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ค ำน ำ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552)     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะนี้  ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ต้ังแต่ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาะการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553   (ต้นแบบใช้ 
2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท า
ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ี
ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรยีนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
                                                                                                   เมษายน  2554 
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สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5  ประการ ดังนี ้

 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร   การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณภาพ 
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   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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    มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 

สำระที่ 1 ทัศนศิลป์ 

มำตรฐำน ศ 1.1  สร้ำงสรรค์งำนทัศน์ศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์  วิพำกษ์ 
วิจำรณ์คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงมีอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้
ชีวิตประจ ำวัน 
ตัวชี้วัด 

ป.4/1  เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
ป.4/2  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ 
ป.4/3  จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  โดยเน้นเรื่องเส้นสี 

รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง 
ป.4/4  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
ป.4/5  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 
ป.4/6  บรรยายลักษณะของภาพ โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนัก และแสงเงาในภาพ 
ป.4/7  วาดภาพระบายสี โดยสีใช้วรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 
ป.4/8 เปรียบเทียบความคิด ความรู้สึก ท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ ของตนเองและบุคคลอื่น 
ป.4/9  เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 

มำตรฐำน ศ 1.2 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนศิลป์ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำงำน
ทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภูมิปัญญำไทยและสำกล 

ตัวชี้วัด 

ป.4/1  ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ป.4/2  บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ  

สำระที่ 2 ดนตรี 

มำตรฐำน ศ 2.1 เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำดนตรี 
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่อดนตรีอย่ำงอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

ตัวชี้วัด 

ป.4/1  บอกประโยคเพลงอย่างง่าย 
ป.4/2  จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง 
ป.4/3  ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้น – ลงง่ายๆของท านอง รูปแบบจังหวะ และความเร็วของจังหวะใน

เพลงท่ีฟัง 
ป.4/4 อ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยแลเสากล 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๔ 
 

 

ป.4/5  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
ป.4/6  ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ป.4/7   ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว 

มำตรฐำน ศ 2.2 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำของดนตรี ที่
เป็น มรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภูมิปัญญำไทยและสำกล 

ตัวชี้วัด 

ป.4/1  บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น 
ป.4/2  ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี 

 

สำระที่  นำฏศิลป์ 

มำตรฐำน ศ 3.1 เข้ำใจและแสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำ
นำฏศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

ตัวชี้วัด 

 ป.4/1  ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายของอารมณ์ 

 ป.4/2  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว 

 ป.4/3  แสดงการเคล่ือนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน 

 ป.4/4  แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  

มำตรฐำน ศ 3.2 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำของ
นำฏศิลป์ที่เปน็มรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภูมิปัญญำไทยสำกล 

ตัวชี้วัด 

 ป.4/1  อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ 
 ป.4/2  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น 
 ป.4/3  อธิบายความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียน 
 ป.4/4  ระบุเหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
 

 

 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕ 
 

 

 โครงสร้ำงเวลำเรียนของหลักสูตรโรงเรยีนบ้ำนนำวัลเปรียง ระดับประถมศึกษำ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศำสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยำศำสตร์ 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
    และการด าเนินชีวิต 

 เศรษฐศาสตร ์
 ภูมิศาสตร ์

40 
40 
 
 

40 
 

 

40 
40 
 
 

40 
 

40 
40 
 
 

40 
 

 

80 
40 
 
 

80 
 

 

80 
40 
 
 

80 
 

 

80 
40 
 
 

80 
 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
กำรงำนอำชีพ 40 40 40 40 40 80 
ภำษำต่ำงประเทศ 40 40 40 80 80 80 

  รวมเวลำเรียน  (พื้นฐำน) 840 840 840 840 840 840 

 รำยวิชำเพิ่มเติมตำมควำมพร้อม
และจุดเน้น 

ปีละ  40  ชั่วโมง 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

 กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
 กิจกรรมชุมนุม 
 กิจกรรมเพ่ือสังคม แสะสำธำรณประโยชน์ 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลำทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรยีง 
ระดับประถมศึกษำ 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  4 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 
(ชม. / ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน 840 
ท14101 ภาษาไทย  160 
ค14101 คณิตศาสตร์  160 
ว14101 วิทยาศาสตร์  120 
ส14101 สังคมศึกษา  80 
ส14102 ประวัติศาสตร์  40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ14101 ศิลปะ  80 
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
อ 14101 ภาษาอังกฤษ  80 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 40 
อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
  กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  40 
ชมรม / ชุมนุม 30 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลำเรยีนท้ังสิ้น 1,000 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำพื้นฐำน     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   รหัสวิชำ  ศ14101    ชื่อรำยวิชำ   ศิลปะ 

        ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4                                                           เวลำ  80 ชั่วโมง 

 
ศึกษาเกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ความคิด 

ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ท่ีมี
ต่ออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น ทัศนธาตุของส่ิงต่างๆ ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง พื้นฐานในการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัด
ระยะ ความลึก น้ าหนักแสงเงาในภาพ และงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ วาดภาพระบายสี โดยใช้สี
วรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ บอกประโยคเพลงอย่างง่าย จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีใช้ในเพลงท่ี
ฟัง ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้น-ลงง่ายๆของท านอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง อ่าน 
เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว บอกแหล่งท่ีมาและความส าพันธ์ของวิถีชีวิต
ไทย ท่ีสะท้อนในดนตรี เพลงท้องถิ่นและโอกาสในการบรรเลงดนตรี ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี  ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ ใช้ภาษาท่า
และนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่ายๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว แสดงการเคล่ือนไหวในจังหวะต่างๆ ตาม
ความคิดของตน การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร าประกอบจังหวะพืน้เมือง แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ ร าวง
มาตรฐาน ระบ า เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร  อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดง
ท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น  อธิบายความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ ระบุ
เหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์  โดยใช้กระบวนการเปรียบเทียบ อภิปราย บรรยาย จ าแนก 
บอก เลือก สร้างงาน ฝึกทักษะ แสดง ระบุ และการร่วมกิจกรรม   เพื่อให้มีสมรรถนะในการส่ือสาร การคิด 
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และมีลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์  
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน    รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ                      
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9 
ศ 1.2  ป.4/1, ป.4/2 
ศ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
ศ 2.2  ป.4/1, ป.4/2 
ศ 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ศ 3.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  รวมทั้งหมด     29     ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำพื้นฐำน     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   รหัสวิชำ  ศ14101    ชื่อรำยวิชำ   ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4                                                          เวลำ  80 ชั่วโมง 

ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ น้ ำหนัก
คะแนน 

1 รูปร่าง รูปทรงในงาน
ทัศนธาตุ 

ศ1.1  ป.4.1       
        ป.4.3 

   ส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งงานทัศนศิลป์ต่างก็มี
รูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรง ท่ี
แตกต่างกันออกไป 
ทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ ช่วยให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในงานทัศนศิลป์มากขึ้น 

6 6 

2 วรรณะสีกับงานศิลป์  ศ1.1  ป.4/2 
         ป.4/7 
         ป.4/9 
  

  วรรณะสีเป็นสภาพของสีหรือโทนสี
ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะ
เย็น สีท้ังสองกลุ่มมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์   

7 6 

3 ภาพพิมพ์สวยงาม ศ.1.1 ป.4/4 
         ป.4/8 

 การพิมพ์ภาพให้ได้ภาพท่ีสวยงาม
และแปลกตา ต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึง
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ภาพ ถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการ  

7 6 

4 ภาพสวยงามตาม
จินตนาการ 

ศ.1.1 ป.4/5 
          ป.4/6 
          ป.4/8 

  การวาดภาพระบายสี โดยจัดให้มี
ระยะความลึก น้ าหนัก และแสงเงา
ของภาพ ท าให้ภาพมีมิติเหมือนจริง 
และมีความสวยงาม ก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไป 

7 6 

ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ น้ ำหนัก
คะแนน 
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5 ศิลปะกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ศ.1.2 ป.4/1 
         ป.4/2 

  งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นจะสะท้อน
วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นจะมีผลต่อ
การสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น แต่
ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไปตาม
วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของ
คนในท้องถิ่น 

7 6 

6 
 
 

ดนตรีสร้างสรรค์ ศ.2.1 ป.4/1  
         ป.4/2 
         ป.4/3 
         ป.4/6  

   ประโยคเพลง ท านอง และจังหวะ 
เป็นองค์ประกอบดนตรีท่ีท าให้เพลง
เกิดความไพเราะน่าฟัง เครื่องดนตรี
แบ่งออกเป็น เครื่องดีด เครื่องสี 
เครื่องตี และเครื่องเป่า ซึ่งแต่และ
ประเภทให้เสียงท่ีแตกต่างกันไป การ
ใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีท่ี
ถูกต้อง จะช่วยให้เครื่องดนตรีมีอายุ
การใช้งานนานขึ้น 

7 6 

7 
 

บทเพลงไพเราะ ศ.2.1 ป.4/5 
         ป.4/7 

   
การขับร้องเพลงให้ไพเราะ ต้องขับ
ร้องให้ถูกต้องกับจังหวะท านองเพลง 
และส่ืออารมณ์ให้สอดคล้อง
ความหมายเพลง  

7 6 

8 ดนตรีกับชีวิต ศ.2.2 ป.4/1 
          ป.4/2 

ผลงานดนตรีพื้นเมืองถูกสร้างสรรค์
จากคนในท้องถิ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม
ของคนในท้องถิ่นนั้น  เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินต่างยุคต่าง
สมัย ท าให้มีคุณค่าทางประเพณี
วัฒนธรรม จึงควรอนุรักษ์ให้สืบทอด
ต่อไป 

7 6 

ล ำดับที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ น้ ำหนัก
คะแนน 
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9 พื้นฐานนาฏศิลป์ ศ.3.1 ป.4/1 
         ป.4/2 
         ป.4/3 

ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ เป็นทักษะ
พื้นฐาน ของการแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงท่ีต้องใช้
ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการแสดง 
การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะพืน้เมือง
ต้องให้สอดคล้องกับจังหวะและท านอง 
จึงจะดูสวยงาม 

8 8 
 
 
 
 
 

10 สนุกกับจังหวะ
พื้นเมอืง 

ศ.3.1 ป.4/3 
         ป.4/4 
         ป.4/5 

การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะพืน้เมือง
ต้องให้สอดคล้องกับจังหวะและท านอง 
และการแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และ
หมู่ ต้องใช้ลีลาอ่อนช้อย และมีความ
พร้อมเพรียง จึงจะดูสวยงาม การแสดง
ละครขั้นพื้นฐานนั้น จะต้องเข้าใจเนื้อ
เรื่องท่ีแสดง และสามารถบอกจุดส าคัญ
ของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร
ได้ 

