
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนศิลป์ 



คำนำ 

  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วย รวม 40 ชั่วโมง ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์  จำนวน   6 ชั่วโมง  

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง วาด พิมพ์ ป้ัน สร้างสุข จำนวน 10 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง งานกระดาษแสนสนุก จำนวน   4 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ จำนวน 10 ชั่วโมง  

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง งานศิลป์ท้องถิ่นเรา จำนวน 10 ชั่วโมง 

               คณะผู ้จ ัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับตัวชี ้ว ัดและสาระ  
การเรียนรู ้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 พื้นฐานงานศิลป์  6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทัศนธาตุกับงานศิลป์ 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วาดเส้นให้เป็นภาพ 12 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง รูปเรขาพาเพลิน 17 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติซ่อนรูป (รูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 22 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภาพสวยด้วยสี 28  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 34  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด พิมพ์ ปั้น สร้างสุข 44 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง อุปกรณ์ตรงหน้า..ทำอะไรได้ 44 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ดีลายเส้นตัวฉัน  (วาดภาพตนเองเป็นลายเส้น) 49 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ครอบครัวและเพ่ือนบ้านของฉัน 53 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง เรื่องราววันวาน (วาดภาพประสบการณ์)                                  57 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง พับได้เป่าดีสร้างสีสัน 62 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ร่องรอยของธรรมชาติ 67 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง มือฉันสร้างศิลป์ (พิมพ์ภาพจากอวัยวะ) 72 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ปั้นเส้นเป็นเรื่อง 77 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ตะกร้าผลไม้ 82 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สวนสัตว์ในฝัน 87 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานกระดาษแสนสนุก 96 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ตัดรูปประกอบร่าง  (ตัดกระดาษปะติดเป็นรูปร่างเรขาคณิต) 96 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง ฉีกกระดาษปะติดเป็นเรื่องราว  101 
                                  (ฉีกกระดาษเป็นอย่าง ๆ แล้วมาประกอบเป็นเรื่องราว)   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง ออกแบบสร้างสรรค์งานกระดาษ (ปะติดกระดาษชนิดต่าง ๆ ) 106 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง บอร์ดสวยด้วยกระดาษสี 111 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ 122 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง ขยำขยี้ได้รูป 122 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ผลไม้โปรดของฉัน (ผลไม้ 3 มิติ) 127 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง ที่ใส่ดินสอส่วนตัว 131 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง แต่งช้อนให้พ่ีกระต่าย 136 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง บ้านหลังเล็ก (จากแก้วกระดาษ) 141 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง บ้านลังหลังใหญ่ (งานกลุ่ม จากกระดาษลัง) 146 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ต้นไม้ DIY 151 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง บ้านลอยฟ้า 156 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง โมบายทะเล 161 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง วัสดุเหลือใช้เก็บเงินออม 166 
 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา  176 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง งานศิลป์ในท้องถิ่นเรา  176 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง มีอะไรในวัด  185 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ศิลปะไทย..ทำไมสวยงาม  189 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง ปลากระดาษลายขัด (งานสาน)  195 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง ของเล่นเด็กไทย 1 (ประดิษฐ์ว่าวไทย)  201 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ของเล่นเด็กไทย 2 (ปั้นตุ๊กตาเด็กไทย)  206 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง พืชพ้ืนถิ่นสร้างสีสวย  211 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นไทย  216 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง เมื่อฉันแต่งชุดไทย  221 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง บ้านฉันสวยด้วยภูมิปัญญา (สร้างงานไทยนำไปตกแต่งบ้าน)  227 
คณะทำงาน  237 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 40 ชั่วโมง  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 

 

หน่วย
ที ่

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลัก 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 

1 พ้ืนฐานงานศิลป์ ศ ๑.๑  
ป ๒/๑ 
ป ๒/๒ 
ป ๒/๓  

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละ    

จิตวิทยาศาสตร์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทีมและ 

มีภาวะผูน้ำ  

เขียนระบุชื ่อรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
วงกลม วงร ี สามเหล ี ่ยม ส ี ่ เหล ี ่ยม นำท ักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ การสังเกต การจำแนก มาศึกษาเส้น สี รูปร่าง 
รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งาน
วาด งานปั ้น และงานภาพพิมพ์  เพื ่อให้เกิดทักษะความคิด
สร้างสรรค์อย่างมีสุนทรียภาพ รู้จักการคิดแก้ปัญหาและการ
ทำงานร่วมกัน  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จของงาน  

8 15 4 
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วาดเส้นเล่นส ี
 
 
 
 
 
 
 
       

ศ ๑.๑   
ป ๒/๒ 
ป ๒/๓  
 ป ๒/๖  

 
 
 
    
 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละ    

จิตวิทยาศาสตร์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทีมและ 

มีภาวะผูน้ำ 
 
 

เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่าง  ๆเช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม ในงานปั้น
และงานพิมพ์ภาพ ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์  การวิเคราะห์
เชื่อมโยง จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว  
ทักษะชีวิต การสื ่อสาร กระบวนการทำงานร่วมกัน อย่างมี
สุนทรียภาพทางความงาม มีวิจารณญาณ รู ้จักการแก้ปัญหา  
มีความคิดสร้างสรรค์จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็น
นวัตกรรมได้ 
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หน่วย
ที ่

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลัก 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 

๓ งานกระดาษแสนสนุก ศ ๑.๑   
ป ๒/๕ 

   

๑.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
๒.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.การสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละ

จิตวิทยาศาสตร ์
๔.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๕.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
๖.การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทีมและมี

ภาวะผูน้ำ 

ใช ้ท ักษะการค ิด ศ ึกษาค ้นคว ้ าและสำรวจด ้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต ้องเหมาะสมและปลอดภัย นำมาคิด
สร้างสรรค์ภาพปะติดจากกระดาษ จากการพับกระดาษ 
และนำกระดาษมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน  เพื่อต่อยอด
ความคิดเป็นนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 
 

8 15 4 

4 ศิลปะ 3 มิติ ศ 1.1  
ป 2/3  
ป 2/4  

       ป 2/8 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละ

จิตวิทยาศาสตร์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทีมและมี

ภาวะผูน้ำ 

การนำเส้น รูปร่าง ในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น 
งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ  มาศึกษาค้นคว้า 
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อภิปรายเกี่ยวกับการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ งานโครงสร้าง
เคลื่อนไหว อย่างมีสุนทรียภาพและมีความคิดสร้างสรรค์
จนสามารถพัฒนาเป ็นนว ัตกรรมได ้  โดยม ีท ักษะ
กระบวนการที่ดีและเหมาะสม 

10 20 4 
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หน่วย
ที ่

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลัก 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 

5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา ศ 1.1 
ป 2/2  
ป 2/6 
ป 2/7 

ศ 1.2 
ป 2/1  

       ป 2/2 

1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ

จิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี

ภาวะผู้นำ 

เรื ่องราวในงานทัศนศิลป์การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงใน
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด
ภาพถ่ายทอดเรื ่องราว งานปั ้น และงานพิมพ์ภาพ เห็น
ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน มีความภูมิใจ
ในความเป็นชาติ อนุรักษ์ สืบทอด  สร้างผลงานทัศนศิลป์ 
จากวัสดุต่าง  ๆ เพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาจให้เกิดเป็นทักษะชีวิต 
การเรียนรู้ แก้ปัญหาในการทำงาน  การใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับยุกต์สมัยและปลอดภัย อย่างมีวิจารณญาณ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์     เวลา 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทัศนธาตุกับงานศิลป์   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๑  บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 

๒.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม สามารถนำมาเป็นพ้ืนฐานใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานภาพพิมพ์ โดยใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  
การสังเกต การรู้จักจำแนก เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวต่าง ๆ  ที่พบแล้วใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการ
ทำงานร่วมกัน คิดแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงาน นำเสนอแนวคิดให้ผู้อ่ืนรับรู้และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้
งานที่สร้างขึ้นมีคุณค่า 

3.สมรรถนะหลัก 
3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า  ระบุ  บรรยายเกี่ยวกับลักษณะทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และนำความรู้

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
 5.1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และกระบอก 
 5.2 เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ
งานพิมพ์ภาพ 

5.3 เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเร ียนตอบคำถามกระตุ ้นความคิดเกี ่ยวกับทัศนธาตุใน 
งานทัศนศิลป์และรูปร่างรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.จุด เส้น สี  รูปร่าง รูปทรงเป็นอย่างไร 
๓.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างทัศนธาตุที ่มีอยู ่ในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์ทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี รูปร่างและรูปทรง 

ของส ิ ่งต ่าง ๆ ที ่อย ู ่ ในธรรมชาติในส ิ ่งแวดล้อมและ 
ในงานทัศนศิลป์ 

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓ - ๔ คน แล้วพานักเรียนลงไปศึกษา
ค้นคว้าเรื่องทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง รอบตัวที่มีอยู่
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนและร่วมกันบันทึก
สิ่งที่พบเห็น 
2.ให้นักเรียนแยกแยะว่า จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง รอบตัวที่พบมี
ความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกทัศนธาตุต่างๆ ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูให้นักเรียนดูภาพทัศนธาตุต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ที่นักเรียน 
ไม่เคยพบเห็น และร่วมกันอภิปรายความแตกต่างระหว่างทัศนธาตุ
ที่พบในธรรมชาติและทัศนธาตุที่พบในงานทัศนศิลป์  
2.ครูและนักเรียนดูภาพและสังเกตร่วมกันเกี่ยวกับทัศนธาตุในงาน
ทัศนศิลป์ประเภท งานวาด งานปั้น งานพิมพ์ 
๓.นักเรียนกลุ่มเดิม นำลักษณะของทัศนธาตุต่าง ๆ รอบตัวที่ค้นพบ
มาช่วยกันวาดเป็นภาพ แล้วต่อเติมให้สวยงามตามความคิดและ
จินตนาการ 
 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลจำแนกทัศนธาตุต่าง ๆ ที่
พบในงานทัศนศิลป ์
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี ่ยวกับทัศนธาตุในงาน
ทัศนศิลป์ 
 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน     

    - การเปรียบเทียบ ประยุกตส์ิ่งที่ค้นพบใหม
 ่

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
ครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง
เพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
2.ให ้น ักเร ียนในช ั ้นเร ียน ช ่วยก ันประเม ินผลงานของ 
เพื่อน ๆ และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7.๑ แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
7.๒ ภาพทัศนธาตุต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ ที่นักเรียนไม่เคยพบเห็น 
7.3 ภาพทัศนศิลป์ประเภท งานวาด งานปั้น งานพิมพ์ 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถามหรือ 
การแสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
        (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
        (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองทัศนธาตุกับงานศิลป์ 
 

         ๑. ภาพองค์ประกอบของทัศนธาตุ (จุด  เส้น  รูปร่าง  รูปทรงและสี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพจาก: https://edutainment01.files.wordpress.com/2013/01/image-asp.jpg 
 
    
 
 

https://edutainment01.files.wordpress.com/2013/01/image-asp.jpg
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองทัศนธาตุกับงานศิลป์ 

 
2.ภาพตัวอย่างลักษณะรูปร่างรูปทรงที่มีในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๑ สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ สิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
 

๓.ภาพตัวอย่างผลงานเกี่ยวกับทัศนศิลป์ 
    ๓.๑ งานวาด  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
    ๓.๒ งานพิมพ์   

 
 
 
 
 
 

 
    ๓.๓ งานปั้น    
 
 
 

 

   ภาพจาก:   https://image1.slideserve.com/2138099/slide17-l.jpg 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์     เวลา 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วาดเส้นให้เป็นภาพ   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๑  บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 

๒.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม สามารถนำมาเป็นพ้ืนฐาน
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปั้น และงานภาพพิมพ์ โดยใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
การสังเกต การรู ้จ ักจำแนก เส้น สี ร ูปร ่าง ร ูปทรง พื ้นผิ วต่าง ๆ ที ่พบแล้วใช ้ความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์  
ใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน คิดแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงาน นำเสนอแนวคิดให้ผู้อ่ืนรับรู้และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน จะทำให้งานที่สร้างขึ้นมีคุณค่า 

3.สมรรถนะหลัก 
3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบอกชื่อเส้นที่นักเรียนวาดได้ถูกต้องและนำเส้นมาวาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างมั่นใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
5.1 ลักษณะของเส้นต่าง ๆ เช่น  เส้นตรงแนวตั้ง  เส้นตรงแนวนอน  เส้นโค้ง  เส้นเฉียง ในงานทัศนศิลป์ 
5.2 การให้ความรู้สึกต่อเส้นลักษณะต่าง ๆ  
5.3 การใช้เส้นวาดภาพระบายสีให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันตามลักษณะของเส้น 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับเส้นในงาน
ทัศนศิลป์และลักษณะเส้นต่าง ๆ ให้ความรู้สึกอย่างไร 
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างเส้นต่าง ๆ กับความรู้สึกของ
เส้นแต่ละชนิด 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด 

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์ชนิดชองเส้นกับความรู้สึกของเส้น  

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1.ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับเส้นที่สามารถมองเห็นได้ในธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน ครูพานักเรียนลงไปศึกษา
ค ้นคว้าเร ื ่องเส ้นล ักษณะของเส ้นจากส ิ ่ งต ่าง ๆ รอบตัว  
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียนและร่วมกัน 
จดบันทึก 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การส ังเกต รวบรวมข ้อม ูลจำแนกเส ้นต ่าง ๆ  
ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือปฏิบัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูให้นักเรียนดูภาพเส้นต่าง ๆ ที่นักเรียนไม่เคยพบเห็น 
และอธิบายถึงเรื่องเส้นกับความรู้สึกในภาพให้นักเรียนเข้าใจ
จนสามารถตอบคำถามและปฏิบัติงานได้ 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึงชนิดเส้นและความรู้สึกของ
เส้นแต่ละลักษณะ 
๓.นักเรียนกลุ่มเดิม นำลักษณะของเส้นต่าง ๆ  ที่ค้นพบ มาช่วยกัน
วาดเป็นภาพที ่สื ่อสารถึงความเร็ว ความมึนงง ความเรียบเฉย  
ความไม่มั่นคง ฯลฯ แล้วระบายสีตามจินตนาการ   

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือปฏิบัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเส้นและความรู้สึก
ของการใช้เส้นแต่ละลักษณะในงานทัศนศิลป์ 
 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรยีบเทียบ ประยุกตส์ิ่งที่ค้นพบใหม่ 

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของ
ตนเอง ครูชมเชย ให้กำลังใจ และแนะนำนักเรียนที ่ยังมี
ข้อบกพร่องเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลงาน 
2.นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพ ูดส ื ่อสารให ้ผ ู ้อ ื ่นเข ้าใจ บอกความร ู ้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
- การรู้จักปญัหา และวิธีแก้ปัญหาทีพ่บ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7.๑ แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
7.2 ภาพเส้นแต่ละชนิด 
7.3 ภาพที่ประกอบด้วยเส้นแบบต่าง ๆ    
7.4 ภาพผลงานลายเส้นในงานทัศนศิลป์ เช่น ลายเส้นในงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ ในงานประดิษฐ์ 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็น แบบบันทึกการตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง วาดเส้นให้เป็นภาพ 

 

๑.ภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ และความรู้สึก 
 
 

๒.ภาพที่แสดงความรู้สึกของเส้นต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

๓.ภาพตัวอย่างผลงานเกี่ยวกับเส้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพจาก : หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ ป.๒ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)      
                     https://www.trueplookpanya.com/data/product/uploads/teacher1/40.jpg 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์     เวลา 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง รูปเรขาพาเพลิน    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป  ๒/๑   บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 

๒.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สามารถนำมาเป็นพื้นฐาน 
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆเช่น งานวาด งานปั้น และงานภาพพิมพ์ โดยใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
การสังเกต การรู้จักจำแนก เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิวต่าง  ๆที่พบแล้วใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการทำงาน
ร่วมกัน คิดแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงาน นำเสนอแนวคิดให้ผู้อื่นรับรู้และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้งาน 
ที่สร้างขึ้นมีคุณค่า 

3.สมรรถนะหลัก 
3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถระบุชื ่อและอธิบายความแตกต่างของรูปร่าง  รูปทรงเรขาคณิตได้และนำรูปร่าง

รูปทรงเรขาคณิตมาสร้างผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

5.สาระการเรียนรู ้
รูปร่าง หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้างและความยาว 

          รูปทรง หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือมีทั้งส่วนกว้าง 
ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก ให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตรและมีน้ำหนัก 
          รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต หมายถึง รูปร่าง รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอน เช่น รูปร่าง
สามเหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม รูปร่างสี่เหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปร่างวงกลมและรูปทรงกลม เป็นต้น   
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery  Learning) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นนำ  สงสัย /สังเกต 
1.ครูนำภาพรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต มาตั้งคำถามให้ 
นักเรียนช่วยกันตอบถึงความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรง  
2.นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากความแตกต่างของภาพ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด 

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์ความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรง  

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน สัมผัส / สำรวจ / สืบค้น 
1.ครูนำสื่อของจริงเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตมาให้
นักเรียนดู เพ่ือให้นักเรียนสามารถจำแนกแยกแยะได้ถูกต้อง  
2.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๓-๔ คน ครูนำสื่อให้นักเรียน 
ในกลุ่มช่วยจำแนกว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรง 
๓.นักเรียนในกลุ ่มเดิมช่วยกันคิดและถ่ายทอดว่าสิ ่งของ 
ใกล ้ต ัว ม ีร ูปร ่างและร ูปทรงเรขาคณิตอะไรบ ้างเป็น
องค์ประกอบ 

1๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสัมผัส สำรวจ เพื่อจำแนกตามลักษณะ
ของรูปร่างและรูปทรง และสำรวจสิ่งของใกล้ตัวเพื่อ
วิเคราะห์รูปร่าง รูปทรง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน  

ขั้นที ่3 ขั้นฝึกทักษะ  สั่งสม 
1.ครูให้นักเรียนดูภาพสิ่งของต่าง ๆ  ที่มีส่วนประกอบของรูปร่าง
และรูปทรงเราขาคณิตในการออกแบบ 
๒.ครูให้นักเรียนแต่ละคนฝึกออกแบบสิ่งของใกล้ตัวจากรูปร่าง 
รูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย ๆ  
๓.ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม นำรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต จากที่ศึกษา 
มาช่วยกันต่อเติมเป็นภาพให้สวยงามตามความคิดและจินตนาการ 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับ

สิ่งที่ค้นพบ 
- การเปรยีบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม ่

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม  

ขั้นที ่4 ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปร่างและรูปทรง
และถ่ายทอดผลงานที่แตล่ะกลุม่สร้างสรรค์ข้ึน 

๑๐ 
 
 
 
 

 

สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจ บอกความรูส้ึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ท่ีได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 

 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7.๑ แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน  
7.2 ภาพรูปร่าง  รูปทรงเรขาคณิต 
7.3 สิ่งของจริงที่เป็น รูปร่าง  รูปทรง เรขาคณิต 
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8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็น แบบบนัทึกการตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

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

…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………….
....………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 

 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
         (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
         (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง รูปเรขาพาเพลิน 

 

๑.รูปร่าง  รูปทรง เรขาคณิต 

 

 

 
 

 

๒.ตัวอย่างผลงานรูปร่าง รูปทรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก:  https://flipartsclassroomthailand.files.wordpress.com/2014/07/25570712-111147-40307199.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/84/6b/4f/846b4fc3cd844475fb0e0bae5180b2ca.jpg 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์     เวลา 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติซ่อนรูป    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.....................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๑   บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 

๒.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สามารถนำมาเป็นพื้นฐาน 
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปั้น และงานภาพพิมพ์ โดยใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
การส ังเกต การร ู ้จ ักจำแนก เส ้น ส ี ร ูปร ่าง ร ูปทรง พื ้นผ ิวต่าง ๆ ที่ พบแล้วใช ้ความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์  
ใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน คิดแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงาน นำเสนอแนวคิดให้ผู้อ่ืนรับรู้และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน จะทำให้งานที่สร้างขึ้นมีคุณค่า 

3.สมรรถนะหลัก 
3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถระบุชื่อและอธิบายความแตกต่างของรูปร่าง รูปทรงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

และนำรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสร้างผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

5.สาระการเรียนรู ้
5.1 ลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ เช่น รูปร่างของต้นไม้ ก้อนหิน ดอกไม้ ใบไม้ เป็นต้น 
5.2 ลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม เช่น บ้าน รถ สะพาน ดินสอ กรรไกร เป็นต้น 
5.3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
๑. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับรูปร่าง  รูปทรง
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะท ักษะการค ิดข ั ้นส ู ง และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะห์ลักษณะของรูปร่างและรูปทรงใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1. ครูยกตัวอย่างเกี ่ยวกับรูปร่างและรูปทรงที ่ม ีอย ู ่ ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนแยกแยะให้เห็นถึง
ความแตกต่าง 
2. ครูให้นักเรียนดูภาพของรูปร่าง และรูปทรงในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ปรากฎในงานทัศนศิลป์ 
 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกรูปร่าง 
ร ูปทรงของส ิ ่ งท ี ่มองเห ็นในธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกันช่วยกันคิด
แก้ปัญหา วางแผนในการทำงาน 

 

ขั้นที ่3 ขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึงรูปร่างและรูปทรงใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน พูดคุยแสดง
ความคิดเห็นในการนำลักษณะของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติ 
และส ิ ่ งแวดล ้อม มาสร ้างสรรค ์ผลงานทัศนศ ิลป ์ตาม
จินตนาการ 

1๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และ

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมคิดแนวทางในการปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 
- การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 
 

ขั้นที ่4 ขั้นแสวงหาความรู้ แนวทางปฏิบัติในการทำ
กิจกรรม 
๑. ครูพานักเรียนลงไปศึกษาค้นคว้ารูปร่าง รูปทรงที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน   
๒. นักเรียนในกลุ ่มช่วยกันระดมความคิด จากประสบการณ์  
การศ ึกษาค ้นคว ้า  มาสร ้างผลงานทัศนศ ิลป ์ท ี ่สวยงาม 
ตามจินตนาการ 
๓. ครูเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 

