
หน่วยพอเพียง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะ   
จ านวน 3 แผน 6 ชั่วโมง 

สาระส าคัญ :  งานทัศนศิลป์เกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน 

แต่ละคน ท่ีมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน ท าให้เกิดความหลากหลายใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิค การเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์แต่ละประเภทก็เพ่ือน าไปปรับใช้ในงานของตนเองให้
พัฒนายิ่งๆขึ้นไป 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ( 2 ชั่วโมง) 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7 

สาระการเรียนรู ้: จิตรกรรม เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับ
การวาดภาพและระบายสี มีลักษณะเปน็ผลงานบนพื้น 2 มิต ิแต่
สามารถลวงตาให้เกิดเป็น 3 มิติได้โดยการใช้สีชนิดต่างๆ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง การสร้างสรรค์งานประติมากรรม ( 2 ชั่วโมง) 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7 

สาระการเรียนรู ้: ประติมากรรม เป็นผลงานศิลปะรูปแบบหนึ่ง 
ที่สามารถชื่นชมความงามได้ผ่านทางรูปทรง มวลและปริมาตร 
แบ่งตามรูปลักษณ์ได 3 ประเภท ได้แก่ นูนต่่า นูนสูงและ
ลอยตัว 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง การสร้างสรรค์งานภาพพิมพ ์( 2 ชั่วโมง) 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7 

สาระการเรียนรู ้: ภาพพิมพ์ คือ การท่าให้เกิดภาพด้วยการพิมพ์
หรือการประทับรอยโดยสร้างรูปต่างๆ ลงบนวัตถุอันหนึ่งก่อน 
แล้วจึงกดให้ติดประทับรอยบนวัสดุอีกอันหนึ่ง 

 

 

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 6 ชั่วโมง 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

1. มีวินัย 
2. ใฝุเรียนรู้ 
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งม่ันในการท่างาน 

1. ผลงานจิตรกรรม หุ่นนิ่ง (สีน้่า) 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (สีน้ า) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 2 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/7 

สาระส าคัญ : จิตรกรรมเป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวาดภาพ
และการระบายสี มีลักษณะเป็นผลงาน 2 มิติ แต่สามารถลวงตา
ให้เกิดเป็น 3 มิติได้โดยการใช้สีชนิดต่างๆและการสร้างผลงาน
จิตรกรรมต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานท่ีสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ผลงานมีความสวยงามและมีคุณค่า 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคนิคการสร้างสรรค์งาน  
    จิตรกรรมสีน้่า (K) 
2. สร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้่า โดยใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง 
    เหมาะสม (P) 
3. เห็นคุณค่าและชื่นชมงานจิตรกรรมสีน้่า 

สาระการเรียนรู ้: จิตรกรรมเป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวาด
ภาพและการระบายสี มีลักษณะเป็นผลงาน 2 มิติ แต่สามารถลวง
ตาให้เกิดเป็น 3 มิติได้โดยการใช้สีชนิดต่างๆเช่น สีน้ า  
สีน้ ามัน สีฝุ่น เป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงเจตนาในการ
สร้างสรรค์ 
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการคิด : คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห ์
2. ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย น่าเสนองาน 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต :  
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี:  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย :   
2. ใฝุเรียนรู ้
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการท่างาน 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
ผลงานจิตรกรรม หุ่นนิ่ง (สีน้่า) 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

ด้าน K -ท่าแบบทดสอบ 
-ท่าแบบฝึกหัด 

-แบบทดสอบ 

-แบบฝึกหัด 

ร้อยละ 60 
ขึ้นไปผ่าน 

ด้าน P -ฝึกปฏิบัติสร้าง 

ผลงาน 

-สังเกตกระบวนการ 

ท่างาน 

-แบบสังเกต
กระบวนการ 

ท่างาน 

-แบบประเมิน 

ผลงาน 

ได้คะแนน
ประเมินผล
งานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ
70 

ด้าน A สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ระดับ 2 
 ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ ์

 