8 8 

11 นาฏศิลป์ไทยมรดก
ไทย 

ศ.3.2 ป.4/1 
         ป.4/2 
         ป.4/3 
         ป.4/4 

นาฏศิลป์ไทย มีความเป็นมาต้ังแต่โบราณ 
โดยถูกคิดค้นและสร้างสรรค์จากศิลปิน
สมัยก่อนจนเป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงความ
เป็นไทย ดังน้ันก่อนเรียนและก่อนการ
แสดงจึงต้องมีการไหว้ครู เพื่อเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ 
และบรรพชนท่ีได้คิดค้นข้ึนมา นอกจากน้ี 
นาฏศิลป์ไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
อันแสดงถึงความเป็นไทย และมีคุณค่าควร
แก่การอนุรักษ์และสืบทอด 

7 6 

รวมระหว่ำงภำค 78 70 

ปลำยภำค 2 30 

รวม 80 100 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  รูปร่ำง รูปทรง สีสัน ในงำนทัศนธำตุ 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี4                                                           เวลำ  6  ช่ัวโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มำตรฐำน                                                                                                                                                       
ศ1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด                   

 ป.4/1  เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 

ป.4/3 จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  โดยเน้นเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง                                                                                                                       

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
ส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งงานทัศนศิลป์ ต่างก็มีรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงท่ีต่างกัน

ออกไป ทัศนธาตุ เป็นองค์ประกอบส าคัญของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์จะช่วย
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในงานทัศนศิลป์มากขึ้น 

3.  สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  รูปร่าง ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.1.2  รูปทรง ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.1.3   ความแตกต่างและรูปร่าง รูปทรง  
3.1.4  ทัศนธาตุกับงานศิลป์ 

 3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด  (ทักษะการสังเกต , ทักษะการเขียน , ทักษะการเปรียบเทียบ) 
4.2  ความสามารถในทักษะชีวิต 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู้ 
5.2  มีวินัย 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1.  การอภิปรายลักษณะรูปร่าง รูปทรง สีสัน 
6.2.  เปรียบเทียบความต่างของรูปร่าง รูปทรง สีสันในธรรมชาติ 
6.3   การวาดภาพรูปร่าง รูปทรง สีสันในธรรมชาติ 
6.4   การอภิปรายลักษณะเส้น สี พื้นผิว พื้นท่ีว่าง ในธรรมชาติ 
6.5   วาดภาพศิลปะ 

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 

 ให้นักเรียนจับคู่กัน จากนั้นให้แต่ละคู่ส ารวจบริเวณโรงเรียน แล้ววาดภาพรูปร่าง รูปทรง ของส่ิงต่างๆ 
ในโรงเรียนมา 1 ชนิด เขียนบรรยายถึงทัศนธาตุท่ีเห็น 

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปรายลักษณะ
รูปร่าง รูปทรง สีสัน 

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

  ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

เปรียบเทียบความต่าง
ของรูปร่าง รูปทรง สีสัน
ในธรรมชาติ 

สังเกตเปรียบเทียบ
ความต่าง  

แบบสังเกตการ
เปรียบเทียบ 

ผ่านระดับ “ดี” 

การวาดภาพรูปร่าง 
รูปทรง สีสัน 
ในธรรมชาติ 

ประเมินสมุดภาพ แบบประเมินสมุดภาพ ผ่านระดับ “ดี” 

การอภิปรายลักษณะเส้น 
สี พื้นผิว พื้นท่ีว่าง ใน
ธรรมชาติ 

สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

ผ่านระดับ “ดี” 
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 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนบรรยายตาม
หัวข้อท่ีก าหนด 

ประเมินการเขียน
บรรยาย 

แบบประเมินการเขียน
บรรยาย 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ศึกษาค้นคว้า อภิปราย การน าเสนอในเรื่องการแยกแยะความต่าง
ระหว่างรูปร่าง รูปทรง (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   ฝึกปฏิบัติวาดภาพรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.3   น าเสนอผลงานการวาดภาพ รูปร่าง รูปทรง สีสันในธรรมชาติ (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.4   อภิปรายสรุปความรู้ เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง สีสันในธรรมชาติ ศึกษาความรู้ เรื่อง เส้น สี พื้นผิว ท่ี
ว่าง จากส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.5   ใช้กระบวนการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติวาดภาพ รูปร่าง รูปทรง แล้วเขียนบรรยายถึงทัศนธาตุท่ี
เห็น (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.6   คัดเลือกผลงานท่ีประทับใจและน าเสนอกระบวนการสร้างงาน  อภิปรายสรุปเรื่อง เส้น สี พื้นผิว 
ท่ีว่าง ในธรรมชาติ (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 
9.    สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
          9.1   บริเวณโรงเรียน 
  9.2   ตัวอย่างงานทัศนศิลป์ 
  9.3   ห้อง ICT 
  9.4   วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 
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แบบประเมินกำรอภิปรำยลักษณะของรูปร่ำง รูปทรง 

เลขที ่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๕ 
 

 

แบบประเมินกำรเปรียบเทียบควำมต่ำงของรูปร่ำง รูปทรง สีสันในธรรมชำติ 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน 
             3                                         2                                         
1 

1. การเปรียบเทียบ
รูปลักษณะของรูปร่าง 
รูปทรง สีสัน 
ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ 

เปรียบเทียบรูปลักษณะ
ของรูปร่าง รูปทรง สีสัน
ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และ 
งานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง 
ชัดเจน ครบทุกประเด็น 

เปรียบเทียบรูปลักษณะ
ของรูปร่าง รูปทรง สีสัน
ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และ 
งานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง 
ชัดเจน บางประเด็น 

เปรียบเทียบรูปลักษณะ
ของรูปร่าง รูปทรง สีสัน 
ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และ 
งานทัศนศิลป์ไม่ถูกต้อง 

2. ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ สวยงาม 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนด 1-2 วัน  

ส่งผลงานช้ากว่าเวลา ท่ี
ก าหนดเกิน 2 วัน 

3. ความรับผิดชอบ ส่งผลงานตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนด 1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนดเกิน 2 วัน 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรวำดภำพสื่อควำมหมำย 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ควรปรับปรุง) 
1. ความถูกต้อง ทุกภาพเป็นวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 1 ภาพ
ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 2 ภาพ
ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 3 ภาพ
ขึ้นไปท่ีไม่ใช่
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

4 

2.  การจัดวางภาพ ทุกภาพจัดวางได้
สัดส่วนเหมาะสม 

มีจ านวน  1  ภาพ
ท่ีจัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน       และ
ไม่เหมาะสม 

มีจ านวน  2  ภาพ
ท่ีจัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน        และ
ไม่เหมาะสม 

มีจ านวน  3  ภาพ
ขึน้ไปท่ีจัดวางภาพ
ไม่ได้สัดส่วนและ     
ไม่เหมาะสม 

3 

3.  การบรรยายภาพ ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้ได้
ถูกต้อง 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
1 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
2 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
3 ภาพขึ้นไป 

2 

4.  ความสวยงาม มีการตกแต่งทุก
ภาพได้เหมาะสม
สวยงาม 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
แต่ไม่ครบทุกภาพ 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
เพียงครึ่งหนึ่งของ
ภาพท้ังหมด 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของภาพท้ังหมด 

1 

  

 ระดับคุณภำพ      คะแนน   31  -  40     หมำยถึง   ดีมำก              
                                 คะแนน   21  -  30     หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   11  -  20     หมำยถึง   พอใช้              
                                 คะแนน   10              หมำยถึง   ควรปรับปรุง            
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เกณฑ์กำรประเมินกำรอภิปรำยลักษณะเส้น สี พื้นผิว พื้นที่ว่ำง ในธรรมชำติ 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 

4 

(ดีมำก) 

3 

(ดี) 

2 

(พอใช้) 

1 

(ควรปรับปรุง) 

1. การเขียนบรรยาย
รูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
แต่ไม่ถูกต้องท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการเขียน
บรรยายเลยท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

4 

2.  การเขียนบรรยาย
แนวคิดของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
แต่ไม่ถูกต้องท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการเขียน
บรรยายเลยท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

3 

3.  การเขียนบรรยาย
ความเหมือนของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
แต่ไม่ถูกต้องท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการเขียน
บรรยายเลยท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

2 

4.  ความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
แต่ไม่ถูกต้องท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการเขียน
บรรยายเลยท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

1 

คะแนนเต็ม 40 

  
ระดับคุณภำพ       คะแนน   31  -  40    หมำยถึง   ดีมำก              

                                คะแนน   21  -  30    หมำยถึง   ดี                         
                                คะแนน   11  -  20    หมำยถึง   พอใช้              
                                คะแนน   10            หมำยถึง   ควรปรับปรุง            

 

 

 

 

 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๘ 
 

 

เกณฑ์กำรประเมินกำรเขียนบรรยำยทัศนธำตุในศิลป์  

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน 
 3                                         2                                         1 

1. การจ าแนกทัศนธาตุ
ของส่ิงต่างๆ ใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ 

จ าแนกข้อมูลได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทุกประเด็น 

จ าแนกข้อมูลได้ถูกต้อง
บางประเด็น 

จ าแนกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

2. การเขียนสะกดค า เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนน้อย 

3. ความรับผิดชอบ ส่งผลงานตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนด 1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนดเกิน 2 วัน 

 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 2 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  วรรณะสีกับงำนทัศนศิลป์ 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                          เวลำ  7  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มำตรฐำน                                                                                                                                                       
ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัด                   
 ป.4/2  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ 
    ป.4/7  วาดภาพระบายสีดดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

 วรรณะสีเป็นสภาพของสีหรือโทนสีท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือสีวรรณะอุ่น และสี
วรรณะเย็น สีท้ังสองกลุ่มมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์   

3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและวรรณเย็น 
3.1.2  การเลือกใช้สีวรรณะสีเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ 
3.1.3   การเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก 

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด  (ทักษะการรวบรวม , ทักษะการเขียน) 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู้ 
5.2  มีวินัย 
5.3  มุ่งมั่นในการท างาน 
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6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1.  การวาดภาพจินตนาการโดยใช้สีวรรณอุ่นหรือวรรณะเย็น 
6.2. การ เขียนบรรยายความรู้สึก 
6.3   การสรุปหลักการผสมสีและประโยชน์ของการผสมสี 
6.4   การอภิปรายโทนสี กับการสร้างงานศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6.5   ผลงานการผสมสีขั้นที่1 และขั้นที่2 

        
ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการโดยให้เลือกใช้สีวรรณะอุ่นหรือเย็น แล้วเขียนบรรยายความรู้สึกตาม
ภาพ 
7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การวาดภาพจินตนาการ
โดยใช้สีวรรณะอุ่นหรือ
วรรณเย็น 
 

ประเมินภาพ แบบประเมินภาพ ผ่านระดับ “ดี” 