25 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่

และสิ่งที่เคยพบเห็น   
- ความสามารถทางอารมณ์ในการยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่นและการเข้าร่วมสังคมด้วย
การทำงานกลุ่ม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่5 ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ 
1. น ักเร ียนในกลุ ่มช ่วยสร ุปแนวคิดจากประสบการณ์ 
ที่ศึกษา และจากผลงานที่ปฏิบัติ 
๒. ครูตรวจสอบ แนะนำ นักเรียน ชมเชยและให้กำลังใจ แนะนำ
นักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลงาน 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่

เหมาะสม 

ขั้นที ่๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
1. ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของ
ตนเองอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ 
แสดงความคิดเห็นในการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็น
ทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
- ยอมรับและช่ืนชมผู้อื่น 

 
7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

7.๑ แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
7.๒ ภาพรูปร่างในงานทัศนศิลป์ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.๓ ภาพรูปทรงในงานทัศนศิลป์ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.๔ ภาพตัวอย่างผลงานเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่ใช้รูปร่างรูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

8.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

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

     (......................................................) 
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ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ธรรมชาติซ่อนรูป 

 

                ๑.ภาพรูปร่างในงานทัศนศิลป์ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
    
 
 
 
 
 

 ๒.ภาพรูปทรงในงานทัศนศิลป์ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๓.ภาพตัวอย่างผลงานเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่ใช้รูปร่างรูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

ภาพจาก: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/48DKAAVSO8U1bCBDko2oqidGOvyYMx1UwLllC7-kodGrvkP9il- 
https://www.thaikasetsart.com/wp-content/uploads/2012/06/kaset-0039.5.jpg 

 https://lh3.googleusercontent.com/proxy/6a8P0bIZ41heqNj21ug0Rxa4_M_MNSCMA-  
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSi_-Sj070OK-  



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์     เวลา 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภาพสวยด้วยสี    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
ป  ๒/๑  บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
 

๒.สาระสำคัญ 
  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สามารถนำมาเป็น
พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานภาพพิมพ์ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ การสังเกต การรู้จักจำแนก เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิวต่าง ๆ ที่พบแล้วใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน คิดแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงาน นำเสนอแนวคิดให้ผู้อื่นรับรู้และ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้งานที่สร้างขึ้นมีคุณค่า 

3.สมรรถนะหลัก 
3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนมีความเข้าใจสามารถอธิบายความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสี ระบุชื่อสีในวงจรสี เลือกใช้สีแต่ละ

ประเภทในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมั่นใจด้วยความภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
สีในวงจรสี ประกอบไปด้วย สีขั้นที่ ๑ หรือแม่สี  สีขั้นที่ ๒ และสีขั้นที่ ๓ 
ประเภทของสี เช่น สีไม้ สีชอล์ค สีน้ำ 
วิธีการวาดภาพระบายสีให้ภาพสวยงาม 

 
 
 



29 
 

๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับภาพต่าง ๆ 
ที่ครูนำมาให้ดู บอกประเภทของสีที่ใช้ในภาพ พร้อมทั้งแสดง
ความรู้สึกท่ีมีต่อภาพนั้น ๆ  
2. ครูอธิบายเชื ่อมโยงระหว่างประเภทของสีแต่ละชนิด 
ที่นำมาใช้ในผลงานทัศนศิลป์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะหเ์กี่ยวกับประเภทของสีและการเลือกใช้สี 

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1. ครูนำภาพตัวอย่างในงานทัศนศิลป์ที่ระบายสีสวยงามให้
นักเรียนสังเกต แยกแยะว่าในภาพมีสีอะไรบ้าง และศึกษาว่า
สีที่ระบายในภาพเหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งที่นักเรียนเคย
พบเจอในชีวิตประจำวันหรือไม ่
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน และใช้สื่อการเรียน
เรื่อง วงสี ช่วยกันหาคำตอบว่าแม่สี, สีขั้นที่ ๒, สีขั้นที่ ๓ มีสี
อะไรบ้าง 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกสีในภาพของ
งานทัศนศิลป์และวเิคราะห์สีในวงจรส ี
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
1. ครูนำภาพลายเส้นที่ยังไม่ได้ลงสีให้นักเรียนดู และช่วยกัน
ระดมความคิดเพ่ือกำหนดสีในภาพ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึงสีที ่จะนำมาใช้ในการ 
ระบายภาพ และแนวทางในปฏิบัติงานเพื ่อให้ภาพวาด 
มีความสวยงาม  
๓. นักเรียนกลุ่มเดิมวาดภาพตามหัวข้อที่ครูกำหนด และ
ช่วยกันระบายสีโดยเลือกใช้สีตามความถนัดเพื่อให้เกิดผล
งานทัศนศิลป์ที่สวยงาม 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับ

สิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
คร ูและน ักเร ียนร ่วมก ันสร ุปความร ู ้วงสี  ประเภทของสี   
ให้คำชมเชยแก่นักเรียนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกตส์ิ่งที่ค้นพบใหม ่

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and 
Sharing) 
1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของ
ตนเองครูชมเชยและให้กำลังใจและแนะนำนักเรียนที่ยังมี
ข้อบกพร่องในผลงานที่สร้างสรรค์ 
2. ให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพ่ือน ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึกคิดของ

ตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7.๑ แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
7.2 ภาพวงสีในงานทัศนศิลป์ 
7.3 ภาพสีประเภทต่าง ๆ 
7.4 ภาพผลงานทัศนศิลป์ที่ลงสีสวยงาม 

 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

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

     (......................................................) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ภาพสวยด้วยสี 

 

๑.ภาพวงสีในงานทัศนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.ภาพสีประเภทต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              สีไม ้    สีชอล์ค 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีน้ำ        สีโปสเตอร ์
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ภาพสวยด้วยสี 

 

๑.ภาพผลงานทัศนศิลป์ที่ลงสีสวยงาม 
                        ผลงานสีไม ้     ผลงานสีชอล์ก  

 
 
 
 
 
 
 

            
               ผลงานสีน้ำ                                    ผลงานสีโปสเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      ภาพจาก: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRytBTXv2p   
                   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSiWWFXhL  

        https://i.ytimg.com/vi/VuP04D4O_Zs/maxresdefault.jpg 
        https://fr.lnwfile.com/g2aacy.jpg 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์     เวลา 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๑  บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
 

๒.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม สามารถนำมาเป็น
พื้นฐานในการสร้างงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานภาพพิมพ์ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ การสังเกต การรู้จักจำแนก เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิวต่าง ๆ ที่พบแล้วใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน คิดแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงาน นำเสนอแนวคิดให้ผู้อื่นรับรู้และ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้งานที่สร้างขึ้นมีคุณค่า 

3.สมรรถนะหลัก 
3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะ ประเภทของงานทัศนศิลป์แบบต่าง ๆ และปฏิบัติงาน

ทัศนศิลป์แต่ละประเภทได้อย่างสร้างสรรค์และภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
ทัศนศิลป์ประเภทงานวาด  เช่น  ภาพวาดแสงเงาด้วยดินสอ ภาพวาดระบายสีไม้ ภาพวาดระบายสีน้ำ 
ทัศนศิลป์ประเภทงานปั้น  เช่น การปั้นนูนต่ำ  การปั้นนูนสูง การปั้นลอยตัว 
ทัศนศิลป์ประเภทงานพิมพ์  เช่น การพิมพ์ภาพจากอวัยวะ การพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับลักษณะงาน
ทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงระหว่างงานทัศนศิลป์แต่ละประเภท 
ว่ามีรูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างไร 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ 

ด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1. ครูยกตัวอย่างเกี ่ยวกับงานทัศนศิลป์ทั ้ง ๓ ประเภท  
(งานวาด งานปั้น งานพิมพ์) เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองศึกษา
ความแตกต่างของรูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน และให้นักเรียนช่วยกัน
ระดมความคิดในการเขียนจำแนกความแตกต่างของรูปแบบ
ผลงานและการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ทั้ง ๓ ประเภท 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกความ
แตกต่างของรูปแบบและแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
1. ครูทำฉลากเพื ่อให้น ักเร ียนจับเลือกประเภทผลงาน
ทัศนศิลป์ที่จะต้องปฏิบัติ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๓. ครูกำหนดสถานการณ์ ให้นักเรียนจัดทำของขวัญปีใหม่ 
ด้วยรูปแบบการสร้างสรรค์งานตามที ่จ ับฉลากได้ แล้ว
นักเรียนในกลุ่มระดมความคิดและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน  

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และ

ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื ่อน 

ในกลุ่ม 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิด ปัญหา และการแก้ปัญหา 
ของกลุ่ม  

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่ 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1. ครูให้ตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของ
ตนเองครูชมเชยและให้กำลังใจ และแนะนำนักเรียนที่ยังมี  
ข้อบกพร่อง 
2. ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพ่ือน ๆ  
และบอกถึงการนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์อื ่น ๆ โดยครูให้
คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผูต้าม และสมาชกิที่ดีของกลุ่ม 
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่พบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7.1 แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
7.2 ภาพตัวอย่างงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด 
7.3 ภาพตัวอย่างงานทัศนศิลป์ประเภทงานปั้น 
7.4 ภาพตัวอย่างงานทัศนศิลป์ประเภทงานพิมพ์ 

8.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

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

 (...........................................................) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38 
 

บันทึกหลังสอน 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 

 

๑.ภาพงานทัศนศิลป์ประเภทงานวาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.ภาพงานทัศนศิลป์ประเภทงานปั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๓.ภาพงานทัศนศิลป์ประเภทงานพิมพ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก:  
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTs1ti1bSjZOcijubaA80dNkjJ_Ym1vJIBHK8jpruYg90QbISlb&usqp=CAU 

https://i.pinimg.com/originals/7c/b9/a0/7cb9a07eb8fe4639ef35d9242ab0f2e8.jpg 
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แบบประเมินการกิจกรรมจัดการเรียนรู้  
แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

 
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 

ไมม่ีข้อมูล
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) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

     

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

 
ระดับคุณภาพ 
๒๑-2๕  ดีมาก 
1๖-๒๐    ดี 
๑๑-1๕      ปานกลาง 
๖-๑๐    พอใช้ 
1-๕        ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1.การ
วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

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
องค์ประกอบได้มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนและ
ทำงานร่วมกัน
ได้ 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ไดถู้กต้องบาง
ขั้นตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

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

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเป็นการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเป็นสิ่ง
ใหม่ 

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่าง ๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปรา่ง รูปทรง 
สีสนักลมกลืน 
สมดลุ มีความ
เป็นเอกภาพ 

สวยงาม 

ผลงานมคีวาม
ประณีต มีขนาด 
รูปรา่ง รูปทรง 
สีสนักลมกลืน 

สวยงาม 

ผลงานมคีวาม
ประณีต มีขนาด 
รูปรา่ง รูปทรง สีสนั
กลมกลืน  

ผลงานมคีวาม
ประณีต 

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 
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รายการ
ประเมิน 

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

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ทันเวลาที่
กำหนด สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
สามารถปรับปรุง
แก้ไขผลงานให้ดีขึ้น
และมีคุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ 
ทันเวลาที่
กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่
กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

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

1     
2     
3     
4     
5     

 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 

รายการประเมิน วิธีการ 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

พฤติกรรม 
การร่วมกิจกรรม 

การสังเกต
พฤติกรรม 
การทำงาน 

สนใจ ต ั ้ งใจเข ้าร ่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง
มีส่วนร่วมในการแสดง
ความค ิ ดเห ็ นและ
สามารถปฏิบัติงานจน
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

สนใจ ต ั ้ งใจเข ้าร ่วม
ก ิ จกรรมและร ่ วม
ปฏ ิบ ั ต ิ งานและได้  
ผลงานตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

สนใจ ต ั ้ งใจเข ้ าร ่ วม
ก ิ จกรรมแต ่ ผลงาน 
ไม่สำเร็จตามระยะเวลา 
ทีก่ำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด พิมพ์ ปั้น สร้างสุข    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง อุปกรณ์ตรงหน้า..ทำอะไรได้  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรือ่งราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพื่อนบ้าน 
 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงาน 
โดยการศึกษา ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 
ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ 
เส้น สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงาน ตลอดจนใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาที่พบ
จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 

3.สมรรถนะหลัก 
 3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย สามารถนำวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานทัศนศิลป์ได้ด้วยตนเอง  

5.สาระการเรียนรู ้
 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้และดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ นำมางานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑. ครูนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆให้นักเรียนดู แล้ว
ตั ้งคำถามกระตุ ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ว่าผลงาน
ทัศนศิลป์เหล่านี ้เป็นผลงานประเภทใด ใช้วัสดุอะไรในการ
สร้างสรรค ์
2. นักเร ียนแบ่งกลุ ่มกันและร่วมกันวิเคราะห์ว ่า ผลงาน
ทัศนศิลป์เหล่านี้ เป็นผลงานประเภทใดและใช้วัสดุอะไรในการ
สร้างสรรค ์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะหส์ังเกตทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ โดยใช้ทัศนธาตุที่เป็นเส้น รูปร่างสร้างงาน
ทัศนศิลป์ตา่ง ๆ   

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
๑. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเภทของผลงาน
ทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบและสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนลองช่วยกัน
ค้นหาข้อมูลของผลงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบ 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูล ลักษณะ วิธีการ 
เทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำผลงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบ 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลูและเลอืกใช้อุปกรณ์ตาม
ความสนใจ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
๑. ครูสาธิตการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ 
แต่ละประเภทให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
2. นักเรียนทดลองสร้างผลงานทัศนศิลป์จากวัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ จนชำนาญ และทดลองออกแบบและสร้างสรรค์ ผลงาน
ทัศนศิลป์ในรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ 
3. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตนเอง และกำหนดสถานการณ์ให้
นักเรียน เลือกใช้ในวัสดุ อุปกรณ์ใกล้ตัวที ่มี เพื ่อร่วมกัน
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การนำเอาวัสดุอุปกรณ์

มาสรา้งสรรค์เป็นงานทัศนศลิป์    
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือนำวสัดุอุปกรณ์มาสรา้งสรรคเ์ป็นงาน
ทัศนศิลป์    

- การสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม
และห้องเรยีน 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
นักเรียนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ใกล้ตัว และสร้างสรรค์ผลงาน
ตามประเภทของงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบ 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่ 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม 
2.นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ 
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึกคิด

ของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7.๑ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานศิลปะต่าง ๆ เช่น สีชนิดต่าง ๆ พูก่ัน จานสี ดินน้ำมัน ฯลฯ 
7.2 ภาพผลงานทัศนศิลป์ 

8. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
        
 

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

 
 

 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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           ตวัอย่างภาพผลงานทศันศิลป์ 

ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง อุปกรณ์ตรงหน้า..ทำอะไรได้ 
 
 
ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ภาพโดย: เด็กชายสกลวัศ   บุญเต็ม 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด พิมพ์   ปั้น สร้างสุข    เวลา  10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ลายเส้นตัวฉัน  (วาดภาพตนเองเป็นลายเส้น)  เวลา  1  ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน........................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 
 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงาน 
โดยการศึกษา ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 
ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ 
เส้น สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงาน ตลอดจนใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาที่พบ
จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 

3.สมรรถนะหลัก 
 3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องเส้นและนำเส้นมาวาดเป็นรูปตนเองในอิริยาบถต่าง ๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ 
  

5.สาระการเรียนรู ้
 สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้นเปน็รูปร่าง การวาดเส้นเป็นรปูตนเองในอิริยาบถต่าง ๆ 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑. ครูนำเสนอผลงานการเขียนภาพจากลายเส้นในลักษณะต่าง ๆ  
ให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
ว่าผลงานจากลายเส้นเหล่านี้เปน็ผลงานประเภทใด ใช้เส้นอะไรเปน็
ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่าง ๆ 
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงรูปร่างต่าง ๆ ที่เราพบเห็นทั้งในธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้นเกิดจากการนำเส้นในลักษณะต่าง ๆ มาจัด
องค์ประกอบรวมกัน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์สังเกตเส้นในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  

 

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
๑. ครูนำภาพวาดลายเส้นคนมาให้นักเรียนศึกษาแบ่งกลุ่ม
นักเรียนและร่วมกันวิเคราะห์ว่า ภาพวาดลายเส้นคนเหล่านี้ 
ประกอบด้วยเส้นอะไร ในส่วนใดบ้าง 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลชนิดของเส้นและ
ลักษณะของเส้นต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการสร้างผลงานวาด
ภาพลายเส้นตัวฉัน 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลูจำแนกชนิดของเส้น
และลักษณะของเส้นตามความสนใจ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาคำตอบ 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
๑. ครูสาธิตการนำเส้นมาวาดประกอบในภาพคน และอธิบาย
ขั้นตอนการนำเส้นในแต่ละลักษณะมาจัดองค์ประกอบรวมกัน
ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
2. ครูกำหนดสถานการณ์ให้น ักเร ียน วาดภาพลายเส้น 
ตัวฉัน โดยให้วาดภาพนักเรียนกำลังเล่นกีฬาร่วมกัน และแต่ละ
คนในกลุ่มแสดงอากัปกริยาในอิริยาบถต่าง ๆ ตามกีฬาแต่ละ
ชนิดที่กลุ่มเลือก พร้อมทั้งนำเส้นต่าง ๆ มาจัดองค์ประกอบเข้า
ไปในภาพให้สวยงาม 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกชน ิดของเส ้นและล ักษณะของ เส้น 

ที่นำมาออกแบบสร้างสรรค์   
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กับเพื่อนใน

กลุ่มและห้องเรียน 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้เกี ่ยวกับชนิดของเส้น
ลักษณะของเส้น และเหตุผลในการเลือกเส้นชนิดต่าง ๆ มาใช้
ในภาพ  

5 
 
 
 

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่ค้นพบใหม่ 

 
 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.ครูส ุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม  
ครูชมเชยและให้กำลังใจ และแนะนำข้อบกพร่อง 
2.นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และ
บอกถึงการนำไปประยุกต์ใช้ โดยครูตั ้งคำถามที่กระตุ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
๓.นำผลงานไปจัดบอร์ดหน้าชั้นเรียน 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ บอกความรู้สึก

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ที่ได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
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๗.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7.๑ ผลงานการเขียนภาพจากลายเส้นในลักษณะต่าง ๆ 
7.2 ภาพวาดลายเส้นคน 

๘.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
        

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

 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด   พิมพ์ ปั้น สร้างสุข    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ครอบครัวและเพื่อนบ้านของฉัน  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 
 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงาน 
โดยการศึกษา ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 
ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ 
เส้น สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงาน ตลอดจนใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาที่พบ
จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 

3.สมรรถนะหลัก 
 3.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

3.2 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.3 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
3.4 ทักษะการคิดข้ันสูง และนวัตกรรม 
3.5 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และนำเส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ทัศนศิลป์ได้อย่างน่าชื่นชม 

5.สาระการเรียนรู ้
 ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง และรูปทรงวาดภาพ
เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน
บ้าน ว่ามีการทำกิจกรรมอะไร อย่างไรกันบ้าง ในแต่ละวัน  
2.ครูนำภาพครอบครัว มาให้นกัเรียนดูพร้อมทั้งให้บอกว่าใน
ภาพประกอบด้วยเสน้ สี รูปรา่ง และรูปทรงอะไรบ้าง 
๓.ครูอธิบายเชื่อมโยง เส้น สี รปูร่าง และรูปทรงที่พบในภาพ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะหส์ังเกตเส้น สี รูปร่าง และรูปทรงที่พบ

เห็นรอบตัว 

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔- ๕ คน ครูพาลงไปศึกษาค้นคว้า เพื่อ
สังเกตอิริยาบถของบุคคลที่พบเห็น  
2.นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะท่าทาง การแสดงออก การจัดวาง
ตำแหน่ง ขนาด ระยะใกล้ ไกล ของการจัดภาพ  

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูลและจำแนกเส้น สี รูปร่าง และ
รูปทรงที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ การปฏิบัติงานร่วมกัน 
ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม วาดภาพระบายสี 
โดยนำประสบการณ์จากครอบครัว หรือชุมชน ที่อาศัย มาวาด
เป็นภาพโดยกำหนดหัวข้อ ครอบครัวที่ฉันรัก หรือชุมชนของเรา 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเห็นและประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ  
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

และห้องเรยีน 
ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ในการจัดองค์ประกอบภาพ
เกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนบ้าน การนำ เส้น สี รูปร่าง และ
รูปทรง มาสร้างสรรค์ผลงาน  

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่ 

 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and 
Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม 
2.นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น 
 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึกคิด

ของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ท่ีได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.แหล่งเรียนรู้บุคคลในโรงเรียน 
๒.ตัวอย่างภาพครอบครัว 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
       
  

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

 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 

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

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
 

 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด  พิมพ์ ปั้น สร้างสุข    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง เรื่องราววันวาน  (วาดภาพประสบการณ์)   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 
 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงาน 
โดยการศึกษา  ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 
ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ 
เส้น สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงานตลอดจนใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหา 
ที่พบจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 

3.สมรรถนะหลัก 
 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า สังเกต แยกแยะ นำเส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมมาใช้ความคิด

สร้างสรรค์ จินตนาการ ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวันเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างน่าชื่นชม  

5.สาระการเรียนรู ้
 ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง และรูปทรง การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการวาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราววันวาน (วาดภาพประสบการณ์)  
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑.ครูกระตุ้นให้นักเรียนออกมาบอกเล่าเรื ่องราวของตนเองให้
เพื่อนและครูฟังว่าช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนทำกิจกรรมอะไรหรือ
ไปเที่ยวที่ไหนมาและพบเจอเหตุการณ์ประทับใจอะไรบ้าง  
2.ครูอธิบายเชื่อมโยง สิ่งที่นักเรียนประทับใจว่าเพราะเหตุใด 
นักเรียนจึงจำสิ่งนั้นได้ และทำไมจึงมีความประทับใจ และอะไร
เป็นจุดเด่นของเร่ืองนั้น 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- ว ิเคราะห์ส ังเกต สี ร ูปร ่างร ูปทรงลักษณะ ขนาด 

