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หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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คาํนํา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  นี้ 
ไดปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรียนรูใหมี ความสมบูรณยิ่งข้ึน โดยยึดหลักความสัมพันธของ
องคประกอบหนวยการเรียนรู ตั้งแตชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองคประกอบมีความสอดคลองและสัมพันธกัน  สามารถ
นําไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู  ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดไว 

หวังเปนอยางย่ิงวาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดปรับปรุงและพัฒนา คงเปนประโยชนสําหรับครูผูสอน ในการนําไปใชในการจัดทํา  
กําหนดการสอนและแผนการจัดการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรียนรู และผูมีสวนเก่ียวของ               
ท่ีชวยปรับปรงุและพัฒนาการออกแบบหนวยการเรยีนรูนี้จนสําเร็จไว ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรยีนบานนาวัลเปรยีง 
          มิถุนายน  ๒๕๖3 
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ความนํา 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้ วัด กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ใหเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคําส่ังใหโรงเรียน
ดําเนินการใชหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตปการศึกษา 
๒๕๖๑ เปนตนมา ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานนาวัลเปรียง จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
เพ่ือนําไปใชประโยชนและเปนกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคญัของผูเรียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด  โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัดประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  
โดยกําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน  โดยมี
กรอบแกนกลางเปนแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีความพรอมในการกาวสูสังคม
คุณภาพ มีความรูอยางแทจรงิ และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เก่ียวของ ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถชวยใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางม่ันใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเร่ืองการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับต้ังแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่
กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบคุคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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สาระที่ 1 ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห  

วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางมีอิสระชื่นชม และ
ประยุกตใชชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภมูิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 

สาระที่ 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

ดนตรี 

ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ

ดนตรี ท่ีเปน มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมปิญญาไทยและสากล 

 
สาระที่  3  นาฏศิลป 

มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา
นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวฒันธรรม เห็นคุณคาของ
นาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
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จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
  1. รูและเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรง และจําแนกทัศนธาตุของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ
งานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวสัดุอุปกรณในการสรางงานวาดภาพระบายสี โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี 
และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปน งานโครงสรางเคลื่อนไหวอยางงาย ๆ ถายทอดความคิด ความรูสึกจาก
เร่ืองราว เหตุการณ ชีวิตจริง สรางงานทัศนศิลปตามท่ีตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการ
ปรบัปรุงงานของตนเอง 

2. รูและเขาใจความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน ที่มาของงานทัศนศิลปในทองถิ่น 
ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

3. รูและเขาใจแหลงกําเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหนาท่ี ความหมาย ความสําคัญของบท
เพลงใกลตัวท่ีไดยิน สามารถทองบทกลอน รองเพลง เคาะจังหวะ เคล่ือนไหวรางกายใหสอดคลองกับบทเพลง 
อาน เขียน และใชสัญลักษณแทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับรองของ
ตนเอง มีสวนรวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจําวัน 

4. รูและเขาใจเอกลักษณของดนตรีในทองถ่ิน มีความชื่นชอบ เห็นความสําคัญ และประโยชนของ
ดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 

5. สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ สามารถแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลง ตามรูปแบบ
นาฏศิลป  มีมารยาทในการชมการแสดง  รูหนาท่ีของผูแสดงและผูชม รูประโยชน ของการแสดงนาฏศิลปใน
ชีวิตประจําวัน เขารวมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 

6. รูและเขาใจการละเลนของเด็กไทยและนาฏศิลปทองถ่ิน ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลน
พ้ืนบาน สามารถเชื่อมโยงส่ิงที่พบเห็นในการละเลนพื้นบานกบัการดํารงชีวิต ของคนไทย บอกลักษณะเดนและ
เอกลักษณของนาฏศิลปไทยตลอดจนความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปไทยได 
 
