วยกันประเมนิผลงานของเพือ่น ๆ 
และบอกถึงขอ้ควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรยีน 
แสดงความคิดเห็นและการนำผลงานการปั้นการ์ตูนไปประยกุต์ใช้ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
- การยอมรับและชืน่ชมผู้อื่น 

 



156 
 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ตัวอย่างภาพตัวการ์ตูน 
๒.ตัวอย่างการปั้นแบบลอยตัว 

 3.ตัวอย่างงานปั้นสัตว์ประหลาด 
 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
      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 26 เรื่อง ตัวอะไรฉันไม่รู้จัก 
 

  ๑.ตัวอย่างภาพตัวการ์ตูน 
 
 
 
 
 
   
 
  ๒.ตัวอย่างวิธีการปั้นแบบลอยตัว 
 

  
 
 
 
   

 
 
3.ตัวอย่างงานปั้นสัตว์ประหลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพจาก: สื่อการสอนงานปั้นแบบลอยตัว หัวข้อ สตัว์ประหลาด : นางสาวรัชนี พลอยพานิช 
  https://www.pinterest.com/pin/133208101457168483/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/133208101457168483/


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การปั้นแสนสนุก     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ของเล่นของฉัน    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
         ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

          มาตรฐาน  
           ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวชีว้ัด  
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

 
๒.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

การใช้วัสด ุอุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน สามารถนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
โดยการศึกษารูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วระดมความคดิ พัฒนา
ประยุกต์รว่มกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้  
 
3.สมรรถนะหลัก 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ  

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับของเล่นต่าง ๆ สามารถสร้างของเล่นจากดินน้ำมันได้ด้วยตนเอง และ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
5.สาระการเรียนรู้ 
 - มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวนั  

- ศึกษาเทคนิคการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว 
- สร้างสรรค์วิธีการปั้นเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราวตามความคิดของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
1.ครูให้นักเรียนศึกษาของเล่นเด็กชนิดต่าง ๆ  จากของจริง นักเรียน 
สังเกต วิเคราะห์ อภิปรายร่วมกัน 
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับการปั้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปั้นขด ปั้นเป็น
เส้น การปั้นนูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว ที่เคยเรียนมาก่อนและให้นักเรียน
อภิปรายว่าถ้าเรานำดินน้ำมันมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นประเภทเกมจะทำ
ได้หรือไม่ และทำเป็นอะไรได้บ้าง 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะท ักษะการค ิดข ั ้ นส ู ง และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสร้าง
งาน ในความเหมือนและความแตกต่างในการ
วาดภาพและการปั้น 

ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.ครูให้นักเรียนดูภาพ เกี ่ยวกับการปั้นดินน้ำมันเพื ่อเป็นของเล่นกับ 
เพื่อน ๆ และร่วมกันอภิปราย ลักษณะของ ของเล่น ขั้นตอนและเทคนิค 
การทำ 
2.ครูตั้งคำถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเราจะนำดินน้ำมนัมาปัน้ของเล่น เราจะต้องทำ
อย่างไร ใช้เทคนิคใดและเลือกใช้วัสดุใดที่เหมาะสมในการปั้น   
3.นักเรียนวิเคราะห์ และตอบคำถามคร ู
 

10 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 3 ขั้นจดักลุ่มความร่วมมือ 
1.คร ูกำหนดสถานการณ ์ ให ้น ักเร ียนสร ้างของเล ่นประเภทเกม  
ที่สามารถใช้เล่นกับเพื่อน ๆ  หลาย ๆ  คน ตามความคิดและจินตนาการ และ
มีการกำหนดกฎกติกาในการเล่นด้วย  
๒.แบ่งกลุ ่มนักเรียนกลุ ่มละ 3 - 4 คน พูดคุยแสดงความคิดเห็นใน 
การออกแบบของเล่น เกมรางดินน้ำมัน  

5 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นแสวงหาความรู้ แนวทางปฏิบตัิในการทำกิจกรรม 
๑.ครูให้นักเรียนนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นเกมรางดินน้ำมัน เพื่อเป็นของเล่น 
ตามจินตนาการและตกแต่งให้สวยงาม 
๒.ครูเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

25 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การนำรูปร่าง รูปทรงทางคณิตศาสตร์ มา

เชื่อมโยงกับแนวคิดในการสร้างผลงานการปั้น 
สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 

- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่
และสิ่งที่เคยพบเห็น   
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด จินตนาการ 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
ครูและนักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการปั้นเกมราง 
ดินน้ำมัน ขั้นตอนการปั้น บอกปัญหา อุปสรรคที่พบจากการทำงาน 
และวิธีปรับปรุงผลงาน 

10 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
- การสรปุแนวคิด ถา่ยทอดประสบการณ์   

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม 
- การรูจ้ักปญัหา และวิธีแก้ปญัหาที่เหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของตนเอง
ความรู้สึกในการปั้นเกมรางดินน้ำมันเพื่อเป็นของเล่น ครูชมเชยและ
ให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานใน
ครั้งต่อไป 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรยีนแสดงความ
คิดเห็นและการนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวัน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดขีองกลุ่ม 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
- ยอมรบัและชื่นชมผู้อื่น 

 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.ของเล่นเด็กชนิดต่าง ๆ จากของจริง 
๒.ตัวอย่างงานปั้นเกมรางดินน้ำมัน 
 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
      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 27 เรื่อง ของเล่นของฉัน 

 
  ๑.ของเล่นเด็กชนิดต่าง ๆ จากของจริง 
 
 
 

 
 
 
                                            
๒.ตัวอย่างงานปั้นเกมรางดินน้ำมัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.วีดีทัศน์วิธีการปั้นรางดินน้ำมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพจาก: https://www.youtube.com/watch?v=nC93psL2HKo  
            https://www.youtube.com/watch?v=3p_eBzB9cl0&t=267s  
 
 
 

 
 

ผลงานนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ 

https://www.youtube.com/watch?v=nC93psL2HKo
https://www.youtube.com/watch?v=3p_eBzB9cl0&t=267s


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การปั้นแสนสนุก     เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง สถานที่สวยด้วยงานปั้น   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด  
ป.๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

           มาตรฐาน  
           ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  
ป.๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  

๒.สาระสำคัญ 
การใช้วัสด ุอุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน้ำมัน สามารถนำมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

โดยการศึกษารูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วระดมความคิด พัฒนา
ประยุกต์ร่วมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้  
3. สมรรถนะหลัก 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม  และมีภาวะผูน้ำ  

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า  เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในงานปั้นและร่วมกันนำความรู้มาพัฒนา 
สร้างสรรค์ผลงานทีม่ีคุณค่า สามารถนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันได้ 
 
5.สาระการเรียนรู้ 
 - มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวนั  

- ศึกษาเทคนิคการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว 
- สร้างสรรค์วิธีการปั้นเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราวตามความคิดของตนเอง  
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๖.กระบวนการจดัการเรียนรู ้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดตกแต่ง
สถานที่สวยงามที่อยู่รอบ ๆ  ตัวเรา 
2.ศิลปะเกี่ยวข้องกับการตกแต่งสถานที่อย่างไร 
๓.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างการจัดสถานที่ให้เกิดความสวยงามด้วยผลงานปั้น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน พานักเรียนลงไปศึกษาสถานที่ต่าง ๆ  
ที่อยู่รอบตัวภายในบริเวณโรงเรียนที่สามารถจัดตกแต่งให้สวยงามด้วยงาน
ปั้นได้ 
2.ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าวัสดุใดบ้างที่จะนำมาทำงานศิลปะประเภทงาน
ปั้นเพื่อนำมาตกแต่งสถานที่ได้ และทำเป็นอะไร เช่น การปั้นดินน้ำมันเป็น
รูปภาพใส่กรอบตกแต่งห้องเรียน การปั้นดินเหนียวปั้นแบบขดเป็นเส้น
ตกแต่งกระถางต้นไม้ กระดาษฉีกผสมกาวปั้นตุ๊กตา เป็นต้น  
3.นักเรียนช่วยกันเลือกวัสดุที่จะนำมาทำงานศิลปะประเภทงานปั้น 

10 สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 
- การรวบรวมข้อมูล การแก้ไขปัญหา เชื่อมโยง

กับแนวคิดในการสร้างผลงานการปั้น 
- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกสิ ่งต่าง ๆ   

ที่อยู่รอบตัวและสิ่งของตกแต่งสถานที่ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูให ้น ักเร ียนดูผลงานปั ้นจากวัสดุต ่าง  ๆ  และร่วมกันอภิปราย 
ความเหมือนและความแตกต่างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก
ประสบการณ์เดิม และขั้นตอนวิธีการที่ใช้ในการสร้างงาน 
2.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างงานศิลปะการปั้นจากวัสดุดินน้ำมัน แกน
กระดาษทิชชู ขวดพลาสติก เพื่อใช้เป็นของตกแต่งสถานที่หรือของตกแต่ง
ห้องเรียนให้สวยงาม 
๓.นักเรียนในกลุ่ม ช่วยกันปั้นของประดับสถานที่ และนำมาตกแต่งให้สวยงาม 
ตามสถานที่จุด มุม ในโรงเรียน หรือของตกแต่งห้องเรียน ตามจินตนาการและ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกชนิดของสี 
ต่าง ๆ  ที่พบในงานทัศนศิลป์ 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ท ี ่ เคยพบเห็น และ
ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมอื ปฏิบัติงานและแก้ปญัหารว่มกัน 
- การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการนำวัสดุต่าง ๆ  ที่สามารถ
นำมาปั้นและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แตกต่างกัน 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองกระบวนการ
ทำงาน ปัญหา อุปสรรค ครูชมเชยและให้กำลงัใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมี
ข้อบกพร่องเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอกถึง
การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นและการนำไปประยุกต์ใช้ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
- การรูจ้ักปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่พบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู ้
๑.สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรยีน 
๒.ภาพงานศิลปะการจักตกแต่งสถานที่ 
3.ภาพตัวอย่างของตกแต่งจากดินน้ำมัน ขวดน้ำ  แกนกระดาษชำระ 

 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
      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 28 เรื่อง สถานที่สวยด้วยงานปั้น 
 

  1.ภาพงานศิลปะในการจัดตกแต่งสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.ภาพตัวอย่างของตกแต่งจากดินน้ำมัน แกนกระดาษชำระ ขวดน้ำ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ภาพจาก: https://www.pinterest.com/pin/605945324849118758/ 
            https://www.pinterest.com/pin/381046818456161336/ 
            https://www.pinterest.com/pin/616571005220799145/ 

      
      

 
 
 

 
 

https://www.pinterest.com/pin/605945324849118758/
https://www.pinterest.com/pin/381046818456161336/
https://www.pinterest.com/pin/616571005220799145/
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แบบประเมินการกิจกรรมจัดการเรียนรู ้
 

แบบบนัทึกการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 

เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 
 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.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 

2.การแสดง
ความคิดเห็น 

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 
9-10     ดีมาก 
7-8     ดี 
5-6     ปานกลาง 
3-4     พอใช้ 
1-2        ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 
 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

2.การปฏิบัติงาน      
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4.ความประณีตสวยงาม      
5.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
17-25    ดีมาก 
13-16    ดี 
9-12     ปานกลาง 
5-8     พอใช้ 
1-4        ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การ
วางแผนและ
เลือก ใช้วัสดุ
อุปกรณ ์

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน สอดคล้องกับ
ภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได ้