ที่พบเห็นรอบตัว 

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
๑.ครูนำภาพวาดคนในสถานที ่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นตัวอย่าง มาให้
นักเรียนวิเคราะห์ว่า เห็นอะไรในภาพ มีการจัดวางภาพอย่างไร พร้อมทั้ง
ให้แนวคิดว่า หากนักเรียนจะถ่ายทอดภาพที่เกิดจากความประทับใจ 
ที่เล่ามา จะนำมาถ่ายทอดเป็นภาพได้อย่างไร  
2.แบ่งกลุ ่มนักเรียนกลุ ่มละ ๔-๕ คน ระดมความคิดเกี ่ยวกับภาพ
ตัวอย่างที่ครูนำมาให้ศึกษา 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต รวบรวมข้อมลูและจำแนก สี รูปร่าง 

และรูปทรงที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมือ การปฏิบัติงานร่วมกัน 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าในกลุ่มมีความประทับใจ
อะไรในโรงเรียน แล้วอะไรเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดความประทับใจ พร้อม
ทั ้งนำเหตุการณ์นั ้นมาวาดถ่ายทอดเป็นภาพ พร้อมทั ้งระบายสีให้
สวยงาม 
 
 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเห็นและประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ  
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

และห้องเรยีน 
ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ การเขียนภาพ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และการจับจุดเด่นในเรื่องราวราว
เหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่ 

 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม 
2. นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ  ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอก
ถึงข ้อควรพัฒนา โดยคร ูให ้คำถามกระตุ ้นให้น ักเร ียนแสดง 
ความคิดเห็น 
 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึกคิด

ของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ท่ีได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ภาพคนในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
2.ตัวอย่างภาพวาดถ่ายทอดประสบการณ์ 
 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
        
 

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

 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เร่ือง เร่ืองราววันวาน   
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                ภาพโดย: เด็กหญิงมะลิวัลย์ แต่งงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพโดย: เด็กหญิงอมรรัตน์ เปี่ยมสุวรรณ 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด พิมพ์ ปั้น สร้างสุข    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง พับได้เป่าดีสร้างสีสัน   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
        ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
        ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
        ป ๒/๔ มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
        ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 
 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงานโดย
การศึกษา  ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงานตลอดจนใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาที่พบจน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนเทคนิคการพับสีและเป่าสีได้ เลือกใช้สีได้กลมกลืนและเหมาะสม ชื่น

ชมเห็นคุณค่าในผลงานตนเองและผู้อ่ืน 

5.สาระการเรียนรู ้
มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์   สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ โดยเน้น สีน้ำ สีโปสเตอร์ 

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบการพับและเป่าสี  
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา 
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวกับภาพต่าง ๆ ที่ครู
นำมาให้ดู แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ ถึงกระบวนการและ
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ แสดงความรู้สึกที่มีต่อภาพนั้น  ๆ 
2.ครูอธิบายเชื ่อมโยงระหว่างเทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
ผลงานต่าง ๆ ที่ครูนำมาให้ดู ประเภทของสีที่นำมาใช้ในผลงาน
ทัศนศิลป์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์กระบวนการ 

เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1.ครูนำภาพตัวอย่างการพับสีและเป่าสีให้นักเรียนดู แบ่งกลุ่ม
นักเรียนกลุ่มละ ๔-๕ คน ให้สังเกต วิเคราะห์ แยกแยะว่าในภาพใช้สี
อะไร ใช้วัสดุและวิธีการใดในการสร้างสรรค์  
2.นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกต วิเคราะห์ แยกแยะว่าในภาพใช้ 
สีอะไร ใช้วัสดุและวิธีการใดในการสร้างสรรค์ นำมาประยุกต์ใช้ใน 
การพับสีและเป่าสีของตนเอง 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต วิเคราะห์ แยกแยะการใช้สีและ
วิธีการในการสร้างสรรค ์
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูสาธิตการพับสีและเป่าสีพร้อมแนะนำการผสมสีให้นักเรียน 
ดูเป็นตัวอย่าง โดยใช้สื ่อเรื ่องสีขั ้นที่ ๑ สีขั ้นที่ ๒ และสีขั ้นที่ ๓ 
ประกอบ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
2.ครูมอบหมายให้นักเรียนกลุ ่มเดิม ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยวิธีการพับสีและวิธีการเป่าสี ให้เกิดองค์ประกอบที่สวยงาม 
๓.นักเรียนปฏิบัติงานตามที่ครูกำหนด และช่วยกันใช้เทคนิค วิธีการ
ที่ถนัดเพ่ือให้เกิดผลงานที่สวยงาม 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
- การสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับเพื่อนใน

กลุ่มและห้องเรียน 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการพับสีและการเป่าสี สี ความ
เหมือนหรือความแตกต่างของการพับและเปา่สี ประเภทของสีที่ใช้ในการ
สร้างผลงาน  

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่ 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม ครูชมเชยและ
ให้กำลังใจ และแนะนำข้อบกพร่อง 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอกถึง
ข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
๓.นำเสนอผลงานจัดบอร์ดหน้าชั้นเรียน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ท่ีได้รบัมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ตัวอย่างภาพการพับและเป่าสี 
๒.สื่อการจัดการเรียนรู้  เรื่องสีขั้นที่ ๑ สีขั้นที่ ๒ และสีขั้นที่ ๓ 

 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
         (...........................................................) 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                               ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
             (.......................................................) 
 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
          (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เร่ือง พับได้เป่าดีสร้างสีสัน 

 

 
ภาพตัวอย่างการเป่าสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพตัวอย่างการพับสี 
 
 
 
 
 
 
            ภาพจาก: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTs1ti1b   
              
 
 
 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTs1ti1b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SjZOcijubaA80dNkjJ_%20Ym1vJIBHK8jpruYg90QbISlb&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTs1ti1b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SjZOcijubaA80dNkjJ_%20Ym1vJIBHK8jpruYg90QbISlb&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTs1ti1b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SjZOcijubaA80dNkjJ_%20Ym1vJIBHK8jpruYg90QbISlb&usqp=CAU


 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด พิมพ์ ปั้น สร้างสุข    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ร่องรอยของธรรมชาติ   เวลา  1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 

 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงานโดย
การศึกษา  ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงานตลอดจนใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาที่พบจน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 
 

3.สมรรถนะหลัก 
 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนรู้และอธิบายความหมายของการพิมพ์และมีทักษะพื้นฐานในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ

พิมพ์ได้เหมาะสม ชื่นชมเห็นคุณค่าในผลงานตนเองและผู้อื่น 
 

5.สาระการเรียนรู ้
สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เน้นเส้น  สี รูปร่าง และรูปทรง สร้างสรรค์การ

พิมพ์ภาพ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ  
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑.ครูนำเสนอผลงานตัวอย่างการพิมพ์ภาพจากวัสดุต่าง ๆ  ที่ได้จาก
แม่พิมพ์ใกล้ตัวให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิด 
การคิดวิเคราะห์ว่าผลงานภาพพิมพ์เหล่านี้ต่างจากผลงานภาพวาด
อย่างไร   
2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ว่า ผลงานการพิมพ์เหล่านี้ ใช้
แม่พิมพ์อะไรในการสร้างสรรค์และพิมพ์เป็นภาพอะไรบ้าง  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- วิเคราะหส์ังเกตทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมมาสรา้งการพิมพภ์าพ  

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
๑.ครูแนะนำและกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้า
หาข้อมูล เลือกประเภทของวัสดุที่มีอยู่รอบตัว มาทดลองสร้าง
ร่องรอยพิมพ์ภาพตามท่ีสนใจและชื่นชอบ 
2.นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูล  ลักษณะ  วิธีการ 
เทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพที่ชื่นชอบ 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลูและเลือกใช้วสัดตุามความสนใจ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
๑.ครูนำวัสดุที่เตรียมมา เชน่ ใบไม้ กิ่งไม้ ก้านกล้วย ฝาขวด กุญแจ 
ฯลฯ สาธิตการสร้างร่องรอยที่เกิดจากการพิมพ์ภาพ ให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจ 
2.นักเรียนทดลองสร้างร่องรอยที่เกิดจากการพิมพ์ภาพจากวสัดทุี่มี
อยู่ในสิ่งแวดล้อม จนชำนาญ และทดลองออกแบบสร้างสรรค์ 
สร้างร่องรอยผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบอื่นที่ตนเองชื่นชอบ เชน่ 
การขูดสี 
3.ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตนเอง และกำหนดสถานการณ์ให้
นักเรียน เลือกใช้ในวัสดุใกล้ตัวที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกัน 
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้และอธิบายความหมายของการพิมพ์และมี

ทักษะพื้นฐานในการเลือกใช้วัสดุอปุกรณ์ในการพมิพ์ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือนำวสัดุอุปกรณ์มาสรา้งสรรคเ์ป็นงาน
ทัศนศิลป์    

- การสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับเพื่อนใน
กลุ่มและห้องเรียน 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
1.นักเรียนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม มา
สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพที่ชื่นชอบ 
 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม 
2.นักเรียนกลุ่มอื่น  ๆช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน  ๆและบอกถึง
ข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียน แสดงความคิดเห็นใน
การนำไปประยุกต์ใช้ 
 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึก

คิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีที่ไดร้บัมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานพิมพ์ภาพต่าง ๆ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ก้านกล้วย ฝาขวด กุญแจ สีโปสเตอร์ สีน้ำ  
พู่กัน จานสี ฯลฯ  

๒.ภาพผลงานตัวอย่างการพิมพ์ภาพ 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
        
 

ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
         (...........................................................) 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
        (.......................................................) 
 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
        (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เร่ือง ร่องรอยของธรรมชาติ 

 

ตัวอย่างการพิมพ์ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างสีที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ 

 

 

 

 
 
 
 

 
                      สีน้ำ               สีโปสเตอร์                 สีไม้สร้างร่องรอยโดยการขูดสี 
 

 

 

 ภาพจาก:  https://flipartsclassroomthailand.files.wordpress.com/2014/07/25570712-111147-40307199.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/84/6b/4f/846b4fc3cd844475fb0e0bae5180b2ca.jpg 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด พิมพ์ ปั้น สร้างสุข    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง มือฉันสร้างศิลป์ (พิมพ์ภาพจากอวัยวะ)  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 

  ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 

 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงานโดย
การศึกษา  ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง ต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงานตลอดจนใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาที่พบจน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 
 

3.สมรรถนะหลัก 
 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการพิมพ์ภาพจากนิ้วมือได้  มีทักษะในการสร้างสรรค์ เลือกใช้วัสดุ

อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ชื่นชม เห็นคุณค่าในผลงานตนเองและผู้อ่ืน 
 

5.สาระการเรียนรู ้
สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที ่อยู ่ในสิ ่งแวดล้อม เน้นเส้น  สี รูปร่าง และรูปทรง 

สร้างสรรค์การพิมพ์ภาพ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ  
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา
(นาที) 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑. ครูนำผลงานตัวอย่างการพิมพ์ภาพจากนิ้วมือให้นักเรียนดู  
ตั ้งคำถามกระตุ ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ช่วยกันคิด
วิเคราะห์ว่าผลงานพิมพ์นี้ใช้อวัยวะใดในร่างกายและสามารถคิด
ประยุกต์สร้างสรรค์พิมพ์เป็นรูปอะไรได้บ้างนอกจากที่ครูให้ดู  
2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ผลงาน
การพิมพ์ภาพที่ครูให้ดู  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- คิดวิเคราะห์ คิดประยุกต์ ต่อเตมิผลงานการ

พิมพ์ภาพจากนิ้วมือ  

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
๑.ครูแนะนำและกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน สืบค้นและ
รวบรวมหาข้อมูล ช่วยกันสรุปวิเคราะห์ว่าอวัยวะใดในร่างกายตนเอง
สามารถนำมาเป็นแม่พิมพ์ในการสร้างงานพิมพ์ภาพได้เหมาะสมทีสุ่ด  
2.นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันสืบค้นและรวบรวมหาข้อมูล ลักษณะ 
วิธีการ เทคนิควิธีการพิมพ์ภาพจากอวัยวะของตนเองที่ถนัด 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลูและเลอืกใช้วัสดุ
ตามความสนใจ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
๑.ครูเตรียมสีน้ำหรือสีโปสเตอร์เข้ม  ๆสาธิตการพิมพ์ภาพจากนิ้วมือให้
นักเรียนดู เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ครูนำดินสอหรือสีไม้
ตกแต่งภาพนิ ้วมือให้เกิดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ให้นักเรียนช่วยกัน
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
2.ครูให้นักเรียนเข้ากลุ ่มของตนเอง และกำหนดสถานการณ์ให้
นักเรียนใช้นิ้วมือสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพเป็นเรื ่องราวตามที่สนใจ 
พร้อมตกแต่งต่อเติมให้สวยงาม 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้และอธิบายความหมายของการพิมพ์และมีทักษะ

พื้นฐานในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ ์
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร ่วมม ือนำว ัสด ุอ ุปกรณ์มาสร ้างสรรค์เป็น 
งานทัศนศิลป์    

- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มและ
ห้องเรียน 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
นักเรียนสรุปขั้นตอนการพิมพ์ภาพจากนิ้วมือ บอกปัญหา อุปสรรค
ที่พบจากการทำงาน และวิธีปรบัปรุงผลงาน 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญ 
แห่งตน 

- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่ 
ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม 
2.นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ ้นให้นักเร ียน   
แสดงความคิดเห็นและการนำไปประยุกต์ใช้งาน 
 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีที่ไดร้บัมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานพิมพ์ภาพต่าง ๆ สีโปสเตอร์ สีน้ำ พู่กัน จานสี ฯลฯ  
๒.ภาพผลงานตัวอย่างการพิมพ์ภาพ 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
        

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

ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 
                                                              ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
           (...........................................................) 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
          (.......................................................) 
 
 
                                                               ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
         (.......................................................) 

 

 

 



77 
 

ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1๓ เรื่อง มือฉันสร้างศิลป ์(พมิพ์ภาพจากอวัยวะ) 
 

 
ตัวอย่างงานปั้นจากนิ้วมือ 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพจาก: https://edutainment01.files.wordpress.com/2013/01/image-asp.jpg 

 

https://edutainment01.files.wordpress.com/2013/01/image-asp.jpg


 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด พิมพ์ ปั้น สร้างสุข.    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ปั้นเส้นเป็นเรื่อง    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน....................................................................พ.ศ................................. 

 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 

 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงาน 
โดยการศึกษา  ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 
ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ 
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงานตลอดจนใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาที่พบ
จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 

3.สมรรถนะหลัก 
 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนมีความรู้ สามารถอธิบายความหมายของงานปั้น มีทักษะพ้ืนฐานในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใน

งานปั้น สร้างงานปั้นเป็นเรื่องราวตามความคิดและจินตนาการ ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

5.สาระการเรียนรู ้
สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่นเส้น  สี รูปร่าง และรูปทรง 

สร้างสรรค์งานปั้นถ่ายทอดเรื่องราว มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์  
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เกี่ยวรูปแบบวิธีการปั้น 
วัสดุที ่ใช้ในงานปั ้น โดยครูนำผลงานปั ้นจากวัสดุต่าง  ๆ ให้
นักเรียนศึกษา สังเกต วิเคราะห์ อภิปราย 
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับเส้นลักษณะต่าง ๆ ที่เคยเรียนมา 
เช่น เส้นโค้ง เส้นหยัก เส้นขด เส้นตรง ฯลฯ และให้นักเรียน
อภิปรายว่าถ้าเรานำดินน้ำมันมาสร้างเป็นเส้นเหล่านั้นจะทำได้
หรือไม่ และทำเป็นรูปอะไรได้บ้าง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- สังเกต วิเคราะห์และอภิปราย รูปแบบวิธีการปั้น 

วัสดุที่ใช้ในงานปั้น  

ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.ครูสาธิตการปั้นโดยการขดเป็นรูปให้นักเรียนดู ครูให้นักเรียน
ดูงานปั ้นตัวอย่าง แบบต่าง ๆ ให้นักเรียนสังเกต แยกแยะ
เปรียบเทียบความแตกต่าง 
2.นักเรียนทดลองนำดินน้ำมันมาขดเป็นชื่อเล่นของตนเอง และ
แยกแยะเปรียบเทียบความแตกต่างของงานปั้นในแต่ละประเภท 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต จำแนกแยกแยะรูปแบบงานปั้น 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกันช่วยกันคิดแก้ปัญหา 
วางแผนในการทำงาน 

ขั้นที ่3 ขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึงรูปแบบวิธีการปั้น วัสดุที่
ใช้ในงานปั้น สรุปความหมายของการปั้น 
๒.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔- ๕ คน พูดคุยแสดงความ
คิดเห็นในการนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นเส้นสร้างเรื่องราวตาม
สถานการณ์ที่จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ 

1๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับ

สิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

- การร่วมคิดแนวทางในการปฏิบตัิงานและ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

- การสรา้งและรักษาความสมัพันธ์กับเพือ่นในกลุ่ม 
- การยอมรบัความคิดเหน็ซึ่งกันและกันภายในกลุม่ 

ขั้นที ่4 ขั้นแสวงหาความรู้ แนวทางปฏิบัติในการทำกิจกรรม 
๑.ครูมอบหมายให้นักเรียนนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นเส้นสร้างสรรค์
เป็นเร่ืองราวตามความนึกคิดและจินตนาการของตนเอง  
๒.นักเรียนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิด จากประสบการณ์  
ที่ศึกษาค้นคว้า มาสรา้งสรรค์งานปั้นตามจนิตนาการ 
๓.ครูเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรกึษาและแนะนำแนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 
 
 
 

25 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่และสิ่งที่

เคยพบเห็น   
- ความสามารถทางอารมณ์ในการยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่นและการเข้าร่วมสังคมด้วยการทำงานกลุ่ม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่5 ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ 
1.นักเรียนในกลุ่มช่วยสรุปแนวคิด จากประสบการณ์ที่
ศึกษาและจากผลงานที่ปฏิบัติ 
๒.ครูตรวจสอบผลงาน ชมเชยและให้กำลังใจ แนะนำ
นักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลงาน 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึกคิด

ของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่เหมาะสม 

ขั้นที่ ๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเก่ียวกับผลงานของตนเอง 
อธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ 
แสดงความคิดเห็นในการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึกนึกคิด

ของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
- ยอมรับและช่ืนชมผู้อื่น 

 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ตัวอย่างงานปั้นประเภทต่าง ๆ 
๒.วัสดุปั้นที่มีในท้องถิ่น 
๓.อุปกรณ์งานปั้นเบื้องต้น 

 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

    
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
                                                             ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
       (...........................................................) 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                              ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
         (.......................................................) 
 
 
                                                              ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
         (......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๔ เร่ืองปั้นเส้นเป็นเรื่อง 
 

 
                           การปั้นเส้นจากดินน้ำมันเป็นเรื่อง   
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 

                           ภาพโดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด  พิมพ์ ปั้น สร้างสุข    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ตะกร้าผลไม้    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
  ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 

ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 

 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ สามารถนำมาสร้างงานโดย
การศึกษา  ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง ต่าง ๆ ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงาน ตลอดจนใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาที่พบจน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ 

3.สมรรถนะหลัก 

 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 

3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ อธิบายขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  
แสดงความคิดเห็น ชื่นชมเห็นคุณค่าในผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 
5.สาระการเรียนรู ้

มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุ 
ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เน้นเส้น  สี รูปร่าง และรูปทรง สร้างสรรค์งานปั้น 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
1.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด โดยครูนำผลไม้ชนิดต่าง ๆ 
ให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ ว่าผลไม้แต่ละชนิดมีจุดเด่น รูปร่าง 
รูปทรง สี พื้นผิว แตกต่างกันอย่างไร  
2.ครูอธิบายเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลงานการวาดภาพและผลงานการปั้น
ผลไม้ มีความเหมือนและแตกต่างอย่างไร การปั้นผลไม้จะสามารถ
ทำได้อย่างไร และใช้วัสดุอะไรในการปั้นได้บ้าง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- สังเกต วิเคราะห์ แยกแยะ 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.ครูให้นักเรียนตอบคำถามวา่ หากเราจะจดัผลไม้ให้สวยงามควรทำเช่นไร
ได้บา้ง?  
2.นักเรียนวิเคราะห์ ตอบคำถามครู  
๓.ครูอธิบายเพิ่มเติม ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นภาชนะชนดิใด
เหมาะสำหรับการใส่ผลไม้และวัสดุใดที่สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็น 
งานปั้นได้ดีที่สุด  

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเป็นไปได ้
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกันช่วยกันคิดแก้ปัญหา 
วางแผนในการทำงาน 

ขั้นที ่3 ขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ภาชนะที่เหมาะสมในการใส่ผลไม้  
๒.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๔- ๕ คน พูดคุยแสดงความคิดเห็นออกแบบ
ตะกร้าสำหรับใส่ผลไม้ และศึกษารูปแบบการจัดวางผลไม้ในตะกร้าให้
สวยงามต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 
 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมคดิแนวทางในการปฏิบตัิงานและแก้ปญัหา
ร่วมกนั 

- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม 
- การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

 
ขั้นที ่4 ขั้นแสวงหาความรู้ แนวทางปฏิบัติในการทำกิจกรรม 
๑.ครใูห้นักเรียน นำวัสดุปั้นที่เลือกมา ปั้นตะกร้าผลไม้ตามที่ออกแบบ  
๒.นักเรียนในกลุ่มช่วยกันปั้นผลไม้ ที่มีขนาด สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ  แล้ว
จัดวางในตะกร้าให้สวยงาม 
๓.ครูเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

25 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่และ

สิ่งที่เคยพบเห็น   
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- สร้างสรรคผ์ลงานตามความคดิ จินตนาการ 
 ขั้นที ่5 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
ครูให้ใบงานนักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนสรุปแนวคิด จากประสบการณ์ 
ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน 
 

10 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การสรุปแนวคดิ ถ่ายทอดประสบการณ์   

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่เหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของตนเองอธิบาย
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.ให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ แสดงความ
คิดเห็นในการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบยอมรับ

และช่ืนชมผู้อื่น 

7.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ผลไม้ต่าง ๆ ตัวอย่างงานปั้น 
๒.วัสดุปั้นที่มีในท้องถิ่น 
๓.อุปกรณ์งานปั้นเบื้องต้น 