เขียนบรรยายความรู้สึก 
 

ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน   ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

การสรุปหลักการผสมสี
และประโยชน์ของการ
ผสมสี 
 

สังเกตุการสรุป สังเกตุการสรุป ผ่านระดับ “ดี” 

ผลงานการผสมสีขั้นที่1 
และขั้นที่2 
 

ตรวจผลงาน แบบประเมินการตรวจ
ผลงาน 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนบรรยายภาพ ประเมินการเขียน
บรรยาย 

แบบประเมินการเขียน
บรรยาย 

ผ่านระดับ “ดี” 
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8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ศึกษา/อธิบาย/แบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องวรรณะสี อธิบายให้เพื่อนฟัง (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   ศึกษา/อธิบาย/ปฏิบัติ  การผสมสีขั้นที่1 ขั้นท่ี2  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.3   อภิปราย/สรุปลักษณะการผสมสีประโยชน์ของการผสมสี น าเสนอหน้าช้ันเรียน (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.4   ศึกษา อภิปราย วรรณะสีกับการวาดภาพ โทนสี สามารถน ามาใช้สร้างผลงานศิลปะ และใน  
ชีวิตประจ าวัน โดยเลือกใช้โทนเย็น หรือโทนร้อน  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.5  ใช้กระบวนการ สร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติการวาดภาพตามจินตนาการ โดยใช้วรรณะสี (เวลา  1 
ช่ัวโมง) 
 8.6  น าเสนอผลงาน อภิปรายและสรุปประโยชน์ของวรรณะสี (เวลา  1 ช่ัวโมง) 
9.  สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
  9.1   ภาพวงจรสี 
  9.2   ตัวอย่างการผสมสีขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 
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แบบประเมินกำรอภิปรำยเก่ียวกับวรรณะสีกับงำนทัศนศิลป์ 

เลขที ่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรวำดภำพสื่อควำมหมำย 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ควรปรับปรุง) 
1. ความถูกต้อง ทุกภาพเป็นวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 1 ภาพ
ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 2 ภาพ
ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 3 ภาพ
ขึ้นไปท่ีไม่ใช่
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

4 

2.  การจัดวางภาพ ทุกภาพจัดวางได้
สัดส่วนเหมาะสม 

มีจ านวน  1  ภาพ
ท่ีจัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน       และ
ไม่เหมาะสม 

มีจ านวน  2  ภาพ
ท่ีจัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน        และ
ไม่เหมาะสม 

มีจ านวน  3  ภาพ
ขึ้นไปท่ีจัดวางภาพ
ไม่ได้สัดส่วนและ     
ไม่เหมาะสม 

3 

3.  การบรรยายภาพ ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้ได้
ถูกต้อง 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
1 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
2 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
3 ภาพขึ้นไป 

2 

4.  ความสวยงาม มีการตกแต่งทุก
ภาพได้เหมาะสม
สวยงาม 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
แต่ไม่ครบทุกภาพ 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
เพียงครึ่งหนึ่งของ
ภาพท้ังหมด 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของภาพท้ังหมด 

1 

  

 ระดับคุณภำพ      คะแนน   31  -  40    หมำยถึง   ดีมำก              
                               คะแนน   21  -  30    หมำยถึง   ดี                         
                               คะแนน   11  -  20    หมำยถึง   พอใช้              
                               คะแนน   10              หมำยถึง   ควรปรับปรุง            
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เกณฑ์กำรประเมินกำรอภิปรำยเก่ียวกับวรรณะสี 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ควรปรับปรุง) 
1.  การอภิปราย
เกี่ยวกับวรรณะสี 

อภิปรายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

อภิปรายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

อภิปรายได้แต่ไม่
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการอภิปราย
เลยท้ัง 2 ช้ินงาน
ท่ีเลือก 

4 

2.  การอภิปราย
เกี่ยวกับเลือกใช้
วรรณะสี 

อภิปรายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

อภิปรายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

อภิปรายได้แต่ไม่
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการอภิปราย
เลยท้ัง 2 ช้ินงาน
ท่ีเลือก 

3 

3.  การอภิปรายความ
แตกต่างของวรรณะสี 

อภิปรายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

อภิปรายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

อภิปรายได้แต่ไม่
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการอภิปราย
เลยท้ัง 2 ช้ินงาน
ท่ีเลือก 

2 

4.  ความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ท่ีเลือกใช้
วรรณะสี 

อภิปรายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

อภิปรายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

อภิปรายได้แต่ไม่
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการอภิปราย
เลยท้ัง 2 ช้ินงาน
ท่ีเลือก 

1 

คะแนนเต็ม 40 
 

 ระดับคุณภำพ       คะแนน   31  -  40    หมำยถึง   ดีมำก              
                                คะแนน   21  -  30    หมำยถึง   ดี                         
                                คะแนน   11  -  20    หมำยถึง   พอใช้              
                                คะแนน   10             หมำยถึง   ควรปรับปรุง            
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  ภำพพิมพ์สวยงำม    
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                         เวลำ  7  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด                   

ป.4/4 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
ป.4/8 เปรียบเทียบความคิด ความรู้สึก ท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ ของตนเองและบุคคลอื่น 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
 การพิมพ์ภาพให้ได้ภาพท่ีสวยงามและแปลกตา ต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้อง เหมาะสม 
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภาพ ถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการ  
3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานพิมพ์ภาพ 
3.1.2  ความเหมือนความต่าง ในงานทัศนศิลป์ ความคิด ความรู้สึก ท่ีถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ 

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการน าไปใช้ , ทักษะการเปรียบเทียบ) 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  อยู่อย่างพอเพียง 
5.4  มุ่งมั่นในการท างาน 
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6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1.  การแยกประเภทวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ภาพ 
6.2.  ทดลองปฏิบัติการพิมพ์ภาพ 
6.3   การน าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้  

        
ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุใยสังเคราะห์ น ามาพิมพ์ภาพให้สวยงาม 1 ภาพ  และเขียน
บรรยายความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงาน ครูคัดเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุด 3 ภาพ น าไปจัดป้ายนิเทศ 
 
7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แยกประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ 

สังเกตการณ์การแยก. แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

การแสดงความคิดเห็น สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

  ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

ผลงานการพิมพ์ภาพ 
 

ตรวจผลงาน  ผลงานการพิมพ์ภาพ ผ่านระดับ “ดี” 

 

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การน าเสนอผลงาน ประเมินการน าเสนอ

ผลงาน 
แบบประเมิน 
การน าเสนอผลงาน 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 8.1   ใช้กระบวนการการศึกษาค้นคว้า  น าเสนอวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ภาพ การแยกประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 

 8.2   ใช้กระบวนการสนทนา ซักถาม วัสดุธรรมชาติ กับวัสดุสังเคราะห์ มีการใช้งานต่างกันอย่างไร ให้
นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  (เวลา  1 ช่ัวโมง) 
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8.3   ใช้กระบวนการดูตัวอย่าง สาธิต โดยครูสาธิตการพิมพ์ภาพ จากลายนิ้วมือ พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย พิมพ์
ภาพจากการฉลุกระดาษ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ อย่างละ 1 ภาพ 
เขียนบรรยายความรู้สึกในการสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีภาคภูมิใจ   (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.5   น าเสนอผลงานการพิมพ์ภาพเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  
9.  เวลำ/แหล่งเรียนรู้ 
 9.1   วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น 
 9.2   ตัวอย่างผลงานการพิมพ์ภาพ 
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แบบประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน 
เรื่อง ภำพพิมพ์สวยงำม  

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน 
 (ดี)3                                 (พอใช้) 2                      (ปรับปรุง)1 

1. การใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

ใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
ได้ถูกต้อง เหมาะสมทุก
ชนิด 

ใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
ได้ถูกต้อง เหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่  

ใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
ไม่ค่อยถูกต้อง เหมาะสม 

2. ความสวยงาม พิมพ์ภาพได้สวยงาม 
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ สะอาด 
เรียบร้อย  

พิมพ์ภาพได้สวยงาม 
ผลงานค่อนข้างมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
สะอาด 

พิมพ์ภาพได้ ผลงานไม่
ค่อยมีความคิด
สร้างสรรค์ ไม่สะอาด 

3. ความรับผิดชอบ ต้ังใจท างาน และส่งงาน
ตามก าหนด 

ต้ังใจท างาน แต่ส่งงาน
ช้ากว่าก าหนด 

ไม่ต้ังใจท างาน และส่ง
งานช้ากว่าก าหนด 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรอภิปรำยกำรพิมพ์ภำพ 

เลขที ่ ชื่อ - นำมสกุล 

กล
้ำแ

สด
งค

วำ
มคิ

ดเ
ห็น

คิด
เห

็น 

อภ
ิปร

ำย
ได้

ตร
งป

ระ
เด็

น 

ยอ
มรั

บฟ
ังค

วำ
มคิ

ดเ
ห็น

ขอ
งผ

ู้อื่น
 

ปฏ
ิบตัิ

ตน
ตำ

มรู
ปแ

บบ
กำ

รอ
ภิป

รำ
ย 

มีค
วำ

มส
นใ

จตั้
งแ

ต่ต้
นจ

นจ
บ 

ใช
้วำ

จำ
สภุ

ำพ
  เ

หม
ำะ

สม
 

ไม
่ก่อ

กว
นผ

ู้อื่น
ขณ

ะอ
ภิป

รำ
ย 

สร
ุปป

ระ
เด็

นก
ำร

อภ
ิปร

ำย
ได้

ชัด
เจ

น ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบประเมินกำรน ำเสนอ 
เรื่อง ภำพพิมพ์สวยงำม  

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน 
           (ดี)3                                 (พอใช้) 2                          
(ปรับปรุง)1 

1. อธิบายถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด 

อธิบายผลงานได้
สอดคล้องสัมพันธ์กับ
ภาพดีมาก 

อธิบายผลงานได้
สอดคล้องสัมพันธ์กับ
ภาพค่อนข้างดี 

อธิบายผลงานไม่
สอดคล้องสัมพันธ์กับ
ภาพ 

2. มารยาทในการ
วิจารณ์ผลงาน 

มีมารยาทในการพูดและ
การฟังท่ีดี  ช่ืนชม และ
วิจารณ์ผลงานผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์  

มีมารยาทในการพูดและ
การฟังท่ีค่อนข้างดี  ช่ืน
ชม และวิจารณ์ผลงาน
ผู้อื่นได้ 

ไม่มีมารยาทในการพูด
และการฟัง  

3. มั่นใจในการ
แสดงออก 

แสดงออกอย่างมั่นใจ 
และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

ไม่ค่อยมั่นใจในการ
แสดงออก  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นบ้าง 

ไม่กล้าแสดงออก 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
10 - 12 ดีเยี่ยม 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  ภำพสวยงำมตำมจินตนำกำร    
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                         เวลำ  7  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด                   