การออกแบบสร้างสรรค์
งานศิลปะ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้: ศึกษาใบความรู้ วิเคราะห์ อธิบายเทคนิควี
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (สีน้ า) 
สื่อการเรียนรู้ : ใบสรุปความรู้ ตัวอย่างภาพจิตรกรรม (สีน้่า) 
ประเภทต่างๆ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์จิตร (สีน้่า) 
แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
เวลา : 2 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (สีน้ า) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 2 ชั่วโมง 
************************************************************** 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภทของงานทัศนศิลป์ เพ่ือเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหา  
ที่จะเรียนใหม่ โดยใช้ชุดค่าถาม Q1-Q2 (ครูและนักเรียนมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และสังคม) 
2. ครูน่าภาพจิตรกรรม (สีน้่า) ประเภทต่างๆ ให้นักเรียนดู เพ่ือให้นักเรียนรู้เปูาหมายการเรียน โดยครูอธิบายเพิ่มเติมว่า
ประเภทของงานจิตรกรรมที่ศิลปินนิยมน่ามาสร้างสรรค์ ได้แก่จิตรกรรมประเภทหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคน  ภาพสัตว์ 
และภาพเก่ียวกับศาสนา ประวัติศาสตร์และวรรณคดี โดยใช้ชุดค่าถาม Q3 (ครู: ภูมิคุ้มกัน) 
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง เทคนิคการระบายสีน้่า จากใบความรู้ 15 นาที โดยอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นว่า เทคนิค
การเขียนสีน้่าเป็นการเขียนภาพที่แตกต่างจากการใช้สีประเภทอ่ืนๆ จึงจ่าเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการเขียน 
สีน้่า (นักเรียน : ความรู้) 
4. ครูตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน โดยใช้ชุดค่าถาม Q4-Q5 (ครูและนักเรียน: ภูมิคุ้มกัน) 
5. ครูสาธิตเทคนิคการใช้สีน้่าให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายประกอบการสาธิต ได้แก่ เทคนิควิธีเปียกบนเปียก เทคนิควิธี
เปียกบนแห้ง โดยอธิบายวิธีการปฏิบัติ จุดประสงค์ของแต่ละเทคนิคให้นักเรียนฟังอย่างละเอียด (ครู: ภูมิคุ้มกัน) 
6. ให้นักเรียนน่าเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้่าของตนเองออกมาและวาดภาพจิตรกรรมสีน้่า 
โดยน่าผลไม้ท่ีเตรียมมาเป็นแบบและใช้เทคนิคการระบายสีน้่าที่ครูอธิบาย คนละ 1 ภาพ (นักเรียน: ความรู้ คุณธรรม 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม) 
7. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีเป็นตัวอย่างประมาณ 2-3 ชิ้น แล้วให้นักเรียนเจ้าของผลงานออกมาน่าเสนอผลงานจิตรกรรมสี
น้่าหน้าชั้นเรียน ด้วยชุดค่าถาม Q6-Q8 (ครู: พอประมาณ) 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป โดยครูน่าชุดค่าถาม Q9-Q10 มาให้นักเรียนร่วมกันตอบเพ่ืออธิบายวิธีการสร้างสรรค์
จิตรกรรม (สีน้่า) และครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้่า ผู้สร้างงานจะมีการเลือกใช้วัสดุและ
เทคนิคในการสร้างสรรค์งานแตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายของงานแต่ละคน ซึ่งการรู้จักฝึกฝนและฝึกปฏิ บัติอย่าง
สม่่าเสมอ จะท่าให้การสร้างสรรค์ผลงานได้ดีมีคุณค่า 
9. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุดค่าถาม Q11-Q14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (สีน้ า) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 2 ชั่วโมง 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 การวาดภาพระบายสีเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ประเภทใด (ความรู้ก่อนเรียน) 
Q2 นักเรียนเคยใช้สีชนิดใดในการวาดภาพบ้าง 
Q3 ภาพจิตรกรรมที่น่ามาเป็นตัวอย่าง ใช้เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีชนิดใด 
Q4 การวาดภาพสีน้่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง (ความรู้) 
Q5 เทคนิคการระบายสีน้่ามีก่ีเทคนิค และมีเทคนิคอะไรบ้าง (ความรู้) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q6 นักเรียนเลือกใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ผลงาน และเพราะอะไร (เหตุผล) 
Q7 นักเรียนมีล่าดับขั้นตอนอย่างไร ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้่า (พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน) 
Q8 นักเรียนมีวิธีการเลือกใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไร (วัตถ)ุ 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q9 การใช้เทคนิคสีน้่าในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมมีความส่าคัญอย่างไร (เหตุผล) 
Q10การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้่าให้สวยงามและมีคุณค่าต้องค่านึงถึงสิ่งใดบ้าง (ความรู้ เหตุผล) 
Q11การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้่าจ่าเป็นต้องมีความรู้อะไร (ความรู้) 
Q12การปฏิบัติกิจกรรมการระบายสีน้่าให้ส่าเร็จ จ่าเป็นจะต้องมีคุณธรรมข้อใดอธิบายเหตุผลประกอบ (คุณธรรม) 
Q13เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการระบายสีน้่า (เหตุผล) 
Q14นักเรียนมีการวางแผนอย่างไรเพื่อให้การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้่าเสร็จตามเวลาที่ก่าหนด (พอประมาณ 
ภูมิคุ้มกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (สีน้ า) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 2 ชั่วโมง 
 

 ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู ้ดังนี้ 
 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ครูมีความรอบรู้ในหลักสูตร  เนื้อหาสาระ ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด 
2. ครูมีความรอบคอบในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับนักเรียน รู้จักศักยภาพของนักเรียนและชุมชน 
3. ครูมีความรู้เรื่องการใช้สื่อ วิทยาการเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนที่
หลากหลายเพื่อน่ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลการและเมินผล 
 