8.  การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

     
 
      ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 
                                                             ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
        (...........................................................) 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๕ เร่ือง ตะกร้าผลไม้ 
 
 

ภาพตัวอย่างงานปั้นตะกร้าผลไม้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างผลไม้ในตะกร้า 
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                              ภาพจาก: https://edutainment01.files.wordpress.com/2013/01/image-asp.jpg 

 

https://edutainment01.files.wordpress.com/2013/01/image-asp.jpg


 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาด พิมพ์ ปั้น สร้างสุข    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง สวนสัตว์ในฝัน    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง 
ป ๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 
ป ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
ป ๒/๖ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองและเพ่ือนบ้าน 

 

๒.สาระสำคัญ 
  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ สามารถนำมาสร้างงานโดยการศึกษา  
ค้นคว้า สังเกต แยกแยะ สังเคราะห์เป็นผลงานใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ถ่ายทอดเรื ่องราวใน
ชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการวาด ปั้น หรือพิมพ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ เส้น สี รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ 
ที่นำมาเป็นองค์ประกอบในผลงาน ตลอดจนใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาที่พบจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อยอด
เป็นนวัตกรรมได้  

3.สมรรถนะหลัก 
 1.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานปั้นเป็นเรื่องราวและอธิบายขั้นตอนการทำงานได้  

อย่างมีทักษะด้วยความชื่นชม เห็นคุณค่าในผลงานตนเองและผู้อ่ืน 

5.สาระการเรียนรู ้
มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ  สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ 

ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เน้นเส้น  สี รูปร่าง และรูปทรง สร้างสรรค์วิธีการปั้นเพ่ือถ่ายทอดเป็นเรื่องราวตาม
ความคิด  
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
๑.ครูนำผลงานปั้นรูปแบบต่าง ๆ  ให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถามกระตุ้นให้
นักเรียนวิเคราะห์ ว่าผลงานปั้นเหล่านี้เป็นผลงานประเภทใด (นูนต่ำ นูนสูง 
ลอยตัว) และใช้วัสดุอะไรในการปั้น 
2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ว่าชอบผลงานการปั้นแบบใด และ 
การปั้นแต่ละประเภทมีลักษณะการสร้างงานอย่างไร 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- วิเคราะหส์ังเกตทักษะพื้นฐานในการเลือกวสัดุ 
การวิเคราะหผ์ลงานปั้น 

ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
๑.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกรูปแบบผลงานปั้นที่สนใจ กระตุ้นให้
นักเรียนช่วยกันค้นหาข้อมูลงานปั้นที่ชื่นชอบ 
2.นักเรียนแต่ละกลุ ่มช่วยกันศึกษารายละเอียดรูปแบบการปั้น   
วิธีการ เทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้น จากตัวอย่าง 
 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลูและเลอืกใช้อุปกรณ์
ตามความสนใจ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
๑.ครูกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ 
พูดคุยถึงสัตว์ที่มีอยู่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ สัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบ  
2.ครูเชื่อมโยงสัตว์ที่นักเรียนพบเจอสามารถนำมาสร้างสรรคเ์ป็นงานปั้นใน
รูปแบบที่เราชื่นชอบและถนัดได้ 
3.ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มของตนเองเลือกใช้ในวัสดุ อุปกรณ์ใกล้ตัวที่มี
ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์ผลงานปั้น  ในหัวข้อ“สวนสัตว์ในฝัน”  

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกกระบวนการ ขั้นตอน การนำเอาวัสดุ

อุปกรณ์มาสรา้งสรรค์เป็นงานปั้น    
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือนำวัสดุอุปกรณ์มาสร้างสรรค์เป็นงานปั้น    
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

และห้องเรียน 
ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
นักเรียนบอกขั้นตอนการปั้นและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัว สร้างสรรค์
ผลงานปั้นตามหัวข้อที่ครูกำหนด  

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่ 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอผลงานของกลุ่ม 
2.นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และบอกถึง 
ข้อควรพัฒนา โดยครูให้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ผลงานปั้นรูปแบบต่าง ๆ 
๒.วัสดุอุปกรณ์ปั้นในท้องถิ่น 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
        
 

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

 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 
                                                              ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
        (...........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                             ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
        (.......................................................) 
 
 
                                                               ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
         (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๖ เร่ือง สวนสัตว์ในฝัน 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

                          งานปั้นนูนต่ำจากดินน้ำมัน                           งานปั้นลอยตัวจากดินเหนียว 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

            งานปั้นนูนสูงจากดินน้ำมัน                           งานปั้นลอยตัวจากกระดาษ 
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                                  ภาพโดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 

 
 

แบบประเมินการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
 

แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

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

 
แบบประเมินผลงาน 

 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

     

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

 
ระดับคุณภาพ 
20-25   ดีมาก 
16-20   ด ี
11-15   ปานกลาง 
6-10    พอใช้ 
1-5       ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1.การ
วางแผนและ
เลือก ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน สอดคล้อง
กับภาระงาน 

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได ้

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่เหมาะสม
กับชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนได้ถูกต้อง 
จัดองค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได้ มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกัน
ได้  

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้องบาง
ขั้นตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่  ๆไม่
เคยมีมาก่อน หรือการ
นำความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงและประยุกต์
ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น  

ผลงาน แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำความรู้
เดิมมาคิดดัดแปลง 

ผลงานเปน็การ
นำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลงเปน็
สิ่งใหม่  

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่าง ๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความประณีต 
มีขนาด รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลนื สมดลุ 
มีความเป็นเอกภาพ 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลนื 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลนื  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรงตาม
ภาระงานเป็น

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ ทันเวลาที่
กำหนด สื่อ
ความหมายตรง

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชนไ์ด้ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ให้ดีขึ้นและมีคุณภาพ 

ตามภาระงานเปน็
แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชนไ์ด้  

เป็นแบบอยา่งแก่
ผู้อื่น  

 
 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 

 

เลขที ่
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 
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานกระดาษแสนสนุก    เวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ตัดรูปประกอบร่าง   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน.......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๕ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
ป 2/7  เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

๒.สาระสำคัญ 
  กระดาษชนิดต่าง ๆ เช่น กระดาษสี กระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษที่เหลือใช้ หรือกระดาษอื่น ๆ 
สามารถนำมาตัด ฉีก เป็นรูปร่าง รูปทรง โดยการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที ่เหมาะสมใน 
การสร้างสรรค์งานแต่ละประเภท นำตัวอย่างงานมาวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ข้อดี ข้อควรพัฒนาของตัวอย่างชิ้นงาน
และสร้างงานของตนเองได้อย่างสมบูรณ ์

3.สมรรถนะหลัก 
  ๑.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

๒.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๕.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
๖.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการตัดกระดาษ  ขั้นตอนการปะติดกระดาษเป็นรูปทรงเรขาคณิต  ตลอดจนสร้างสรรค์

ผลงานปะติดรูปทรงเรขาคณิตได้สวยงาม  ด้วยความมุ่งมั่นและส่งผลงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด 

5.สาระการเรียนรู ้
 - การตัด / การฉีกกระดาษเพ่ือนำมาปะติดภาพในงานทัศนศิลป์  
  - ขั้นตอน / วิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากการปะติดกระดาษเป็นรูปร่างเรขาคณิต 
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๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ  
1.ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับรูปร่าง
เรขาคณิตที่นักเรียนรู้จัก 
๒.ครูชี ้แจงจุดประสงค์ในการเรียนและจัดกลุ่ม กลุ ่มละ ๓ คนเพื ่อให้
นักเรียนทำงาน ด้วยการคละเด็กเก่ง  กลาง อ่อน  ภายในกลุ่มด้วยวิธีการดู
จากผลงาน ผลการเรียนของเด็กแต่ละคน  จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม
พร้อมกับตั้งหัวหน้ากลุ่ม 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดเช่ือมโยงความคิด 

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- วิเคราะห์ความสามารถผู้เรียน และนักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์สมาชิกในกลุ่มด้านภาวะผู้นำของทีม 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน   
1.ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปร่างเรขาคณิต  และนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้
นักเรียนวาดรูปเรขาคณิต เป็นภาพตามจินตนาการ  ๑ ภาพ ให้มีขนาดใหญ่
เหมาะสมกับกระดาษ 
๒.นักเรียนลงมือวาดรูปตามที่ครูแนะนำ 
๓.ครูอธ ิบายวิธ ีการตัดกระดาษ และขั ้นตอนในการสร้างภาพปะติด  
บอกแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้เพิ ่มเติมและให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติงาน โดยให้สังเกต จดบันทึกขณะทำงานว่าเปิดปัญหาอะไรใน 
การทำงาน และใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา 
๔. นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามคำชี้แจงของครู 

1๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมจดบันทึกเกีย่วกับปัญหา
และการแกไ้ขปัญหา 
สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

- การวาดรูปรา่งเรขาคณิตเพื่อเปน็ต้นแบบของ
รูปที่จะปฏิบตัิงานปะตดิ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช ้ภาษาในการส ื ่อสาร ถ ่ายทอดแนวทางใน 
การปฏิบัติของครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 

ขั้นที ่3 ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนร่วมมือกันทำงาน  ร่วมคิด  
ร่วมแสดงความคิดเห็น 
1.นักเรียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มตามความเหมาะสม
และความสามารถ 
๒.นักเรียนร่วมระดมความคิดว่าจะตัดกระดาษเป็นแบบใดและจะปะติด
ด้วยกระดาษสีใด ด้วยวิธีการใด เพื่อให้ผลงานออกมาสวยงามและเสร็จได้
ทันตามเวลาที่กำหนด 
๓.ครูคอยเป็นผู้ควบคุมห้องเรียนและให้คำแนะแก่นักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
 

3๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การออกแบบกระบวนการในการทำงาน 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- การนำสุนทรียภาพในศิลปะมาใช้ในการ
ทำงาน 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- ช่วยกันคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างสวยงาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
๑.ครูตรวจสอบผลงานที ่ทำสำเร ็จ  ตามเกณฑ์การประเมินและทัน 
ตามกำหนดเวลา 
๒.ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับภาพปะติดรูปทรง
เรขาคณิตเพื่อประเมินผลงาน 
๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ และบอกถึง 
ข้อควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

๑๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การยอมรับความคิดเห็นของครแูละเพื่อนร่วม

ห้องในการวิพากษ์งานของกลุ่มตนเอง 
สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- ได้ผลงานทัศนศิลปภ์าพปะตดิทีส่วยงามและมี
ความคิดสร้างสรรค ์

ขั้นที ่5 สรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม 
1.ครูสรุปบทเรียนโดยอธิบายซ้ำถึงขั้นตอนในการสร้างภาพปะติดและให้
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งต่อไป 
๒.ครูประเมินการทำงานเป็นกลุ่มด้วยแบบประเมิน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ  

 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ผลงานทัศนศิลป์ภาพปะติดรูปร่างเรขาคณิต 

 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
                                                                      ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
                (...........................................................) 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
                                                            ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เร่ือง ตัดรูปประกอบร่าง 
 

๑.ผลงานปะติดรูปร่างเรขาคณิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก:  https://4.bp.blogspot.com/-cFqqD8mn4TE/UuOYJYaq96I/AAAAAAAAAPE   
/3EsG1bn2hZ8/s1600/2.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/64/c8/67/64c867500849fd28eb96c8ad5b28e34c.jpg 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-cFqqD8mn4TE/UuOYJYaq96I/AAAAAAAAAPE%20/3EsG1bn2hZ8/s1600/2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-cFqqD8mn4TE/UuOYJYaq96I/AAAAAAAAAPE%20/3EsG1bn2hZ8/s1600/2.jpg
https://i.pinimg.com/originals/64/c8/67/64c867500849fd28eb96c8ad5b28e34c.jpg


 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานกระดาษแสนสนุก    เวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๘ เรื่อง ฉีกกระดาษปะติดเป็นเรื่องราว  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๕ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
ป 2/7  เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 
 

๒.สาระสำคัญ 
  กระดาษชนิดต่าง ๆ เช่น กระดาษสี กระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษที่เหลือใช้ หรือกระดาษอื่น ๆ 
สามารถนำมาตัด ฉีก เป็นรูปร่าง รูปทรง โดยการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที ่เหมาะสมใน 
การสร้างสรรค์งานแต่ละประเภท นำตัวอย่างงานมาวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ข้อดี ข้อควรพัฒนาของตัวอย่างชิ้นงาน
และสร้างงานของตนเองได้อย่างสมบูรณ ์

3.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๕.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
๖.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการฉีกกระดาษ ขั้นตอนการปะติดกระดาษเป็นเรื่องราว ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน

ปะติดกระดาษเป็นเรื่องราวได้สวยงาม ด้วยความมุ่งมั่นและส่งผลงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด 

5.สาระการเรียนรู ้
 - การตัด / การฉีกกระดาษเพ่ือนำมาปะติดภาพในงานทัศนศิลป์ 
 - ขั้นตอน / วิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากการปะติดกระดาษเป็นเรื่องราว 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ  
1.ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อนำมาสร้างผลงานภาพปะติด 
๒.ครูชี ้แจงจุดประสงค์ในการเรียนและจัดกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คนเพื่อให้
นักเรียนทำงาน ด้วยการคละเด็กเก่ง กลาง อ่อน ภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการดู
จากผลงาน ผลการเรียนของเด็กแต่ละคน  จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม
พร้อมกับตั้งหัวหน้ากลุ่ม 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดเช่ือมโยงความคิด 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- วิเคราะห์ความสามารถผู้เรียน และนักเรียนร่วมกัน

วิเคราะห์สมาชิกในกลุ่มด้านภาวะผู้นำของทีม 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน   
1.ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจ และนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการ
ให้นักเรียนวาดรูปเรื ่องราวนิทาน ๑ เรื่อง ให้มีขนาดใหญ่เหมาะสมกับ
กระดาษเพื่อใช้ในการปะติดกระดาษ 
๒.นักเรียนลงมือวาดรูปตามที่ครูแนะนำ 
๓.ครูอธิบายวิธีการฉีกกระดาษ และขั้นตอนในการสร้างภาพปะติด บอก
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ ่มเติมและให้นักเรียน ลงมือ
ปฏิบัติงาน โดยให้สังเกต จดบันทึกขณะทำงานว่าเปิดปัญหาอะไรในการ
ทำงาน และใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา 
๔.นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามคำชี้แจงของครู 

1๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมจดบันทึกเกีย่วกับปัญหา
และการแกไ้ขปัญหา 
สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

- การวาดนิทาน โดยใช้พื้นฐานการสรา้งสรรคจ์าก
รูปร่างทางคณติศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบของรูปที่จะ
ปฏิบัติงานปะติด  
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดแนวทางในการปฏิบัติ
ของครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 

ขั้นที ่3 ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม  
1.นักเรียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มตามความเหมาะสม
และความสามารถ 
๒.นักเรียนร่วมระดมความคิดว่าจะฉีกกระดาษเป็นแบบใดและจะปะติด
อย่างไรก่อน-หลัง  ด้วยวิธีการใด  เพื่อให้ผลงานออกมาสวยงามและเสร็จได้
ทันตามเวลาที่กำหนด 
๓.ครูคอยเป็นผู้ควบคุมห้องเรียนและให้คำแนะแก่นักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
 

3๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การออกแบบกระบวนการในการทำงาน 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- การนำสุนทรียภาพในศิลปะมาใช้ทำงาน 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- ช่วยกันคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างสวยงาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
๑.ครูตรวจสอบผลงานที ่ทำสำเร็จ  ตามเกณฑ์การประเมินและทันตาม
กำหนดเวลา 
๒.ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพเพื่อ
ประเมินผลงาน 
๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน ๆ  และบอกถึงข้อ
ควรพัฒนา โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

๑๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การยอมรับความคิดเห็นของครแูละเพื่อนร่วม

ห้องในการวิพากษ์งานของกลุ่มตนเอง 
สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- ได้ผลงานทัศนศิลป์ภาพปะติดเกี่ยวกับเรื่องราว 
ที่สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ 

ขั้นที ่5 สรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม 
1. ครูสรุปบทเรียนโดยอธิบายซ้ำถึงขั้นตอนในการสร้างภาพปะติด
และให้แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังต่อไป 
๒. ครูประเมินการทำงานเป็นกลุ่มด้วยแบบประเมิน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ  

 
 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ผลงานทัศนศิลป์ภาพปะติดเรื่องราว 

 

8.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
             ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
                (...........................................................) 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 
                                                           ลงชื่อ.................................................(ผูต้รวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เร่ืองฉีกกระดาษปะติดเป็นเร่ืองราว 

 
๑.ผลงานปะติดเรื่องราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจาก : https://www.youngciety.com/assets/images/article/tear-cut-kids/cut-kids-9.jpg 
             https://lh3.googleusercontent.com/proxy/i-H02Y7Jto23qscsQWVTe1j6mkVFkPS8rPKjm-

HIZ_vjgpZvXeORcrtb9UoZTwixQZFDrBCY-1X1W-uJlYr4F_jObQ 

 
 
 

https://www.youngciety.com/assets/images/article/tear-cut-kids/cut-kids-9.jpg


 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานกระดาษแสนสนุก    เวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง ออกแบบสร้างสรรค์งานกระดาษ   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

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

ตัวช้ีวัด  
ป ๒/๕ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
ป 2/7  เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 
 

๒.สาระสำคัญ 
  กระดาษชนิดต่าง ๆ  เช่น กระดาษสี กระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษที่เหลือใช้ หรือกระดาษอื่น ๆ  
สามารถนำมาตัด ฉีก เป็นรูปร่าง รูปทรง โดยการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
สร้างสรรค์งานแต่ละประเภท นำตัวอย่างงานมาวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ข้อดี ข้อควรพัฒนาของตัวอย่างชิ้นงานและ
สร้างงานของตนเองได้อย่างสมบูรณ ์

3.สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๕.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
๖.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการสร้างสรรค์งานจากกระดาษ  อธิบายวิธีการทำ  ลงมือประดิษฐ์ผลงาน

สร้างสรรค์จากกระดาษได้อย่างสวยงาม  มีความตระหนัก  มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตรงตามเวลาที่กำหนด 

5.สาระการเรียนรู ้
 - รูปแบบการสร้างสรรค์งานจากกระดาษ  เช่น  การพับกระดาษ  การปะติดกระดาษชนิดต่าง ๆ 
 - วิธีการสร้างสรรค์งานจากกระดาษชนิดต่าง ๆ 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 
1.ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการนำภาพผลงานปะติดด้วยกระดาษต่าง ๆ  
ตลอดจนแนวคิดการทำภาพปะติดอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่าง  ๆจุด
ประกายความคิดให้แก่นักเรียน 
๒.นักเรียนศึกษารูปแบบของผลงานปะติดจากภาพที่ครูนำมาให้ดู
เป็นแนวทางในการทำงาน 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดเช่ือมโยงความคิด 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- สังเกตรวบรวมจากภาพผลงานท่ีได้ศึกษา 

ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.ครูสาธิตการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจและนำแนวทางไปใช้ในงานปะติดที่จะสร้างสรรค์ได้ 
๒.ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพปะติดให้นักเรียนดู 
๓.นักเร ียนร่วมกันระดมความคิดและตั ้งคำถามตามที ่ตนเองเกิด 
ความสงสัยในการสร้างผลงานปะติดจากกระดาษ ชนิดต่าง ๆ   

๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- รวบรวมจดบันทึกเกีย่วกับปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาจากการตั้งคำถาม 
สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

- การนำแนวคิดในการสร้างผลงานปะติดมาเชื่อมโยงกับ
รูปร่างทางคณิตศาสตร์  
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- ใช้ภาษาในการสื่อสาร อธิบาย การตั้งคำถาม
และตอบคำถาม 

ขั้นที ่3 ขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ 
1.ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ ่ม กลุ ่มละ ๓ คนเพื ่อให้นักเรียนทำงาน  
ด้วยการคละเด็กเก่ง กลาง อ่อน ภายในกลุ่ม ด้วยวิธีการดูจากผลงานเดิม 
ผลการเรียนของเด็กแต่ละคน จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม พร้อมกับตั้ง
หัวหน้ากลุ่ม 
๒.นักเรียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มตามความเหมาะสม
และความสามารถ 
๓.นักเรียนร่วมระดมความคิดว่าจะตัด/ฉีก/พับ ด้วยกระดาษชนิดใดบ้าง
และจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้สวยงาม 
 

๑๐ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การออกแบบกระบวนการในการทำงาน 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- การนำสุนทรียภาพในศิลปะมาใช้ทำงาน 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- ช่วยกันคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างสวยงาม 

  
ขั้นที ่4 ขั้นแสวงหาความรู้ แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรม 
๑.นักเรียนศึกษารูปแบบผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์จากสื่อการเรียน 
การสอนและการสาธิตของครู   
๒.นักเรียนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิด จากประสบการณ์  การศึกษา
ค้นคว้า มาสร้างผลงานทัศนศิลป์ที่สวยงามตามจินตนาการ 
๓.ครูเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและนะนำแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

๓๐ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การยอมรับความคิดเห็นของครแูละเพื่อนร่วม

ห้องในการวิพากษ์งานของกลุ่มตนเอง 
สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- ได้ผลงานทัศนศิลปภ์าพปะตดิจากกระดาษชนิด
ต่าง ๆ ที่สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค ์
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่5 ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้  
1.นักเรียนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดจากประสบการณ์ การศึกษา
ค้นคว้า เพื่อสร้างผลงานทัศนศิลป์ที่สวยงามตามจินตนาการ 
๒.ครูติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ นักเรียนขณะปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงาน 
ที่นักเรียนสร้างสรรค์มีคุณภาพที่ดี    

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดส ื ่อสารให ้ผ ู ้อ ื ่นเข ้าใจ บอกความร ู ้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่เหมาะสม 

ขั้นที ่๖  ขั้นนำเสนอผลงาน 
1. ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี ่ยวกับผลงานของตนเองอธิบาย
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
๒. ครูชมเชยและให้กำลังใจ แนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง
แก้ไข 
๓. ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อน  ๆแนะนำและ
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ต่อผลงานที่นำเสนอ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
- ยอมรับและช่ืนชมผู้อื่น 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
๒.ผลงานทัศนศิลป์ภาพปะติดจากกระดาษชนิดต่าง ๆ  