ป.4/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 
ป.4/6 บรรยายลักษณะของภาพ โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนัก และแสงเงาในภาพ 
ป.4/8 เปรียบเทียบความคิด ความรู้สึก ท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ ของตนเองและบุคคลอื่น 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
 การวาดภาพระบายสี โดยจัดให้มีระยะความลึก น้ าหนัก และแสงเงาของภาพ ท าให้ภาพมีมิติเหมือน
จริง และมีความสวยงาม ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไป 
3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานวาดภาพระบายสี 
3.1.2  การจัดระยะ น้ าหนัก และแสงเงาในการวาดภาพ 
3.1.3 ความเหมือนและความต่าง ในงานทัศนศิลป์ ความคิด ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์  

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการน าไปใช้ , ทักษะการเปรียบเทียบ) 
5.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
5.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.2  รักความเป็นไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4  อยู่อย่างพอเพียง 
5.5  มีวินัย 

 
6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 

6.1.  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้วาดภาพ 
6.2.  การแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย 
6.3   การวาดภาพ 
6.4  การน าเสนอผลงาน 

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ครบ และเหมาะสม การจัดวางภาพ 
ระยะต้องเหมาะสม เน้นเรื่องมิติภาพ ให้มีความลึก มีแสงเงา ท่ีถูกต้อง มีน้ าหนักภาพท่ีเหมาะสม 
แล้วน าเสนอผลงานหน้าช้ัน   
 
7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ท่ีใช้วาดภาพ 

สังเกตการณ์การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ 
 

แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

การแสดงความคิดเห็น สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการณ์อภิปราย 
 

ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

ผลงานการวาดภาพ 
 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 

การน าเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการอภิปราย ผ่านระดับ “ดี” 
 
  

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การวาดภาพ ประเมินการวาดภาพ แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 
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8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  ให้นักเรียนดูตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้วาดภาพ ได้แก่ สีน้ า สีไม้ สี
เทียน จานสี พู่กัน กระดาษวาดเขียน ให้นักเรียนบอกว่า คืออะไร ใช้ท าอะไร  อภิปราย/แสดงความคิดเห็น  
อุปกรณ์ท่ีใช้วาดภาพ วิธีการใช้(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการกลุ่ม ศึกษาหลักการวาดภาพจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต ช่วยกันอธิบายให้เพื่อน
เข้าใจ  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.3   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการร่างภาพ มิติภาพ การแรงเงา แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ถึง
ความส าคัญของการร่างภาพ  (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการวาดภาพตามจินตนาการ (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.5  น าเสนอผลงาน ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปการวาดภาพตามจินตนาการ ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ครบ 
และเหมาะสม การจัดวางภาพ ระยะต้องเหมาะสม เน้นเรื่องมิติภาพ ให้มีความลึก มีแสงเงา ท่ีถูกต้อง มี
น้ าหนักภาพท่ีเหมาะสม  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  

9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 9.1   วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 
 9.2   แหล่งเรียนรู้ เช่น หนังสือ , อินเตอร์เน็ต 
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แบบประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน 
เรื่อง ภำพสวยงำมตำมจินตนำกำร  

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน 
 (ดี)3                                 (พอใช้) 2                     (ปรับปรุง)1 

1. การใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพ
ระบายสี  

ใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพ
ระบายสีได้เหมาะสม 

ใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพ
ระบายสีได้เหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่  

ใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพ
ระบายสีไม่ค่อยถูกต้อง 
เหมาะสม 

2. การบรรยายลักษณะ
ของภาพโดยเน้นเรื่อง
การจัดระยะความลึก 
น้ าหนัก และแสงเงา 

บรรยายลักษณะของ
ภาพโดยเน้นเรื่องการจัด
ระยะความลึก น้ าหนัก 
และแสงเงา ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับภาพท่ีวาด  

บรรยายลักษณะของ
ภาพโดยเน้นเรื่องการจัด
ระยะความลึก น้ าหนัก 
และแสงเงา ได้ค่อนข้าง
ถูกต้องเหมาะสมกับภาพ
ท่ีวาด 

บรรยายลักษณะของ
ภาพโดยเน้นเรื่องการจัด
ระยะความลึก น้ าหนัก 
และแสงเงาไม่ค่อย
ถูกต้องเหมาะสมกับภาพ
ท่ีวาด 

3. การเปรียบเทียบ
ความคิด ความรู้สึกท่ีมี
ต่อผลงานของตนเอง
และผู้อื่น 

เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกท่ีมีต่อผลงาน
ของตนเองและผู้อื่นได้
อย่างมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา 

เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกท่ีมีต่อผลงาน
ของตนเองและผู้อื่นได้
ค่อนข้างมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา 

วาดภาพได้ผลงาน ไม่
ค่อยมีความคิด
สร้างสรรค์ ไม่สะอาด 

4. ความสวยงาม วาดภาพได้สวยงาม 
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ สะอาด 
เรียบร้อย  

วาดภาพได้สวยงาม 
ผลงานค่อนข้างมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
สะอาด 

วาดภาพได้  ผลงานไม่
ค่อยมีความคิด
สร้างสรรค์ ไม่สะอาด 

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 5 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  ศิลปะกับวัฒนธรรมท้องถิ่น    
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                          เวลำ  7  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ท่ี

เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด                   

ป.4/1 ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 
ป.4.2 บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ  

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
 งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นจะสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น และวัฒนธรรมในท้องถิ่นจะมี
ผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรม
ของคนในท้องถิ่น 
 

3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.1.2  งานทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมต่างๆ  

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการน าไปใช้ , ทักษะการเปรียบเทียบ) 
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4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
4.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.2  รักความเป็นไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4  อยู่อย่างพอเพียง 
5.5  มีวินัย 

 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1.  การวิเคราะห์ภาพประเพณี 4 ภาค 
6.2.  การอภิปรายวัฒนธรรมกับงานศิลปะในท้องถิ่น 
6.3   การวาดภาพ 
6.4   การน าเสนองานกลุ่ม  

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนวาดภาพศิลปะกับวัฒนธรรมท้องถิ่น น าเสนอผลงานหน้าช้ัน ครูและเพื่อนร่วมซักถามแสดง
ความคิดเห็น ด้านคุณค่าและความสอดคล้องของภาพ    
 

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การวิเคราะห์ภาพ
ประเพณี 4 ภาค 
 

สังเกตการณ์การ
วิเคราะห์ 

แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

การอภิปรายวัฒนธรรม
กับงานศิลปะในท้องถิ่น 
 

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

  ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

ผลงานการวาดภาพ ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 
การน าเสนองานกลุ่ม  สังเกตการน าเสนอ แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 
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 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การวาดภาพศิลปะกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประเมินการวาดภาพ แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 

 

8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการการศึกษาวิเคราะห์ ครูน าภาพประเพณีท้องถิ่น 4 ภาค มาให้นักเรียนได้ดู ให้ศึกษา 
วิเคราะห์ ความต่างและความคล้ายประเพณีของภาคใด  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการกลุ่มศึกษา อภิปราย/น าเสนอวัฒนธรรมกับงานศิลปะท้องถิ่น และศิลปะในท้องถิ่น
ของนักเรียนมีอะไรท่ีโดดเด่น  มีประวัติความเป็นมาอย่างไร แล้วน าเสนอหน้าช้ันเรียน   
 กระบวนการศึกษา ค้นคว้า น าเสนอแต่ละกลุ่มดังนี้  
                  กลุ่มท่ี 1 การใช้ศิลปะกับงานวัฒนธรรม  
                  กลุ่มท่ี 2 การใช้ศิลปะกับงานประเพณีท้องถิ่น 
                  กลุ่มท่ี 3 จ าเป็นหรือไม่ท่ีงานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมท้องถิ่นจะต้องมีการสร้างสรรค์งานศิลปะ
บอกเหตุผล นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
  8.3   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ให้นักเรียนวาดภาพศิลปะกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (เวลา 2 ช่ัวโมง)  
 8.5   น าเสนอผลงานหน้าช้ัน ครูและเพื่อนร่วมซักถามแสดงความคิดเห็น ด้านคุณค่าและความ
สอดคล้องของภาพ   (เวลา  1 ช่ัวโมง) 
 8.6   จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ   
 

9.  สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
 9.1   ภาพประเพณีท้องถิ่น  4  ภาค 
 9.2   แหล่งเรียนรู้ เช่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น , ห้องสมุด , อินเตอร์เน็ต 
 9.3   วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพระบายสี  
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แบบประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน 
เรื่อง ศิลปะกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน 
       (ดี)3                               (พอใช้) 2                   (ปรับปรุง)1 

1. การระบุงานทัศนศิลป์
ในเหตุการณ์และงาน
เฉลิมฉลองของ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
  

บอกช่ือผลงาน ประเภท
ของงานศิลปะ และส่วน
เกี่ยวข้องหรือการมีส่วน
ร่วมในเทศกาลหรืองาน
เฉลิมฉลองได้ชัดเจน 
ครบถ้วนทุกประเด็น 

บอกช่ือผลงาน ประเภท
ของงานศิลปะ และส่วน
เกี่ยวข้องหรือการมีส่วน
ร่วมในเทศกาลหรืองาน
เฉลิมฉลองได้บาง
ประเด็น 

บอกช่ือผลงาน ประเภท
ของงานศิลปะ และส่วน
เกี่ยวข้องหรือการมีส่วน
ร่วมในเทศกาลหรืองาน
เฉลิมฉลองไม่ได้เลย 

2. การบรรยายงาน
ทัศนศิลป์ท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  

อธิบายเกี่ยวกับงานท่ีมา
จากวัฒนธรรมต่างๆ ได้
ละเอียด ชัดเจน  

อธิบายเกี่ยวกับงานท่ีมา
จากวัฒนธรรมต่างๆ ได้
ไม่ค่อยชัดเจน  

อธิบายเกี่ยวกับงานท่ีมา
จากวัฒนธรรมต่างๆ 
ไม่ได้  

3. ผลงาน    
4. การน าเสนอ มีความน าสนใจตลอด

การน าเสนอผลงาน 
มีความน่าสนใจในการ
น าเสนอผลงานเป็น
ช่วงๆ  

ไม่มีความน่าสนใจตลอด
การน าเสนอผลงาน 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 6 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  ดนตรีสร้ำงสรรค์    
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                         เวลำ  7  ช่ัวโมง 
 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
             ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด        

ป.4.1 บอกประโยคเพลงอย่างง่าย 
ป.4/3 ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้น – ลงง่าย ๆ ของท านอง รูปแบบจังหวะ และความเร็วของจังหวะ
ในเพลงท่ีฟัง 
ป.4/5 ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
ป.4/7 ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