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดบัขั้นตอน
ได้ถูกต้อง จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะ
ในการทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดบั
ขั้นตอน ได้
ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได้ 
มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดบั
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกันได ้ 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดบั
ขั้นตอน ได้
ถูกต้องบาง
ข้ันตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่
เคยมีมาก่อน หรือการ
นำความรู้เดิมมาคดิ
ดัดแปลงและประยุกต์
ให้เกิดเปน็สิ่งใหม่ขึน้  

ผลงาน แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมมีาก่อน 
หรือการนำความรู้
เดิมมาคิดดัดแปลง 

ผลงานเป็นการ
นำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลงเป็น
สิ่งใหม่  

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบ
มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณีต 
มีขนาด รูปร่าง รปูทรง 
สีสันกลมกลืน สมดุล มี
ความเป็นเอกภาพ 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาด
ความประณีต
สวยงาม 

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผูอ้ื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได ้สามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขผลงาน
ให้ดีขึ้นและมีคุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ ์ทันเวลาที่
กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผูอ้ื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได ้ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่
กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

เลขท่ี 
พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม สรุป 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
พฤติกรรมการร่วม

กิจกรรม 
การสังเกต 

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ 
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และร่วม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม 
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 สีสันหรรษาท้าทดลอง    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ภาพล่องหน (สนี้ำกับสีเทียน)  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน.........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
         ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  
ป ๑/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

๒.สาระสำคัญ 
 สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
การทำงานอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สี  
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตสามารถบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบใหม่ รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น  
มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได้ 

3.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
4.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  ค้นคว้าทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

โดยใช้สีเทียนร่วมกับสีน้ำสร้างสรรค์เป็นผลงาน “ภาพล่องหน” จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
ตนเอง และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

5.สาระการเรียนรู้ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
- การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
- สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการสบืค้น (Inquiry-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ / ให้เผชิญปัญหา 
1.ครูชวนนักเรียนพูดคุยถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากสีชนิด
ต่าง ๆ  ที่นอกเหนือจากการวาดรูประบายสี ว่าน่าจะมีวิธีการใดอีก 
2.ครูนำเสนอผลงานทัศนศิลป์จากการทดลองสีในรูแบบต่าง ๆ  ให้นักเรียนดู
แล้วตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และสังเกตว่าผลงาน
ทัศนศิลป์เหล่านี้เป็นผลงานที่น่าจะมีเทคนิควิธีการทำอย่างไร 
3.นักเรียนแบ่งกลุ่มกันและร่วมกันวิเคราะห์ว่าผลงานทัศนศิลป์เหล่านี้เป็น
ผลงานที่มีลักษณะ วิธีการ เทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลงาน
อย่างไร 
4.นักเรียนดู VDO เกี่ยวกับการทดลองสี ครูอธิบายเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับรูปแบบการทดลองสีแบบต่าง ๆ  และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 
ข้อสงสัย ในช่วงโมงแรกของการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที ่ 5 “สีสันหรรษา 
ท้าทดลอง” นี้จะเป็นพื้นฐานให้กับการเรียนในชั่วโมงต่อ ๆ  ไป 
 

20 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาพูดแสดงความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะ วิธีการ เทคนิค

และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลงานศิลปะ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 

ขั้นที่ 2 การสำรวจและค้นหาหรอืทดลอง 
1.ครูสาธิตพร้อมอธิบายการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างผลงานให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งในการทำผลงาน “ภาพล่องหน” ใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์ผลงาน คือ น้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน 
2.นักเรียนนำเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้ทดลองสร้างผลงานทัศนศิลป์
จากวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลองใช้สีชอล์กน้ำมัน สีเทียน เทียนไขและ
ไม้สำลีปั่นหู จุ่มน้ำมันพืช วาดเป็นภาพบนกระดาษจากนั้นระบายสีน้ำ
ทับลงไป ภาพที่วาดไว้ในตอนแรกจะมองไม่เห็น เมื่อระบายสีน้ำจะ 
ค่อย ๆ ปรากฏเป็นภาพขึ้นมา แล้วสังเกตดูว่าภาพวาดจากสีชนิดมี
ความชัดเจนมากที่สุดและเลือกวัสดุที ่นักเรียนอยากใช้วาดภาพมา
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองตามความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ 
 

๒๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การทดลอง ส ังเกต รวบรวมข้อมูล 
สรุปผลนำคำตอบที่ได้ออกแบบและสร้างเป็น
ผลงานตามความคิดสร้างสรรค์และจิตนการ
ของตนเอง 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตามความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง แปลงความคิดเป็น
รูปธรรม 
 

ขั้นที่ 3 การอภิปรายและลงข้อสรุป 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงาน 
2.นักเรียนคนอื่น ๆ ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และบอกถึง 
ข้อควรพัฒนาปรับปรุง โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลงานทัศนศลิป์ 
“ภาพล่องหน” ครูให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุป 
ไม่ตรงจุดประสงค์ 
 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 

- ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อตกลง 
- พร้อมรับคำติชมเพื่อนำใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาผลงาน 
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร ์
ในชีวติประจำวัน 

- การสรุปความคิดรวบยอด ความรู้ หลักการ 
ความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 การขยายความรู ้
      ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าการสร้างผลงานทัศนศิลป์ 
“ภาพล ่องหน”ว ่าสามารถนำไปใช ้ประโยชน์หร ือประย ุกต ์ใช้
ชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง (เช่น ทำการ์ดอวยพรที่มีความพิเศษ คือ 
เริ ่มแรกจะมองเห็นเป็นกระดาษเปล่า เมื ่อระบายสีน้ำทับลงไปจึง
ปรากฏภาพและตัวอักษรขึ้นมา สร้างความตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้รับ) 

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม  

- ค ิดคล ่อง ค ิดหลากหลาย ค ิดย ืดหยุ่น 
จินตนาการและคิดริเริมสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม
ทางศิลปะ 

- คิดปรับประยุกต์หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม  
ทำให้เป็นรูปธรรมและมีประโยชน์ 

ขั้นที่ 5 การประเมินผล 
- สังเกตจากการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น 
- จากการตรวจผลงาน 
- การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  

ใฝเรียนรูมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีนำใจต่อผู้อื่น 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดส ื ่อสารให ้ผ ู ้อ ื ่นเข ้าใจ บอก

ความรู้สึกนึกคิดและจิตนาการของตนเอง  
- การตั้งคำถามและตอบคำถามให้ผู ้อื่น

เข้าใจได้ 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ 
๒.ภาพตัวอย่างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ  
3.VDO เกีย่วกับการทดลองสี 

 
8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
          ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 

               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 เรื่อง ภาพล่องหน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพจาก : http://artafoeimc.blogspot.com/2015/03/6.html 

การทดลองสีแบบต่าง 

http://artafoeimc.blogspot.com/2015/03/6.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 สีสันหรรษาท้าทดลอง    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง เป่าแปะเป็นภาพ   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน.........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
         ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  
ป ๑/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

 
๒.สาระสำคัญ 
 สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
การทำงานอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สี  
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตสามารถบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบใหม่ รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น  
มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได้ 
 
3.สมรรถนะหลัก 

๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
4.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ  
 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสร้างงาน

ทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเป่าสีและภาพพิมพ์เป็นผลงาน “เป่าแปะเป็นภาพ” ของตนเองได ้ 
 
5.สาระการเรียนรู้ 

- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
- การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
- สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จัดสถานการณ์ที่จำเป็นต่อการเรยีนรู ้
   ครูเล่าเหตุการณ์ให้นักเรียนฟัง ว่าขณะที่ครูเขียนป้ายบนกระดาษเทา ขาว 
ได้ทำสีเลอะหยดลงตำแหน่งที่เป็นพื้นที่ว่างบนกระดาษ และนักเรียนเองเคย
เจอเหตุการณ์คล้ายกันหรือไม่ นักเรียนคิดว่าควรแก้ปัญหานี้อย่างไร 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

- ฟังและใช้ภาษาพูดสื่อสารเล่าเรื่อง
สถานการณ์ในชีวิตประจำวันและพูด
ถ่ายทอดความคิดเห็น  

 
ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงความรู้โดยการสร้างความคิดรวบยอดจาก
สถานการณ ์
1.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอ 
แนวทางการแก้ปัญหา   
2.ครูเขียนสรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ บนกระดาน 
3.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนช่วยกันคิดและ
ที่ตัวครูเองใช้ในการแก้ปัญหากับเนื้อหาที่จะเรียน เรื่อง เป่าแปะเป็นภาพ 
(ครูใช้เทคนิคการเป่าสีโดยใช้หลอดดูดเป่าสีให้เป็นดอกไม้ตกแต่งเพิ่มเติม
ด้วยการวาดก้านดอกและใช้พู่กันจุ่มสีเขียวพิมพ์เป็นใบไม้ เป็นการตกแต่ง
ป้ายไปในตัว) 
 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพ ื ่อการ
สื่อสาร 

- ฟังและใช้ภาษาในการตั ้งคำถามตอบ
คำถามและการถ่ายทอดความคิดเห็น  
สมรรถนะการทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 

ขั้นที่ 3 ผู้เรียนลงมอืปฏิบตัิจริง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา  
1.นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จากนั้นทดลองหยดสีน้ำบนกระดาษแล้ว
ใช้หลอดดูดเป่าสีในทิศทางต่าง ๆ แล้วสังเกตว่าการเป่าสีในแต่ละทิศทาง 
นั้น ๆ สีสีกระจายตัวออกเป็นรูปแบบใด และทดสอบการใช้แรงลมเป่ากับ 
การกระจายตัวของสี และทดลองนำเศษวัสดุต ่าง ๆ มาทำภาพพิมพ์  
บนกระดาษ เช่น ภาพพิมพ์จากนิ้วมือ พู่กัน การขยำกระดาษ ใบไม้ที ่มี
ลวดลายชัดเจน เป็นต้น แล้วพิจารณาดูว ่าการเป่าสีกับภาพพิมพ์ใด 
ที่เหมาะสมนำมาใช้ร่วมกันสร้างเป็นผลงานศิลปะ 
2.ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปรวบรวมข้อสังเกตที่ได้จากการทดลอง 

-  สีจะพุ่งไปทิศตรงข้ามกับทิศที่เราเป่าเสมอ  
-  ถ้าเป่าตรงกลางสีจะพุ่งกระจายออกไปทุกทิศ 
-  ใช้แรงเป่าเบาสีจะพุ่งไปไม่ไกล ใช้แรงเป่ามากสีก็พุ่งไปได้ไกลมาก 
-  ภาพพิมพ์ที่สวยงามชัดเจนต้องระบายสีให้ทั่วแม่พิมพ์ พิมพ์ตอนสี 

ยังไม่แห้ง ใช้สีที่เข้มมองเห็นได้ชัดเจนในการพิมพ์และสีน้ำที่ใช้ไม่ข้นเกินไป
หรือผสมน้ำมากเกินไป ควรใช้อัตราส่วนสีโปสเตอร์กับน้ำ คือ 1 : 1 
3.ครูสาธิตการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างผลงานทัศนศิลป์ “เป่าแปะเป็นภาพ” โดย
ครูเป่าสีเป็นดอกไม้และใช้นิ้วมือพิมพ์ภาพเป็นใบไม้ ให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ 
4.นักเรียนนำเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู ้ ทดลองสร้างผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 
 

25 สมรรถนะการสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การทดลอง สังเกต รวบรวมข้อมูลสรปุผล
นำคำตอบที่ได้สร้างเป็นผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์และจิตนการของตนเอง 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง 
และนวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตามความคิด
ริเริ ่มสร้างสรรค์ของตนเอง แปลงความคิด
เป็นรูปธรรม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 นำความรู้ไปประยุกต์ใช ้
    ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ และนำเสนอแนวทางการนำ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลงานทัศนศิลป์ “เป่าแปะเป็นภาพ” ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความ

คิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

ขั้นที่ 5 สะท้อนความคิดอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ ์
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานและเล่าเกี่ยวกับผลงานของ
ตนเอง ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง  
2.นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ และบอกถึงข้อควร
พัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์และคุณค่าของการสร้างผลงาน
ทัศนศิลป์ “เป่าแปะเป็นภาพ” ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและสวยงามแปลกตา 
4.ครูให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงจุดประสงค์ 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

- การพูดสื ่อสารให้ผ ู ้อ ื ่นเข ้าใจ บอก
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- การเชื่อมโยงปัญหา สาเหตุของปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล 

- การสรุปความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 6 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 ครูนำผลงานนักเรียนจัดแสดงงานทีบ่อร์ดหน้าห้องเรียน 

ครูทำใน
ชั่วโมง 
ว่าง 

สมรรถนะทักษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

- รับรู้และชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรม 
ขั้นที่ 7 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่
   ครซูักถามปัญหาเกี่ยวกับการสร้างผลงานที่ต่างจากเดิม ให้นักเรียนช่วยกนั
ตอบ ดังนี้ 
        - ถ้าเราไม่ใช้หลอดดูดในการเป่าสีจะใช้อุปกรณ์ใดในการทำภาพเป่าสี
ได้อีก 
        - นักเรียนคิดว่าเราใช้เทคนิควิธีการเป่าสีและภาพพิมพ์ตกแต่งบนพื้น
วัสดุใดได้อีก 
คำตอบที่ได้จะเป็นแนวทางที่จะนำ เทคนิควิธีการเป่าสีและภาพพิมพ์ ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง 
และนวัตกรรม  

- คิดริเริ ่มสิ ่งใหม่ที ่ต่างจากเดิมหรือ
ปร ับประย ุกต ์จากของเด ิมหร ือต่อ
ยอดจากสิ่งเดิม สามารถอธิบายและทำ
ให้เป็นรูปธรรมได ้
 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างผลงานทัศนศิลป ์
๒.ภาพตัวอย่างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ  
๓.ภาพตัวอย่างผลงานการเป่าสี 
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8.การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 

 
     
               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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓๐ เรื่อง เป่าแปะเป็นภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพจาก :  
1. https://i.pinimg.com/originals/f2/00/2d/f2002d017d2ef7eff513142eeb6ff8d9.jpg 
2.https://i.pinimg.com/originals/f2/00/2d/f2002d017d2ef7eff513142eeb6ff8d9.jpg.pinimg.com/original
s/f2/00/2d/f2002d017d2ef7eff513142eeb6ff8d9.jpg 

การเป่าส ี



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 สีสันหรรษาท้าทดลอง    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ถูสีหรรษา    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน.........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  
ป ๑/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

 
๒.สาระสำคัญ 
 สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
การทำงานอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สีด้วย
เทคนิคง่าย ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตสามารถบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบใหม่ รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น    มี
สุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได้ 
 
3.สมรรถนะหลัก 

๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
4.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคถูสีเป็นผลงาน “ถูสีหรรษา” ของตนเองได ้ 
 
5.สาระการเรียนรู้ 

การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 กิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า (Exploratory)  
1.ครูนำสีชอล์กน้ำมันให้นักเรียนดู นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ว่า รู้จักสีชนิดนี้หรือไม่ เคยใช้ไหมและนอกจากใช้ในการระบายสีแล้ว
นักเรียนคิดว่ายังสามารถนำไปสร้างผลงานศิลปะแบบใดได้อีก ? 
2.นักเรียนแบ่งกลุ่มกันและร่วมกันวิเคราะห์หาคำตอบ โดยปรึกษากันและ
โดยการนำสีชอล์กน้ำมันมาทดลอง ขีด ปาด ป้าย ถู ขูดสี บนกระดาษ  
แล้วสังเกตคุณสมบัติของสี 
3.ครูเขียนสรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ บนกระดาน 
4.ครูอธิบายเชื ่อมโยงระหว่างสีชอล์กน้ำมัน (Oil pastel) กับเรื ่อง  
“ถูสีหรรษา” และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

15 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น 
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- ค ิดคล ่อง ค ิดหลากหลาย ค ิดย ืดหยุ่ น  

คิดจินตนาการและริเริ่ม  
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) 
1.ครูสาธิตการใช้สีชอล์กน้ำมันสร้างผลงานทัศนศิลป์ โดยใช้เทคนิควิธีการ 
ถูสี ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยตัดกระดาษแข็ง หรือฉลุเป็น 
รูปต่าง ๆ  เช่น วงกลม ก้อนเมฆ ต้นไม้ พุ่มไม้ ดอกไม้ บ้าน สัตว์ต่าง ๆ  ฯลฯ 
จากนั้นใช้สีชอล์กนำมันระบายเฉพาะขอบรูปนำมาวางบนกระดาษที่เป็นพื้น
รับรองภาพ จากนั้นใช้นิ้วมือถูสีจากขอบรูปที่ระบายไว้ลงบนกระดาษที่เป็น
พื้นรองรับภาพ ทำการถูสีโดยจัดวางองค์ประกอบรูปต่าง ๆ  เป็นเรื่องราว 
          - ภาพถูสีจากการตัดกระดาษแข็งเป็นรูปต่าง ๆ  จะเป็นภาพที่ปรากฎ
อยู่นอกเส้นขอบภาพ 
          - ภาพถูสีจากการฉลุกระดาษแข็งเป็นรูปต่าง ๆ  จะเป็นภาพที่ปรากฎ
ในเส้นขอบภาพ 
2.ครูเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติในการใช้สีชอล์กน้ำมัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมา
สมบูรณ์สวยงาม ดังนี ้
         - สีชอล์กน้ำมันเป็นสีที่มีความสดใสและสวยงาม 
         - สีชอล์กน้ำมันเลอะได้ง่าย ควรใช้เฉพาะนิ้วมือจับสีและเมื่อถูเสร็จ 
แต่ละสีเช็ดนิ ้วมือเสมอ ส่วนอื ่น ๆ ของมือไม่ควรโดนสีและกระดาษ  
ถ้าจำเป็นต้องวางมือบนกระดาษควรมีกระดาษเปล่ารองมือไว้เสมอ 
         - ควรใช้กระดาษชำระเช็คสีก่อนใช้เสมอ 
         - ถ้ามีการใช้สีทั้งสีอ่อนและสีเข้ม ควรใช้สีเข้มก่อนสีอ่อนจะเป็นการ
ง่ายต่อการสร้างสรร์ผลงาน  
         - สีชอล์กน้ำมันไม่สามารถลบได้ ควรคิดให้รอบคอบ วางแผนและ 
มีสมาธิในการใช้ 
3.นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
4.นักเรียนนำเทคนิควิธีการ “ถูสี” ที่ได้เรียนรู้ทดลองสร้างผลงานตาม
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
 
 
 

30 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การทดลอง สังเกต รวบรวมข้อมูล สรุปผลนำ
คำตอบท ี ่ ได ้สร ้ างเป ็นผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์และจิตนการของตนเอง 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตามความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง แปลงความคิดเป็น
รูปธรรม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) 
1.ครูชี้แจงเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ว่าเมื่อนักเรียนสามารถทำ
ผลงานเป็นผลสำเร็จแล้ว นักเรียนควรออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
กลุ่มอื่น ยอมรับฟังคำแนะนำติชมและความคิดเห็นของผู้อื ่น แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
2.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนบางคนออกมานำเสนอผลงาน นักเรียนจัดวางผลงาน
หน้าชั้นเรียนแล้วเล่าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิควิธีการในการสร้าง
ผลงานของตนเอง 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเมินผลงานและทบทวนขั้นตอนการทำงาน 
ครูและเพื่อนนักเรียนให้คำแนะนำและติชมผลงาน ครูชื่นชมการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน นักเรียนที่บกพร่องทำการปรับปรุงและแก้ไขผลงานและเน้นย้ำ
ให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
แนะนำให้นักเรียนฝึกวิธีการถูสีเป็นภาพแบบอื่น  ๆเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความ
ชำนาญและต่อยอดความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานหรือนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ตกแต่งการ์ดอวยพร การสร้างสรรค์
ผลงานภาพที่เกี่ยวกับแสง เงา  เป็นต้น 
4.จัดแสดงผลงานนักเรียน โดยนำผลงานนักเรียนติดบนบอร์ดเพื ่อเป็น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง 
ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดี 
ถูกต้อง เหมาะสม 

15 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดและจิตนาการของตนเอง  
- การตั้งคำถามและตอบคำถามให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 

- รับรู้และชื่นชมความงามของศลิปะวัฒนธรรม 
- พร้อมรับคำติชมเพื่อนำใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาผลงาน 
- การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียน 

การสอนและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- การเชื่อมโยงปัญหา สาเหตุของปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล 

-การสรปุความคิดรวบยอด 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ 
๒.ภาพตัวอย่างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ  
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8.  การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
     
               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 ๓๑ เรื่อง ถูสีหรรษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพจาก : http://artafoeimc.blogspot.com/2015/03/6.html 

การทดลองสีแบบต่าง 

http://artafoeimc.blogspot.com/2015/03/6.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 สีสันหรรษาท้าทดลอง    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง ฟองสีสร้างภาพสวย   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน..........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
         ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  
ป ๑/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

 
๒.สาระสำคัญ 
 สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาในการทำงาน 
อย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ  ทำให้ 
เกิดทักษะชีวิตสามารถบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบใหม่ รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีสุนทรียภาพทางความงาม  
มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได้ 
 
3.สมรรถนะหลัก 

๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
4.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเป่าฟองสีเปน็ผลงาน “ฟองสีสร้างภาพสวย” ของตนเองได้อย่างมีความสุข 
 
5.สาระการเรียนรู้ 

การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.ครูนำนักเรียนไปเรียนนอกห้องเรียนที่ (ตามสถานศึกษาแต่ละที่จะ
สะดวก) ครูเป่าฟองสบู่ให้นักเรียนดูเพื่อกระตุ้นความสนใจใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียน แล้วให้นักเรียนเป่าฟองสบู่เล่น จากนั้นนักเรียนตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด 
           - นักเรียนคิดว่าเราสามารถสร้างผลงานศิลปะจากฟองสบู่ได้
หรือไม่อย่างไร ? 
2.ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดเห็น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- ฝึกฝนการตัดสินใจเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ
บนฐานข้อมูลเหตุผล 

- คิดยืดหยุ่น ให้ความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือหลาย
แง่มุม หลายมิติ 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.ครูยกตัวอย่างศิลปะต่าง ๆ  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันว่ามีการใช้สีชนิด
ต่าง ๆ  มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ได้หลากหลาย ผลงานมี
ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ศิลปิน 
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ที่ได้เป่าฟองสบู่เล่นกับเนื้อหา 
ที่จะเรียน เรื่อง ฟองสีสร้างภาพสวย 
3.ครูสาธิตการทำผลงานศิลปะ “ฟองสีสร้างภาพสวย” มีวิธีการ คือ  
ใช้สบู่เหลว หรือน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำเปล่า ในอัตราส่วน 1 : 2 และผสม
สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ตามความชอบ ใช้หลอดดูดจุ ่มลงในแก้วที ่เตรียม
ส่วนผสมไว้แล้วเป่าให้เกิดฟองฟูขึ้นมาจากขอบแก้ว จากนั้นนำกระดาษมา
ทับลงไปบนฟองสบู่ นักเรียนสังเกตผลงานที่ได้  
4.ครูตั้งคำถามชวนคิด นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม 
     - นักเรียนคิดว่าจากตัวอย่างผลงานที่ครูให้ดู นักเรียนจะนำเทคนิค
วิธีการไปสร้างผลงานของตัวเองอย่างไร  
     - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป แนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
- การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียน 

การสอนและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นที่ 3 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสร้างสรรค์ผลงาน
จากการเป่าฟองสบู่ 

5 สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- การเชื่อมโยงปัญหา สาเหตุของปัญหาและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล 

- การสรุปความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 4 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองครู 
ชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น ครูให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือ
สรุปไม่ตรงจุดประสงค์ 
 

15 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก  

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม       
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรบัผิดชอบตอ่หน้าที ่ที่ได้รับมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
๒.ภาพตัวอย่างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ  

 
8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
         ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

  
 
 
 
               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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓๒ เรื่อง ฟองสีสร้างภาพสวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพจาก :  
1. http://artafoeimc.blogspot.com/2015/03/6.html  
2.https://bhoomplay.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0
%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/ 

http://artafoeimc.blogspot.com/2015/03/6.html
https://bhoomplay.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
https://bhoomplay.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 สีสันหรรษาท้าทดลอง    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ภาพขูดส ี    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน.........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  
ป ๑/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

 
๒.สาระสำคัญ 
 สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
การทำงานอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สี  
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตสามารถบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบใหม่ รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นมี
สุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได้ 
 
3.สมรรถนะหลัก 

๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
4.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคขูดสีเป็นผลงานทัศนศิลป์ ของตนเองไดอ้ย่างภาคภูมิใจ 
 
5. สาระการเรียนรู้ 

การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหากระตุน้ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
1.ครูเทแป้งโรยบนกระจกแล้วให้ตัวแทนนักเรียนใช้นิ ้วมือหรือ 
ไม้สำลีปั่นหูวาดเป็นภาพการ์ตูนน่ารัก ๆ ตามใจชอบ 
2. ครูสุ่มถามนักเรียนทีละคน นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
    - ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยพบหรือทำแบบที่ครูทำให้ดู
หรือไม่ ? 
    - เทคนิควิธีการที่ทำให้เกิดภาพคือวิธีการใด ? (ขูดสี) 
    - เราสามารถนำเทคนิควิธีการขูดสีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได้หรือไม่ ถ้าได้ควรใช้สีอะไร ? 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำตอบ 
4.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ที่ครูจัดให้ดูกับเนื้อหาที่
จะเรียน เรื่อง ภาพขูดสี 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- ฝึกฝนการตัดสินใจเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ

บนฐานข้อมูลเหตุผล 
- คิดยืดหยุ่น ให้ความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือหลาย

แง่มุม หลายมิติ 

ขั้นที่ 2 ทำความเข้าใจกับปญัหา 
ครูยกตัวอย่างพร้อมอธิบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
“ภาพขูดสี” ให้นักเรียนสังเกตและซักถามข้อสงสัย 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

ขั้นที่ 3 ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 ร่วมกันวิเคราะห์ว่า การทำผลงาน 
ภาพขูดสีต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไร 
2.นักเรียนทดลองทำผลงาน “ภาพขูดสี” ด้วยการใช้สีชนิดต่าง ๆ  และ
วิธีการที่น่าจะทำเป็นภาพขูดสีได้ 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ 
4.ครูสาธิตการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างผลงาน “ภาพขูดสี” โดยใช้สีเทียน
หรือชอล์กน้ำมันก็ได้วิธีการ คือ เลือกสีที่อ่อน สดใส เช่น สีเหลือง สีส้ม 
สีชมพู สีเขียวอ่อน สีฟ้า ระบายให้เต็มกระดาษ จากนั้นระบายสีดำทับ 
ให้หมด ใช้วัสดุปลายแหลม เช่น ไม้เสียบลูกชิ้นหรือ ไม้จิ้มฟัน ขูดเป็น
ภาพ ผลงานจะมีสดใสชัดเจนตัดกันพื้นภาพสีดำ และครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถามข้อสงสัยในการทำงาน 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การทดลอง สังเกต รวบรวมขอ้มูล สรุปผลนำ
คำตอบที่ได้สร้างเปน็ผลงานตามความคดิสร้างสรรค์
และจิตนการของตนเอง 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตามความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของตนเอง แปลงความคิดเป็นรูปธรรม 
 

ขั้นที่ 4 สรุปความคิดตามหลักการ 
   ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการทำผลงานศิลปะ
ด้วยการขูดส ี

5 สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 
- การเชื ่อมโยงปัญหา สาเหตุของปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล 
- การสรปุความคิดรวบยอด 
 

ขั้นที่ 5 พัฒนาชิน้งานหรือทำแบบฝึกหัด 
1.นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
2.นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน “ภาพขูดสี”ตามความคิด
สร้างสรรค์และจิตนาการของตนเอง 
 

20 สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
- การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเร ียน 

การสอนและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตามความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของตนเอง แปลงความคิดเป็นรูปธรรม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 6 ขั้นนำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนบางกลุ่ม ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ และบอกถึง
ข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ บอกความรู ้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม      
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

 
7.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้

๑.วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป ์
๒.ภาพตัวอย่างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ  

 
8.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
    ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
  
 

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

       ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
                    (.........................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

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

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

 
 
 
 

 



199 
 

 
ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๓ เรื่อง ภาพขูดสี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพจาก : http://horsestationery.blogspot.com/2017/03/byhorse.html 

http://horsestationery.blogspot.com/2017/03/byhorse.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 สีสันหรรษาท้าทดลอง    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง เส้นด้ายบรรยายภาพ   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน..........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
            ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  
ป ๑/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

 
๒.สาระสำคัญ 
 สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหา  
ในการทำงานอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตสามารถบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบใหม่ รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได้ 
 
3.สมรรถนะหลัก 

๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
4.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์  จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคการใช้เส้นดา้ยลากสีเป็นผลงาน “ เส้นดา้ยบรรยายภาพ” ด้วยความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง  
 
5.สาระการเรียนรู้ 

การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยการคน้พบ (Discovery Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นนำ สงสัย 
1.ครูนำภาพที่เกิดจากการใช้เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานศิลปะ
หลากหลายรูปแบบให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าภาพใดที่น่าจะเป็นภาพที่เกิด
จากการใช้เส้นด้ายกับสีน้ำ 
2.นักเรียนแบ่งเป็นกล่ม 4- 5 คนร่วมกันคิดวิเคราะห์หาคำตอบ  
ครูสรุปคำตอบที่ถูกต้อง และให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ ว่าภาพจาก
การลากเส้นด้ายน่าใช้วัสดุอุปกรณ์และมีวิธีการทำอย่างไร 
3.นักเรียนแต่ละกลุ ่มนำเสนอแนวคิด ครูสรุปคำตอบและอธิบาย
เชื่อมโยงนำเนื้อหาเข้าสู่บทเรียน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- ฝึกฝนการตัดสินใจเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ

บนฐานข้อมูลเหตุผล 
- คิดยืดหยุ่น ให้ความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือหลาย

แง่มุม หลายมิติ 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
1.ครูยกตัวอย่างผลงานศิลปะ “เส้นด้ายบรรยายภาพ” และสาธิตการสร้าง
ผลงาน โดยใช้เส้นด้ายชุบสีโปสเตอร์ แล้ววางบนกระดาษที่พับครึ่งไว้ข้างใด
ข้างหนึ่งให้เหลือปลายด้ายไว้ข้างหนึ่งสำหรับไว้จับดึงจากนั้นพับกระดาษอีก
ข้างที่เหลือทับลงบนเส้นด้าย นำหนังสือหรือสมุดมาวางทับด้านบนอีกที แล้ว
ใช้ฝ่ามือกดทับหนังสือไว้ข้างหนึ่ง อีกมือหนึ่งค่อยดึงด้ายออกมาจนหมด จะ
ได้ผลงานที่สำเร็จ 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาความความรู้ 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทกัษะ 
1.นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
2.นักเรียนทดลองทำผลงาน จากนั้นลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานแลว้ตอ่
เติมภาพให้สวยงามสมบูรณ์ตามความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการของ
ตนเอง 
 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การทดลอง สังเกต รวบรวมข้อมูล สรุปผลนำ
คำตอบที่ได้สร้างเป็นผลงานตามความคิดสร้างสรรค์
และจิตนการของตนเอง 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตามความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของตนเอง แปลงความคิดเป็นรูปธรรม 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป 
1.นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับครูเขียนสรุปเป็นข้อบนกระดาน 
2.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนบางกลุ่ม ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง 
3.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ   และบอก
ถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียน แสดงความคิดเห็น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น  

สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- การเชื่อมโยงปัญหา สาเหตุของปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล 

- การสรปุความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองครู
ชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. การใช้วัสดุ อปุกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
๒. ภาพตัวอย่างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ  
 

8.การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

   
 
 
 
               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 ๓๔ เรื่อง เส้นด้ายชุบสี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพจาก : 
https://bhoomplay.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%
99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/page/2/ 

https://bhoomplay.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/page/2/
https://bhoomplay.wordpress.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/page/2/


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 สีสันหรรษาท้าทดลอง    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง สวยหยดย้อย    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน..........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
         ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  
ป ๑/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

 
๒.สาระสำคัญ 
 สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
การทำงานอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สีด้วย
เทคนิคง่าย ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตสามารถบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบใหม่ รู ้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น   
มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได ้
 
3.สมรรถนะหลัก 

๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
4.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์จากความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการด้วยเทคนิคสีไหลยอยสร้างสรรค์เป็นผลงาน “สวยหยดย้อย” ตนเองได ้ 
 
5.สาระการเรียนรู้ 

การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ (4 MAT) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
    ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ ์
ครูให้ให้นักเรียนคอยสังเกตเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยครูสุ่มตัวแทนนักเรียน
ออกมาหน้าห้องเรียนแล้วให้ใช้พู่กันจุ่มสีโปสเตอร์ที่ผสมน้ำหยดลงไปบน
กระดาษทีละสี จากนั้นตั้งกระดาษขึ้น  
   ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ ์
นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 4-5 คน ช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้ 
๑.นักเรียนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับสีที่หยดลงไปบนกระดาษ ? (สีต่าง ๆ  ไหลหยอด
เป็นเส้นจากบนลงล่าง) 
๒.นักเรียนคิดว่าสีต่าง ๆ  ไหลหยอดเป็นเส้นได้อย่างไร ? (กระดาษมีระดับสูงต่ำ
ต่างกัน ครูอธิบายเพิ ่มเติมว่าสิ ่งต่าง ๆ จะไหลจากที ่ส ูงลงสู ่ที ่ต ่ำตามแรง 
โน้มถ่วงของโลก) 
๓.นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำปรากฏการณ์นี้ไปสร้างเป็นผลงานทางศิลปะได้
หรือไม่ อย่างไร ? 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

- การพูดสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจบอก
ความรู้สึก นึกคิดและจิตนาการของตนเอง  

- การตั้งคำถามและตอบคำถามให้ผู้อื่น
เข้าใจได ้
สมรรถนะทักษะชีวิตและความ
เจริญแห่งตน 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหา
ข้อสรุป 

- การให ้ความร ่วมมือในกิจกรรม 
การเรียนการสอนและปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 