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
                                                                      ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
                (...........................................................) 
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บันทึกหลังสอน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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 ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เร่ือง ออกแบบสร้างสรรค์งานกระดาษ 
 

๑.ภาพปะติดจากกระดาษชนิดต่าง ๆ 
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ภาพจาก:  
https://i.pinimg.com/736x/01/60/d0/0160d0dee721301f9f44e20f1446caae.jpg 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/xHMVMeN4mwlTRELuLajM_JiFkovag1mRkAS3uYl3527NQfY8MExD
88NRII79yEhMVmy66mejhBdbYMLNyceKWV7pPwanpbZO_KGjPB0mSPgSzFVGLas 
https://sites.google.com/site/artnuchjaree/_/rsrc/1472877552078/artprint/artprint/charlie.jpg 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/artnuchjaree/_/rsrc/1472877552078/artprint/artprint/charlie.jpg


 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานกระดาษแสนสนุก    เวลา 4 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง บอร์ดสวยด้วยกระดาษสี   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

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

ป ๒/๕ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
ป 2/7  เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 
 

๒.  สาระสำคัญ 
  กระดาษชนิดต่าง ๆ เช่น กระดาษสี กระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษที่เหลือใช้ หรือกระดาษอื่น ๆ 
สามารถนำมาตัด ฉีก เป็นรูปร่าง รูปทรง โดยการศึกษาค้นคว้ากระบวนการ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที ่เหมาะสมใน 
การสร้างสรรค์งานแต่ละประเภท นำตัวอย่างงานมาวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น ข้อดี ข้อควรพัฒนาของตัวอย่างชิ้นงาน
และสร้างงานของตนเองได้อย่างสมบูรณ ์

3. สมรรถนะหลัก 
๑.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๒.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๓.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
๔.ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
๕.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
๖.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ออกแบบสร้างสรรค์บอร์ดจากกระดาษสีอย่างง่าย ๆ ได้

อย่างสวยงาม ด้วยความตั้งใจและมีความสุข 

5.สาระการเรียนรู ้
 - ความสำคัญของบอร์ด   
          - วิธีการจัดบอร์ดให้สวยงาม   
          - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential  Learning) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จัดสถานการณ์   
1.ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น บอร์ด กระดาษสี  อุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ เพื่อ
ใช้ในการสร้างสถานการณ์การจัดการเรียนรู้ 
๒.ครูให้นักเรียนสังเกต สัมผัสอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ พร้อมตั้งคำถาม 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการตั้งคำถาม 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- สังเกตรวบรวมข้อมูลจากสิ่งท่ีครูเตรียมไว้ 
ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงความรู้ 
1.ครูอธิบายถึงความสำคัญวัสดุ และวิธีการในการจัดบอร์ดให้นักเรียนฟัง 
๒.ครูสาธิตวิธีการจัดบอร์ดด้วยกระดาษสีให้นักเรียนดู 
๓.นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดบอร์ดตามที่เกิดความสงสัยจากการ
สาธิตของครู   
๔.ครูสรุปเชื ่อมโยงความคิดรวบยอดจากการสาธิตและข้อคำถามของ
นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้เป็นแนวทางในการจัดบอร์ด 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาในการสื่อสาร อธิบาย การตั้งคำถาม

และตอบคำถาม 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- จดบันทึกเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหา
จากการสาธติของคร ู
สมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

- การนำแนวคิดในการสร้างผลงานปะติดมาเชื่อมโยงกับ
รูปร่างทางคณิตศาสตร์   

ขั้นที ่3 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
1.ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน เพื่อให้นักเรียนร่วมทำงาน ด้วย
การคละเด็กเก่ง กลาง อ่อน ภายในกลุ่มจากวิธีการดูผลงานเดิม ผลการเรียน
ของเด็กแต่ละคน จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่มพร้อมกับตั้งหัวหน้ากลุ่ม 
๒.นักเรียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มตามความเหมาะสม
และความสามารถ 
๓.ครูจัดเตรียมบอร์ดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หัวข้อที่ครูกำหนด  ว่าต้องการให้นักเรียนทำบอร์ดเกี่ยวกับอะไร 
๔.นักเรียนร่วมระดมความคิดว่าจะตัด/ฉีก/พับ ด้วยกระดาษชนิดใดบ้าง
และจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้ตรงตามหัวข้อที่ครูกำหนดและสวยงาม 
พร้อมกับลงมือปฏิบัติงาน 

๒๕ สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การออกแบบกระบวนการในการทำงาน 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- การนำสุนทรียภาพในศิลปะมาใช้ทำงาน 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- ช่วยกันคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างสวยงาม 

  
ขั้นที ่4 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
๑.ครูให้แนวคิดเกี่ยวกับการนำความรู้ในการจัดบอร์ดไปประยุกต์ใช้ใน 
งานทัศนศิลป์อ่ืน ๆ  และให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
๒.นักเรียนในกลุ่มช่วยกันระดมความคิด จากประสบการณ์ การจัดบอร์ด 
เพื่อประยุกต์ใช้ในงานทัศนศิลป์อ่ืน  ๆต่อไป โดยการวางแผนและจดบันทึก
แนวทางในการทำงานทัศนศิลป์ที่นำหลักการจัดบอร์ดมาใช้ 

๕ สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การยอมรับความคิดเห็นของครแูละเพื่อนร่วม

ห้องในการวิพากษ์งานของกลุ่มตนเอง 
สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

- ได้ผลงานทัศนศิลปด์้านอื่น ๆ จากการประยุกต์
ความรู ้
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือปฏบิัติงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่5 สะท้อนความคิด อภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากสถานการณ์  
1.ครูสุ ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของ
ตนเอง อธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดบอร์ดด้วยกระดาษสี 
๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ แนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพดูสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่เหมาะสม 

ขั้นที ่๖  ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ 
๑.ครูให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ 
แนะนำและบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูใช้คำถามกระตุ ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่นำเสนอ 
๒.นักเรียนร่วมกันวิพากษ์ผลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
- ยอมรับและช่ืนชมผู้อื่น 

ขั้นที่ ๗ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
1.นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปร่วมกันจัดบอร์ดหน้าห้องเรียนของตนเอง เพื่อไว้
ใช้แสดงผลงานทางการเรียนในวิชาต่าง  ๆประจำห้องเรียนของตนเอง 
๒.ครูติดตามและประเมินการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่  
พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา 

๑๐ สมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลงาน

บอร์ดจากกระดาษสี ที่ใช้งานด้านต่าง ๆ ที่สวยงาม
และสร้างสรรค์  

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 

 ๒.ผลงานบอร์ดจากกระดาษสี  

8.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

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



118 
 

ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
                                                                      ลงชื่อ...................................................(ผู้ตรวจแผน) 
                (...........................................................) 

 
บันทึกหลังสอน 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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 ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เร่ือง บอร์ดสวยด้วยกระดาษสี 

 
๑.ผลงานบอร์ดจากกระดาษสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพจาก  
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ-
izZ9Xc3bc3VmesrIbndhY9vt2wsGwAiDY3eyp4fqua5tqDPx&usqp=CAU 
https://i.pinimg.com/originals/b8/5c/ab/b85cab38dbd4bf50f1c1325169af20c5.jpg 
https://wbscport.dusit.ac.th/artefact/file/download.php?file=309356&view=183204 
https://i.pinimg.com/originals/9c/20/89/9c208946379143badd39b558e41b3bbf.jpg 
 
 
 
 
 
 
 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ-izZ9Xc3bc3VmesrIbndhY9vt2wsGwAiDY3eyp4fqua5tqDPx&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ-izZ9Xc3bc3VmesrIbndhY9vt2wsGwAiDY3eyp4fqua5tqDPx&usqp=CAU
https://i.pinimg.com/originals/b8/5c/ab/b85cab38dbd4bf50f1c1325169af20c5.jpg
https://wbscport.dusit.ac.th/artefact/file/download.php?file=309356&view=183204
https://i.pinimg.com/originals/9c/20/89/9c208946379143badd39b558e41b3bbf.jpg
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แบบประเมินการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
 

แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

 
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) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

     

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

 
ระดับคุณภาพ 
20-25   ดีมาก 
16-20   ด ี
11-15   ปานกลาง 
6-10    พอใช้ 
1-5       ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

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

1.การ
วางแผนและ
เลือก ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน สอดคล้อง
กับภาระงาน 

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได ้

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่เหมาะสม
กับชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอนได้ถูกต้อง 
จัดองค์ประกอบได้
เหมาะสม มีทักษะใน
การทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได้ มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกันได้  

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้องบาง
ขัน้ตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่  ๆไม่
เคยมีมาก่อน หรือ
การนำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิดเป็น
สิ่งใหม่ขึ้น  

ผลงาน แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่  ๆไม่
เคยมีมาก่อน หรือ
การนำความรู้เดิมมา
คิดดัดแปลง 

ผลงานเปน็การนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเปน็สิ่ง
ใหม่  

ผลงานเกิดจากการ
นำความรู้เดิมเปน็
ส่วนใหญ่ โดยมี
การดัดแปลงบ้าง
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 สีสัน
กลมกลืน สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลืน  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลาที่กำหนด 
สื่อความหมายตรง
ตามภาระงานเปน็
แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชนไ์ด้ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ให้ดีขึ้นและมี
คุณภาพ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
ทันเวลาที่กำหนด 
สื่อความหมายตรง
ตามภาระงานเปน็
แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชนไ์ด้  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเปน็
แบบอย่างแก่ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

เลขที ่
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 
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง ขยำขย้ีได้รูป    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
           ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆเช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ มาประยุกต์
สร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า ทดลอง ในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความสมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้  
นักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน  และสร้างผลงานได้สำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ

งานพิมพ์ภาพ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ (4 MAT)  

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง      
   ขั้นที ่1 ขั้นสร้างประสบการณ์ 
1.ครูนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนทดลองขยำ ขยี้ บิด 
ม้วนให้เป็นรูปต่าง ๆ  
   ขั้นที ่2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
2.นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่ามีวิธีการใดที่จะทำให้กระดาษ
หนังสือพิมพ์เป็นรูปทรงตามท่ีต้องการได้บ้าง  

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็น 

ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด 
  ขัน้ที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
1.นักเรียนร่วมกันรวบรวมข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์อ่ืน  ๆที่สามารถมาช่วย
ให้การปั้นกระดาษ มีชิ้นงานที่สมบูรณ์ แข็งแรงมากขึ้น เช่น เทปกาว 
มาพันกระดาษให้แข็งแรงด้วยกาวหรืออ่ืน  ๆ  
  ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 
2.ครูนำภาพตัวอย่างผลงาน มาสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้
ให้นักเรียนสังเกตผลงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการทำงาน  

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ส่วนที ่3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
   ขั้นที่ 5 ทำตามแนวคิดที่กำหนด 
1.ครูสาธิตขั้นตอนการขยำกระดาษหนังสือพิมพ์และบิดให้เป็นรูปร่าง
ตามที่ต้องการ โดยใช้เทปหรือกระดาษกาวพันให้แน่นหนา 
 ขั้นที่ 6 สร้างช้ินงานตามความถนัด 
2.นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใน
หัวข้อ “คนกระดาษ” ตามจินตนาการ 
 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาการ
ทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเอง 

ส่วนที ่4 การบูรณาการประยุกต์ใช้กับการบูรณาการของตน 
  ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ 
1.นักเรียนนำผลงานที่สำเร็จมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อวิเคราะห์
ผลสำเร็จของผลงาน  
 ขั้นที่8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าการทำงานครั้งนี้มี
ประโยชน์อย่างไรบ้าง   

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเองได้ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้  
1.ตัวอย่างภาพประกอบผลงาน 
2.ผลงานการปั้นกระดาษในชั้นเรียน 
 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เร่ืองขยำขยี้ได้รูป 

ภาพประกอบสื่อการเรียนการสอน “ขย าขยีไ้ด้รูป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย  ครูกมลทิพย์  ศิริเวทยานนท์ 

 

ภาพโดย  ครูกมลทิพย์  ศิริเวทยานนท์ 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ผลไม้โปรดของฉัน   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ มาประยุกต์
สร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า ทดลอง ในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความสมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้  
นักเรียนจำแนกรูปร่างรูปทรงของผลไม้ประเภทต่าง ๆ นำมาสร้างผลงานตามความสนใจและชื่นชมใน

ผลสำเร็จของงานทั้งของตนเองและผลงานของเพ่ือน   

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ

งานพิมพ์ภาพ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มติิ 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ (4 MAT) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
   ขั้นที ่1 ขั้นสร้างประสบการณ์ 
1.นักเรียนร้องเพลง “ผลไม้”(ใน youtube kids) พร้อมทำท่าประกอบ 
   ขั้นที ่2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าใครชอบผลไม้อะไรบ้าง 
และเพราะเหตุใดท่ีชอบ ทานผลไม้มีประโยชน์อย่างไร 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างมีมารยาท

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด 
   ขั้นที ่3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
1.นักเร ียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าผลไม้มีส ีอะไรบ้าง และ
ยกตัวอย่างผลไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ตามประสบการณ์ของนักเรียน เพ่ือ
จะได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
   ขั้นที ่4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 
2.ครูนำภาพตัวอย่างผลงานผลไม้ 3 มิติมาให้นักเรียนได้สังเกตและ
อธิบายขั้นตอนในการทำงาน ผลไม้โปรดของฉัน 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกรปูร่างต่าง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ส่วนที ่3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
   ขั้นที่ 5 ทำตามแนวคิดที่กำหนด 
1.ครูนำแบบผลไม้ประเภทต่าง  ๆมาประยุกต์ให้นักเรียนได้เลือกตามความ
สนใจ และทำการสาธิตการทาบแบบลงบนกระดาษ ตามขั้นตอนต่าง ๆ    
  ขั้นที่ 6 สร้างช้ินงานตามความถนัด 
2.นักเรียนเลือกแบบผลไม้ที่ชอบนำมาสร้างสรรค์ผลงาน ตามขั้นตอน 
ที่ครูสาธิตคนละ 1 ชิ้นงาน ตามความคิดของตนเอง  
 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกตม์า
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดมิตามจินตนาการ
ของตนเอง 

ส่วนที ่4 การบูรณาการประยุกต์ใช้กับการบูรณาการของตน 
   ขั้นที ่7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ 
1.นักเรียนนำผลงานที่สำเร็จให้ครูตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์  
พร้อมกับออกมาแสดงผลงานและนำเสนอหน้าชั้นว่าจะนำผลงานไปใช้
ประโยชน์อย่างไร  
   ขั้นที ่8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เราควรทานผลไม้ให้ได้
หลายๆชนิดเนื ่องจากผลไม้แต่ละชนิดมีรสชาติและมีประโยชน์ 
ที่แตกต่างกันไปและให้นักเรียนนำผลงานไปติดแสดงไว้หน้าชั้นเรียน 

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเอง 
 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.สื่อเพลงผลไม้ ช่องทาง you tube kids 
๒.ตัวอย่างผลงาน 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เร่ืองผลไม้โปรดของฉัน (ผลไม้ 3 มติิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก  https://i2.wp.com/www.benpublishing.net/wp-content/uploads/2016/12/frui-
ts.jpg?zoom=2.625&resize=410%2C205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพจาก  https://i2.wp.com/svoimi-rukamy.com/wp-content/uploads/2018/06/ 
                     000-4.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ   เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง ที่ใส่ดินสอส่วนตัว  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ มาประยุกต์
สร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า ทดลอง ในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความสมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถจำแนกสิ่งที่เป็นเศษวัสดุ นำมาออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่ใส่ดินสอส่วนตัว เพื่อให้

เกดิคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ

งานพิมพ์ภาพ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.นักเรียนนำอุปกรณ์  ไม้ไอติมที่เตรียมไว้ออกมาวาง 
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าไม้ไอติมสามารถนำไปใช้
ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง  
3.นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเราสามารถนำไม้ไอติมไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เป็นการจุดประกายให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค ์

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ขั้นที ่2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1.ครูนำภาพตัวอย่างที่ใส่ดินสอจากไม้ไอติมมาให้นักเรียนสังเกตเพ่ือให้
นักเรียนร่วมกันรวบรวมชื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการสร้างชิ้นงานมี
อะไรบ้าง  
2.ครูและนักเรียนร่วมกันบอกขั้นตอนการทำงาน นำไปสู่การปฏิบัติ 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกรปูร่างต่าง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การออกแบบผลงาน 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
1.ครูกำหนดให้นักเรียนจัดทำที่ใส่ดินสอส่วนตัวมาคนละ 1 ชิ้น 
โดยให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือสะดวกในการใช้อุปกรณ์  
2.นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามจินตนาการ 
 

30 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มาจาก
ของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
1.นักเรียนนำผลงานให้ครูตรวจสอบความเรียบร้อย และนำ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ มาตกแต่งให้สำเร็จสวยงาม 
2.นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำวัสดุเหลือใช้
มาสร้างเป็นชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตาม
ประสบการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกัน 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.นักเรียนนำผลงานออกมานำเสนอเป็นกลุ่ม ๆ หน้าชั้นเรียน
ร่วมกันอภิปรายและประเมินผลงานของเพ่ือน ๆ 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำวัสดุเหลือใช้
มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน และสมารถอธิบายให้เพ่ือน ๆ  เข้าใจได้ 

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเอง 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.ตัวอย่างภาพผลงาน 
2.ตัวอย่างผลงานที่ใส่ดินสอในชั้นเรียน 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เร่ืองที่ใส่ดินสอส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก   https://i.ytimg.com/vi/UV6Zz2XlFss/maxresdefault.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพจาก    https://3.3qdc.com/p-dit/2015/03/12/p-dit_box-74_0.out.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง แต่งช้อนให้พี่กระต่าย    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 
มาประยุกต์สร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า 
ทดลอง ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความ
สมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบอกลักษณะของสิ่งของเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ

งานพิมพ์ภาพ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling ) 
1.ครูนำภาพตัวอย่างสิ ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ หรือสิ ่งของเหลือใช้ 
บางชนิด รวมทั้งช้อนพลาสติกมาให้นักเรียนได้ศึกษา  
2.นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้เราพบเห็นได้
จากที่ไหนบ้าง และอะไรบ้างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
 

ขั้นที ่2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1.ครูหยิบช้อนพลาสติกมา แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเหน็วา่จะ
นำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรได้บ้าง ตามประสบการณท์ี่
นักเรียนเคยพบเห็น  
2.ครูนำภาพตัวอย่างของผลงานที่ครูจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติวันนี้มาให้
นักเรียนศึกษา ในหัวข้อ “ช้อนพี่กระต่าย” โดยให้นักเรียนออกแบบผลงาน
ตามจินตนาการ  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

10 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเอง 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัต ิ(Studying ) 
1.ครูกำหนดสถานการณ์ว่าวันนี้นักเรียนทานไอศกรีมเป็นถ้วยมีช้อนตัก 
ทานเสร็จเราจะไม่ทิ ้งขยะ ให้นำช้อนมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน “ช้อนพี่
กระต่าย”  ส่วนถ้วยกระดาษเราจะเก็บไว้สร้างสรรค์ในชั่วโมงต่อไป 
2.นักเรียนนำอุปกรณ์แจกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อ
สะดวกในการดูแลของครูและการใช้ว ัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน แล้วลงมือ
ปฏิบัติงาน “ช้อนพี่กระต่าย” ตามจินตนาการ 

30 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกรปูร่างต่าง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
1.นักเรียนนำผลงานที่สำเร็จให้ครูตรวจสอบความเรียบร้อย 
และตกแต่งให้สำเร็จสวยงามตามจินตนาการ 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น ช่ืนชมใน

ความงามและความสำเร็จ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ซๆึ่งปรับประยกุต์มาจากของเดมิ
หรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.นักเรียนนำผลงานออกมานำเสนอเป็นกลุ่มๆ ร่วมกันอภิปรายและ
ประเมินผลงานหน้าชั้นเรียน  
2.ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น กิจกรรมนี้ชอบหรือไม่ 
เพราะเหตุใด และสรุปร่วมกันเก่ียวกับแนวทางการนำสิ่งของเหลือใช้ 
ไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 

10 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือในการ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหา 
 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1.ภาพตัวอย่างผลงาน 
2.ตัวอย่างผลงานในชั้นเรียน 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เร่ืองที่ใส่ดินสอส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ภาพจาก  https://www.pinterest.com/pin/830140143789308196/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้....ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง บ้านหลังเล็ก    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ  
มาประยุกต์สร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า ทดลอง ใน
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความสมดุล แรงโน้มถ่วง 
และใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานและสร้างผลงานได้สำเร็จอย่างน่าชื่นชม 

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ

งานพิมพ์ภาพ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ (4 MAT) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
  ขั้นที ่1 ขั้นสร้างประสบการณ์ 
1.นักเรียนศึกษาตัวอย่างผลงาน บ้านหลังเล็กจากถ้วยกระดาษ ที่ครูนำมาให้ชม
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าผลงานประกอบด้วยวัสดุที่หาได้จากที่ไหน 
  ขั้นที ่2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าเราสามารถใช้วสัดุเหลือใช้อ่ืน ๆ  
อะไรทดแทนถ้วยกระดาษได้บา้ง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาท

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด 
   ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
1.นักเรียนร่วมกันสังเกตวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการทำ บ้านหลังเล็กด้วย
ถ้วยกระดาษ วิธีใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 
2.ครูอธิบายขั้นตอนการทำงาน และสาธิตการทำบ้านหลังเล็กตาม
ขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้  

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกรปูร่างต่าง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ส่วนที ่3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
  ขั้นที่ 5 ทำตามแนวคิดที่กำหนด 
1.นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามประสบการณ์ที่ได้
เรียนรู้จากการสาธิตของคร ู
  ขั้นที่ 6 สร้างช้ินงานตามความถนัด 
2.นักเรียนนำผลงานมาตกแต่ง ให้เป็นบ้านหลังเล็กที ่สวยงาม
สมบูรณ์ที่สุด  ตามจินตนาการที่นักเรียนคิดไว้ 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ซๆึ่งปรับประยกุต์มาจากของเดมิ
หรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 