 ประโยคเพลง ท านอง และจังหวะ เป็นองค์ประกอบดนตรีท่ีท าให้เพลงเกิดความไพเราะน่าฟัง เครื่อง
ดนตรีแบ่งออกเป็น เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ซึ่งแต่และประเภทให้เสียงท่ีแตกต่างกันไป การ
ใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีท่ีถูกต้อง จะช่วยให้เครื่องดนตรีมีอายุการใช้งานนานขึ้น 

 

3. สำระกำรเรียนรู้ 

     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  โครงสร้างของบทเพลง ความหมายของประโยค การแบ่งประโยคเพลง การใช้และการดูแล
รักษาเครื่องดนตรี 
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3.1.2  การเคล่ือนท่ีขึ้นลงของท านอง รูปแบบจังหวะ ของท านองจังหวะ รูปแบบจังหวะ ความช้าเร็ว
ของจังหวะ 
3.1.3  การขับร้องเพลงในบันไดเสียงท่ีเหมาะสมกับตัวเอง 
3.1.4  ความหมายของเนื้อหาในเพลง 
 

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
  - 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
4.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.2  รักความเป็นไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4  อยู่อย่างพอเพียง 
5.5  มีวินัย 

 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1.  การฝึกปฏิบัติร้องเพลงแมงอีนูน เน้นจังหวะเนื้อหา ท านอง 
6.2.  การฝึกปฏิบัติร้องเพลงกลุ่ม “จับปูด า” เน้นจังหวะช้า-เร็ว 
6.3   การฝึกปฏิบัติการร้องเพลง “ยวนยวนยวน” 

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โครงสร้างของดนตรี รูปแบบจังหวะ รูปแบบท านองและให้นักเรียนเลือก
ร้องเพลงท่ีช่ืนชอบคนละ 1 เพลง หน้าช้ันเรียน 
 

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ฝึกปฏิบัติร้องเพลงแมง
อีนูน เน้นจังหวะเนื้อหา 
ท านอง 

สังเกตการณ์ฝึก
ปฏิบัติ จังหวะ/
เนื้อหา/ท านอง 

แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 
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ฝึกปฏิบัติร้องเพลงกลุ่ม 
“จับปูด า” เน้นจังหวะ
ช้า-เร็ว 

สังเกตการฝึกปฏิบัติ 
จังหวะ ช้า-เร็ว  

แบบประเมิน   ผ่านระดับ “ดี” 

ฝึกปฏิบัติการร้องเพลง 
“ยวนยวนยวน” 

การแสดง
ความสามารถ 

แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การร้องเพลงท่ีช่ืนชอบ แบบประเมินการร้อง
เพลง 

แบบประเมินการร้อง
เพลง 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
 

8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ซักถาม น าเสนอ การฝึกร้องเพลง แมงอีนูน การเคล่ือนไหวตามจังหวะครู
ซักถามเกี่ยวกับจังหวะ ช้า-เร็ว เนื้อหา ท านองเพลง   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   ศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การฟังเพลง การขับร้องเพลง ให้เกิดประโยชน์ ต้อง
เข้าใจองค์ประกอบทางดนตรี คือโครงสร้างจังหวะ ท านอง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ร้องเพลง จับปูด า น าเสนอที
ละกลุ่ม ครูและนักเรียนสรุปการร้องเพลงมีอัตราจังหวะ ช้า-เร็ว ในกลุ่ม ครูให้จังหวะการเคาะโต๊ะ, ตบเท้า 
เพื่อสร้างความเข้าใจจังหวะ นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติ (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.3   ศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ น าเสนอ การฟังเทปเพลง”ยวน ยวน ยวน” ให้นักเรียนร้องเพลงทีละ
ท่อน ครูสังเกตการณ์เคล่ือนไหว ท านอง จังหวะ นักเรียนและครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ น าเสนอ โดยครูเน้นย้ าท านอง จังหวะ นักเรียนและครูร่วมกนัสรุป 
โครงสร้างของดนตรี รูปแบบจังหวะ รูปแบบท านอง    (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
  
9.  สื่อกำรเรียนกำรสอน 
 9.1  เอกสาร  ต ารา 
 9.2  วีดีทัศน์ 
 9.3  เครื่องเคาะจังหวะ 
 9.4  แผนภูมิเพลง 
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แบบประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน 
เรื่อง ดนตรีสร้ำงสรรค์    

“ กำรฝึกปฏิบัติร้องเพลง” 
 

รายการปฏิบัติ ดีเยี่ยม 
4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ควรปรับปรุง 
1 

1. ร้องถูกต้องตามจังหวะและท านอง     

2. ออกเสียงชัดเจนตามอักขรวิธี     

3. ระดับเสียง/น้ าเสียงไพเราะ     

4. การแบ่งวรรคตอน     

5. การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ตามเนื้อ
เพลงที่ร้อง 

    

 
 

     เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

18 - 20 ดีเย่ียม 
15 - 17 ดี 

12 - 14   พอใช้ 

1 - 11 ปรับปรุง 
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แบบประเมินช้ินงำน/ภำระงำน 
เรื่อง ดนตรีสร้ำงสรรค ์

“ กำรร้องเพลงท่ีช่ืนชอบ” 
 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 

(18-20 คะแนน) 
3 

(15-17 คะแนน) 
2 

(12-14 คะแนน) 
1 

(1-11 คะแนน) 
1. การร้องเพลง ร้องเพลงถูกต้องตาม

เนื้อเพลง  
ร้องเพลงถูกต้อง
ตามเนื้อเพลง  

ร้องเพลงไม่ค่อย
ถูกต้องตามเนื้อเพลง 

ร้องเพลงไม่ถูกต้อง
ตามเนื้อเพลง 

2. ท านอง 
จังหวะ 

ท านอง จังหวะ
สอดคล้องกันดีมาก 

ท านอง จังหวะ
ค่อนข้างดี   

ท านอง จังหวะไม่
ค่อยถูกต้อง 

ท านอง จังหวะไม่
ถูกต้อง 

3. การถ่ายทอด
ความรู้สึก  

ถ่ายทอดความรู้สึก
และส่ือความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงท่ีขับร้องเป็น
อย่างดี  

ถ่ายทอดความรู้สึก
และส่ือความหมาย
ได้ค่อนข้าง
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงท่ีขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึก
และส่ือความหมายไม่
ค่อยสอดคล้องกับ
เนื้อเพลงท่ีขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึก
และส่ือความหมาย
ไม่สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงท่ีขับร้อง 

4. การแสดงท่ี
ดึงดูดใจ 

แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงได้
ดึงดูดใจผู้ชม
ตลอดเวลา 
น่าประทับใจมาก 

แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงได้
ดึงดูดใจผู้ชมค่อน
ช้างมาก 

แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงดึงดูด
ใจผู้ชมเลยเพียงบาง
ตอน 

แสดงท่าทาง
ประกอบเพลงไม่
ดึงดูดใจผู้ชมเลย 

5.มีความสุข
สนุกสนาน 

ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุก
กับการท ากิจกรรม
มาก 

ยิ้มแย้มดี  ค่อนข้าง
สนุกกับการท า
กิจกรรม 

ไม่ค่อยสนุกกับการ
ท ากิจกรรม 

ไม่สนุก 
ไม่อยากท ากิจกรรม 
 

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
18 - 20 ดีเย่ียม 
15 - 17 ดี 
12 - 14 พอใช้ 
1 - 11 ปรับปรุง 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 7 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  บทเพลงไพเรำะ    
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                        เวลำ  7  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด        
ป.4/2 จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง 
ป.4/4 อ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยแลเสากล 
ป.4/6 ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
 การอ่านและการเขียนโน้ตดนตรี เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานในการขับร้องและบรรเลงดนตรี ซึ่ง
เครื่องดนตรีแต่ละประเภทให้เสียงท่ีแตกต่างกันไป การดูแลรักษาเครื่องดนตรีท่ีถูกต้อง จะช่วยให้เครื่องดนตรี
มีอายุการใช้งานนานขึ้น  
 

3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  ประเภทเครื่องดนตรี เสียงของเครื่องดนตรี แต่ละประเภท       
3.1.2  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  
 - กุญแจประจ าหลัก 
 - บรรทัดห้าเสียง 
 - โน้ต และเครื่องหมาย 
 - เส้นกั้นห้อง 
3.1.3  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี  
 

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
 
                 ไม่มี 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๔๕ 
 

 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (การสังเกต,  การจ าแนก,  การวิเคราะห์,  การน าไปใช้) 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  ใฝ่เรียนรู้ 
5.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.3   รักความเป็นไทย 
5.4  อยู่อย่างพอเพียง 
5.5  มีวินัย 

 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  ระบุช่ือเครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง 
6.2  การสรุปความรู้ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย  

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 

 ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล โน้ตเพลงไทยและสากล โน้ต
สากล พร้อมวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีโดยท าใบงานความรู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย     

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
กิจกรรมกลุ่มพูดสรุป
ความรู้ เกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีไทย  
 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม
กลุ่ม 

  ผ่านระดับ “ดี” 

 

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ใบงานความรู้เรื่องเครื่อง
ดนตรีไทย     

ตรวจใบงาน แบบประเมินใบงาน ผ่านระดับ “ดี” 
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8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ศึกษา ค้นคว้า สังเกต   จากภาพเครื่องดนตรี สนทนาถึงเครื่องดนตรีในภาพว่ามีอะไรบ้าง  ช่ือว่า
อะไร   บอกช่ือเครื่องดนตรี จากนั้นครูซักถาม เครื่องดนตรีแต่ละชนิด มีวิธีการบรรเลงอย่างไร ร่วมกัน
อภิปรายสรุป  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   แบ่งกลุ่มศึกษา ค้นคว้า อภิปราย สนทนาเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือดนตรีไทย ในปัจจุบัน ใช้
บรรเลงครบ 4 ประเภท ดีด สี ตี เป่า ให้นักเรียนทดลองเล่นเครื่องดนตรีอย่างง่าย ขลุ่ย ซอ ฉ่ิง ฉาบ กลอง 
แล้วร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทย  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.3  ให้นักเรียนศึกษา เรียนรู้ เรื่องเครื่องดนตรีสากลจาก วีดีทัศน์ เรื่องตัวโน้ต จากนั้น ครูสาธิตการเล่น
เครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท จากวงดุริยางค์ของโรงเรียน แล้วอธิบายถึงการดูแลรักษา และการจัดเก็บ
เครื่องดนตรีให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการครั้งต่อไป ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเล่นเครื่องดนตรี
และอธิบายการเก็บรักษา ท าความสะอาด คนละ 1 ช้ิน  (เวลา 2 ช่ัวโมง) 

8.4 ให้นักเรียนชมภาพ แล้ว ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล 
โน้ตเพลงไทยและสากล โน้ตสากล พร้อมวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีโดยท าใบงาน เรื่อง   วาดภาพ
เครื่องดนตรีไทย (เวลา 2 ช่ัวโมง) 