ส่วนที่ 3 การปฏบิัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
   ขั้นที่ 5 ทำตามแนวคิดที่กำหนด 
๑.นักเรียนวางแผนการทำงานและจดัเตรียมวัสดุ อปุกรณ์ 
   ขั้นที่ 6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด/ความสนใจ 
๒.นำเทคนิควิธีการให้สีไหลย้อยทีไ่ด้เรียนรู้ทดลองทำในรูปแบบต่าง ๆ แลว้
สร้างผลงานตามความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

30 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง 
และนวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตาม
ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ของตนเอง 
แปลงความคิดเป็นรูปธรรม 

ส่วนที่ 4 การบูรณาการการ 
   ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลและประยกุต์ใช ้
นักเรียนช่วยกันคิดว่าจากเทคนิควิธีการสีย้อยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
   ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อืน่ 
1.ครูชี้แจงเกี่ยวกับ การนำแสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ว่าเมื่อนักเรียนสามารถทำผลงานเป็นผลสำเร็จ
แล้ว นักเรียนควรออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น ยอมรับฟังคำแนะนำติชมและความคิดเห็นของผู้อื่น 
แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
2.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียนบางคนออกมานำเสนอผลงาน นักเรียนจัดวางผลงานหน้า 
ชั้นเรียนแล้วเล่าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิควิธีการในการสร้างผลงานของตนเอง 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเมินผลงานและทบทวนขั้นตอนการทำงาน ครูและเพื่อน
นักเรียนให้คำแนะนำและติชมผลงาน ครูชื ่นชมการปฏิบัติงานของนักเรียน นักเรียนที่
บกพร่องทำการปรับปรุงและแก้ไขผลงานและเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างประหยัดและรู้คุณค่า แนะนำให้นักเรียนฝึกวิธีการถูสีเป็นภาพแบบอื่น ๆ  
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชำนาญและต่อยอดความคิดที ่จะสร้างสรรค์ผลงานหรือนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ตกแต่งการ์ดอวยพร การสร้างสรรค์
ผลงานภาพที่เกี่ยวกับแสง เงา  เป็นต้น 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

- การพูดสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ บอก
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
 สมรรถนะการทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

- การเปน็ผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 

- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย 

- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่พบ 
สมรรถนะด ้ านคณ ิ ตศาสตร ์ ใน
ชีวิตประจำวัน 

- การเชื่อมโยงปัญหา สาเหตุของ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
อย่างมีเหตุผล 

- การสรปุความคิดรวบยอด 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
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๒.ภาพตัวอย่างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ  
 
8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
 
     
               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 ๓๕ เรื่อง สวยหยดย้อย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพจาก : http://www.eduktc.com/main.php?inc=chap&chid=927 

กาวลาเท็กซ์ 

สีน้ำ 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 สีสันหรรษาท้าทดลอง    เวลา 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง สีสันสร้างลวดลายบนผ้าสวย  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน.........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  
ป ๑/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

 
๒.สาระสำคัญ 
 สีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีการนำมาใช้แตกต่างกัน สีชนิดต่าง ๆ นำมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาใน
การทำงานอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธี ศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองใช้สี  
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตสามารถบอกเล่าสิ่งที่ค้นพบใหม่ รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
มีสุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาผลงานที่แปลกใหม่ได้ 
 
3.สมรรถนะหลัก 

๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.ด้านการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
4.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
5.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์จากความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการด้วยเทคนิคการสร้างลวดลายบนผืนผ้าจากสีธรรมชาติ ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  
 
5.สาระการเรียนรู้ 

การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้การทดลองสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ให้ความรู้พื้นฐาน 
1.ครูชี้แจงเรื่องที่จะเรียนในชั่วโมงนี้ กิจกรรมโครงงาน เรื่อง “สีสันสร้าง
ลวดลายบนผ้าสวย” และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.นักเรียนดู VCD การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิควิธีการ 
ต่าง ๆ ที่ง่ายและเหมาะสมกับนักเรียนป.1 (ควรง่ายและเหมาะสมกับ
นักเรียนป.1) 
3.นักเรียนซักถามข้อสงสัย ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ 
 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น 
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะ วิธีการ เทคนิคและ

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลงาน 

ขั้นที่ 2 กระตุ้นความสนใจ 
1.ครูยกตัวอย่างงานศิลปะบนผืนผ้า (เสื้อ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ) ทั้งที่เป็น
งานจริงและรูปภาพในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นใน
ชีวิตประจำวันให้นักเรียนดู  
2.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 - 5 คน สำรวจตัวอย่างผลงานศิลปะที่ครู
นำมาให้ดูแล้วช่วยกันวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะ วิธีการทำและประโยชน์
ใช้สอยของผลงาน 
3.นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็น ครูละนักเรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาความรู้ และความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ 
4.ครูสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะบนผืนผ้า เพื่อให้นักเรียนได้เห็นและ  
ได้เรียนรู ้ขั ้นตอนการทำจริงที ่ชัดเจนและสามารถซักถามข้อสงสัยได้ 
สามารถเลือกใช้เทคนิคตามแต่ครูผู้สอนสะดวก 
แนวทางที่ 1 ตกแต่งผ้าเช็ดหน้า (ควรใช้ผ้าใยธรรมชาติ เช่น ผ้าป่าน
มัสลิน ผ้าสปันเรยอน ผ้าฝ้าย) มีวิธีการดังนี้ นำผ้าชุบน้ำบิดให้หมาด แล้ว
สีที่ได้จากธรรมชาติระบายลงไป แล้วนำไปตากให้แห้ง จะได้ผลงานศิลปะ
บนผ้าที่สวยงามไม่เหมือนใคร  
แนวทางที่ 2 ระบายสีธรรมชาติสีต่าง ๆ ลงบนผ้า ใช้เกลือโรยหรือใช้
แอลกอฮอล์หยดลงไป จะเกิดลวดลายบนผ้าที่สวยงามแปลกตาที่เกิดจาก
การทำปฏิกิริยากันของสีกับเกลือและแอลกอฮอล์ 
แนวทางที่ 3 พิมพ์ภาพบนเสื้อ ตัดกระดาษแข็งสอดไว้ในเสื้อ เพื่อกันเลอะ
ขณะพิมพ์สี นำกระดาษแข็งพับครึ่งตัดเป็นภาพฉลุรูปหัวใจหรือรูปอื่น
ตามใจชอบ วาดทับบนเสื้อตามตำแหน่งที่ต้องการ ใช้ฟองน้ำชุบสีอะครีลิค 
พิมพ์สีลงบนเสื้อในบริเวณภาพที่ฉลุไว้ตามความคิดสร้างสรรค์ ทิ้งไว้ให้
แห้งสีจะไม่หลุดสามารถซักได้ครูควรมีผลงานที่ทำสำเร็จแล้วให้นักเรียนดู 
 

10 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นควา้หาข้อสรปุ
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกประเภท 
 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
 และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  

ขั้นที่ 3 จัดกลุ่มความร่วมมือ 
1.นักเรียนแต่ละกลุ ่มประชุมวางแผนการทำงาน ด้านเทคนิควิธีการ 
ที่ต้องการทำ รูปแบบผลงานและการออกแบบผลงาน วัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ 
ขั้นตอนการทำงาน หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น  
2.นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ (บางอย่างครูเตรียมสำรองไว้ให้) 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ บอกความรู ้สึก 

นึกคิดและจิตนาการของตนเอง  
สมรรถนะทักษะชวีิตและความเจรญิแห่งตน 

- การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 4 แสวงหาความรู้ แนวทางปฏิบตัิในการทำกิจกรรม 
  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้ทดลองสร้างผลงาน
ศิลปะบนผืนผ้าตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  
   ครูคอยดูแลอย่างไกล้ชิด และพูดเสริมพลังบวกแก่นักเรียน เช่น การที่
นักเรียนตั้งใจทำงานผลงานย่อมออกมาดีตามไปด้วย ถ้าเรามีความมุ่งมั่น
กล้าคิดกล้าทำไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถของเรา พรแสวงชนะพรสวรรค์
ได้ถ้านักเรียนฝึกบ่อย ๆ  ก็จะเกิดความชำนาญ ซึ่งความชำนาญจะทำให้เรา
มีความมั่นใจกล้าที่จะทำ 

20 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  
 และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
   1.เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเขียนสรุปโครงงานตามหัวข้อ (โครงงานแบบ
ง่ายที่เหมาะกับเด็กป.1 ) 
   2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเมินผลงานและทบทวนขั้นตอน 
การทำงาน ครูและเพื่อนนักเรียนให้คำแนะนำและติชมผลงาน ครูชื่นชม
การปฏิบัติงานของนักเรียน นักเรียนที่บกพร่องทำการปรับปรุงและแก้ไข
ผลงานและเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า แนะนำให้นักเรียนฝึกวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ
บนผืนผ้าแบบอื่น ๆ  เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชำนาญและต่อยอดความคิด
ที ่จะสร ้างสรรค์ผลงานหรือนำไปประยุกต์ใช ้ให ้เก ิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น ตกแต่งผ้าเช็ดหน้า   

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ บอกความรู ้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- การเชื ่อมโยงปัญหา สาเหตุของปัญหาและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุผล 

- การสรุปความคิดรวบยอด 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม       
 และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

ขั้นที่ 6 นำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนบางกลุ่ม ออกมานำเสนอผลงานและอธิบายแนวคดิ 
ปัญหา – อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ในการทำงานของกลุ่มตนเอง 
ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำในเรื่องที่ยังมีข้อบกพร่อง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น 

 

ขั้นที่ 6 นำเสนอผลงาน 
1.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา 
2.ครูและนักเรียนช่วยกันนำผลงานจัดแสดงบนบอร์ดหน้าห้องเรียน 

 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม       
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 

 
7.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
๒.ภาพตัวอย่างผลงานจากการทดลองสีรูปแบบต่าง ๆ  
3.VCD การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ   
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8.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
               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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓๖ เรื่อง สีสันสร้างลวดลายบนผ้าสวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพจาก :  
1. http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31- 
2.https://shop.digitalchumchon.org/rangushopping/product/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%
B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B
8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81/ 

http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-
https://shop.digitalchumchon.org/rangushopping/product/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81/
https://shop.digitalchumchon.org/rangushopping/product/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81/
https://shop.digitalchumchon.org/rangushopping/product/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81/
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แบบบนัทึกการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 

 
รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.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 

2.การแสดง
ความคิดเห็น 

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 
9-10   ดีมาก 
7-8     ดี 
5-6     ปานกลาง 
3-4  พอใช้ 
1-2     ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 
 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

2.การปฏิบัติงาน      
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4.ความประณีตสวยงาม      
5.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
17-25   ดีมาก 
13-16   ดี 
9-12     ปานกลาง 
5-8    พอใช ้
1-4       ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 

 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การ
วางแผนและ
เลือก ใช้วัสดุ
อุปกรณ ์

วางแผนและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทำงาน
เหมาะสมครบถ้วน 
สอดคล้องกับภาระงาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได้ 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดบั
ขั้นตอนถูกต้อง ครบถ้วน 
จัดองคป์ระกอบได้
เหมาะสม มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 
 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน
ได้ถูกต้อง จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะ
ในการทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได ้มี
ทักษะในการทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกันได้  

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้องบาง
ขั้นตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลงาน แสดงออกถงึ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ไม่เคยมีมากอ่น 
หรอืการนำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ขึ้น 
  

ผลงาน แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคใ์หม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรอืการนำความรู้
เดิมมาคิดดัดแปลง 