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

1. รูและเขาใจการใชทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณ 
ถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก สามารถใชหลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุล น้ําหนัก แสงเงา 
ตลอดจนการใชสีคูตรงขามที่เหมาะสมในการสรางงานทัศนศิลป  ๒ มิติ ๓ มิติ เชน งานสื่อผสม งานวาดภาพ
ระบายสี งานปน งานพิมพภาพ รวมทั้งสามารถสรางแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือถายทอดความคิด
จินตนาการเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงาน
ทัศนศิลปที่สรางสรรค ดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่แตกตางกัน เขาใจปญหาในการจัดองคประกอบศิลป 
หลักการลด  และเพิ่มในงานปน การส่ือความหมายในงานทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น 
ตลอดจน รูและเขาใจคุณคาของงานทศันศลิปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

2. รูและเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวติและสังคม อิทธพิลของความเชื่อ   ความศรัทธา 
ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

3. รูและเขาใจเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสยีงรอง เคร่ืองดนตรี และบทบาทหนาที ่  รูถึงการเคล่ือนที่ขึ้น ลง 
ของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพทสังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณของบทเพลงที่ฟง รอง
และบรรเลงเคร่ืองดนตรี ดนสดอยางงาย ใชและเก็บรักษา เคร่ืองดนตรีอยางถูกวิธี อาน เขียนโนตไทยและ

คุณภาพผูเรียน 
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สากลในรูปแบบตาง ๆ รูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีไดดี แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบดนตรี 
ถายทอดความรูสึกของบทเพลงที่ฟง สามารถใชดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลปและ การเลาเร่ือง 

4. รูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมตาง ๆ 
เร่ืองราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคาดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน เห็น
ความสําคัญในการอนุรักษ 

5. รูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลป สามารถแสดงภาษาทา นาฏยศัพทพื้นฐาน สรางสรรคการ
เคล่ือนไหวและการแสดงนาฏศิลป และการละครงาย ๆ ถายทอดลีลาหรืออารมณ และสามารถออกแบบเคร่ือง
แตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงาย ๆ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับส่ิงที่
ประสบในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองาน
นาฏศิลป 

6. รูและเขาใจความสัมพันธและประโยชนของนาฏศิลปและการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดง
ประเภทตาง ๆ ของไทยในแตละทองถ่ิน และส่ิงท่ีการแสดงสะทอนวัฒนธรรมประเพณี  เห็นคุณคาการรักษา
และสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย 
 

 

     

หลักสูตรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง   มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสาํคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด

ปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการ

เลือกใชวิธีการส่ือสาร ที่มีประสิทธภิาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ

เพื่อการตัดสนิใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา

และมีการตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม

ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การ

ปรบัตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค

ท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
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๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตางๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร  การทํางาน  การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

 
 
 

หลักสูตรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยู

รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตย 

๒. ซ่ือสัตยสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝเรียนรู 

๕. อยูอยางพอเพียง 

๖. มุงมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเปนไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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สาระที่ 1 ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห  วิพากษ 
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางมีอิสระชื่นชม และประยุกตใช
ชีวติประจําวัน 
ตัวช้ีวัด 

ป.6/1  ระบุสีคูตรงขาม และอภิปรายเก่ียวกับการใชสีคูตรงขามในการถายทอดความคิดและอารมณ 

ป.6/2  อธิบายหลักการจัดขนาด  สัดสวน ความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป 

ป.6/3  สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ   ๒  มิติ  เปน  ๓  มิติ โดยใชหลักการของแสง  เงา และน้ําหนัก 

ป.6/4  สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการเพิ่ม และลด 

ป.6/5  สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ ของรูปและพ้ืนที่วาง 

ป.6/6  สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสคีูตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล 

ป.6/7  สรางงานทัศนศลิปเปนแผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบ เพื่อถายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกับ

เหตกุารณตาง  ๆ

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลป ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด 
 ป.6/1  บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม 
  ป.6/2  อภปิรายเก่ียวกับอิทธิพลของ ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

ป.6/3  ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ินที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล  

 

สาระที่ 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี 
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยกุตใชในชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัด 
 ป.6/1  บรรยายเพลงที่ฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต 
 ป.6/2  จําแนกประเภทและบทบาทหนาที่เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ 
 ป.6/3  อาน เขียนโนตไทย และโนตสากลทํานองงาย ๆ 
 ป.6/4 ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มีจังหวะและทํานอง งาย ๆ 
 ป.6/5  บรรยายความรูสึกที่มีตอดนตรี 
 ป.6/6  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัทํานอง จังหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟง  
 