8.5  น าเสนอผลงาน  ( เรื่อง วาดภาพเครื่องดนตรีไทย )  และอภิปรายสรุป  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
   
9.  สื่อกำรเรียนกำรสอน 
 9.1  เอกสาร/ต ารา 
 9.2  ภาพเครื่องคนตรีไทย 
 9.3  เครื่องดนตรี  เช่น  ขลุ่ย   ฉิ่ง  ฉาบ  กลอง 
 9.4  วีดีทัศน์  เรื่อง เครื่องคนตรีสากล  ตัวโน้ต 

9.5  ใบงาน  เรื่อง วาดภาพเครื่องดนตรีไทย 
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
เรื่อง บทเพลงไพเรำะ 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรพูดอภิปรำย/น ำเสนอ 
 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 

(18-20 คะแนน) 
3 

(15-17 คะแนน) 
2 

(12-14 คะแนน) 
1 

(1-11 คะแนน) 
1. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 
  

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
มีการยกตัวอย่างเครื่อง
ดนตรีแต่ละประเภท
ประกอบค าอธิบาย 

เนื้อหาถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  มีการ
ยกตัวอย่างเครื่อง
ดนตรีแต่ละ
ประเภทประกอบ
ค าอธิบาย 

เนื้อหาถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่  แต่ไม่มี
การยกตัวอย่าง
เครื่องดนตรี
ประกอบค าอธิบาย 
 

เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ขาดตัวอย่าง
ประกอบ
ค าอธิบาย 
 

2.การใช้
ภาษาไทย 

ใช้ภาษาไทยถูกต้อง
ตามหลักภาษา  
น้ าเสียงชัดเจนดีมาก   

ส่วนใหญ่ใช้
ภาษาไทยถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทยไม่ค่อย
ถูกต้องตามหลัก
ภาษา 

ใช้ภาษาไทยไม่
ถูกต้องตามหลัก
ภาษา 

3. มีมารยาทใน
การพูด 

ไหว้และกล่าวทักทาย
ผู้ฟังเหมาะสมดีมาก 

ไหว้และกล่าว
ทักทายผู้ฟัง
เหมาะสมดี 

ไหว้แต่ไม่ทักทาย
ผู้ฟัง 

ไม่ไหว ้
ไม่ทักทายผู้ฟัง 

4. ความ
รับผิดชอบ  

ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมตลอดเวลา 

ให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม
ค่อยข้างมาก 

ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

ไม่ร่วมมือในการ
ท ากิจกรรม 

5. รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ให้เกียรติผู้ฟัง  ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นอย่างดี 

ให้เกียรติผู้ฟัง  
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ไม่ค่อยให้เกียรติ
ผู้ฟัง  ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น
บางครั้ง 

ไม่ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

18 - 20 ดีเย่ียม 
15 - 17 ดี 
12 - 14 พอใช้ 
1 - 11 ปรับปรุง 
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แบบประเมิน 
 เรื่อง   รูปร่ำงลักษณะและเสยีงของเครื่องดนตรีไทย (วาดภาพเครื่องดนตรีไทย) 

การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

 
ดีเย่ียม 

(9-10 คะแนน) 

 
ดี 

(7-8 คะแนน) 

 
พอใช้ 

(5-6 คะแนน) 

 
ปรับปรุง 

(1-4 คะแนน) 
 

วาดภาพเครื่องดนตรีไทย วาดภาพเครื่อง
ดนตรีไทย
นอกเหนือจากท่ี
ครูอธิบายได้
สวยงามด้วย
ตนเองและเขียน
อธิบายลักษณะ
และเสียงของ
เครื่องดนตรีได้
ถูกต้องสัมพันธ์
กับรูปภาพ 

วาดภาพเครื่อง
ดนตรีไทย
นอกเหนือจากท่ี
ครูอธิบายแต่ไม่
สวยงาม  และ
เขียนอธิบาย
ลักษณะและ
เสียงของเครื่อง
ดนตรีได้ถูกต้อง
สัมพันธ์กับ
รูปภาพ 

วาดภาพเครื่อง
ดนตรีไทยตามท่ี
ครูยกตัวอย่างแต่
มีการดัดแปลงให้
แตกต่างและ
เขียนอธิบาย
ลักษณะและ
เสียงของเครื่อง
ดนตรีได้ถูกต้อง
สัมพันธ์กับ
รูปภาพ 

วาดภาพเครื่อง
ดนตรีไทยตาม
รูปแบบท่ี
ก าหนดให้ได้แต่
ไม่สามารถเขียน
อธิบายลักษณะ
และเสียงของ
เครื่องดนตรีได้
สัมพันธ์กับ
รูปภาพ 

 
 
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรประเมิน  -  ระดับดี 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 8 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  ดนตรีกับชีวิต    
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                         เวลำ  7  ช่ัวโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ท่ีเป็น 
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด        

ป.4/1 บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น 
ป.4/2 ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตร ี

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
 ผลงานดนตรีเป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินต่างยุคต่างสมัย ท าให้มีคุณค่าทางประเพณี และ
วัฒนธรรม ผลงานดนตรีพื้นเมือง ถูกสร้างสรรค์จากคนในท้องถิ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั้น  เราจึงควรอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป 

 

3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิต กับผลงานดนตรี 
3.1.2  เนื้อหา เรื่องราวในบทเพลงกับวิถีชีวิต 
3.1.3  โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 

 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  มุ่งมั่นในการท างาน 
5.2  รักความเป็นไทย 
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5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4  อยูอ่ย่างพอเพียง 
5.5  มีวินัย 

 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  การอธิบายเกี่ยวกับเครื่องดนตรี การสรุปองค์ความรู้  
6.2  การวาดภาพบรรยายภาพวงดนตรีในท้องถิ่น 
6.3  การสรุปการศึกษาการแสดงดนตรีในงานประเพณี 

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนค้นคว้าเรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นเมือง ในท้องถิ่นของตน บอกวิธีการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีไทย เพื่อมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องดนตรี การแสดง
ดนตรีในงานประเพณี
การสรุปองค์ความรู้  

ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านระดับ  ดี 

การวาดภาพบรรยาย
ภาพวงดนตรีในท้องถิ่น 
 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ  ดี 

  

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การอภิปรายตามหัวข้อท่ี
ก าหนด 

ประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านระดับ  ดี 

 
 
 
 

8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า น าเสนอ ให้นักเรียนดูภาพวงดนตรีท้องถิ่นต่างๆ แล้วซักถาม
นักเรียนว่า เป็นวงดนตรีท้องถิน่ใด และอธิบายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในภาพ ครูสนทนากับนักเรียนถึงแหล่งท่ีมา
ของดนตรีในแต่ละท้องถิ่น นักเรียนสรุปองค์ความรู้แล้วจดบันทึก   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๑ 
 

 

 8.2   ใช้กระบวนการ ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับดนตรี
พื้นเมืองท้องถิ่นต่างๆ แล้วช่วยกันอภิปรายสรุปความรู้ เกี่ยวกับลักษณะของเครื่องดนตรีท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
เช่น ซึง พิณอีสาน น่าจะมาจากแหล่งเดียวกัน ให้นักเรียนจดบันทึกน าเสนอหน้าช้ันเรียน (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.3   ศึกษา น าเสนอ วาดภาพดนตรีในท้องถิ่น แล้วเขียนบรรยายภาพด้านคุณค่าของดนตรีท้องถิ่น  
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.4   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าการแสดงดนตรีในงานประเพณีจากห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต แล้ว
น าเสนอหน้าช้ันเรียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ (เวลา 2 ช่ัวโมง) 

 8.5  ศึกษา ให้นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงดนตรีไทย แล้วร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อดังนี้ 

   - ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับงานดนตร ี

   - เพลงกับวิถีชีวิต 

   - โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

  จากนั้นครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนค้นคว้าเรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นเมือง ใน
ท้องถิ่นของตน บอกวิธีการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย เพื่อมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน    (เวลา 2 ช่ัวโมง) 

   

9.  สื่อกำรเรียนกำรสอน 
 9.1 ภาพวงดนตรีท้องถิ่นต่าง ๆ 
 9.2  เอกสาร  ต ารา 
 9.3  แหล่งเรียนรู้  เช่น  ห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต 
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวท 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   คะแนน  9-10  ระดับ ดีมำก 

       คะแนน  7-8  ระดับ ดี 

       คะแนน  5-6  ระดับ พอใช ้

   คะแนน  0-4  ระดับ ควรปรับปรุง 

 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

รายการ 

รับผิดชอบ
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

( 2 คะแนน) 

รับฟังความ
คิดเห็นของ

ผู้อื่น 

( 2 คะแนน) 

น าเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ 

( 2 คะแนน) 

มีความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

( 2 คะแนน) 

ท างานเสร็จ
ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

( 2 คะแนน) 
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แบบประเมินผลงำน  
 เรื่อง  ดนตรีกบัชีวติ (วาดภาพเครื่องดนตรี) 

การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

 
ดีเย่ียม 

(9-10 คะแนน) 

 
ดี 

(7-8 คะแนน) 

 
พอใช้ 

(5-6 คะแนน) 

 
ปรับปรุง 

(1-4 คะแนน) 
 

วาดภาพดนตรีในท้องถิ่น แล้ว
เขียนบรรยายภาพด้านคุณค่า
ของดนตรีท้องถิ่น   

วาดภาพดนตรี
ในท้องถิ่น 
สวยงามด้วย
ตนเองและเขียน
บรรยายภาพ
ด้านคุณค่าของ
ดนตรีท้องถิ่น  
ได้ถูกต้อง
สัมพันธ์กับ
รูปภาพดีมาก 

วาดภาพดนตรี
ในท้องถิ่น ไม่
ค่อยสวยงามและ
เขียนบรรยาย
ภาพด้านคุณค่า
ของดนตรี
ท้องถิ่น  ได้
ถูกต้องสัมพันธ์
กับรูปภาพดี 

วาดภาพดนตรี
ในท้องถิน่ ไม่
ค่อยสวยงามและ
เขียนบรรยาย
ภาพพอใช้ได้ 

ไม่ท างานท่ี
มอบหมาย 

 
 
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรประเมิน  -  ระดับดี 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 9 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง    พ้ืนฐำนนำฏศิลป์ 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                        เวลำ  8  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ตัวชี้วัด        
 ป.4/1  ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายของอารมณ์ 
 ป.4/2 ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
 ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ เป็นทักษะพื้นฐาน ของการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงท่ีต้อง
ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว  
 

3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  หลักและวิธีการปฎิบัตินาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่า 
- การฝึกนาฏยศัพท์  
3.1.2  การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ 
3.1.3  การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว 

