
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ21102 
ผังภาพที่ 1 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 10 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 1 ( 1 ชั่วโมง) 
เรื่อง รูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเกี่ยวกบัรูปร่าง 

รูปทรง และน้้าหนัก 

ศ 1.1 ม.2/1  ศ 1.1 ม.2/5  

 ศ 1.1 ม.2/6  ศ 1.2 ม.2/1   

 

   

แผนที่ 2 ( 1 ชั่วโมง) 
เรื่อง  หลักการในการจัดภาพของศิลปิน 

ศ 1.1 ม.2/1  ศ 1.1 ม.2/2  

 ศ 1.1 ม.2/5  ศ 1.2 ม.2/3   

แผนที่ 5 (2 ชั่วโมง) 
 

เรื่อง เทคนิควิธีการและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน

ศิลปะของศิลปิน 

ศ 1.1 ม.2/2  ศ 1.1 ม.2/3  

 ศ 1.1 ม.2/5  ศ 1.2 ม.2/1   

ศ 1.2 ม.2/3   

หน่วยการเรียนรู้ 
ทัศนธาตุ ( 5 ชั่วโมง ) 

พื้นที่ผิวและปริมาตรของสิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวติประจา้วันที่เราไม่สามารถวัดขนาดได้
ตามรูปทรงสามมิต ิอาทิเช่น ปริซึม ทรงกระบอก 

ทดสอบก่อนเรียน ( 1 ชั่วโมง ) 
ทดสอบหลังเรียน ( 1 ชั่วโมง ) 

-ชิ้นงาน 

-การน าเสนอผลงาน 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผังภาพที ่2 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเก่ียวกับรูปร่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป ์ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป ์ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
ตัวชี้วดั ศ 1.1 ม.2/1  อภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิด
ของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา  
ศ 1.1 ม.2/5 น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนางาน  

ศ 1.1 ม.2/6 วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ ของตัวละคร  
ศ 1.2 ม.2/1 ระบุ และบรรยายเก่ียวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงาน
ทัศนศิลปใ์นปัจจุบัน  
สาระส้าคัญ 
 รูปแบบของทศันธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายการเกดิทัศนธาตุ ส่วนประกอบของรูปร่าง รูปทรง และน้้าหนักได้ 
(K) 
2. สามารถใช้ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์งานศิลปะได ้(P) 
3. มีเจตคติท่ีดตี่อการเรียนศิลปะ (A) 
สาระการเรียนรู้ 
 รูปแบบและแนวคดิทัศนธาตุเกี่ยวกบัรูปร่าง  
สมรรถนะส้าคัญ 
1. ทักษะการเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบความ 
แตกต่างของลกัษณะของค่าน้้าหนัก) 
2. ทักษะการจ้าแนกประเภท (จ้าแนกประเภทของรูปร่างรูปทรง) 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (จัดทัศนะธาตุเหมาะสม 
กับการสื่อความหมายของผลงาน) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสตัย์สุจริต (ท้างานด้วยตนเองไม่ลอกผลงานผู้อื่น) 
2. มีวินัย (ท้างานให้เสร็จตามเวลาและข้อตกลงร่วมกัน) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (ซักถามและแลกเปลี่ยนวิธีการคดิ) 
4. มุ่งมั่นในการท้างาน (วางแผนการท้างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท้า 
และมีส่วนร่วมในการน้าเสนอผลงานได้ถูกตอ้งทันเวลา) 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : การน้าเสนอ 
ชิ้นงาน : ภาพเขียน 
การวัดประเมินผล : 

ข้อประเมิน 

(นักเรียน) 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ
ประเมิน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

อธิบายการเกิด
ทัศนธาตุ 
ส่วนประกอบของ
รูปร่าง รูปทรง 
และน้ าหนักได้ 

การน าเสนอ แบบประเมิน
การน าเสนอ 

ร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ 

สามารถใช้ทศัน
ธาตุในการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้ 

ภาพเขียน แบบประเมิน
ภาพเขียน 

ร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ 

มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนศิลปะ 

การวัดเจตคติ แบบสอบถาม
เพ่ือวัดเจตคติ 

ระดับเจตคติอยู่
ในระดับมาก 

 

ทศันะธาต ุ

กิจกรรมการเรียนรู้ : กระตุ้นและเร้าความสนใจ/ซักถามเพื่อเป็นแนว

ทางการค้นพบ/สรปุข้อค้นพบ/น าความรู้มาใช้ 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู:้แผ่นภาพเครื่องดนตรี/หนังสือเรียน/ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
แผ่นที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเก่ียวกับรูปร่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง 