ผลงานเป็นการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเป็นสิ่งใหม ่ 

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ ่โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่างๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณีต มี
ขนาด รูปรา่ง รปูทรง 
สีสันกลมกลืน สมดุล มี
ความเป็นเอกภาพ 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปรา่ง รปูทรง 
สีสันกลมกลืน 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปรา่ง รปูทรง สีสัน
กลมกลืน  

ผลงานมคีวาม
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด สือ่
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานให้
ดีขึ้นและมีคณุภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ ์ทันเวลา
ที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จสมบูรณ ์
สื่อความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

เลขท่ี 
พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม สรุป 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
พฤติกรรมการร่วม

กิจกรรม 
การสังเกต 

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ 
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และร่วม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม 
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 งานศิลป์ในชุมชน     เวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง เรียนรู้ดูงานศิลปใ์นชุมชน  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน.........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/1 อภิปรายเกีย่วกับรปูร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

         มาตรฐาน  
          ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

๒.สาระสำคัญ 
 ศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งมีประโยชน์ด้านความงามและการใช้สอย  
ซึ่งต่างมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ การศึกษาความเป็นมา การนำสิ่งรอบตัวมาสร้างงาน การเลือกและประยุกต์ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เข้มแข็ง เกิดความสำนึกรู้คุณค่า 
มีความภาคภูมิใจรักและหวงแหนผลงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง ทำให้มองเห็นคุณค่าของ
การสร้างงานศิลปะ และการบอกเล่าแนวคิด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตในการรู้จักสร้างสรรค์
สิ่งทดแทน นำมาซึ่งพื้นฐานในการประยุกต์สู่ทักษะอาชีพในอนาคต 

3.สมรรถนะหลัก 
๑.ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
5.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
7.การเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาสำรวจทัศนศิลป์ในชุมชนมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการของตนเองไดอ้ย่างภาคภูมิใจ 
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5.สาระการเรียนรู้ 
รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานศิลปะในชีวิตประจำวันและในชุมชน 
 

6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
ครูอ่านบทความพร้อมให้นักเรียนดูภาพประกอบเกี่ยวกับผลงานศิลปะในชุมชน
ของนักเรียน  
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
   - ผลงานศิลปะที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนักเรียนรู้จักหรือไม่  
   - ศิลปะในชีวิตประจำวันที่นักเรียนเคยพบเห็นและรู้จักมีอะไรบ้าง ? 
   - อธิบายรูปแบบ ลักษณะ และประโยชนืใช้สอยของศิลปะในชีวิตประจำวัน
ต่าง ๆ  รอบตัวที่นักเรียนรู้จัก 
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างตัวนักเรียนกับศิลปะในชีวิตประจำวันที่มีทั้งความ
งามและประโยชน์ใช้สอยควบคู่กัน 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาพูดแสดงความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะ วิธีการ เทคนิค

และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลงานศิลปะและ
ประโยชนใ์ช้สอยของศิลปะในชีวิตประจำวัน 

ขั้นที่ 2 สะกิดใหค้้นคว้า (Searching) 
1.ครูยกตัวอย่างศิลปะต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันและชื่อ
ผลงานศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ 
2.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 - 5 สำรวจศิลปะในชีวิตประจำวันต่าง  ๆ
รอบตัว ในชุมชนและในบริเวณโรงเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่หาได ้

5 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
- สามารถสื ่อสารและบอกชื ่อผลงานศิลปะ 

ในท้องถิ ่นเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

ขั้นที่ 3 นำพาสูก่ารปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูนำนักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียน เบื้องต้นให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างศลิปะ
ในชีวิตประจำวัน แล้วให้นักเรียนช่วยกันออกไปสำรวจในบริเวณโรงเรียนว่ามี
ผลงานศิลปะอะไรบ้าง โดยครูนำนักเรียนไปตามที่ต่าง ๆ  ของโรงเรียนทีละจุด 
2.จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมจดบันทึกข้อมูลและวาดเป็นภาพระบายสี 
ว่าในบ้าน ในโรงเรียนและชุมชนของนักเรียนมีงานศิลปะอะไรบ้างและนำไปใช้
ประโยชน์อย่างไร โดยทำเป็นผังมโนทัศน์ลงบนกระดาษแข็งขนาด 35*50 ซม. 
 
 

30 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณท์ี่เคยพบเห็น และ    

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมอื ปฏิบัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
- การสรา้งและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยสรุปความรู้เกี่ยวกับถึงศิลปะในชีวิตประจำวันว่า
รูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีความสวยงามร่วมกับประโยชน์
ใช้สอยที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
อย่างไร อีกทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนนัน้ ๆ  อย่างไร 
 

5 สมรรถนะด้านการเป ็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

-  มีส่วนร่วมในการรักษาสมบัติส่วนรวม ภูมิใจใน
ศิลปะของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมนิ (Show and Sharing) 
1.นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำรายชื่อที่สำรวจมานำเสนอหน้าชั้นเรียนจากนั้นช่วยกนั
ระดมความคิดเห็นว่าถ้าได้ฝึกทำผลงานนักเรียนอยากฝึกสร้างสรรค์ผลงาน 
ในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง  
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานการนำเสนอ ประกอบผัง 
มโนทัศน์ของเพื่อน ๆ  และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 

15 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการ
เป็นผูป้ระกอบการ 

- ส่งเสริม/ร่วมรักษา การทำผลงาน การประกอบ
อาชีพและการประกอบการโดยใช้หลักการทางศิลปะ 
สุนทรียะ สมรรถนะรรมความงดงามของธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูค่าในผลิตภัณฑ ์

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนและตกแต่งผังโนทัศน์ 
๒.ภาพตัวอย่างผลงานศิลปะในชุมชนรูปแบบต่าง ๆ  

 
8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
 

 
 
 
               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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓๗ เรื่อง เรียนรู้ดูงานศิลป์ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 

ภาพจาก : 1.https://www.thailandtopvote.com  
              2.http://www.dooasia.com/travel-bangkok/ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

https://www.thailandtopvote.com/
http://www.dooasia.com/travel-bangkok/


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 งานศิลป์ในชุมชน     เวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง มัดย้อมมัดใจ (ผา้มัดย้อมใช้สีจากธรรมชาตทิี่มีในชุมชน) เวลา 1 ชัว่โมง 
วันที่สอน............................................เดือน..........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/1 อภปิรายเกีย่วกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิง่ต่าง ๆ  รอบตัวในธรรมชาตแิละสิ่งที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

          มาตรฐาน  
           ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์  
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

๒.สาระสำคัญ 
 ศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตั ้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั ้งมีประโยชน์ด้านความงามและการใช้สอย  
ซึ่งต่างมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ การศึกษาความเป็นมา การนำสิ่งรอบตัวมาสร้างงาน การเลือกและประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่มีในท้องถิ่น สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี เข้มแข็ง เกิดความสำนึกรู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจรักและ
หวงแหนผลงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง ทำให้มองเห็นคุณค่าของการสร้างงานศิลปะ และการบอก
เล่าแนวคิด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตในการรู้จักสร้างสรรค์สิ่งทดแทน นำมาซึ่งพื้นฐานในการ
ประยุกต์สู่ทักษะอาชีพในอนาคต 

3.สมรรถนะหลัก 
๑.ด้านภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  
2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
5.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
7.การเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์“ผ้ามัดย้อม” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการของตนเองได้ 

5.สาระการเรียนรู้ 
รูปรา่งลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาตแิละสิ่งที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
การใช้วัสดุ อุปกรณ ์สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานศิลปะในชวีิตประจำวันและในชุมชน 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ให้ความรู้พื้นฐาน 
1.ครูใส่เสื้อมัดย้อมสีสันสดใสเข้าสอน(หรือใช้ผ้ามัดย้อมรูปแบบอื่น เช่น ผ้า
คลุมไหล่ ผ้าเช็ดหน้า ตามที่ครูผู ้สอนสะดวก) เพื ่อกระตุ้นความสนใจ
นักเรียน จากนั้นชี้แจงเรื่องที่จะเรียนในชั่วโมงนี้ กิจกรรมโครงงาน เรื่อง 
“มัดย้อมมัดใจ” (ผ้ามัดย้อมใช้ส ีจากธรรมชาติที ่ม ีในชุมชน) และ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น 
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

 

ขั้นที่ 2 กระตุ้นความสนใจ 
1.ครูยกตัวอย่างงานผ้ามัดย้อมทั้งที่เปน็ผลงานจริงและรูปภาพให้นักเรียนดู 
2.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 สำรวจตัวอย่างผลงานที่ครูนำมาให้ดแูล้ว
ช่วยกันวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะ วิธีการทำและประโยชน์ใช้สอยของ
ผลงาน และช่วยกันสำรวจรวบรวมข้อมูลว่า สีจากธรรมชาติที่หาง่าย ใกล้ตวั 
ได้จากอะไรบ้าง พืช ผัก ผลไม้ นั้น ๆ  ให้สีอะไร 
3.นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็น ครูละนักเรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาความรู้ และความคิดเห็นที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
4.ครูสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานผ้ามัดย้อม โดยนำผ้าไปแช่น้ำเปลา่ประมาน 
20 นาที แล้วขยี้ผ้าเพื่อล้างแป้งและสารกันแมลงที่เคลือบผ้าไว้ออกให้หมด 
บิดให้หมาดแล้วสะบัดน้ำออกนำไปมัดย้อมได้เลยโดยไม่ต้องตากให้แห้ง  
ผ้าที่ใช้มัดย้อมควรเป็นผ้าใยธรรมชาติ เช่น ผ้าป่านมัสลิน ผ้าสปันเรยอน 
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าใยกัญชง เสื้อยืดที่เป็นผ้าคอตตอน 100 เปอร์เซ็นต์ 
แนวทางการสอนการผ้ามัดย้อมมีดังนี้ 
แนวทางที่ 1 ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติแบบไม่ต้องใช้สารผนึกสีที่เมื่อย้อม
เสร็จแล้วนำผ้าไปตากแห้ง เมื่อนำไปใช้หรือซักสีจะไม่ตก มีวิธีการดังนี้  
พับผ้าแล้วมัดด้วยยางรัดให้แน่นตามความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นนำผ้าที่มัด
แล้วไปจุ่มสีน้ำตาลที่ได้จากการต้มกาแฟ 1 ช้อนโต๊ะ : น้ำเปล่า 1 ถ้วยตวง 
นำแช่ผ้าไว้ 20 นาที (ยิ่งแช่นานสียิ่งเข้ม) จึงนำผ้าขึ้นปิดให้หมาด แล้วแกะ
ยางรัดออก แล้วนำไปตากในที่ร่มให้แห้ง จะได้ผลงานศิลปะบนผืนผ้า 
ที่สวยงามแปลกตา  
แนวทางที่ 2 ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติที่ใช้ยอมผ้าแล้วต้องใช้สารผนึกสี  
มีวิธีการดังนี้ นำผ้าที่ซักล้างแป้งหรือสารเคลือบผ้าแล้วปิดให้หมาด  ๆ 
พับผ้า มัดด้วยยางรัดให้แน่นตามความคิดสร้างสรรค์ สีที่ใช้มัดย้อมในครัง้นี้
ใช้สีม่วงที่ได้จากการต้มกระหล่ำปลีม่วง ใส่เกลือกงหรือสารส้มที่ป่นเป็น 
ผงแล้ว (สารผนึกสี) ลงไป 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่า 2 ลิตร กรองเอากาก
กะหล่ำปลีม่วงออก เมื่อจะย้อมหรี่ไฟลงใช้ไฟปานกลาง ประมาน 80 องศา 
นำผ้าลงไปแช่ในน้ำกะหล่ำปลีม่วง นาน 15 นาทียิ่งต้มนานสียิ่งเข้ม นำมา
ผ้าขึ้นมาแล้วแกะยางรัดออก แล้วนำไปตากในที่ร่มให้แห้ง จะได้ผลงาน
ศิลปะบนผืนผ้าที่สวยงามแปลกตา (ควรใส่ถุงมือยางขณะทำการย้อมสีผ้า) 
   - สามารถเลือกใช้เทคนิคการมัดผ้าตามแต่ครูผู ้สอนสะดวก เพื ่อให้
นักเรียนได้เห็น ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำจริงที่ชัดเจนและสามารถซักถาม 
ข้อสงสัยได้ 