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 

 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
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5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  รักความเป็นไทย 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  การตอบค าถามประสาทท้ัง 5 
6.2  การปฏิบัติแสดงท่าประสาท ท้ัง 5 
6.3  การปฏิบัติภาษาท่านาฏยศัพท์ 
6.4  การฝึกภาษาท่า ขอไทยอยู่เป็นไทย 

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแสดงภาษาท่าทางและนาฏยศัพท์ประกอบการแสดงเพลงพระ
ราชนิพนธ์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเพลงเอง  
 

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบค าถามประสาทท้ัง 5 

 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

การปฏิบัติแสดงท่าประสาท 
ท้ัง 5 

สังเกตการปฏิบัติแสดง
ท่าประสาท ท้ัง 5 

 

แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

การปฏิบัติภาษาท่านาฏย
ศัพท์ 

 

สังเกตการปฏิบัติภาษา
ท่านาฏยศัพท์ 

แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

การฝึกภาษาท่าเพลง ขอไทย
อยู่เป็นไทย 
 

สังเกตการฝึกภาษาท่า
เพลง ขอไทยอยู่เป็นไทย 

แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

  

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การอภิปรายตามหัวข้อท่ี
ก าหนด 

 

ประเมินการอภิปราย แบบประเมิน
การอภิปราย 

ผ่านระดับ “ดี” 
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8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า สาธิต น าเสนอ ให้นักเรียนดูภาพการแสดง สนทนา ซักถาม 
เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ และละครว่าเป็นการแสดงท่ีเน้นการเคล่ือนไหว ร่างกายเพื่อส่ือความหมายให้ผู้ชม
เข้าใจ รับรู้ ผู้แสดงต้องมีพื้นฐานการแสดงผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าร่างกายคนเรามี
ประสาทรับรู้รอบตัวอะไรบ้าง สุ่มถามทีละคน   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการ ฝึกปฏิบัติ ครูให้ดูแผนภูมิประสาทท้ัง 5 และบอกหน้าท่ีของประสาทท้ัง 5 ให้
นักเรียนทุกคนปฏิบัติพร้อมกัน ครูอธิบายการแสดงประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพื่อช่วยส่ือความหมายระหว่างผู้แสดง
กับผู้ชม  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.3   ใช้กระบวนการศึกษา ฝึกปฏิบัติ ครูอธิบายนอกจากภาษาท่าทาง วันนี้จะเพิ่มนาฏยศัพท์ให้
นักเรียน 5 ท่า ให้นักเรียนฝึกภาษาท่า และนาฏยศัพท์ โดยฝึกเป็นกลุ่ม น าเสนอหน้าช้ันและสรุปความรู้การ
แสดงผ่านประสาทท้ัง 5 ภาษาท่า และนาฏยศัพท์  (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการ ให้นักเรียนร้องเพลง ขอไทยอยู่เป็นไทยและเพลงเลือดสุพรรณ ซักถามความรู้สึก 
ครูฝึกท่าประกอบเพลง ขอไทยอยู่เป็นไทย ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจให้นักเรียนฝึกพร้อมครู และช่วยกันสรุปภาษา
ท่ามีความส าคัญต่อการแสดงละครไทย ด้านความสวยงาม อ่อนช้อย การส่ือความหมายและความสนุกสนาน 
(2 ช่ัวโมง) 
 8.5  ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ การแสดงโขนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องท่าประกอบการแสดง 
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.6  ใช้กระบวนการ สาธิต ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนแสดงภาษาท่าและนาฏยศัพท์ (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
   
9.  สื่อกำรเรียนกำรสอน 
 9.1  ภาพการแสดงเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ และละคร 
 9.2  แผนภูมิประสาทท้ัง 5 
 9.3  วีดีทัศน์เพลงขอไทยอยู่เป็นไทยและเพลงเลือดสุพรรณ 
 9.4  วีดีทัศน์ การแสดงโขน 
 9.5   การสาธิต 
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แบบประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน 
เรื่อง พื้นฐำนนำฏยศัพท ์

ประเด็น
ประเมิน 

 

ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน  

4 
(ดีเยี่ยม) 

3 
              (ดี) 

                  2 
              
(พอใช้) 

1 

(ปรับปรุง) 

1. การ
แสดงออก
ผ่านภาษาท่า 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
ประกอบเพลงปลุกใจหรือ
เพลงพระราชนิพนธ์ได้ส่ือ
ความหมายชัดเจน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
ประกอบเพลงปลุกใจหรือ
เพลงพระราชนิพนธ์ได้  ส่ือ
ความหมายค่อนข้างชัดเจน 

แสดงออกผ่าน
ภาษาท่าประกอบ
เพลงได้ 
ส่ือความหมาย 
ไม่ค่อยชัดเจน 

แสดงออก
ไม่ได้ 

2. การ
แสดงออก
ผ่านนาฏศิลป์  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์ประกอบเพลง
ปลุกใจหรือเพลงพระราช
นิพนธไ์ด้ส่ือความหมาย
ถูกต้องชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์ประกอบเพลง
ปลุกใจหรือเพลงพระราช
นิพนธไ์ด้ ส่ือความหมายได้
ค่อนข้างชัดเจน  

แสดงออกประกอบ
เพลงส่ือความหมาย
ไม่ค่อยชัดเจน  

แสดงออก
ไม่ได้ 
 
 
 

3. ความ
สวยงามอ่อน
ช้อย 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ได้สวยงาม
อ่อนช้อย และพร้อม
เพรียงกัน 

แสดงออกผ่านภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์ได้ค่อนข้าง
สวยงาม และเกือบจะพร้อม
เพรียงกัน 

แสดงออกพอใช้ได้ 
แต่ไม่สวยงาม และ
ไม่พร้อมเพรียงกัน 

แสดงออก
ไม่ได้ 
 
 

4.มั่นใจในการ
แสดงออก 

แสดงออกอย่างมั่นใจไม่
ประหม่า 

แสดงออกค่อนข้างมั่นใจ  
ประหม่าบ้าง 

ไม่ค่อยมั่นใจในการ
แสดงออกประหม่า
มาก 

แสดงออก
ไม่ได้  วิตก
กังวล 

5.มีมารยาท ช่ืนชม ปรบมือให้เกียรติ
ผู้อื่นดีมาก  

ช่ืนชม ปรบมือให้เกียรติผู้อื่น
ดี  

ไม่ค่อย ให้เกียรติ
ผู้อื่น  

ไม่ให้เกียรติ
ผู้อื่น  

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
18 - 20 ดีเย่ียม 
15 - 17 ดี 

12 - 14   พอใช้ 

1 - 11 ปรับปรุง 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 10 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  สนุกกับจังหวะพ้ืนเมือง 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                        เวลำ  8  ช่ัวโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ตัวชี้วัด        
 ป.4/3   แสดงการเคล่ือนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน 
 ป.4/4   แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 
 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
 การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองต้องให้สอดคล้องกับจังหวะและท านอง และการแสดง
นาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่ ต้องใช้ลีลาอ่อนช้อย และมีความพร้อมเพรียง จึงจะดูสวยงาม การแสดงละครขั้น
พื้นฐานนั้น จะต้องเข้าใจเนื้อเรื่องท่ีแสดง และสามารถบอกจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละครได้ 
 

3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร า ประกอบจังหวะพื้นเมือง  
3.1.2  การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่ และหมู่ ร าวงมาตรฐาน ระบ า  
3.1.3  การเล่าเรื่อง จุดส าคัญ ลักษณะเด่น ของตัวละคร  

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 

 

4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มีวินัย 
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5.2  ใฝ่เรียนรู้ 
5.3  รักความเป็นไทย 
5.4   มีจิตสาธารณะ 

 

 
6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 

6.1  การฝึกร้องเพลงท าท่าประกอบเพลง 
6.2  การแสดงเพลงฟ้อนเงี้ยว 
6.3  การแสดงร าวงมาตรฐานการอภิปรายการแสดงแบบคู่และแบบหมู่ 
6.4  การเล่านิทาน 

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แสดงละครเพลงโดยให้ช่วยกันคิดเนื้อเรื่อง เพลงท่ีใช้ประกอบละคร คัดเลือกตัว
ละคร คิดท่าประกอบเพลง ร่วมกันอภิปราย ความจ าเป็นในการแสดงให้เหมือนตัวละคร วีธีสังเกตลักษณะเด่น
ของตัวละคร ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การละครเบ้ืองต้น 
 

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การฝึกร้องเพลงท าท่าประกอบเพลง 
 

ประเมินพฤติกรรม แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 

การแสดงเพลงฟ้อนเงี้ยว 
 

ประเมินพฤติกรรม แบบประเมิน   ผ่านระดับ “ดี” 

การแสดงร าวงมาตรฐานการอภิปราย
การแสดงแบบคู่และแบบหมู่ 
 

ประเมินพฤติกรรม แบบประเมิน   ผ่านระดับ “ดี” 

การเล่านิทาน ประเมินพฤติกรรม แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 
  

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การอภิปรายตามหัวข้อท่ี
ก าหนด 

 

ประเมินการอภิปราย แบบประเมินการอภิปราย ผ่านระดับ “ดี” 
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8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการศึกษา ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงฟ้อนเงี้ยว  ครูอธิบายความหมายของเนื้อ
เพลง จากนั้น ครูฝึกร้องเพลงทีละท่อน ให้นักเรียนฝึกร้องตาม และฝึกก้าวเดิน ฝึกจับมือ 
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ฝึกเคล่ือนไหวเพลงฟ้อนเงี้ยว ทุกกลุ่มน าเสนอฝึกปฏิบัติ  
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.3   นักเรียนดูวีดีทัศน์ การแสดงพื้นเมือง  4 ภาค ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับเบอร์เลือกการแสดงแต่ละ
ภาค นักเรียนร่วมสรุปหลักในการแสดง ความส าคัญของเพลงพื้นเมือง แสดงอย่างไรให้สวยงาม คุณค่าควร
อนุรักษ์ไว้  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.4   ศึกษา ฝึกปฏิบัติ น าเสนอ การแสดงประเภทคู่และหมู่ จากวีดีทัศน์ ระบ าดอกบัว เพลงร าวง
มาตรฐาน ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ตาม  จากนั้นให้ครูให้นักเรียนอภิปรายการแสดงแบบคู่และแบบหมู่ มีความ
ยากง่ายต่างกันอย่างไร (เวลา2 ช่ัวโมง) 
 8.5  ฝึกปฏิบัติ สาธิต ครูเล่านิทาน เรื่องหมาจ้ิงจอกกับนกกระสาให้สนทนาซักถามลักษณะเด่นของตัว
ละครบอกเหตุผลให้นักเรียนเลือกเล่านิทาน กลุ่มละ 1 เรื่อง  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.6  ศึกษา ฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แสดงละครเพลงโดยให้ช่วยกันคิดเนื้อเรื่อง เพลงท่ีใช้
ประกอบละคร คัดเลือกตัวละคร คิดท่าประกอบเพลง ร่วมกันอภิปราย ความจ าเป็นในการแสดงให้เหมือนตัว
ละคร วิธีสังเกตลักษณะเด่นของตัวละคร ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การละครเบ้ืองต้น (2 ช่ัวโมง)  
 