 
 

สาระ/มาตรฐาน/ตวัช้ีวัด 
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มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี ที่
เปน มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
ตัวชี้วัด 
 ป.6/1  อธิบายเร่ืองราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร 
 ป.6/2  จําแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตางกัน   
 ป.6/3  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ิน  
 
สาระที่  3  นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา
นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ตัวชี้วัด 
 ป.6/1  สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ 
 ป.6/2  ออกแบบเครื่องแตงกาย หรืออุปกรณประกอบการแสดงอยางงาย ๆ 
 ป.6/3  แสดงนาฏศลิปและละครงาย ๆ 
 ป.6/4  บรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค 
 ป.6/5  แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง  
 ป.6/6  อธิบายความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
นาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยสากล 
ตัวชี้วัด 

 ป.6/1  อธิบายสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร  
 ป.6/2  ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรอืการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 
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กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ช่ัวโมง/ป) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุมสาระการเรียนรู  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
    ภาษาตางประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หนาที่พลเมือง * บูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  -  ชมรม 
๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ป 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนทั้งป เทากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษคือ กลุมสาระการเรียนรูทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาการ อานออก เขียนได ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดสรางสรรคที่ดี มีประโยชน มีความสนใจใฝรูใฝเรยีน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเปนรายป   

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับทองถ่ิน และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนไดจัดการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพื่อเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จํานวน   ๒๐๐ ชั่วโมง 

โครงสรางหลักสตูรโรงเรียนบานนาวัลเปรียง 
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ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ -๖   โดยไมนําคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมเพ่ือ
ตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน มีรายวิชาและจํานวนชั่วโมงดังนี้    
โครงการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพื่อเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จํานวน    ๕   ช่ัวโมง  / สัปดาห   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห    จํานวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร     จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
 
โครงสรางหลักสูตรชั้นป   เปนโครงสรางท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละชั้นป 
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รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ป) 

รายวชิาพ้ืนฐาน (๘๔๐) 
ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑6๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑๖๐ 
ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ๘๐ 
ส ๑6๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร  ๔๐ 
พ ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑6๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 
อ ๑6๒๐๑ 

 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 

๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑ ๑๐ 
 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปท่ี 4  จํานวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห    จํานวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร     จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 

 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนบานนาวัลเปรยีง 
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ช่ือรายวิชา  ศิลปะ                                        กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ         
ช้ันประถมศึกษาปที ่6                                                                            เวลา 80 ชั่วโมง 
 
 ระบุสีคูตรงขาม อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป บรรยาย
บทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ินที่มีอิทธิพล
ตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล  สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิติ เปน ๓ มิต ิโดยใชหลักการของแสง
เงาและนํ้าหนัก งานปนโดยใชหลักการเพ่ิมและลด งานทัศนศิลปโดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วาง ใชสีคูตรง
ขาม หลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ 
เพื่อถายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ  อภิปรายเกี่ยวกับการใชสีคูตรงขามในการ
ถายทอดความคิดและอารมณ อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน  
บรรยายเพลงที่ฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต ความรูสึกท่ีมีตอดนตรี จําแนกประเภทและ
บทบาทหนาที่เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆ ดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยที่ตางกัน อาน 
เขียนโนตไทย และโนตสากลทํานองงาย ๆ ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลง ดนสด ที่มีจังหวะและ
ทํานองงาย ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทํานองจังหวะการประสานเสียงและคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟง  
อธิบายเร่ืองราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ิน  สรางสรรค
การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ ออกแบบเคร่ืองแตงกาย หรืออุปกรณ
ประกอบการแสดงอยางงาย ๆ แสดงนาฏศิลปและละครงาย ๆ บรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองาน
นาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง  อธิบายความสัมพันธระหวาง
นาฏศิลปและการละครกับส่ิงที่ประสบในชีวิตประจําวัน  สิ่งที่มีความสําคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร 
ระบุประโยชนท่ีไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร  โดยใชกระบวนการระบุ บรรยาย  
บอก   เลือก  สรางงาน  ฝกทักษะ  จําแนก    อภิปราย  แสดง  และการรวมกิจกรรม  เพื่อใหนักเรียนใฝรูใฝ
เรียน  มุงมั่นในการทํางาน  มวีินัย  ซ่ือสัตยสุจริต  รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพยีง  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  
และมีจติสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด    
ศ 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7                                 
ศ 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6                                            
ศ 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6                                             
ศ 3.2 ป.6/1, ป.6/2 
รวมท้ังหมด  27  ตัวช้ีวดั 