ส่วนที ่4 การบูรณาการประยุกต์ใช้กับการบูรณาการของตน 
  ขั้นที ่7วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ 
1.นักเรียนนำผลงานที ่สำเร็จมานำเสนอให้เพื ่อน ๆ  ได้ชื ่นชมและอธิบาย 
ข้อปฏิบัติของสมาชิกที่ดีเมื่ออยู่ในบ้าน ตามความคิดของตนเอง 
  ขั้นที ่8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสำเร็จของการทำงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อชี้แนะ แสดงความคิดเห็นว่าจะนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร   

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานร่วมกัน 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ภาพตัวอย่างผลงาน 
2.ตัวอย่างผลงานของนักเรียนในชั้นเรียน 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เร่ืองบ้านหลังเล็ก (จากแก้วกระดาษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/781093129110516058/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ภาพจาก   https://www.pinterest.com/pin/91901648615545882/ 

 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ   เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง บ้านลังหลังใหญ่   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ มาประยุกต์สร้าง
งานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า ทดลอง ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความสมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทำบ้านลังหลังใหญ่  และร่วมกันทำงานกลุ่มได้อย่างสำเร็จเป็นที่พึงพอใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ

งานพิมพ์ภาพ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
   
 
 
 
 

 



150 
 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ (4 MAT) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
   ขั้นที ่1 ขั้นสร้างประสบการณ์ 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในโรงเรียน 
และสิ่งใดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง 
   ขั้นที ่2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
2.นักเรียนช่วยกันคิดและพิจารณาประโยชน์ของกล่องกระดาษหรือ
ลังกระดาษว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
 

ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด 
   ขั้นที ่3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
1.นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเป็นผังมโนมติ
เก่ียวกับประโยชน์ของลังกระดาษ 
   ขั้นที ่4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 
2.ครูนำตัวอย่างผลงานมาให้นักเรียนได้ศึกษาและแบ่งนักเรียนกลุ่ม ๆ  ละ 
4-5 คน ร่วมกันทำงานเสมือนว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ร่วมกัน
ออกแบบและประยุกต์การสร้างบ้านด้วยลังกระดาษมา กลุ่มละ 1 หลัง   

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกรปูร่างต่าง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ส่วนที ่3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
   ขั้นที ่5 ทำตามแนวคิดที่กำหนด 
1.นักเรียนร่วมกันปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ 
  ขั้นที ่6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด 
2.นักเรียนนำผลงานที่ช่วยกันออกแบบมาทำการตกแต่ง ตามจินตนาการ
และคำแนะนำของครูเพ่ือให้ผลงานสมบูรณ์สวยงามที่สุด   

35 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกตม์า
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดมิตามจินตนาการ
ของตนเอง 

ส่วนที ่4 การบูรณาการประยุกต์ใช้กับการบูรณาการของตน 
   ขั้นที ่7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ 
1.นักเรียนนำผลงานที่สำเร็จมานำเสนอให้เพ่ือนๆได้ชื่นชมและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานและการนำไปใช้ 
   ขั้นที ่8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำงานในภาพรวม  และ
ร่วมกันเสนอข้อแนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุงและแก้ไข   

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเอง 
 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.ภาพตัวอย่างผลงาน 
2.บ้านเรือนในชุมชน 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เร่ืองบ้านลังหลังใหญ ่

 
 

ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำบ้านจากลังกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพจาก   http://christmasgifts.cakoti.com/image.php?id=471567 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพจาก   https://www.pinterest.com/pin/22447698117767123/ 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ต้นไม้ DIY    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆเช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ มาประยุกต์
สร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า ทดลอง ในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความสมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพการนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติรอบ  ๆตัวเรามาสร้างสรรค์ผลงานให้มีสุนทรียภาพเพ่ือสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม ด้วยกระบวนการที่ดี
และเหมาะสมได้ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำงาน และสร้างชิ้นงานจากวัสดุกิ่งไม้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้

สำเร็จอย่างภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓  มิติ 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ (4 MAT) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ 
1.ครูนำนักเรียนร้องเพลง กิ่งก้านใบพร้อมทำท่าประกอบ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าหากฝนตกมีลมพัดแรง 
จะเกิดอะไรขึ้นกับ กิ่งก้านใบของต้นไม้ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด 
  ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ระหว่างกิ่งก้านใบ ของต้นไม้ 
สามารถจำแนก ไๆด้ว่าจะนำส่วนใดไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง และนำไปทำอะไร 
จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้พบเจอ 
ขั้นที ่4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 
2.ครูให้นักเรียนสังเกตภาพตัวอย่างการใช้ผา้พนัตกแต่งสิ่งของตา่งๆ  

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกรปูร่างต่าง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ส่วนที ่3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
  ขั้นที่ 5 ทำตามแนวคิดที่กำหนด 
1.นักเรียนร่วมกันบอกวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนำมาสร้างผลงานตามภาพ
ตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดู เช่น กิ่งไม้ ไหมพรม เป็นต้น พร้อมกับจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ที่จะสร้างผลงาน ตามจินตนาการ 
  ขั้นที ่6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด 
2.นักเรียนเลือกอุปกรณ์กิ่ง ก้านไม้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่สนใจ  แล้ว
เริ่มปฏิบัติงาน ประกอบกิ่งไม้ตามจินตนาการ และตกแต่งกิ่งไม้ด้วยเศษผ้า
หรือไหมพรมสีต่าง ๆ  ตามความคิดและความถนัดของตนเอง 
 

30 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเอง 

ส่วนที ่4 การบูรณาการประยุกต์ใช้กับการบูรณาการของตน 
  ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ 
นักเรียนนำผลงานที่สำเร็จมานำเสนอ ให้เพื่อน ไๆด้ชื่นชม และร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นว่า สามารถนำแนวทางไปต่อยอดชิ้นงานได้อย่างไร เช่นการทำ 
DIY ขาเก้าอ้ีเก่า  ๆหรือไม้เก่าๆตามตามวัสดุที่มีและหาได้ง่าย ใๆนบ้าน  

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 
 - มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งปรับประยุกต์มาจาก
ของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของ
ตนเองและสามารถอธ ิบายให ้ผ ู ้อ ื ่นเข ้าใจใน
ความคิดของตัวเอง  ขั้นที ่8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 

ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความชื่นชม และนำเสนอว่าจะนำผลงานไปใช้
ประโยชน์อย่างไร ตามความคิดของตนเอง   

5 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.เพลงกิ่งก้านใบ จากใน You Tube 
๒.รอบบริเวณโรงเรียน 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เร่ืองต้นไม้ DIY 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพโดย   ครูกมลทิพย์   ศิริเวทยานนท์ 

 

           

                      ภาพจาก  https://www.pinterest.com/pin/166633254945111072/ 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/50032245831905016/ 

 

              

            ภาพจาก   https://www.pinterest.com/pin/44050902593349217/ 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง บ้านลอยฟ้า    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ
ป 2/8 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว 

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 
มาประยุกต์สร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า 
ทดลอง ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความ
สมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                          
 นักเรียนบอกลักษณะของงานโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้  สามารถออกแบบผลงาน โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ตามของตนเองอย่างภาคภูมิใจ     

5.สาระการเรียนรู้                                                                                                                      
 - เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ
งานพิมพ์ภาพ 

- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
- งานโครงสร้างเคลื่อนไหว   
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา เกี่ยวกับลักษณะของบ้านลอยฟ้า
ในความคิดของนักเรียน 
2.นักเรียนร่วมกันสรุปว่าสิ่งที่ลอยในอากาศได้จะต้องมีคุณสมบัติ 
ขนาดไม่ใหญ่มาก ใช้วัสดุที่น้ำหนักเบา 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาท

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ขั้นที ่2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1.ครูนำภาพตัวอย่างผลงาน “บ้านลอยฟ้า” ให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการออกแบบผลงาน และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัสดุที่จะเลือกมาทำ 
2.นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนในการทำงาน จากการสาธิตของครู 
 
 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกรปูร่างตา่ง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
1.นักเรียนแจกอุปกรณ์ที ่คร ูมอบหมาย ประกอบไปด้วยกิ ่งไม้ 
กระดาษสี กาว กรรไกร ด้ายและวัสดุตกแต่งอื่น โดยให้นักเรียนนั่ง
ทำงานเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คนเพื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
2.นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน “บ้านลอยฟ้า”ตามที่ได้ออกแบบไวต้าม
จินตนาการและตามประสบการณ์จากการสาธิตของครู 

30 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
1.นักเรียนนำผลงานบ้าน มามัดห้อยกับกิ่งไม้ โดยให้ครูตรวจสอบความ
เรียบร้อย  แล้วจึงนำวัสดุอื ่น ๆ มาตกแต่งประกอบให้สวยงามตาม
จินตนาการ  
2.นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้าง
เป็นชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเอง 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.นักเรียนนำผลงานออกมานำเสนอเป็นกลุ่มๆ หนา้ชัน้เรียนร่วมกัน
อภิปราย และประเมินผลงานของเพื่อนๆ 
2.นักเรียนร่วมกันสรุปเก่ียวกับประโยชน์ของการนำวัสดุเหลือใช้มา
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเอง 
 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ภาพตัวอย่างผลงาน 
2.ตัวอย่างโมบายหรือเครื่องแขวนอื่น 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 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
           (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
         (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เร่ืองบ้านลอยฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก   https://vk.com/public59700419 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก  https://i.pinimg.com/564x/fd/50/3a/fd503a2984286676c09a8bc5bb9065ca.jpg 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง โมบายทะเล    เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ
ป 2/8 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว 

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ มาประยุกต์ 
สร้างงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู ้สร้างงานต้องค้นคว้า ทดลอง ในการเลือกใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความสมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกลักษณะของงานโครงสร้างที่เคลื่อนไหวได้และสามารถออกแบบผลงานให้เคลื่อนไหวได้

อย่างสมดุล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ

งานพิมพ์ภาพ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
- งานโครงสร้างเคลื่อนไหว   
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรม  ชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของงานโครงสร้างที่สามารถลอยตัวได้ 
2.นักเรียนอภิปรายถึงปัญหาที่พบ และวิธีแก้ไขการทำงาน เกี่ยวกับ
ผลงานที่ผ่านมา 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ขั้นที ่2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
1.ครูนำเสนองานภาพตัวอย่างผลงาน “โมบายทะเล” งานเคลื่อนไหวอีก
รูปแบบหนึ่ง  คือสามารถหมุนได้รอบ ๆ  ตามแรงลม  ให้นักเรียนได้สังเกต
และศึกษา     
2.นักเรียนร่วมกันบอกขั้นตอนการทำงานและการใช้อุปกรณ์ ที่มีลักษณะ
คล้ายกับ “บ้านลอยฟ้า”ตามประสบการณ์ของตัวเอง 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกตตัวอยา่งผลงาน จำแนกรปูร่างตา่ง ๆ  ที่
พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
ครูทำแบบสัตว์ต่าง ๆ  ในทะเลมาให้นักเรียนได้เลือกแบบตามความสนใจ 
โดยทาบแบบในกระดาษแล้วตัดตามรอย และสามารถประยุกต์รูปแบบ ตาม
ประสบการณ์ของตนเองได้ ตามขั้นตอนการทำงานที่ครูสาธิตจนสำเร็จ 
 
 

30 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาร่วมกัน 
ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
1.นักเรียนนำผลงานให้ครูตรวจสอบความเรียบร้อย และนำผลงานไป
แขวนเพ่ือดูการเคลื่อนไหว และความสมดุล 
2.นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของผลงาน “โมบายทะเล” 

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเอง 

ขั้นที ่5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) 
1.นักเรียนนำผลงานมาอธิบายการทำงานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียนและ
ร่วมกันประเมินผลงานโดยการสังเกตการเคลื่อนไหวและความสมดุล ของ
โมบาย อภิปราย และประเมินผลงานของเพ่ือน  ๆ
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานและการแก้ไข
พร้อมทั้งประโยชน์ของผลงาน 

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเอง 

 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ภาพตัวอย่างผลงาน 
2.ตัวอย่างผลงานโมบายหรือเครื่องแขวนอื่น 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 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
         (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
         (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เร่ืองโมบายทะเล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก   https://www.pinterest.com/pin/429530883201278965/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์ศิลปะ 3 มิติ    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง วัสดุเหลือใช้เก็บเงินออม   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน  
          ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ
ป 2/8 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว 

๒.สาระสำคัญ 
 การศึกษาและนำ เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ มาประยุกต์สร้าง
งานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ โดยมีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สร้างงานต้องค้นคว้า ทดลอง ในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่มีน้ำหนัก เหมาะสม ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลักความสมดุล แรงโน้มถ่วง และใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ความร่วมมือกันในการทำงาน จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถบรรยายขั้นตอนการทำกระปุกออมสิน และสร้างผลงานกระปุกออมสินด้วยความคิด

สร้างสรรคข์องตนเองด้วยความภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น และ

งานพิมพ์ภาพ 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ (4 MAT) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
   ขั้นที ่1 ขั้นสร้างประสบการณ์ 
1.นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ออมไว้ไม่ขัดสน”(เนื้อร้อง-ทำนอง 
สุกรี  ไกรเลิศ) พร้อมทำท่าประกอบ 
   ขั้นที ่2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การ
ออมเงินของตนเอง 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
 

ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด 
   ขั้นที ่3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
1.ครูเขียนผังมโนมติบนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
จากหัวข้อประโยชน์ของการออม 
   ขั้นที่4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล 
2.นักเรียนสังเกตภาพตัวอย่างกระปุกออมสินและตัวอย่าง
ผลงานที่ครูนำมาให้ศึกษา เป็นแนวทางในการออกแบบกระปุก
ออมสินของตนเอง 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกรูปร่างต่างๆ 
ที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ส่วนที ่3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 
   ขั้นที ่5 ทำตามแนวคิดที่กำหนด 
1.ครูแจกอุปกรณ์ในการทำงาน ได้แก่ กระดาษแข็ง กระดาษสี 
กาว กรรไกร และให้นักเรียนปฏิบัติงานตามขั้นตอนพร้อมกับครู 
เพ่ือครูจะได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง  
   ขั้นที ่6 สร้างชิ้นงานตามความถนัด 
2.เมื่อผลงานสำเร็จตามขั้นตอน ให้นักเรียนตกแต่งผลงานตาม
ความถนัดให้สมบูรณ์ สวยงาม และนำไปใช้ได้จริง 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกตม์า
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดมิตามจินตนาการ
ของตนเอง 

ส่วนที ่4 การบูรณาการประยุกต์ใช้กับการบูรณาการของตน 
   ขั้นที ่7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ 
1.นักเรียนนำผลงานที่สำเร็จมานำเสนอให้เพ่ือนๆได้ชื่นชม และ
และอธิบายว่าจะนำผลงานไปใช้อย่างไร 
   ขั้นที ่8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในด้านการวางแผน
ออมเงินอย่างไร ในกระปุกออมสินที่ทำด้วยตนเอง 

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกตม์า
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดมิตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายใหผู้้อื่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานร่วมกัน 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ภาพตัวอย่างผลงาน 
๒.ตัวอย่างกระปุกออมสิน 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เร่ืองวัสดุเหลือใช้เก็บเงินออม 

 

 
 

ตัวอย่างผลงานกระปุกออมสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   ภาพจาก     

                   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRgN7Cwux_fIRx 
                   TYdeHjs69pd3n_sAjqs8T8FTZIl93Sr1FHx0t&usqp=CAU 
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แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
 
 

เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 
 

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) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

     

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

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

รายการ
ประเมิน 

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

1.การ
วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

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
องค์ประกอบได้มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนและ
ทำงานร่วมกัน
ได้ 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ไดถู้กต้องบาง
ขั้นตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

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

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเป็นการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเป็นสิ่ง
ใหม่ 

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่างๆ 

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 
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รายการ
ประเมิน 

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

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์
ทันเวลาที่
กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น 
สามารถ
นำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
สามารถ
ปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้ดีขึ้น
และมีคุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ 
ทันเวลาที่
กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อื่น 
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

เลขที ่ 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
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา     เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง งานศิลป์ท้องถิ่นของเรา   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน......................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/6 วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้าน 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน และวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ 

๒.สาระสำคัญ 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น  ๆส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น  ๆตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้
ศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงาน ทำให้ผู ้ศึกษา 
มีความภาคภูมิใจ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพื่อนบ้าน โดยใช้สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือ 
ในท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกถึงความหมาย ความสำคัญ ประเภทของงานศิลปะในท้องถิ่น จนสามารถถ่ายทอดผลงาน

ศิลปะในท้องถิ่นด้วยการวาดภาพได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ 
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5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น  

           และงานพิมพ์ภาพ 
- การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว 
- เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทัศนศิลปใ์นชีวิตประจำวัน 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ตั้งคำถาม 
1.ครูพูดคุยกับนักเรียน เกี่ยวกับงานศิลปะท้องถิ่นหรือในชุมชน  
2.ครูกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับ
ศิลปะท้องถิ่นในแต่ละภาคของไทยที่นักเรียนรู้จัก   
3.นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็น 
ขั้นที่ 2 ขยายความคิดเชื่อมโยงความรู้ 
1.ครูอธิบายเกี ่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประเภทของงานศิลปะ
ท้องถิ่นในชุมชนและศิลปะท้องถิ่นแต่ละภาคของประเทศไทยให้นักเรียน
ฟัง เพื่อขยายความคิดให้เกิดองค์ความรู้พร้อมทั้งเปิดวีดิทัศน์ผลงานศิลปะ
ในท้องถิ่นต่าง ๆ  ให้นักเรียนรับชม  
๒.นักเรียนจดบันทึกและตั้งคำถามจากการดูและฟังเรื่องที่ครูถ่ายทอด
ความรู ้
 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู ของศิลปะท้องถิ่น
แต่ละภาค 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ขั้นที ่3 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  อภิปรายในชั้นเรียน 
๑.ครูนำภาพผลงานศิลปะในท้องถิ่นแต่ละภาคให้นักเรียนศึกษา แล้ว
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๓-๔ คน เพื่อร่วมกันคิดและหาคำตอบเกี่ยวกับ
ศิลปะท้องถิ่นในแต่ละภาค 
2.ครูให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อเกี่ยวกับศิลปะท้องถิ่นในแต่ละ
ภาค แล้วค้นหาที่มา ลักษณะเด่นของผลงานศิลปะแต่ละภาคร่วมกัน   
๓.นักเรียนภายในกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะท้องถิ่น    แต่ละภาค
และรว่มกันอภิปราย 

1๐ สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาการทำงาน
ร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีการคิดเป็นระบบ สรุปองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอด
เป็นผลงาน 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.วีดิทัศน์ศิลปะในท้องถิ่นของไทย  
2.ภาพผลงานศิลปะในท้องถิ่นแต่ละภาค 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ ๔ สรุปความคิดตามหลักการ 
1.ครูช่วยสรุปผลจากความคิดของนักเรียนแต่ละกลุ ่ม เพื ่อให้
นักเรียนเกิดองค์ความรู้ สามารถบอกความหมาย  ความสำคัญและ
ประเภทของศิลปะท้องถิ่นในแต่ละภาคได้ 
๒.นักเรียนจดบันทึกองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานขั้น
ต่อไป 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและ 
จดบันทึก 

ขั้นที่ ๕ พัฒนาชิ้นงาน หรือทำแบบฝึกหัด 
1.ครูกำหนดสถานการณ์ว่า ขณะนี้นักเรียนเป็นคนในท้องถิ่นนั้น 
(ตามภาคที่กลุ่มจับฉลากได้) และให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวาดภาพ 
ที่สื่อให้เห็นถึงสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ว่าภาพนั้นได้สื่อถงึศิลปะ
ของภาคใด เช่น การละเล่น ลักษณะอาคารบ้านเรือน การแต่งกาย 
เป็นต้น    
2.นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท้องถิ่นตามที่
จับฉลากได้  
 

30 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู ของศิลปะท้องถิ่น
แต่ละภาค 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การให้ความร่วมมือในการปฏิบตังิานอย่าง
สร้างสรรค์และสามัคค ี

ขั้นที ่๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมานำเสนอเก่ียวกับผลงานของตนเอง 
พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ แนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 
๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ แนะนำ
และบอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงานที่นำเสนอ 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเองและกลุ่ม 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 
- ยอมรับและช่ืนชมผู้อื่น 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ งานทัศนศิลป์ท้องถิ่นเรา 
 

๑. งานทัศนศิลป์ภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. งานทัศนศิลป์ภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจาก 
https://sites.google.com/site/nongyaomiew12/bthkhwam/phakh-henux/20141210-1418221987.13-
9.jpg?attredirects=0 
https://assets-th.nonilo.com/wp-content/uploads/sites/32/2019/08/me.png 
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTbZCXeC4iNihECI1vto5cBlmCRurYQDHTIF-
dZ7UFG0lI1xJc8&usqp=CAU 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/V_VWPTnB8nx1Qi5arYb7qMgIzd1u9Q6wNwTCqLgkv3_2POrTEXm_
k1j6siYbrl9QkyUFsk76bftRlNeh6by0IUvy18B3SwKd_gkfiLHY_xS 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ งานทัศนศิลป์ท้องถิ่นเรา 
 

๓. งานทัศนศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. งานทัศนศิลป์ภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจาก 
https://u01.appmifile.com/images/2019/11/29/46dfe0e0-c5df-4147-b016-60104f778546.jpg 
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTf9ccG143fuz1jdIz18cVW4KcPhttps://2.bp.blog
spot.com/-VZcS-
LfZ9wc/VLThZ5eWusI/AAAAAAAABu8/YmhBka4F8ew/s1600/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.jpgRGd
pY_YUuqw0lkomFJYBvytC&usqp=CAU 
https://wanchailoei.files.wordpress.com/2014/12/picture_27255211551.jpg 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๑ งานทัศนศิลป์ท้องถิ่นเรา 
 