10  สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น 
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับ
สิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะด ้านการเป ็นพลเม ืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- มีส่วนร่วมในการรักษาสมบัติส่วนรวม ภูมิใจ
ในศิลปะของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

    - สามารถเลือกใช้สีจากธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้สารผนึกสี เมื่อนำไปใช้หรือ
นำไปซักสีจะไม่ตก ได้แก่ น้ำมะนาว : ให้สีน้ำตาลเมื่อแห้งด้วยการใช้เตารีด
รีด ยางกล้วย : ให้สีน้ำตาลเมื่อแห้ง เปลือกมังคุดสด : ให้สีน้ำตาล ขมิ้น :  
ให้สีเหลืองเป็นต้น 
    - สีย้อมจากธรรมชาติที่ต้องใช้สารผนึกสี ได้แก่ แก้วมังกรสีชมพู : ให้ 
สีชมพู ใบเตย/ชาเชียว/ : ให้เขียว ดอกดาวเรือง : ให้สีเหลือง ใบแค : ให้สี
ตองอ่อน เปลือกหอมใหญ่ : ให้สีเหลือง ใบกระเพรา : ให้สีเขียวขี ้ม้า 
กระเจี๊ยบแดง/ บีทรูท : ให้สีแดง เปลือกมังคุด : ให้สีน้ำตาล ดอกอัญชัน : 
ให้สีม่วง แครอท ให้สีส้ม มะเขือเทศ : ให้สีชมพู เป็นต้น  
   - โดยตอนต้มเพื่อสกัดสีจากพืช ผัก ผลไม้ ใส่เกลื่อ 2 ช้อนโต๊ะ : น้ำเปล่า 
2 ลิตร เมื่อย้อมผ้าเสร็จนำผ้าไปแช่น้า ที่มีส่วนผสมสารส้ม 2 ช้อนโต๊ะ :  
น้ำเปล่า 2 ลิตร 
   - พืช ผัก ผลไม้ ทุกชนิดสามารถให้สีจากธรรมชาติได้ทุกชนิด 
   - สารผนึกสี คือ สารที่ทำให้สีที่ย้อมติดทนนาน สีไม่ตก ได้แก่ เกลือ และ
สารส้ม  
   - ครูควรมีผลงานที่ทำสำเร็จแล้วให้นักเรียนดู 
ขั้นที่ 3 จัดกลุ่มความร่วมมือ 
1.นักเรียนแต่ละกลุ่มประชุมวางแผนการทำงาน ด้านเทคนิควิธีการ 
ที่ต้องการทำ รูปแบบผลงานและการออกแบบผลงาน วัสดุ อุปกรณ์
ที่จะใช้ ขั้นตอนการทำงาน หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น  
2.นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ (บางอย่างครูเตรียมสำรองไว้ให้) 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อืน่เขา้ใจ บอกความรู้สกึ 

นึกคิดและจตินาการของตนเอง  
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 

- การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียน
การสอนและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นที่ 4 แสวงหาความรู้ แนวทางปฏิบตัิในการทำกิจกรรม 
1.นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้สร้างผลงานผ้า 
มัดย้อมตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  
2.ครูคอยดูแลอย่างไกล้ชิด และพูดเสริมแรงเป็นพลังบวกแก่นักเรียน  

20 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- คิดหรือจิตนาการ มีความคิดแปลกใหม่ใน 
การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ  ทางศิลปะ 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
1.เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทำงานเสร็จเขียนสรุปโครงงานตามหัวข้อ (โครงงาน
แบบง่ายที่เหมาะกับเด็กป.1 ) 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเมินผลงานและทบทวนขั้นตอนการทำงาน 
ครูและเพื่อนนักเรียนให้คำแนะนำและติชมผลงาน ครูชื่นชมการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน นักเรียนที่บกพร่องทำการปรับปรุงและแก้ไขผลงานและเน้นย้ำ
ให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้วัสด ุอุปกรณ์อย่างประหยัดและรู้คุณค่า แนะนำ
ให้นักเรียนฝึกวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะบนผืนผ้าทำผ้ามัดย้อมเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ  เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชำนาญและต่อยอดความคิดที่จะสร้างสรรค์
ผลงานหรือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื ่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 6 นำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนบางกลุ่ม ออกมานำเสนอผลงานและอธิบายแนวคิด 
ปัญหา – อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ในการทำงานของกลุ่มตนเอง 
ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำในเรื่องที่ยังมีข้อบกพร่อง 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอกถึง 
ข้อควรพัฒนา 
3.ครูและนักเรียนช่วยกันนำผลงานจัดแสดงบนบอร์ดหน้าห้องเรียน 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- ส ่งเสร ิม/ร ่วมร ักษา การทำผลงาน การ
ประกอบอาชีพและการประกอบการโดยใช้หลักการ
ทางศิลปะ สุนทรียะ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ในผลิตภัณฑ ์

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างผลงานทัศนศิลป์ การทำผ้ามัดย้อม 
๒.ภาพตัวอย่างผลงานผ้ามัดย้อมในรูปแบบต่าง ๆ  

 
8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

   
 
               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 ๓๘ เรื่อง มัดย้อมมัดใจ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพจาก : http://www.news.rmutt.ac.th/?p=43648 
             http://www.fullfongidea.com/product/437  

http://www.news.rmutt.ac.th/?p=43648
http://www.fullfongidea.com/product/437


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 งานศิลป์ในชุมชน     เวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง สานศิลป์เพื่อสบืสาน (งานสานลายขัดจากต้นพืชในทอ้งถิ่น)เวลา 1 ชัว่โมง 
วันที่สอน............................................เดือน..........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
          มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณค์ุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชีว้ัด   
ป 1/1 อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์

สร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพื้นฐานในการใชว้ัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

          มาตรฐาน  
           ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์  
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด   
ป ๑/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

 
๒.สาระสำคัญ 
 ศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งมีประโยชน์ด้านความงามและการใช้
สอย ซึ ่งต่างมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ การศึกษาความเป็นมา การนำสิ่งรอบตัวมาสร้างงาน การเลือกและ
ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เข้มแข็ง 
เกิดความสำนึกรู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจรักและหวงแหนผลงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนของ
ตนเอง ทำให้มองเห็นคุณค่าของการสร้างงานศิลปะ และการบอกเล่าแนวคิด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใหม่  ๆ 
ทำให้เกิดทักษะชีวิตในการรู้จักสร้างสรรค์สิ่งทดแทน นำมาซึ่งพื้นฐานในการประยุกต์สู่ทักษะอาชีพในอนาคต 
 
3.สมรรถนะหลัก 

๑.ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
5.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
7.การเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล    
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4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์เรื่อง “สานศิลป์เพื่อสืบสาน” โดยใช้

ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตนเองไดแ้ละตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในผลของงานของ
ตนเอง  
5.สาระการเรียนรู้ 

รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานศิลปะในชีวิตประจำวันและในชุมชน 
 

6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 กิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า (Exploratory)  
1.ครูนำตัวอย่างงานสานของจริงและภาพให้นักเรียนสัมผัสและสังเกต 
นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิดว่า รู้จักสิ่งของเหล่านี้หรือไม่ เคยใช้
หรือไม่และทำด้วยเทคนิควิธีการอะไร ใช้วัสดุอะไร ในชุมชนหรือที่บ้านของ
นักเรียนมีหรือไม่และเราสามารถใช้วัสดุจากพืชที่มีในชุมชนของนักเรียน
ชนิดใดที่น่าจะนำมาใช้สานได้ ? 
2.นักเรียนแบ่งกลุ่มกันและร่วมกันปรึกษาวิเคราะห์หาคำตอบ  
3.ครูเขียนสรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ  บนกระดาน 
4.ครูอธิบายอธิบายสรุปเนื้อหาความรู้และชี้แจงเรื่องที่จะเรียน “สานศิลป์
เพื่อสืบสาน” และจุดประสงค์การเรียนรู ้
 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น 
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม  

สมรรถนะทักษะการคิดขั ้นสูง และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะ วิธีการ เทคนิค
และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลงาน 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) 
1.ครูสาธิตการสานกระดาษสีและสานจากต้นกกราชินี (ตากแห้ง รีดให้แบน
นำมาย้อมสี) เป็นลายขัดหนึ่งที่ง่ายและเป็นพื้นฐานการสานในระดับต่อไป 
ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้
วัสดุที ่จะนำมาสานที ่หาได้ในชุมชนของนักเรียนเอง เช่น เชือกกล้วย 
ผักตบชวาตากแห้ง ใบมะพร้าว ใบลาน ตอก ใบเตยลาย ฯ 
๒.นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์
๓.นักเรียนนำเทคนิควิธีการสาน ที่ได้เรียนรู ้สร้างผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยนักเรียนสามารถนำผลงานสานไปต่อยอดปรับ
ประยุกต์เป็นของใช้ได้ เช่น ที่รองจาน ที่รองหม้อ ตกแต่งกรอบรูป ตกแต่ง
การ์ดอวยพร ตกแต่งปกสมุด หนังสือ เป็นต้น 

30 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตามความคิดร ิเริ่ม
สร้างสรรค์ของตนเอง แปลงความคิดเป็นรูปธรรม 
สมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

-ส่งเสริม/ร่วมรักษา การทำผลงาน การประกอบ
อาชีพและการประกอบการโดยใช้หลักการทางศิลปะ 
สุนทรียะ สมรรถนะรรมความงดงามของธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูค่าในผลิตภัณฑ ์
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) 
1.ครูชี้แจงเกี่ยวกับการนำแสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ว่าเมื่อนักเรียนสามารถ
ทำผลงานเป็นผลสำเร็จแล้ว นักเรียนควรออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
กลุ่มอื ่น ยอมรับฟังคำแนะนำติชมและความคิดเห็นของผู้อื ่น แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
2.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียนจัดวาง
ผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วเล่าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิควิธีการใน 
การสร้างผลงานของตนเอง 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเมินผลงานและทบทวนขั้นตอนการทำงาน 
ครูและเพื่อนนักเรียนให้คำแนะนำและติชมผลงาน ครูชื่นชมการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน นักเรียนที่บกพร่องทำการปรับปรุงและแก้ไขผลงานและเน้นย้ำ
ให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
แนะนำให้นักเรียนฝึกวิธีการถูสีเป็นภาพแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด 
ความชำนาญและต่อยอดความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานหรือนำไปประยุกตใ์ช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ตกแต่งการ์ดอวยพร  
4.จัดแสดงผลงานนักเรียน โดยนำผลงานนักเรียนติดบนบอร์ดเพื ่อเป็น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง 
ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดี 
ถูกต้อง เหมาะสม 

๒๐ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดและจิตนาการของตนเอง  
- การตั้งคำถามและตอบคำถามให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
- พร้อมรับคำติชมเพื ่อนำใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาผลงาน 
- การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียน 

การสอนและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
สมรรถนะด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/
ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- มีส่วนร่วมในการรักษาสมบัติส่วนรวม ภูมิใจ
ในศิลปะของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง 
 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างผลงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับการสาน 
๒.ภาพตัวอย่างผลงานการสานรูปแบบต่าง ๆ  
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8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
               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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓๙ เรื่อง สานศิลป์เพื่อสืบสาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพจาก : http://1chicken-coop.blogspot.com/2012/10/blog-post_765.html 
             http://kingsang02.blogspot.com/2010/02/blog-post.html 

งานสานลายขดั  จากต้นพืชในทอ้งถิ่น 

http://1chicken-coop.blogspot.com/2012/10/blog-post_765.html
http://kingsang02.blogspot.com/2010/02/blog-post.html


 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 งานศิลป์ในชุมชน     เวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง ดอกไม้ริมทาง    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน............................................เดือน.........................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
         มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป 1/1 อภปิรายเกีย่วกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ป ๑/3 มีทักษะพืน้ฐานในการใช้วสัดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป ์

         มาตรฐาน  
         ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัด   
ป ๑/1 ระบุงานทศันศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

๒.สาระสำคัญ 
 ศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตั ้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั ้งมีประโยชน์ด้านความงามและการใช้สอย  
ซึ่งต่างมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ การศึกษาความเป็นมา การนำสิ่งรอบตัวมาสร้างงาน การเลือกและประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่มีในท้องถิ่น สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เข้มแข็ง เกิดความสำนึกรู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจรักและ
หวงแหนผลงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง ทำให้มองเห็นคุณค่าของการสร้างงานศิลปะ และการบอก
เล่าแนวคิด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ ทำให้เกิดทักษะชีวิตในการรู้จักสร้างสรรค์สิ่งทดแทน นำมาซึ่งพื้นฐานในการ
ประยุกต์สู่ทักษะอาชีพในอนาคต 

3.สมรรถนะหลัก 
๑.ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
5.ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทมีและมีภาวะผู้นำ 
7.การเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ทีม่ีสำนึกสากล    

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์เรื่อง “ดอกไม้ริมทาง” โดยใช้ความคิด

สร้างสรรค์และจินตนาการของตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในผลของงานของตนเอง  

5.สาระการเรียนรู้ 
รูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนษุย์สร้างข้ึน 
การใช้วัสด ุอุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป ์
สร้างงานศิลปะในชีวิตประจำวันและในชุมชน 
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6.กระบวนการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จัดสถานการณ์ที่จำเป็นต่อการเรีนรรู้ 
ครูนำพวงมาลัย และดอกไม้ที่ได้รับจากวันไหว้ครู ให้นักเรียนดูแล้ว
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ดอกไม้เหล่านี้นำมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะได้หรือไม้ อย่างไร 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดเห็น  
- ใช้ภาษาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม   

ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงความรู้โดยการสร้างความคิดรวบยอดจาก
สถานการณ ์
1.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอ
แนวคิดต่าง ๆ    
2.ครูเขียนสรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ  บนกระดาน 
3.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนช่วยกันคิดและ
ที่ตัวครูเองใช้ในการแก้ปัญหา ครูชี้แจงเนื้อหาที่จะเรียน เรื่อง ดอกไม้ริมทาง 
และจุดประสงค์การเรียนรู ้

10 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 

ขั้นที่ 3 ผู้เรียนลงมอืปฏิบตัิจริง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา   
1.ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปรวบรวมข้อสังเกตที่ได้ 
2.ครูสาธิตการใช้วัสดุอุปกรณ์ สร้างผลงานทัศนศิลป์ “ดอกไม้ริมทาง” ให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงาน ดังนี้ 
แนวทางที่ 1 นำดอกแห้ง ใบไม้แห้ง มาจัดวางและติดตกแต่งบนกระดาษให้
สวยงาม ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จากนั้นใช้กาวลาเท็กซผ์สม
น้ำทาเคลือบทิ้งไว้ให้แห้ง ผลงานจะมีความเงางามและคงทนมากขึ้น 
แนวทางที่ 2 นำดอกไม้ ใบไม้สด ขยำเป็นก้อนวาดภาพระบายสีลงบน
กระดาษตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
แนวทางที่ 3 “พิมพ์ภาพดอกไม้สด” นำดอกไม้ ใบไม้สด เลือกที่มีสีสัน
สดใส ชัดเจน วางบนกระดาษนำกระดาแข็งวางทับใช้ค้อนทุบเบาแค่พอให้
ดอกไม้ช้ำและมีสีออกมา ทุบให้ตรงกับดอกไม้หรือใบไม้ที ่วางไว้ให้ทั่ว  
เปิดออกดูถ้าตรงไหนสยีังไมต่ิดนำกระดาษปิดทับแล้วทุบใหม่ เมื่อได้ผลงาน
ตามที่พอใจแล้วจึงแกะเศษดอกไม้หรือใบไม่สดออก วิธีนี้จะได้ภาพที่เกิด
จากการทำภาพพิมพ์ดอกไม้หรือใบไม้สด สามารถปรับประยุกต์ทำตกแต่ง
บนผืนผ้าได้ 
3.นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
4.นักเรียนนำเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้ทดลองสร้างผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 

25 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม  

- การพัฒนาสร้างผลงาน ตามความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง แปลงความคิดเป็น
รูปธรรม 

ขั้นที่ 4 นำความรู้ไปประยุกต์ใช ้
ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปความรู ้และนำเสนอแนวทางการนำ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลงานทัศนศิลป์ “ดอกไม้ริมทาง” ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

5 สมรรถนะด้านทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- ส่งเสริม/ร่วมรักษา การทำผลงาน การ
ประกอบอาชีพและการประกอบการโดยใช้
หลักการทางศิลปะ สุนทรียะ สมรรถนะรรม
ความงดงามของธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มมูค่าในผลิตภัณฑ์ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 5 สะท้อนความคิดอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ ์
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนบางคน ออกมานำเสนอผลงานและเล่าเกี่ยวกับ
ผลงานของตนเองครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมี
ข้อบกพร่อง  
2.นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ และบอกถึง 
ข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์และคุณค่าของการสร้างผลงาน
ทัศนศิลป์ “ดอกไม้ริมทาง” 
4.ครูให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงจุดประสงค์ 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื ่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ
แห่งตน 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป
พร้อมรับคำติชมเพื ่อนำใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาผลงาน 

ขั้นที่ 6 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
นำผลงานนักเรียนจัดแสดงงานที่บอร์ดหน้าห้องเรียน 

ครูทำ
ใน

ชั่วโมง 
ว่าง 

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- พร้อมรับคำติชมเพื่อนำใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาผลงาน 

ขั้นที่ 7 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่
ครูซักถามปัญหาเกี ่ยวกับการสร้างผลงานที ่ต ่างจากเดิม ให้นักเรียน 
ช่วยกันตอบ ดังนี้ 
๑.เราสามารถนำผลงานจากการเรียน เรื่อง “ดอกไม้ริมทาง” ไปใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง 
๒.นักเรียนคิดว่าเราใช้ดอกไม้ ใบไม้แห้ง ติดตกแต่งบนพื้นวัสดุใดได้บ้าง 

5 สมรรถนะด ้านการเป ็นพลเม ืองที่
เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

- มีส่วนร่วมในการรักษาสมบัติส่วนรวม ภูมิใจใน
ศิลปะของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างผลงานทัศนศิลป์ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควธิีการ
ต่าง ๆ จากดอกไม ้

๒.ตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ จากดอกไม้รูปแบบต่าง ๆ  
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8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
     
               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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๔๐ เรื่อง ดอกไม้ริมทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพจาก :      https://sangkae.wordpress.com/tag/ 
                  https://www.facebook.com/kapoodshop/posts/290843434443456 

รูปร่าง รูปทรง 
ของสิ่งต่าง ๆ  

ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

https://sangkae.wordpress.com/tag/
https://www.facebook.com/kapoodshop/posts/290843434443456
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แบบบนัทึกการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัต ิ

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 

 
รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.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 

2.การแสดง
ความคิดเห็น 

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 
9-10   ดีมาก 
7-8     ดี 
5-6     ปานกลาง 
3-4  พอใช้ 
1-2     ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 
 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช ้
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

     

2.การปฏิบัติงาน      
3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
4.ความประณีตสวยงาม      
5.ผลงานสำเร็จ      

 
ระดับคุณภาพ 
17-25   ดีมาก 
13-16   ดี 
9-12     ปานกลาง 
5-8    พอใช ้
1-4       ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การ
วางแผนและ
เลือก ใช้วัสดุ
อุปกรณ ์

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดอุุปกรณ์
ในการทำงาน
เหมาะสมครบถ้วน 
สอดคล้องกับภาระ
งาน 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงาน
เหมาะสม
ครบถ้วน  
 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได้ 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน
ถูกต้อง ครบถ้วน 
จัดองค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะ
ในการทำงาน
ร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขัน้ตอนได้
ถูกต้อง จัด
องค์ประกอบ
ได้เหมาะสม มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 
 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได ้
มีทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกัน
ได ้ 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน ได้
ถูกต้องบาง
ขั้นตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลงาน แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่
เคยมีมาก่อน หรอื
การนำความรู้เดิม
มาคิดดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิดเป็น
สิ่งใหม่ขึ้น  

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
ใหม่ๆ ไม่เคยมี
มาก่อน หรือ
การนำความรู้
เดิมมาคิด
ดัดแปลง 
 

ผลงานเป็นการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเป็นสิ่ง
ใหม ่ 

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่าง ๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง สสีัน
กลมกลืน สมดุล มี
ความเป็นเอกภาพ 
สวยงาม 
 
 
 

ผลงานมีความ
ประณีต มี
ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง สีสัน
กลมกลืน 
สวยงาม 
 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมคีวาม
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 
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รายการ
ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด 
สื่อความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
สามารถปรับปรุง
แก้ไขผลงานให้ดีขึ้น
และมีคุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ 
ทันเวลาที่
กำหนด ส่ือ
ความหมาย
ตรงตามภาระ
งานเป็น
แบบอย่างแก่
ผู้อื่น สามารถ
นำไปใช้
ประโยชน์ได้  
 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ ส่ือ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ ส่ือ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

เลขท่ี พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม สรุป 
ผ่าน/ไม่ผ่าน ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
พฤติกรรมการร่วม

กิจกรรม 
การสังเกต 

พฤติกรรมการ
ทำงาน 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและสามารถ 
ปฏิบัติงานจนได้ผล
งานที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม และร่วม
ปฏิบัติงานและ
ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ผลงาน
ไม่สำเร็จตาม 
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทีป่รกึษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ด ี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์

 
คณะทำงาน 
 นางศุภลักษณ ์ มีปาน ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวชลากร เจริญผล ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายชาตรี คีรีเดช ครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
   โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
 นางสาวรัชนี พลอยพานิช ครู วิทยฐานะครชูำนาญการ 
   โรงเรียนวัดลานบญุ สำนักงานเขตลาดกระบัง 
 นางสาวกัญทิมา วิเศษแก้ว ครู วิทยฐานะครชูำนาญการ 
   โรงเรียนวัดจันทรป์ระดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
 นางสาวเนาวรัตน์  ฝ้ายเทศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
   กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
   ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
   สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา 

ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานเิทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นายฤทธิไกร คำเฮียง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายกรศษิฏ ์ มีทรัพย์มั่น ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวสริญภักด์ สุริโย ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศึกษานเิทศก์ สำนักการศึกษา 
 
ผู้ออกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท ์พนักงานโรงพิมพ์   
   สำนักการศึกษา 