 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
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โครงสรางรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                   ชื่อรายวิชา  ศิลปะ                                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                                                              เวลา 80 ชั่วโมง 
 

ลําดับที่ ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด เวลา น้ําหนัก
คะแนน 

1. สีสุดสวย ชวยภาพ
งามตา 

ศ1.1  ป.6/1 
         ป.6/2       
         ป.6/6 

การใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด 
สัดสวน และความสมดุล หลักการ
ของแสงเงา นํ้าหนัก  ทําใหมีผลตอ
การสรางสรรคงานทัศนศิลป 
 
 

10 9 

2. สรางสรรคทัศนศิลป 
 

ศ1.1  ป.6/3 
         ป.6/5 
         ป.6/7 
  

 การใชหลักการของ แสง เงา 
น้ําหนัก รูปและพ้ืนที่วาง ทําใหงาน
ทัศนศิลปมีมิติ และความงาม ซึ่ง
สามารถถายทอดความคิดหรือ
เรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ ได 
 
 

10 9 

3. สนุกกับงานปน ศ1.1  ป.6/4 หลักการเพ่ิมและลดเปนวิธีการหนึ่ง
ของงานปน 

8 8 

4. งานศิลปในถ่ินไทย ศ.1.2  ป.6/1  
          ป.6/2 
          ป.6/3 
 

ความเชื่อความศรทัธาในศาสนา 
วัฒนธรรมในทองถ่ินมีอิทธิพลตอการ
สรางงานทัศนศิลป จะมีบทบาทใน
การสะทอนชีวิตและสังคม 
 
 

10 9 

5. ดนตรสีรางสรรค ศ.2.1 ป.6/1  
          ป6/2 
           

เครื่องดนตรีแตละประเภทมีหนาที่
และบทบาทตามประเภทของเครื่อง
ดนตรีและวงดนตรทีี่มาจาก
วัฒนธรรมตาง ๆ การบรรยายเพลงที่
ฟง ควรอาศัยองคประกอบ ดนตรี 
และศัพทสังคีต 
 

5 4 
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ลําดับที่ ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด เวลา น้ําหนัก
คะแนน 

6. สานฝนเสนเสียง ศ.2.1 ป.6/3 
         ป.6/4 
           
 

การอานเขียนโนตและใชเครื่องดนตรี
ไทยและสากลมีพ้ืนฐานมาจากการ
ฟง 
 
 

6 5 

7. บรรเลงขับขาน ศ.2.1 ป.6/5 
          ป.6/6 
 
          

ทํานอง จังหวะ การประสานเสียง
และคุณภาพเสียงของเพลง เปน
องคประกอบที่มีผลตอการแสดง
ความคิดเห็น ความรูสึกที่มีตอดนตรี 
 

4 4 

8. 
 
 

วิวัฒนาการดนตรี
ไทย 

ศ.2.2 ป.6/1 
          ป.6/2 
          ป.6/3 
      

ดนตรีไทยในประวัติศาสตร เปน
การศกึษาเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร เปนวิวัฒนาการทาง
ดนตรี ที่มีคุณคาในฐานะมรดกทาง
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมท่ีมี
อิทธิพลตอดนตรีในทองถิ่น ควรแก
การอนุรักษ  
 
 
 

5 5 

9 
 

นาฏศิลปสรางสรรค ศ.3.1 ป.6/1 
         ป.6/2 
 

การสรางสรรคงานนาฏศิลปดวยลีลา 
อารมณ พรอมทั้งออกแบบเครื่อง
แตงกาย หรืออุปกรณประกอบการ
แสดงได จะทําใหเห็นคณุคาของงาน
นาฏศิลป  