๕. ภาพวาดเกี่ยวกับศิลปะท้องถิ่นแต่ละภาค 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก https://lh3.googleusercontent.com/proxy/taBiSASjVXinA05XYeAZmz2-
xP2QEKDRQ1qy7hDrz2gucrMOGN3MtbLyo_WwKSSm_Mvrj02Kaswpyly1oBeIV1DQ5qVscQ 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRjLfledWjSb2G8dqMf8-
U14YgaprHTf_zvMjbKAhON5kNt4NLz&usqp=CAU 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/1AbdroxkJgzgyWV6oqQ6W2q401xKOf3oipAWXQ2dOTtgUt07Pek1t
RM2JUkW4SeTJXsEmHrDl2knbt2ihwPQimy0NhMY8d5CvJylcqfS-
JeFiUNFYIKg1vcsvR964hBAcnGTIxjLjJTE5hkE5Tx85y-nbq3RPkix 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง มีอะไรในวัด   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/6 วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้าน 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น  โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน  และ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

๒.สาระสำคัญ 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น  ๆส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น  ๆตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้
ศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงาน ทำให้ผู้ศึกษามีความ
ภาคภูมิใจ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพ่ือนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือในท้องถิ่น 
ทำให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกลักษณะงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏในวัดและถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพวาดด้วยความชื่นชม

และเห็นคุณค่าในมรดกของชาติไทย 
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5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น  

           และงานพิมพ์ภาพ 
- การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว 
- เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทัศนศิลปใ์นชีวิตประจำวัน 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based  Learning ) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

 ขั้นที ่1 กิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า 
(Exploratory)  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม สั่งสม 
ความรู้ ความคิดรวบยอดและทักษะ 
1.ครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาวัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน 
2.นักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สังเกตเห็น และได้เรียนรู้ในวัด 
3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะ ที่พบ
เห็นในวัด เช่นภาพวาด งานปั้น งานแกะสลัก เป็นต้น และให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศิลปะในด้านต่าง ๆ  

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็น 
ขั้นที ่2 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการรวบรวม สั่งสมประสบการณ์โดยผ่านการ
ปฏิบัติหรือการทำงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากการเรียนรู้ในวัด ทำกิจกรรมใบงาน
เป็นผังมโนมติเพื่อสรุปประสบการณ์ที่นักเรียนไดไ้ปศึกษาในวัด 
2.นักเรียนนำผลงานให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง 

15 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

-บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับ
สิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที ่3 กิจกรรมเชิงแสดงออก (Expressional) ได้แก่
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำเสนอผลงาน 
1.นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เพิ่มเติมความรู้จากการนำเสนอ
ผลงานและร่วมกันบอกความสำคัญของงานศิลปะที่นักเรียนได้ไป
ศึกษาเรียนรู้ในวัดพร้อมทั้งบอกวิธีที่ดูแล อนุรักษ์ให้คงไว้คู่ชาติ
ไทยตราบนาน 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาทโดย

คำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมอื ปฏิบัติงานและแก้ปญัหาการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ซๆึ่งปรับประยุกต์มาจากของเดิม
หรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.วัดใกล้โรงเรียน 
๒.ใบงาน 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
        (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
          (.......................................................) 
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งานจิตรกรรม 
   (ภาพวาด) 
 

งานประติมากรรม 
      (งานปั้น) 

 งานสถาปัตยกรรม
(งานก่อสร้างอาคาร) 

    งานด้านอื่นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

ใบงานชั้นประถมศึกษาปีที่2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เร่ืองมีอะไรในวัด 
 

ชื่อ...................................................................ชั้น..................................เลขที.่................................. 
 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมข้อมูลจากการไปทัศนศึกษาวัดที่ใกล้โรงเรียน ลงในผังมโนมติให้ถูกต้องและตกแต่ง      
              ให้เหมาะสม สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีอะไรในวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ศิลปะไทย ทำไมสวยงาม  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/6 วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้าน 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น  โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ 

๒.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น ๆ  ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น  ๆตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้
ศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงาน ทำให้ผู้ศึกษามีความ
ภาคภูมิใจ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพื่อนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือใน
ท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกลักษณะของภาพลายไทยและฝึกวาดภาพลายไทยขั้นพ้ืนฐานได้ เพ่ือสืบทอดความรู้ด้วยความภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
-  เส้น ส ีรูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดลอ้ม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เชน่ งานวาด  งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 
- เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทัศนศิลปใ์นชีวิตประจำวัน 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based  Learning ) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 กิจกรรมเชิงสำรวจ เสาะหา ค้นคว้า (Exploratory)  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม สั่งสม ความรู้ ความคิดรวบยอด
และทักษะ 
1.ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนภาพดอกบัวบนกระดานดำ ตาม
ประสบการณ์ที่นักเรียนเคยพบเห็น 
2.ครูนำผลงานภาพวาดจิตรกรรมไทยและตัวอย่างภาพวาดลวดลายไทย 
ที่มีดอกบัวมาให้นักเรียนได้ศึกษา เปรียบเทียบกับภาพที่นักเรียนพบเห็น  
พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนลายไทยแบบง่ายๆ 
3.ครูสาธิตการวาดลายไทยอย่างง่ายให้นักเรียนได้ชมเช่น ลายประจำยาม 
ลายบัวคว่ำ บัวหงาย เป็นต้น 

15 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การส ังเกต รวบรวมข้อม ูล จำแนกวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่าง
มีมารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็น 
ขั้นที่ 2 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
การรวบรวม สั่งสมประสบการณ์โดยผ่านการปฏิบัติหรือการทำงาน 
ที่ริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.นักเรียนทำกิจกรรมต่อเติมภาพดอกบัวในใบงาน  
2.นักเรียนนำผลงานให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วระบายสี
ตกแต่งให้สวยงาม 

35 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และ
ประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที ่3 กิจกรรมเชิงแสดงออก (Expressional)ได้แก่กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการนำเสนอผลงาน 
1.นักเรียนนำผลงานมาเสนอหน้าชั้นเรียนและติดผลงานแสดงไว้  
ที่มุมแสดงผลงาน บอร์ดผลงานหรือป้ายนิเทศ ตามความเหมาะสม 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  คุณค่าและความสำคัญของงานวาด
ภาพศิลปะลายไทยซึ่งเป็นมรดกประจำชาติ และแสดงความคิดเห็น
ตามประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ พร้อมทั้งบอกวิธีที่ดูแล  
อนุรักษ์ศิลปะไทยให้คงอยู่แบบยั่งยืน 

10 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีมารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับ
สิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาการ
ทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเอง 

 
7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.ตัวอย่างภาพเขียนจิตรกรรมไทย 
๒.ตัวอย่างลวดลายไทย 
3.หนังสือเกี่ยวกับการเขียนลายไทย 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
         (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
        (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เร่ืองศิลปะไทย....ทำไมสวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโดย   เฉลิม  นาคีรักษ์  - วิกิพีเดีย  th.wikipedia.org 
 

ภาพตัวอย่างการวาดดอกบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพจาก 

 

       https://i.pinimg.com/originals/78/33/a0/7833a09c3010e25866e8ecfdea7f3af2.jpg 
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ใบงานชั้นประถมศึกษาปีที่2  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เร่ืองศิลปะไทย....ทำไมสวยงาม 
 

ชื่อ...................................................................ชั้น..................................เลขที.่................................. 
 
 
 

   คำชี้แจง  จากภาพที่กำหนด ให้นักเรียนวาดภาพดอกบัวแบบลายไทยเพ่ิมเติมและตกแต่งภาพให้สมบูรณ์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพจาก   https://4.bp.blogspot.com/-E6w5CQ5SKLQ/UEV-       
             RGcKy8I/AAAAAAAAB6k/FE3xYcyV4io/s1600/compare-size.jpg 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่. 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา     เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง ปลากระดาษลายขัด (งานสาน)  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/6 วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้าน 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น  โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน  และ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

๒.สาระสำคัญ 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น  ๆตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้
ศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ท่ีนำมาสร้างงาน ทำให้ผู้ศึกษามีความ
ภาคภูมิใจ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพื่อนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือใน
ท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกประโยชน์ของงานจักสาน  และสามารถสานลายพื้นฐานได้สำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ 
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5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด  งานปั้น  

           และงานพิมพ์ภาพ 
- เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทัศนศิลปใ์นชีวิตประจำวัน 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 ขั้นให้ความรู้เป็นพื้นฐาน 
1.ครูนำตัวอย่างลวดลายของงานสานหรือตัวอย่างผลงานมาให้
นักเรียนได้สังเกตลวดลายงานสาน และให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ของงานสานหรืองานจักสาน  
2.นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าพบเห็นอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
นี้ได้ที่ไหน มีไว้สำหรับทำอะไร ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน
สานหรืองานจักสานว่า ส่วนใหญ่จะทำเพื ่อประโยชน์ใช้สอย  
ใช้วัสดุตามท้องถิ่นที่มีสานด้วยวัสดุหลายอย่าง ดังตัวอย่างที่ครู
นำมาให้ดู 
 

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกตลวดลายงานจักสาน อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี
มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 
 

ขั้นที ่2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนสนใจทำงานสาน
ประเภทใด 
2.ครูสาธิตการสานลายขัดหรือลายหนึ่ง ซึ ่งเป็นลายพื้นฐานให้
นักเรียนสังเกตเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ครูให้หัวข้อการ
ทำงานคือ “ปลากระดาษลายขัด” เพื่อความรวดเร็ว ครูได้ทำแบบ
ตัวปลาให้นักเรียนได้คัดลอก หากใครต้องการออกแบบเองก็ได้ตาม
ประสบการณ์ที่มีของตนเองก็ได้ และเส้นกระดาษสีต่าง ๆ ที่ครู
เตรียมไว้ให้ 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาท

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ขั้นที ่3 ขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ  
1.นักเรียนวางแผนการทำงาน โดยการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  และ
แบบตัวปลาที่ตัดไว้ตมาประสบการณ์ที่ได้สงัเกตการสาธิตของครู  
เพื่อนำมาประยุกต์ในการสร้างผลงานของตนเอง  หลังจากนัน้ให้
นักเรียนทำตามขั้นตอนต่อไป สว่นขั้นตอนที่ต้องใช้คัทเตอร์กรีด
กระดาษ ครูต้องช่วยกรีดให้นักเรียนเพื่อความรวดเร็วและ
ปลอดภัยจากการใช้ของมีคม 
 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่4 ขั้นแสวงหาความรู้  
1.นักเรียนลงมือปฏิบัติงานสานตามแบบและขั้นตอนที่ได้เรียนรู้
จากการสาธิต ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
2.นักเรียนนำผลงานที่สำเร็จส่งให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
ของลวดลาย ความเรียบร้อย  และนำไปตกแต่งให้สวยงาม 
 

30 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาการทำงาน
ร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มาจาก
ของเดิมหรือต่อยอดจากสิ ่งเดิมตามจินตนาการของ
ตนเอง 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ 
1.นักเรียนร่วมกันอธิบายการทำงาน พบปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง  และมี
การแก้ไขปัญหาอย่างไร   
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นอกจากการนำกระดาษมาสาน
ลวดลายแล้ว อาจใช้วัสดุอะไรได้บ้าง 

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา

จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเองได้ 

ขั้นที่ 6 ขั้นนำเสนอผลงาน                                           
นักเรียนนำผลงานสำเร็จ  มานำเสนอหน้าชัน้เรียนให้เพื่อน ๆ ได้ 
ชื่นชมและนำไปติดแสดงไว้ที่มุมผลงานนักเรียน หรือสถานที่ 
ที่เหมาะสมต่อไป 

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่าง
มีมารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเองได้ 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ตัวอย่างผลงานจักสาน ประเภทต่าง ๆ 
๒.หนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
๓.ภาพโปสเตอร์งานจักสาน 
4.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
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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 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
         (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
         (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เร่ืองปลากระดาษลายขัด (งานสาน) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพจาก   https://www.pinterest.com/pin/43699058873718090 

 

                                                    ภาพจาก   /https://www.pinterest.com/pin/566116615660527349/ 

ตัวอย่างผลงานเพิ่มเติม 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ภาพจาก  https://www.pinterest.com/pin/753790056359316461/ 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา     เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง ของเล่นเด็กไทย 1 (ประดิษฐ์ว่าวไทย)  เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  ในท้องถิ่น  โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 

๒.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น  ๆตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้
ศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ท่ีนำมาสร้างงาน ทำให้ผู้ศึกษามีความ
ภาคภูมิใจ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพื่อนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือใน
ท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกชื่อว่าวไทย วัสดุอุปกรณ์ในการทำ และทำว่าปักเป้าได้สำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ 

5.สาระการเรียนรู ้
-  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 
- เนื้อหาเร่ืองราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทศันศลิป์ในชีวิตประจำวนั 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 ขั้นให้ความรู้เป็นพื้นฐาน 
1.นักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์ที ่สังเกตพบ หรือเคยได้เล่นว่าว 
ด้วยตนเอง 
2.ครูนำตัวอย่างว่าวแบบต่าง ๆ  มาให้นักเรียนได้สังเกตและศึกษาเรยีนรู้  
แล้วอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของว่าวต่าง  ๆรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการทำ
ว่าว และวิธีการเล่นว่าว โดยอาจจะเชิญภูมิปัญญาด้านการทำว่าวที่มีใน
ท้องถิ่น 

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกวัสดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ  ใน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 

ขั้นที ่2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.นักเรียนร่วมกันบอกลักษณะของว่าวปักเป้าที่นักเรียนเคยเห็น
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ครูนำมา  
2.ครูสาธิตการทำว่าวปักเป้าตามขั้นตอนให้นักเรียนได้ศึกษาหรือ
หาภาพประกอบให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม จากประสบการณ์การ
สังเกตจากการสาธิตของครู 

5  สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น อย่างมมีารยาท

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกบักาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 

ขั้นที ่3 ขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ  
1.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน เพื่อร่วมกันวางแผนในการทำว่าว
ปักเป้าตามขั้นตอนที่ครูได้ทำการสาธิตไปแล้ว 
 
 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดอุุปกรณ์ตา่ง ๆ  ใน
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ขั้นที ่4 ขั้นแสวงหาความรู้  
1.นักเรียนลงมือปฏิบัติงานทำว่าวตามขั้นตอนที่ครูสาธิต พร้อมกับ
สร้างสรรค์ผลงานจากแนวทางที่ได้เรียนรู้มา และตกแต่งผลงาน
ตามจินตนาการให้สวยงาม 

30 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริม่สิง่ใหม่ๆ ซึ่งปรับประยกุต์มาจากของเดมิ
หรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 

ขั้นที ่5 ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวัสดุที่สามารถนำมาประยกุต์
ทำว่าวได้ พร้อมทั้งอธิบายสรุปผลการทำว่าวปักเป้าของตนเอง ที่ได้
สร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสาธิตของครู 

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มาจาก

ของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง
และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดของตัวเองได้ 

ขั้นที่ 6 ขั้นนำเสนอผลงาน 
นักเรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทำผลงานของตนเอง และนำเสนอผลงาน
นอกห้องเรียนหรือสถานที่ที ่เหมาะสมในการทดลองเล่นว่าว เพื่อความ
สนุกสนานและได้ชื่นชมผลสำเร็จของงาน   

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดอุุปกรณ์ตา่ง ๆ  ใน

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ภาพตัวอย่างขั้นตอนการทำว่าว 
2.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
           (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
         (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เร่ืองของเล่นเด็กไทย(ประดิษฐ์ว่าวไทย) 

 

ขั้นตอนการทำว่าวปักเป้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก  https://unabrujadiys.wordpress.com/2017/09/20 
/barrilete-3-ideas-simples-para-hacer-tu-propio-barrilete/ 

 

 

 

                      ตวัอย่าง การพับว่าวปักเป้าด้วยกระดาษ 

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา     เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ของเล่นเด็กไทย 2 (ปั้นตุ๊กตาเด็กไทย) เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  ในท้องถิ่น  โดยเน้นถึงวิธีการสรา้งงาน  และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 

๒.สาระสำคัญ 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น ๆ  ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น  ๆตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้
ศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงาน ทำให้ผู ้ศึกษา 
มีความภาคภูมิใจ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพ่ือนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือ
ในท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนนำวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างงานปั้นเพ่ืออธิบายเรื่องราว  ของเลน่เด็กไทยได้อย่างคล่องแคล่ว  มีความภาคภูมิใจ

ในตนเองเหน็คุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย  
5.สาระการเรียนรู ้

- เสน้ สี รูปรา่ง รปูทรงในสิง่แวดล้อม และงานทศันศลิป์ประเภทตา่ง ๆ  เชน่ งานวาด  งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 
- เนื้อหาเร่ืองราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทศันศลิป์ในชีวิตประจำวนั 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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๖.กระบวนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionvism) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย 
1.ครูนำภาพตัวอย่างของเล่นของเด็กไทยแต่ละยุคสมัยให้นักเรียนดู  
ตั้งคำถามจุดประกายความคิด ให้นักเรียนวิเคราะห์ 
๒.นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าของเล่นตัวอย่างเป็น 
ของเล่นอะไรบ้าง   มีวิธีการเล่นอย่างไรและนักเรียนชอบของเล่นประเภท
ไหนร่วมกันพิจารณาว่าในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร 
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ฟังและใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- การอภิปราย การให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 ขยายความคิด เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
๑.ครูอธิบายเชื่อมโยงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของเล่นในอดีตกับ
ปัจจุบัน และจากเรื่องราวของเล่นในอดีต เราสามารถนำมาถ่ายทอดเป็น
ผลงานทัศนศิลป์ด้วยวิธีการปั้น ในรูปแบบการปั้นที่นักเรียนถนัดและ 
ชื่นชอบได้ 
๒.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ - ๕ คน ช่วยกันค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างของของเล่นเด็กไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสมาชิกในกลุ่ม
ชอบของเล่นอะไร จากของเล่นที่ชอบสามารถถ่ายทอดเป็นรูปแบบงานปั้น
ในรูปแบบใดได้บ้าง    
 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์และ
แสดงความคดิเห็น 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมกันอภิปรายค้นคว้าหาข้อสรุป 
 

ขั้นที ่3 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน 
๑.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแสดงความคิดเห็น อภิปรายหน้า 
ชั้นเรียน 
๒.ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงรูปแบบของการปั้น วิธีการ เทคนิคและการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการปั้น 
 
 

๕ สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือนำวัสดุอุปกรณ์มาสร้างสรรค์เป็นงานปั้น 
- การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มและ

ห้องเรียน 
 

ขั้นที ่4 สรุปความคิดเห็นตามหลักการ 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดเห็นถึงรูปการปั้น วิธีการ เทคนิคและ
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปั้น 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกขั้นตอนการสร้างสรรค์งานปั้นในรูปแบบ

ที่ถนัดได้  
 

ขั้นที ่5 พัฒนาชิ้นงาน หรือ ทำแบบฝึกหัด 
1.ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมของตนเอง นำรูปแบบงานปั้นที่ถนัด ร่วมกัน
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานปั้นในหัวข้อ “ตุ๊กตาเด็กไทย”  
๒.นักเรียนร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ในหัวข้อ  “ตุ๊กตาเด็กไทย” 
 

35 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- การเปรียบเทียบ ประยุกต์สิ่งที่คน้พบใหม่ 

สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือนำวัสดุอุปกรณ์มาสร้างสรรค์เป็นงานปั้น 
- การสร้างและรักษาความสมัพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม

และห้องเรยีน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่๖ ขั้นนำเสนอผลงาน 
1.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองอธิบายแนวคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
๒.ครูชมเชยและให้กำลังใจ แนะนำนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง
แก้ไข 
๓.ให้นักเรียนในชั้นเรียน ช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนๆ แนะนำและ 
บอกถึงข้อควรพัฒนา โดยครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ต่อผลงานที่นำเสนอ 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- การพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ บอกความรู้สึก 

นึกคิดของตนเอง 
สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 

- การเป็นผู้นำผู้ตาม และสมาชิกทีด่ีของกลุ่ม 
- ความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
- การรู้จักปัญหา และวิธีแก้ปญัหาที่พบ 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ภาพตัวอย่างการละเล่นของเด็กไทย  
๒.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นต่าง ๆ 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………… 
 

                                     
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ  แผนการจัดการเรียนรู้ที่36 เร่ืองของเล่นเด็กไทย2 (ปั้นตุ๊กตาเด็กไทย) 
 

 
ภาพตัวอย่าง  การเล่นของเด็กไทยในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 

 
                           ม้าก้านกล้วย                                               ทอยเส้น 

 
ภาพจาก  https://cartoon.mthai.com/news/52029.html 

 
 

ตัวอย่างงานปั้นลอยตัว การละเล่นของเด็กไทย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
               ภาพโดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่....5....... เรื่อง...งานศิลป์ท้องถิ่นเรา...................................เวลา........10............ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่....37.....เรื่อง..... พืชพ้ืนถิ่นสร้างสีสวย...................เวลา........1.......ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  ในท้องถิ่น  โดยเน้นถึงวิธีการสรา้งงาน  และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 

๒.สาระสำคัญ 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น  ๆส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น  ๆตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้
ศึกษา วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงาน ทำให้ผู ้ศึกษา 
มีความภาคภูมิใจ การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพ่ือนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือใน
ท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกชื่อพืชที่สามารถนำมาสกัดสี  และเลือกสีที่ได้จากพืชไประบายภาพได้อย่างสวยงามน่าชื่นชม 

5.สาระการเรียนรู ้
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดลอ้ม และงานทัศนศิลป์ประเภทตา่ง ๆ  เช่น งานวาด  งานปัน้ และงานพมิพ์ภาพ 
- การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราว 
- เนื้อหาเร่ืองราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทศันศลิป์ในชีวิตประจำวนั 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 ขั้นให้ความรู้เป็นพื้นฐาน 
1.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากการสังเกตว่าพืชที่มีสีต่าง ๆ  มีพืช
อะไรบ้าง 
2.ครูและนักเรยีนรว่มกนัสรปุข้อมูลของสีทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิมาจากส่วนตา่ง ๆ  
ของพชืมีดังนี้ เช่น ดอก ใบ หัว ตน้ ยาง เปลือก เปน็ตน้ 

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี
มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 

ขั้นที ่2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.นักเรียนเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเห็น การนำสีจากธรรมชาติมาใช้ เช่น  
ใช้ในการทำขนม อาหาร หรือการย้อมผ้า เป็นต้น 
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าเราจะนำสีที่ได้จากธรรมชาติของพืชมา
สร้างงานศิลปะได้อย่างไร 
2.ครูสาธิตการนำพืชต่าง ๆมาสกัดสี  เช่น ดอกอัญชัน ใบเตย ขมิ้น เป็นต้น 
และให้นักเรียนสังเกตสีที่ได้จากพืชต่าง  ๆ 
 

10  สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์
กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นที ่3 ขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ  
1.นักเรียนรวบรวมพืชชนิดต่าง ๆ ที ่เตรียมมาทำการสกัดสีด้วย
ตนเอง โดยการตำหรือประยุกต์โดยการนำพืชใส่ถุงใส แล้วบีบหรือ
ทุบให้แหลกเพื่อให้สีออกมา แล้วนำไปผสมกับนำ้ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้สีที่ต้องการ  
2.นักเรียนสังเกตสีที่ได้จากการสกัด แล้วนำใส่อุปกรณ์ไว้เพื่อใช้งาน
ระบายสีภาพต่อไป 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นที ่4 ขั้นแสวงหาความรู้  
นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามประสบการณ์ ของการระบายสีภาพ 
ด้วยนำสีที่ได้จากธรรมชาติมาระบายลงบนภาพที่เตรียมไว้ในใบงาน
ตามจินตนาการของตนเอง   
 

30 
 
 
 
 
 

สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์

กับสิ่งท่ีค้นพบ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกตม์า
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดมิตามจินตนาการ
ของตนเอง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่5 ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ 
นักเรียนอธิบายสรปุผลการใช้สตี่าง ๆ ทีไ่ด้จากพชื ลงในใบงานที่ครู
กำหนดให้พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม 
 

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเองได้ 

 ขั้นที ่6 ขั้นนำเสนอผลงาน  
1.นักเรียนนำผลงานที่สำเร็จ มานำเสนอโดยการอธิบายขั้นตอนการทำงาน
ของตนเอง ให้เพื่อน ไๆด้ชื่นชม และนำไปติดแสดงไว้ที่มุมผลงานในชั้นเรียน                                                
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
วิชาอ่ืน ๆ  ได้ เช่น กอท. วิทยาศาสตร์ เป็นต้น        
 

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมี

มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ
และผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มา
จากของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการ
ของตนเองและสามารถอธิบายให้ผู ้อื ่นเข้าใจใน
ความคิดของตัวเองได้ 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.สวนพฤษศาสตร์ 
๒.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ใบงานชั้นประถมศึกษาปีที่2  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เร่ืองพืชพ้ืนถิ่นสร้างสีสวย 

 

ชื่อ............................................................................ชั้น................................เลขที่... ....................... 
 