9.  สื่อกำรเรียนกำรสอน 
 9.1  แผนภูมิเนื้อเพลงฟ้อนเงี้ยว   
 9.2   เทปเพลงฟ้อนเงี้ยว   
 9.3  วีดีทัศน์ การแสดงพื้นเมือง  4 ภาค 
 9.4  วีดีทัศน์ ระบ าดอกบัวและ เพลงร าวงมาตรฐาน 
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แบบประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน 
เรื่อง สนุกกับจังหวะพื้นเมือง 

“ กำรร้องเพลง” 
 

รายการปฏิบัติ ดีเยี่ยม 
4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ควรปรับปรุง 
1 

6. ร้องถูกต้องตามจังหวะและท านอง     

7. ออกเสียงชัดเจนตามอักขรวิธี     

8. ระดับเสียง/น้ าเสียงไพเราะ     

9. การแบ่งวรรคตอน     

10. การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ตามเนื้อ
เพลงที่ร้อง 

    

 
 

     เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

18 - 20 ดีเย่ียม 
15 - 17 ดี 

12 - 14   พอใช้ 

1 - 11 ปรับปรุง 
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แบบประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน 
เรื่อง สนุกกับจังหวะพื้นเมือง 

 
ประเด็น
ประเมิน 

 

ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน 

4 
(ดีเยี่ยม  18 - 20) 

3 
     (ดี  15 - 17) 

2 
     (พอใช้12 - 14)  

1 
(ปรับปรุง 1 -11) 

1. การ
แสดงละคร
เพลง 

การแสดงสนุกสนาน 
สอดคล้องกับเนื้อเพลง
ท่ีใช้ประกอบดีมาก 

การแสดงค่อนข้าง
สนุกสนาน 
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงท่ีใช้ประกอบดี 

การแสดงไม่ค่อยสนุก 
สอดคล้องกับเนื้อเพลง
ท่ีใช้ประกอบบ้าง 

ไม่แสดง 
 
 

2. ลักษณะ
ของตัว
ละคร  

ตัวละครแต่ละตัวมี
ลักษณะเด่นอย่าง
ชัดเจนในตัวเอง  

ตัวละครแต่ละตัวมี
ลักษณะค่อนข้างเด่น 
ในตัวเอง 

ลักษณะตัวละครแต่ละ
ตัวไม่ค่อยชัดเจนใน
ตัวเอง  

ขาดลักษณะเด่น
ส่ือความหมาย
ไม่ได้ 

3. ความ
ร่วมมือกัน
ท ากิจกรรม 

ทุกคนปฏิบัติและแสดง
บทบาทตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายเป็น
อย่างดี 

สมาชิกส่วนใหญ่
ปฏิบัติและแสดง
บทบาทตามหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมายดี 

สมาชิกปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีเป็นบ้าง
ครั้ง 

สมาชิกไม่ปฏิบัติ
ตามบทบาท
หน้าท่ี 

4.มั่นใจใน
การ
แสดงออก 

แสดงออกอย่างมั่นใจ
ไม่ประหม่า 

แสดงออกค่อนข้าง
มั่นใจ  ประหม่าบ้าง 

ไม่ค่อยมั่นใจในการ
แสดงออกประหม่ามาก 

แสดงออกไม่ได้  
วิตกกังวล 

5.มีมารยาท ช่ืนชม ปรบมือให้
เกียรติผู้อื่นดีมาก  

ช่ืนชม ปรบมือให้
เกียรติผู้อื่นดี  

ไม่ค่อย ให้เกียรติผู้อื่น  ไม่ให้เกียรติผู้อื่น  

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
18 - 20 ดีเย่ียม 
15 - 17 ดี 

12 - 14   พอใช้ 

1 - 11 ปรับปรุง 
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หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 11 
รำยวิชำ พ้ืนฐำน                                                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ศิลปะ 
ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  นำฏศิลป์ไทยมรดกไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4                                                        เวลำ  7  ช่ัวโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน  
 ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยสากล 
 ตัวชี้วัด        
 ป.4/1  อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ 
 ป.4/2  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น 
 ป.4/3  อธิบายความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียน 
 ป.4/4  ระบุเหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
 นาฏศิลป์ไทย มีความเป็นมาต้ังแต่โบราณ โดยถูกคิดค้นและสร้างสรรค์จากศิลปินสมัยก่อนจนเป็น
เอกลักษณ์ แสดงถึงความเป็นไทย ดังนั้นก่อนเรียนและก่อนการแสดงจึงต้องมีการไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และบรรพชนท่ีได้คิดค้นขึ้นมา นอกจากนี้ นาฏศิลป์ไทยยังเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม อันแสดงถึงความเป็นไทย และมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอด 
 

3.  สำระกำรเรียนรู้ 
     3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
3.1.2  ท่ีมาของชุดการแสดง  
3.1.3  การชมการแสดง   - นาฏศิลป์ 
                                - การแสดงของท้องถิ่น         
3.1.4 ความเป็นมาของนาฏศิลป์   -  การท าความเคารพก่อนเรียนและก่อนแสดง 
                                         -  ความเป็นมาของนาฏศิลป์     
          

    3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 
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4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5.2  มีวินัย 
5.3  ใฝ่เรียนรู้  
5.4   รักความเป็นมา 
5.5   มีจิตสาธารณะ 

 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  การจดบันทึก การค้นคว้า ท่ีมาของนาฏศิลป์ไทย 
6.2  การอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ท้องถิ่น ท่ีมาของชุดการแสดง 
6.3  การสรุปคุณค่าของนาฏศิลป์ การอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอด  
6.4  การเล่านิทาน 

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แสดงละครเพลงโดยให้ช่วยกันคิดเนื้อเรื่อง เพลงท่ีใช้ประกอบละคร คัดเลือกตัว
ละคร คิดท่าประกอบเพลง ร่วมกันอภิปราย ความจ าเป็นในการแสดงให้เหมือนตัวละคร วีธีสังเกตลักษณะเด่น
ของตัวละคร ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การละครเบ้ืองต้น 
 

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การจดบันทึก การค้นคว้า ท่ีมา
ของนาฏศิลป์ไทย 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่าน 6 ข้อ ขึ้นไป 

สรุปการอนุรักษ์และสืบทอด
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ท้องถิ่น ท่ีมา
ของชุดการแสดง 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน   ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

การสรุปคุณค่าของของนาฏศิลป์ ของนาฏศิลป์ เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
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 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การเล่านิทาน การสังเกต เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 
 
 

8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ฝึกปฏิบัติ น าเสนอ ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ ชุดการแสดง สนทนา 
ซักถาม เกี่ยวกับการแสดง ครูอธิบายเพิ่มเติม ความรู้ในการชมการแสดง ให้นักเรียนจดบันทึก  
ให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติม ความเป็นมาของนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์ในท้องถิ่น น าเสนอหน้าช้ันเรียน  
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ น าเสนอเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย นักเรียนจะสืบทอดเอกลักษณ์ของ
นาฏศิลป์ไทยได้อย่างไร นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์มรดก
ทางวัฒนธรรม อภิปรายน าเสนอหน้าช้ันเรียน (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.3   ใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า น าเสนอ ครูอธิบายคุณค่าและความหมายของการท าความเคารพ
ต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชา สนทนาซักถามนักเรียนมีประสบการณ์หรือไม่ ให้นักเรียนชม 
วีดีทัศน์การไหว้ครู  (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการน าเสนอ การสืบค้นข้อมูลการไหว้ครู ของการแสดงนักเรียนและครูร่วมกนัสรุป
ความรู้และคุณค่านาฏศิลป์ไทย แนวทางการอนุรกัษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงให้คงอยู่สืบไป โดยเน้นให้เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย  (2 ช่ัวโมง) 
  

9.  สื่อกำรเรียนกำรสอน 
 9.1  วีดีทัศน์ ชุดการแสดงนาฏศิลป์ 
 9.2  วีดีทัศน์การไหว้ครู   
 9.3  แหล่งเรียนรู้  เช่น  ห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต 
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แบบประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน  เรื่อง นำฏศิลป์ไทยมรดกไทย  
 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภำพ/ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับ
การไหว้ครู 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ไหว้ครูได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและชัดเจนดี
มาก 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับ
การไหว้ครูได้
ค่อนข้างถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับ
การไหว้ครูได้บ้างแต่
ไม่ครบถ้วน 

บอกข้อมูล
เกี่ยวกับการไหว้
ครูไม่ได้ 

2. การบอกความ
เป็นมาของการ
แสดงนาฏศิลป์  

บอกความเป็นมาของ
การแสดงนาฏศิลป์ได้
ถูกต้องชัดเจนดีมาก  

บอกความเป็นมาของ
การแสดงนาฏศิลป์ได้
ถูกต้องค่อนข้าง
ชัดเจน   

บอกความเป็นมาของ
การแสดงนาฏศิลป์ได้
บ้างแต่ไม่ครบถ้วน  

บอกความเป็นมา
ของการแสดง
นาฏศิลป์ไม่ได้ 

3. ความ
เรียบร้อยของ
ผลงาน 

คิดภาพการแสดง
นาฏศิลป์และบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อย สะอาด 
สวยงาม 

คิดภาพการแสดง
นาฏศิลป์และบันทึก
ข้อมูลค่อนข้าง
เรียบร้อย สะอาด  

คิดภาพการแสดง
นาฏศิลป์และบันทึก
ข้อมูลไม่ค่อย
เรียบร้อย   

คิดภาพการแสดง
ไม่ได้  บันทึก
ข้อมูลไม่เป็น   

4. ความร่วมมือ
กันท ากิจกรรม 

มีการแบ่งหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน และทุกคนปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี 

มีการแบ่งหน้าท่ี
ชัดเจน และสมาชิก
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม
หน้าท่ี 

มีการแบ่งหน้าท่ีแต่ไม่
ชัดเจน และสมาชิก
ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ไม่มีการแบ่ง
หน้าท่ี 
สมาชิกท า
กิจกรรมไม่ได้ 

5.มีความสุขใน
การร่วมกิจกรรม 

สนุกสนานเพลิดเพลิน  
เต็มใจร่วมกิจกรรมดีมาก 

สนุกสนาน
เพลิดเพลิน  เต็มใจ
ร่วมกิจกรรม 

ค่อนข้างสนุกสนาน  
เต็มใจร่วมกิจกรรม 

ไม่อยากร่วม
กิจกรรม 

 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
18 - 20 ดีเย่ียม 
15 - 17 ดี 

12 - 14   พอใช้ 

1 - 11 ปรับปรุง 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. พัชริยา   มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
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