 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
1. ครูใช้หลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวนิัยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
2. ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร อดทน มีจิตสาธารณะ
และใช้สติปัญญาในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเองและส่วนรวม 
3. ครมูีความตระหนักของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่า 
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ท่าลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างความแตกแยกในสังคมและชุมชน 
5. ครูมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตนเองให้เป็นคนดีของ
สังคม 

 

 
 

      หลักพอเพียง 
 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี

เนื้อหา - วิเคราะห์เนื้อหาออกแบบและจัดกิจกรรม
สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู ้
- ครูมีความรอบรู้ ในเร่ืองงานจิตรกรรม 
 (สีน้่า) 

- มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาในงานศิลปะ
ตลอดการท่างานให้ประสบความส่าเร็จ 
- มุ่งให้ผู้นักเรียนมีความรู้เรื่องงานจิตรกรรม 
(สีน้่า) 
 

- สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ของสาระการ
เรียนรู้ที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตร 
- น่าความรู้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆได้อย่างเหมาะสม 

เวลา - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลา 
วัยตาม ความสามารถและศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 

- เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว ้

-สามารถบริหารจัดการเวลาในการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได ้
 

การจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม ความรู้ 
ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน 

- เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด มีลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก่าหนด 
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เห็น
คุณค่าของงานจิตรกรรม 

- มีการวางแผน บริหารจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ รอบคอบ 
 - จัดท่าแผน สื่อ แบบวัดผล ประเมินผลที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 
- ก่าหนด มอบหมายงานเพื่อให้นักเรียน
เตรียมตัวล่วงหน้า 
 

สื่อ/อุปกรณ ์ -ใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรต่างๆ ที่หาได้
ในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
-เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ที่ก่าหนด 

- ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้
ให้เพียงพอกับผู้เรียนและวิธีปูองกันปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู ้
-จัดท่าสื่อที่สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา 
 

แหล่งเรียนรู ้ -เลือกใช้สถานที่ได้เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- ไม่ท่าลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษให้แก่
สังคม 
 

- มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ประเมินผล -จัดท่าแบบประเมินผลงานและประเมิน
พฤติกรรมได้เหมาะสมกับเหมายการเรียนรู ้

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตรงตามตัวชี้วัด - มีวิธีการวัดผล  ประเมินผลตามขั้นตอน
ของกิจกรรม 
 



ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม (สีน้ า) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 2 ชั่วโมง 
 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. มีความรู้เกี่ยวกับงานจิตรกรรม 
2. การใช้อุปกรณ์และเทคนิคการสร้างงานจิตรกรรม 

 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. มีวินัย 
2. ตรงต่อเวลา 
3. ความรับผิดชอบ 
 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี
-  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งเวลาในการท่า
กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
-  เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-  ผู้เรียนเรียนรู้ในการท่ากิจกรรม ภาระงานได้
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถตามวัยของ
ผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความรู้และเช่ือมโยงความรู้จากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 
-  เสรมิสร้างกระบวนการท่างาน การคิด การ
แก้ปัญหาในการท่างาน 
- ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
-  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
งานศิลปะ 
-  น่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด่ารงชีวิต 

-  รู้จักการวางแผน กระบวนการท่างานอย่างเป็น
ระบบให้ประสบความส่าเร็จและปลอดภัย 
- ปรับตัวในการด่าเนินชีวิตพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 
-  เกิดความตระหนักในการประหยัดและอดออม 

 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ด้าน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆ

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ความรู ้ -มีความรู้ในการสร้างสรรค์งาน

จิตรกรรม (สีน้่า) 
-มีความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ อย่าง
คุ้มค่าและถูกวิธ ี
 

-รู้จักแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบใน
การท่างาน 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อน
และคร ู

- มีความรู้ในการเหลือใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
และใช้ธรรมชาติรอบ ๆตัวเป็น
แบบในการสร้างสรรค์งาน 
- มีความรู้เกี่ยวกับการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- มีความรู้ความเข้าใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
ออกแบบชิ้นงานได้อย่าง
หลากหลาย 
 

ทักษะ -มีทักษะการท่างานและ
สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
ถูกตามขั้นตอนอย่างคุ้มค่าและ
ถูกต้องตามหลักของ
องค์ประกอบศิลป ์
-มีทักษะในการเก็บและ
บ่ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 

- เรียนรู้กระบวนการกลุ่มฝึก
การท่างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบท่าให้ประสบความส่าเร็จ 
 

-สร้างสรรค์งานศิลปะโดยอาศัย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว 

-การช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อ
แบ่งปัน 

ค่านิยม -เห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์
โดยใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-มีเจตนคติที่ดตี่องานศิลปะ 

-เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ
และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
 

-ตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

-สืบทอดและเห็นคุณค่า 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 