        คำชี้แจง   ให้นักเรียนต่อเติมภาพแล้วนำสีที่ได้จากธรรมชาติมาระบายให้สวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพจาก   https://i.pinimg.com/originals/63/56/d8/6356d89a4bea0fb996568f04951a39ff.png 
 

                   สีจาก.........................                  สีจาก.........................             สีจาก.........................    
 
 

                   สีจาก.........................                  สีจาก.........................             สีจาก.........................    
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา     เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ประเพณีท้องถิ่นไทย   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศลิป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเร่ืองราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภปิรายเกี่ยวกบังานทัศนศลิป์ประเภทตา่ง ๆ  ในท้องถิน่  โดยเน้นถึงวิธีการสรา้งงานและวสัดุอปุกรณท์ี่ใช ้

๒.สาระสำคัญ 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น ๆ  ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวใน
ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น ๆ  ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้ศึกษา วิเคราะห์งาน
ทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงาน ทำให้ผู้ศึกษามีความภาคภูมิใจ การวาดภาพ 
ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพื่อนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือในท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

3.สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร ์ 
 3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวตักรรม 
 5. การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทีมและมีภาวะผูน้ำ 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกชื่อประเพณีที่สำคญัของไทย และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเป็นภาพวาดได้เหมาะสมด้วยความ

ตั้งใจและภาคภูมิใจในผลงาน 
5.สาระการเรียนรู ้

- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลปป์ระเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด  งานปั้น และงานพิมพภ์าพ 
- การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราว 
- เนื้อหาเร่ืองราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทศันศลิป์ในชีวิตประจำวนั 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling) 
1.ครูนำภาพประเพณีต่าง  ๆของไทย หรือดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับ
ประเพณีต่าง ๆ  ของไทย มาให้นักเรียนได้สังเกตและศึกษา
เรียนรู ้
2.นักเรียนเลือกภาพประเพณีไทยที่ครูนำมา 1 ภาพ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นตามประสบการณ์ที่นักเรียนมี 

10 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาทโดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 

ขั้นที ่2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
ครูให้ความรู้เกี่ยวกับภาพประเพณีต่าง ๆ  ที่นักเรียนสนใจ เพื่อมา
วิเคราะห์จุดเด่นของประเพณีต่าง ๆ  เหล่านั้น ตามประสบการณ์
ของน ั กเร ี ยน  แล ้ วนำไปถ ่ ายทอดเป ็ นภาพวาด 
ที่สามารถสื่อความหมายตามประเพณีได้อย่างชัดเจน   

5 สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาทโดยคำนึงถึง

ความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 
ขั้นที ่3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) 
นักเรียนเลือกประเพณีไทยที่เคยพบเห็นและมีความสนใจมา
ถ่ายทอดเป็นภาพวาด คนละ 1 ประเพณี  โดยให้มีภาพตนเอง
เป็นผู ้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพวาด ถ่ายทอดผลงานตาม
จินตนาการของตนเอง 
 
 

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร์ 
- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ซึ่งปรับประยุกต์มาจากของเดิมหรือต่อ
ยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 

ขั้นที ่4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
1.นักเรียนออกมานำเสนอผลงานภาพวาดที ่มีตนเองเป็น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้  แล้ว
ให้เพื่อน  ๆทายว่าภาพของผู้วาดอยู่ส่วนไหนของภาพ เป็นการ
ประยุกต์การนำเสนอผลงานให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับผลงานและ
เนื้อหาภาพวาดประเพณีท้องถิ่นไทยอย่างสร้างสรรค์ 

35 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน 

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ  ซึ่งปรับประยุกต์มาจากของเดิมหรือต่อ

ยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาทโดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 

ขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and S 
haring) 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ด้านประเพณีไทย ซึ่งเป็น
สิ่งที่ดีงาม ที่สังคมเชื่อถือและปฏิบัติกันมานาน จนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติไทย  
2.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และอธิบายวิธีการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยตามความคิดของตนเอง หรือไปศึกษา
เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- มีความคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกตม์าจากของเดมิหรือ

ต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเองและสามารถอธิบาย
ให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดของตัวเองได ้
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาทโดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ภาพประเพณีต่าง ๆ ของไทย 
๒.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.วิดิทัศน์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
 
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ  แผนการจัดการเรียนรู้ที่38เร่ืองประเพณีท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก   http://1.bp.blogspot.com/-8a_lsq9Udw4/Uhjdk9_v-
tI/AAAAAAAAI1Y/TkEmDEY5J0k/s1600/Thai+playing073.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก   https://1.bp.blogspot.com/-   
      qYPKj1YCPH0/UhjdlfG3dpI/AAAAAAAAI1k/RFjI256d6dE/s1600/Thai+playing074.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจาก    http://4.bp.blogspot.com/-  
    P4eoLI9fNV4/UhjdkACMS1I/AAAAAAAAI1Q/p3kmjnVW7bQ/s1600/Thai+playing070.jpg 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา     เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง เมื่อฉันแต่งชุดไทย   เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  ในท้องถิ่น  โดยเน้นถึงวิธีการสรา้งงานและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 

๒.สาระสำคัญ 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น ๆ  ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว
ในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น ๆ  ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้ศึกษา วิเคราะห์
งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงาน ทำให้ผู้ศึกษามีความภาคภูมิใจ การวาด
ภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพื่อนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือในท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึก
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกลักษณะเด่นของการแต่งกายแบบไทยได้และสามารถเลือกการแต่งกายได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ท่ีกำหนดให้ด้วยจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
5.สาระการเรียนรู ้

-  เสน้ สี รปูร่าง รปูทรงในสิง่แวดล้อม และงานทัศนศิลปป์ระเภทตา่ง ๆ  เช่น งานวาด  งานปัน้ และงานพมิพ์ภาพ 
- เนื้อหาเร่ืองราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทศันศลิป์ในชีวิตประจำวนั 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 จัดสถานการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ 
1.ครูจัดสถานการณ์ให้นักเรียนแต่งชุดไทย/ภาพวาดชุดไทย/
ภาพถ่ายการแต่งกายแบบไทย ๆ มาให้นักเรียนศึกษา 
2.ครูให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อชุดไทยแบบต่าง ๆ ที่นักเรียนรู้จัก 

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมูล จำแนกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห ็น อย่างม ีมารยาท 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 

ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงความรู้โดยการสร้างความคิดรวบ
ยอดจากสถานการณ์ 
1.นักเรียนร่วมกันเล่าประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นว่า 
เคยได้พบเห็นการแต่งกายแบบนี้ที่ไหน 
2.ครูนำตัวอย่างผลงานตุ๊กตากระดาษมาให้นักเรียนได้ศึกษาและ
แนะนำขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมต่อไป 

5  สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น อย่างมมีารยาท 

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกบักาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับสิ่งที่
ค้นพบ 

ขั้นที ่3 ผู้เรียนลงปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
1.ครูแจกใบงานตุ๊กตา หรือให้นักเรียนวาดภาพตุ๊กตาในกระดาษใบงาน 
แล้วตัดกระดาษให้เป็นตัวตุ๊กตา  
2.นักเรียนนำตัวตุ๊กตากระดาษที่ตัดไว้ มาออกแบบเสื้อผ้าชุดไทยให้
ตุ๊กตาสวมใส่ตามความสนใจของนักเรียน ในกระดาษเอ 4  พร้อมกับ
ระบายสีชุดไทยตกแต่งให้สวยงาม แล้วตัดชุดมาทาบบนตัวตุ๊กตา
กระดาษ 

25 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับสิ่งที่ค้นพบ 

สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นที ่4 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าชุดไทยของตนเอง ที่
ไดอ้อกแบบประยุกต์ไว้ในใบงาน จะนำไปสวมใส่ในโอกาส
ใดและด้วยเหตุผลใด 
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สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
- การร่วมมอื ปฏิบัติงานและแก้ปญัหาการทำงานร่วมกัน 

สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- มีความคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกตม์าจาก

ของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 

ขั้นที ่5 สะท้อนความคิด  อภิปรายสิ่งท่ีได้รับจาก
สถานการณ ์
นักเร ียนทุกคนนำผลงานที ่ตนเองได ้จ ินตนาการออกแบบ 
ชุดไทย มาอธิบายแนวคิดที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
แล้วนำไปจัดแสดงไว้หน้าห้องเรียน เพื่อให้เพื่อน ไๆด้ชื่นชม 

5 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- มีความคิดริเริ ่มสิ ่งใหม่ๆซึ ่งปรับประยุกต์มาจาก

ของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง
และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดของตัวเองได้ 

ขั้นที ่6 ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นักเรียนร่วมกันสังเกต และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลงานของเพ่ือน ๆ ในเชิงสร้างสรรค์  

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น อย่างมี
มารยาทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที่ 7 นำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่           
1.ครูสร้างสถานการณ์ใหม่  ให้นักเรียนช่วยกันตัดสินใจจาก
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยการเลือกชุดของตุ๊กตาของเพื่อนที่ดู
เหมาะสมกับการไปเที่ยวงานลอยกระทง และสามารถอธิบายเหตุผล
ในการเลือกได้                                                      
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการแต่งกายแบบไทย ๆ  ว่าดี
อย่างไร เราควรอนุรักษ์โดยการแต่งกายแบบไทย ๆ  ในโอกาสใดบ้าง  

10 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับสิ่งที่

ค้นพบ 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ ่มสิ ่งใหม่ๆซึ ่งปรับประยุกต์มาจาก
ของเดิมหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง
และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดของตัวเองได้ 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          

- พูดตอบคำถามและแสดงความคดิเห็น อย่างมีมารยาท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 

7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.ชุดไทย/ภาพวาดชุดไทย/ภาพถ่ายการแต่งกายแบบไทยๆ 
๒.ตุ๊กตากระดาษ 
3.ผ้าชุดไทย 

8.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการตอบคำถาม 

แสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรม 

การทำงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างใบงานภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เร่ืองเมื่อฉันแต่งชุดไทย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพจาก   https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRwRtgUntFD4I_ 
                      qfkOm7JNULOoCT8Kkh8rp9d8mHxUd9Jfeq4TY&usqp=CAU 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพประกอบการแต่งตัวตุ๊กตากระดาษ  
       ภาพจาก https://i.pinimg.com/236x/4b/93/82/4b9382ec1460db5c812994348cf1756a.jpg 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เร่ืองเมื่อฉันแต่งชุดไทย 

 

ภาพประกอบการแต่งชุดไทยแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพจาก  
    https://www.trueplookpanya.com/data/product/uploads/other4/citizenshipmm25U05_ 
    N103_02.png 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานศิลป์ท้องถิ่นเรา    เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง บ้านฉันสวยด้วยภูมิปัญญา เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน..............................เดือน...................................................................พ.ศ................................. 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/2 ระบุทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
ป 2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 มาตรฐาน ศ ๑.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัด   
ป 2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
ป 2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ  ในท้องถิ่น  โดยเน้นถึงวิธีการสรา้งงาน  และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 

๒.สาระสำคัญ 
  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เช่น การวาดภาพ การปั้น งานพิมพ์ หรืองานศิลปะอื่น ๆ  ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว 
ในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนั้น ๆ  ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นของแต่ละยุคสมัย การเรียนรู้ศึกษา วิเคราะห์ 
งานทัศนศิลป์ในอดีต เช่น การใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างงาน ทำให้ผู้ศึกษามีความภาคภูมิใจ การวาด
ภาพถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและเพื่อนบ้านโดยใช้ สี วัสดุอุปกรณ์ ที่หาได้จากธรรมชาติหรือในท้องถิ่น ทำให้มีจิตสำนึก
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น 

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

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนบอกความหมาย ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย และสามารถสร้างผลงานตุง  เพ่ือสืบทอด   

ภูมิปัญญาไทยได้สำเร็จ ด้วยความภาคภูมิใจ   
5.สาระการเรียนรู ้

- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลปป์ระเภทต่าง ๆ  เช่น งานวาด งานปัน้ และงานพิมพภ์าพ 
- เนื้อหาเร่ืองราวในงานทัศนศิลป์ 
- ความสำคัญของงานทศันศลิป์ในชีวิตประจำวนั 
- งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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6.กระบวนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน (Project-Based Learning) 

กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
(นาที) สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ขั้นที ่1 ขั้นให้ความรู้เป็นพื้นฐาน 
1.ครูนำตัวอย่างผลงาน ภาพตัวอย่าง ตุง หรือให้นักเรียนศึกษา
จากหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาของไทย มาให้นักเรียนได้สังเกต 
และศึกษาเรียนรู้ โดยครูได้ให้ความรู้เพิ่มเติม เก่ียวกับตุงหรือธง 
ซึ่งเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน  
2.นักเรียนที่มีประสบการณ์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตุง ให้เพื่อนๆ ได้รับทราบข้อมูล 

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาทโดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 

ขั้นที ่2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
1.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนสนใจทำงาน
ประเภทนี้หรือไม่เพราะอะไร 
2.ครูนำอุปกรณ์ไม้ไอติม และไหมพรมมาสาธิตการพันตาม
ขั้นตอนการทำตุงให้นักเรียนได้สังเกต เพื่อสร้างประสบการณ์ 
ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ ในการทำงานขั้นตอนต่อไป 

5  สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาทโดย

คำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับ
สิ่งที่ค้นพบ 

ขั้นที ่3 ขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ  
1.ครูสร้างสถานการณ์ ให้นักเรียนจัดทำตุงเพื่อนำไปประดับในงานวัด
ใกล้บ้าน 
2.นักเรียนวางแผนการทำงาน ออกแบบตุงจากประสบการณ์ที่ได้
เรียนรู้จากการสาธิตการทำงานของครู และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม   

5 สมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บอกประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และประยุกต์กับ

สิ่งที่ค้นพบ 
สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นที ่4 ขั้นแสวงหาความรู้  
นักเรียนร่วมกันลงมือปฏิบัติงาน  ตามที ่ได้วางแผนไว้โดย 
การเลือกสีของไหมพรม แล้วปฏิบัติตามขั ้นตอน ประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับตามจินตนาการของตนเอง 

3 สมรรถนะการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

- การร่วมมือ ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน 
สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มาจากของเดิม
หรือต่อยอดจากสิ่งเดิมตามจินตนาการของตนเอง 

ขั้นที ่5 ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ 
นักเรียนแสดงความคิดเห็น และสรุปผลเก่ียวกับการทำงาน  
มีปัญหาอุปสรรค และมีการแก้ไขอย่างไร มีการใช้ทักษะดา้นใด
มากที่สุดและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างไร           

10 สมรรถนะทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งปรับประยุกต์มาจาก

ของเดิมหรือต่อยอดจากสิ ่งเดิมตามจินตนาการของ
ตนเองและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดของ
ตัวเองได้ 

ขั้นที่ 6 ขั้นนำเสนผลงาน 
นักเรียนนำผลงานมาแสดงให้เพื่อนๆได้สังเกต ชื่นชม และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ว่าพึงพอใจในผลงานหรือไม่ จะนำ
ผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างไร                                                                   
 

5 สมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 

- การสังเกต รวบรวมข้อมลู จำแนกวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

-พูดตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น อย่างมีมารยาทโดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้ฟัง 
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7.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.หนังสือภูมิปัญญาของไทย 
2.ตัวอย่างผลงาน 
3.ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

8.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

แบบบันทึกการตอบคำถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

การสังเกตพฤติกรรม 
การทำงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
     
       ลงชื่อ...................................................(ผู้สอน) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………….….………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………… 
 
 
 

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

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ..................................................(ผู้บันทึก) 
      (.......................................................) 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้ตรวจ) 
      (.......................................................) 
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ตัวอย่างภาพประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เร่ืองบ้านฉันสวยด้วยภมูิปัญญา 

(สร้างงานไทยนำไปตกแต่งบ้าน) 
 

วิธีการทำตุงหรือธุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก   http://www.auntannie.com/FridayFun/GodsEye/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก   http://yaraticiprojeler3.blogspot.com/2018/03/mangala.html 
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แบบประเมินการกิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
 

แบบบันทึกการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การตอบคำถาม      
2.การแสดงความคิดเห็น      

 
เกณฑ์ประเมินการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

 
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) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การวางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ 

     

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

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

รายการ
ประเมิน 

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

1.การ
วางแผนและ
เลือก ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน 
สอดคล้องกับ
ภาระงาน 
 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม
ครบถ้วน  

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานเหมาะสม 

วางแผนและ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ทำงานได ้

วางแผนและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำงานไม่เหมาะสม
กับชิ้นงาน 

2.การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนถูกต้อง 
ครบถ้วน จัด
องค์ประกอบได้
เหมาะสม มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 
 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอนได้ถูกต้อง 
จัดองค์ประกอบ
ได้เหมาะสม มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้นตอน 
ได้ถูกต้อง และจัด
องค์ประกอบได้ มี
ทักษะในการ
ทำงานร่วมกัน 

ปฏิบัติงาน
ตามลำดับ
ขั้นตอน  และ
ทำงานร่วมกันได้  

ปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอน ได้ถูกต้อง
บางขั้นตอน 

3.ความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิด
เป็นสิ่งใหม่ขึ้น  
 

ผลงาน 
แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ไม่เคยมีมาก่อน 
หรือการนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลง 

ผลงานเปน็การนำ
ความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงเปน็สิ่ง
ใหม่  

ผลงานเกิดจาก
การนำความรู้
เดิมเป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีการ
ดัดแปลงบ้าง
บางส่วน 

ผลงาน
ลอกเลียนแบบมา
จากแหล่งต่างๆ 

4.ความ
ประณีต
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลนื 
สมดุล มีความ
เป็นเอกภาพ 
สวยงาม 
 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลนื 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต มีขนาด 
รูปร่าง รูปทรง 
สีสันกลมกลนื  

ผลงานมีความ
ประณีต  

ผลงานขาดความ
ประณีตสวยงาม 
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รายการ
ประเมิน 

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

5.ผลงาน
สำเร็จ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ทันเวลา
ที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอยา่ง
แก่ผู้อื่น สามารถ
นำไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 
สามารถปรบัปรุง
แก้ไขผลงานให้ดี
ขึ้นและมี
คุณภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ ทันเวลา
ที่กำหนด สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน
เป็นแบบอยา่งแก่
ผู้อื่น สามารถ
นำไปใชป้ระโยชน์
ได้  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงานเปน็
แบบอย่างแก่ผู้อื่น  

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ สื่อ
ความหมายตรง
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จไม่
ทันเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน 
 

เลขที ่ 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 
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
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ที่ปรึกษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

 

คณะทำงาน 

1. นางศุภลักษณ์ มีปาน     หัวหน้าคณะทำงาน 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

2. นางสาวชลากร เจริญผล     คณะทำงาน 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

3. นางวรรณา บุญเต็ม     คณะทำงาน 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบางเชือกหนัง สำนักงานเขตบางแค 

4. นางกมลทิพย์ ศิริเวทยานนท์    คณะทำงาน 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดกระโจมทอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน 

5. นางสาวจรรยา ชะอุ่มวงค์    คณะทำงาน 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
โรงเรียนวัดนางนอง สำนักงานเขตจอมทอง 

6. นางสาวเนาวรัตน์ ฝ้ายเทศ    คณะทำงานและเลขานุการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 

ผู้ออกแบบปก 
 นายวศิน  พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ์  สำนักการศึกษา 

 

 

 