1.ครูน้าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้นักเรียนมีสติและสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้โดย
ชวนนักเรียนสนทนาเก่ียวกับครูต้ังค้าถามว่า ทัศนธาตุ คืออะไร จากนั้นให้นักเรียนดูตัวอย่างรูปภาพ
ผลงานศิลปะแล้วต้ังค้าถามอีกว่า ทัศนธาตุที่นักเรียนเห็นในภาพศิลปะมีอะไรบ้าง 
และมีความส้าคัญอย่างไรต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและน้าความรู้ที่ได้มาอภิปรายตามความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ 
และสนทนากับนักเรียนว่าใครมีสิ่งใดสงสัยบ้าง (การมีเหตุผล) Q1 
2. ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบของงานทางทัศนศิลป์ เป็นธาตุต่างๆที่มีความส้าคัญในตัวเอง สามารถ
น้ามาจัดวางให้เกิดเป็นงานศิลปะท่ีมีองค์ประกอบศิลป์ที่สมบูรณ์ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา 
น้้าหนัก สี พื้นผิว บริเวณว่างและมิติ ในชั้นนี้จะกล่าวเฉพาะเร่ือง รูปร่าง รูปทรง และน้้าหนัก  
(มีภูมิคุ้มกัน)Q2 
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและความส้าคัญของทัศนธาตุว่าทัศนธาตุ
ประกอบด้วย  จุด เส้น รูปร่าง-รูปทรง 
น้้าหนักอ่อน-แก่ พื้นที่ว่าง พื้นผิว และสี Q3 
4. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง ความหมายและความส้าคัญของทัศนธาตุ  
แล้วร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับความหมายและความส้าคัญของทัศนธาตุ 
เพื่อสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการวาดภาพของนักเรียนได้ 
และครูแนะน้าเพิ่มเติมถ้านักเรียนยังบอกความหมายและความส้าคัญของทัศนธาตุในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะยังไม่ครบถ้วน (มีเง่ือนไขความรู้) Q4  
5.ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างภาพเขียน จากความรู้ท่ีได้ศึกษา โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
6. น าเสนอความรู้เรื่องรูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเกี่ยวกับรูปร่าง โดยใช้ภาพเขียน หน้าช้ันเรียน 
7.ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเกี่ยวกับรูปร่าง Q5, Q6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพยีงแผนการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเก่ียวกับรูปร่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง 

หลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 ทัศนธาตุ คืออะไร (ความมีเหตุผล) 
Q2 ถ้าภาพมีการจัดวางทัศนธาตุท่ีไม่เหมาะสมจะเกิดผลอย่างไร(มีภูมิคุ้มกัน/ความพอประมาณ) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q3 นักเรียนสามารถเช่ือมโยง จุด เส้น สี ในการสร้างผลงานได้อย่างไร(ความมีเหตุผล) 
Q4 ถ้านักเรียนจะสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปจะต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้าง(มีเงื่อนไขความรู)้ 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q5 จากท่ีนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อท่ีก าหนดให้นักเรียนคิดว่ายังมีผลงานอื่นอีกหรือไม่ท่ีสามารถ
ส่ือความได้เช่นกัน (ความมีเหตุผล/มีภูมิคุ้มกัน/ความพอประมาณ) 
Q6 นักเรียนคิดอย่างไรหากเราจะสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะให้ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ต้องอาศัยปัจจัย
อะไรบ้าง (มิติสังคม/มิติส่ิงแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
5. แนวทางการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเก่ียวกับรูปร่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง 
5.1 ผู้สอนน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 

 
ความรู้ที่ครูต้องมีกอ่นสอน 
1. มีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่องรูปแบบและแนวคดิทัศนธาตุเกี่ยวกับรปูร่าง 
2. มีความรู้ในการออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

คุณธรรมของคร ู
มีความรักเมตตาต่อศษิย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม 
มีความอดทน 

 
 

หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เน้ือหา 

- ก าหนดเน้ือหาโดยให้ได้เรียนรู้เร่ืองใกล้
ตัว สอดคล้องเหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเน้ือหาตรงตามที่
หลักสูตรก าหนดและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

- ครูตรวจสอบเน้ือหาที่สอนครบทุกเน้ือหา
ตามที่ระบุไว้ในสาระการเรียนรู้ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

เวลา 

- ก าหนดเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับ
กิจกรรม และภาระงานที่มอบให้ 
นักเรียนท า 
- ครูเผื่อเวลาส าหรับประเด็นซักถาม 
พอประมาณกับจ านวนนักเรียนที่มี 
ค าถาม 

- ต้องการให้กิจกรรมมีความต่อเน่ือง 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้เป็นไปตาม 
ขั้นตอนและทันเวลาที่ก าหนดบรรลุ 
จุดประสงค์/ ตัวชี้วัด 
- เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ชัดเจนขึ้นตรง
ประเด็น 

- ครูวางแผนจัดสรรเวลาในการท า 
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนโดยให้ขั้นตอนที่เป็น
ประเด็นกระตุ้นคิดมากกว่า และต้องเผื่อ
เวลาไว้ส าหรับนักเรียนซักถาม 

การจัดกิจกรรม 

-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ตระหนัก 
ถึงความรู้ที่ได้รับว่าสามารถน าไปใช ้
ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจ าวันตาม 
หลัก ปศพพ. 

- เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการน า 
ความรู้เร่ืองรูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุ
เก่ียวกับรูปร่างไปใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจ าวันได้จริง 
- เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจและเพื่อให ้
นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มี 
การวางแผนการท างาน 

- ครูเตรียมตัวอย่างเก่ียวกับการหา 
รูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเก่ียวกับรูปร่าง
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติให้
เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว ้
- ครูเตรียมค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝัง 
หลักคิดอย่างพอเพียงให้กับนักเรียน 
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนบูรณาการ 
ปศพพ. 

สื่อ/อุปกรณ์ 

- ครูเตรีมแผ่นภาพผลงานทางศิลปะ อย่าง
เหมาะสม 
 

- เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ 
แก้ปัญหา ทักษะการคิดและเห็นคุณค่า 
ของการเรียนศิลปะและน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น 
ชีวิตประจ าวันเป็น 

ครูต้องให้ความรู้กับนักเรียนครบถ้วน 
ก่อนลงมือท าแบบศูนย์การเรียนรู้ 
- ครูตรวจสอบความถูกต้องของ 
แบบศูนย์การเรียนรู้ก่อนท าส าเนาแจก 
ผู้เรียน 

ประเมินผล 

- ครูก าหนดข้อประเด็นในการวัด 
และประเมินผลสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติ 

- เพื่อวัดความรู้ความสามารถของ 
นักเรียนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและ เพื่อ 
น าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา 
นักเรียนต่อไป 

-ครูออกแบบและตรวจสอบเคร่ืองมือการวัด
และประเมินผลครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด 
- นัดหมายนักเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียม 
ความพร้อมของนักเรียน 
- นักเรียนควรมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
ศิลปะ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
6. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรูปแบบและแนวคิดทัศนธาตุเก่ียวกับรูปร่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง 
6.1 ได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ทัศนธาตุ ส่วนประกอบของรูปร่าง รปูทรง และ
น้ าหนักได้ 
2. นักเรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรม 
1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
4. นักเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 
5. มีความสามัคค ี

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนสมารถเปรียบเทียบความ 
แตกต่างของลักษณะของค่าน้ าหนัก 
2.นักเรียนรู้จักเลือกองค์ประกอบของภาพได้
อย่างเหมาะสม 
 

1. นักเรียนได้คิดอย่างเป็นเหตุ 
เป็นผลในการตอบค าถามของครู 
2.นักเรียนใช้หลักการจ าแนกประเภทของ
รูปร่างรูปทรง 

1. นักเรียนมีการวางแผนการท างาน ท าให้
งานเสร็จครบถ้วน 
2. นักเรียนมีการศึกษาตัวอย่างจากแบบ 
 ตรงตามประเด็นข้อค าถามของคร ู
3. นักเรียนมีการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม/
ห้องเรียน รู้จักการวางแผน/การคิดก่อน
เขียนสื่อสาร 

 
6.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

      ด้าน 

องค์ประกอบ 

 สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับการเกิด
ทัศนธาตุ ส่วนประกอบของรูปร่าง 
รูปทรง และน้ าหนักได้ 
 

- มีความรู้ในการวางแผนการ
ท้างานร่วมกัน 
- มีความรู้ในการปฏิบัตตินเป็น
ผู้น้าและผู้ตามท่ีดีสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

-มีความรู้ในการเลือกรูปร่าง
รูปทรงตามธรรมชาติมาใช้กับ
ผลงานได้อย่างเหมาะสม 

-นักเรียนมีความรูเกี่ยวกบั 
ผลงานศิลปะในยุคสมัยต่างๆ
ตามวัฒนธรรมของไทย 

ทักษะ 

-นักเรียนใช้หลักการจ าแนก
ประเภทของรูปร่างรูปทรง 

- มีทักษะในการท้างานร่วมกัน 
เกิดการยอมรับภายใต้
ข้อก้าหนด กฎกตกิา มารยาท 
สามารถในการ อยู่ร่วมกันใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 

-จัดวางองค์ประกอบของภาพ
ได้อย่างเหมาะสม 

-เลือกใช้ทัศนธาตุ ได้อย่าง
เหมาะสมกับหัวข้อต่างๆที่
ก าหนดให้ 

ค่านิยม 
- เห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ  
 

- เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
และท้างานร่วมกันได้อย่างม ี
ความสุข 

- เห็นคุณค่าของการท้างาน
บนพื้นฐานความพอดีจะเป็น
การไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม 

- มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนศิลปะ 
- มีความสุขต่อการเรียน 

 

 



บันทึกผลหลังการสอน 
 

 นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถอธิบาย การเกิดทัศนธาตุ ส่วนประกอบของรูปร่าง รูปทรง 
และน้ าหนักได้  สามารถใช้ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ และนักเรียนร้อยละ  ๙๐  มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนศิลปะ  
 

 
ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข 
 
ปัญหา 

         - 
 
แนวทางแก้ไข 

 - 
 
 
     

นางสาวปยิดา  หมื่นสวัสดิ ์  
   ครูผู้สอน 

 

 