5 4 

10 มารยาทในการชม
การแสดงนาฏศิลป  

ศ.3.1 ป.6/3 
          ป.6/4 
         ป.6/5 

การแสดงนาฏศิลปและละครเปน
การสื่อใหเห็นถึงความคิดและ
จินตนาการของผูแสดง ซึ่งจะตองให
ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการ
แสดงอยางสรางสรรค พรอมทั้งรวม
แสดงความคิดเห็นในการชมการ
แสดง  

6 5 
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ลําดับที่ ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด เวลา น้ําหนัก
คะแนน 

11 บทบาทหนาที่งาน
นาฏศิลป และการ
ละคร  

ศ.3.1 ป.6/6 
ศ.3.2 ป.6/1          
 

นาฏศิลปไทยและการละครเปน
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความเปนมา
อันยาวนาน มีองคประกอบเปน
พ้ืนฐาน และเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน  

5 4 

12 ประวัตินาฏศิลปและ
การละครไทย 

ศ.3.2 ป.6/1 ความหมายและความเปนมา
ความสําคัญของนาฏศิลป และละคร
เก่ียวกับบุคคลสําคัญ ยอมมีคุณคา
ทางนาฏศิลป 
 

4 4 

รวมระหวางภาค 78 70 

ปลายภาค 2 30 

รวม 80 100 
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หนวยการเรียนรูที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ   ชื่อหนวยการเรียนรู  เร่ือง  สีสุดสวย ชวยภาพงามตา 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 4                                                                    เวลา  10  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน                                                                                                                                                       
ศ1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห  วิพากษ วิจารณ
คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม  และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ตัวชี้วัด                   
ป.6/1 ระบุสีคูตรงขาม และอภิปรายเก่ียวกับการใชสีคูตรงขามในการถายทอดความคิดและอารมณ 

ป.6/2 อธิบายหลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุลในการสรางงานทัศนศลิป 

ป.6/6 สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน และความสมดุล 

2.  สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
 การใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน และความสมดุล หลักการของแสงเงา น้ําหนัก  ทําใหมี
ผลตอการสรางสรรคงานทัศนศิลป 
 
3.  สาระการเรียนรู 
 3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3.1.1 วงสีธรรมชาติ และสีคูตรงขาม 

3.1.2 หลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุล ในงานทัศนศิลป  
3.1.3 การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน และความสมดุล 

 3.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี) 
ไมมี 
 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด  (ทักษะการระบุ , ทักษะการเชื่อมโยง , ทักษะการนําความรูไปใช) 
4.2  ความสามารถในทักษะชีวิต 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  ใฝเรียนรู 
5.2  มีวินัย 
5.3  มุงมั่นในการทํางาน 
 

 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๑๖ 
 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1.  วาดภาพตามจินตนาการโดยใชความรูเรื่องการใชสีตรงขามและหลักการจัดขนาด สัดสวน 
         และความสมดุล 
6.2.  อภิปรายนําเสนอผลงาน 

 
        ลักษณะงานสุดทาย 
 ใหนักเรียนวาดภาพประกอบเรื่องราวตามจินตนาการ โดยใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน และ
ความสมดุล  ใหถูกตอง 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
วาดภาพตามจินตนาการโดยใช
ความรูเร่ืองการใชสีตรงขาม
และหลักการจัดขนาด สัดสวน
และความสมดุล 

ประเมินชิ้นงาน แบบประเมินชิ้นงาน ผานระดับ “ดี” 

อภิปรายนําเสนอผลงาน สังเกตการ
อภิปราย 

แบบสังเกตการอภิปราย
นําเสนอผลงาน 

ผาน  6  ขอขึ้นไป 

 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

วาดภาพประกอบเรื่องราวตาม
จินตนาการ โดยใชสีคูตรงขาม 
หลักการจัดขนาด สัดสวน และ
ความสมดุล  ใหถูกตอง 

แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

แบบประเมินชิ้นงาน ผานระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   ทบทวนความรูเดิมที่เก่ียวกับวรรณะสี แลวศึกษาคนควาเก่ียวกับเร่ืองการใชสีคูตรงขามและ
หลักการจัดขนาด สัดสวน และความสมดุลเพ่ิมเติม (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.2   อภิปรายเชื่อมโยงเก่ียวกับขอมูลการใชสีตรงขามและหลักการใชขนาด สัดสวน ความสมดุลในการ
สรางงานทัศนศิลป  นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.3   นําความรูเก่ียวกับสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน และความสมดุล สรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลป นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 8.4   เปรียบเทียบผลงานทัศนศลิปในมิติตาง ๆ (เวลา 1 ชั่วโมง)   
 8.5   วาดภาพประกอบเรื่องราวตามจินตนาการ โดยใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน และ
ความสมดุล  ใหถูกตอง นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 3 ชั่วโมง)  
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9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1  ภาพวงจรสี , วรรณะสี 
 9.2  ตัวอยางผลงานทัศนศิลป  
 9.3  สื่อ  ICT 
 9.4   อินเตอรเน็ต 

เกณฑการประเมินการชิ้นงาน/ภาระงาน 
เรื่อง  การใชสีตรงขาม จัดขนาด สัดสวนและความสมดุล 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
นํ้าหนัก
จุดเนน 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกตอง ผลงานเปนภาพ
ที่ใชสีคูตรงขาม
และมีความ
สมดุลครบ
องคประกอบ 

ผลงานเปนภาพ
ที่ใชสีคูตรงขาม
และมีความ
สมดุลบางสวน 

ผลงานเปนภาพ
ที่ใชสีคูตรงขาม
และมีความ
สมดุล-ขาด
น้ําหนัก 

ผลงานเปนภาพ
ที่ใชสีคูตรงขาม
แตขาดความ
สมดุล 

4 

2.  การใชขนาด 
สัดสวน เหมาะสม 

ผลงานจัดวางได
ขนาด  สัดสวน
เหมาะสม 

ผลงานจัดวาง
ภาพไดขนาด 
ไดสัดสวน  แตยัง
ไมเหมาะสม 

ผลงานจัดวาง
ภาพไดขนาด 
แตไมไดสัดสวน 
         

ผลงานจัดวาง
ภาพไมไดขนาด 

3 

3.  ความสมบูรณของ
ภาพ 

ผลงานเสร็จ
สมบูรณ 

ผลงานยังไมเสร็จ
สมบูรณเหลือ
เพียงเล็กนอย 

ผลงานยังไมเสร็จ
สมบูรณเหลือ 

ผลงานไมเสร็จ
สมบูรณ 

2 

4.  ความสวยงาม มีการตกแตงภาพ
ไดเหมาะสม
สวยงาม 

มีการตกแตงได
เหมาะสมแต
สวยงามพอใช 

มีการตกแตงได
เหมาะสมแตยังไม
สวยงาม 

มีการตกแตงไดไม
เหมาะสม 

1 

  
 ระดับคุณภาพ    คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช              
                               คะแนน   10              หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบประเมินการนําเสนองาน 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  
           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรบัปรุง       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 1 สีสุดสวย ชวยภาพงามตา 

ชั้นประถมศึกษาปที่  6    เวลา  8  ชั่วโมง 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ       ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  สรางสรรคทัศนศิลป 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 4                                                                 เวลา  10  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห  วิพากษ วิจารณ
คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ตัวชี้วัด                   

ป.6/3 สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ 2 มิติ เปน 3 มิติ โดยใชหลักการของแสง เงา และน้ําหนัก 

ป.6/5 สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชหลักการของรูปและพ้ืนที่วาง 

ป.6/7 สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือถายทอดความคิดหรือ

เร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ 

2.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การใชหลักการของ แสง เงา น้ําหนัก รูปและพื้นที่วาง ทําใหงานทัศนศลิปมีมิติ และความงาม ซึ่ง
สามารถถายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ ได 
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1 งานทัศนศลิปรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ   
3.1.2 รูปและพื้นที่วางในงานทัศนศิลป 
3.1.3 การสรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ  
 

    3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 
                    ไมมี 

 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด  (ทักษะการนําความรูไปใช) 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
4.4 ความสามารถในการแกปญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  มุงมั่นในการทํางาน 
5.2  รักความเปนไทย 
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5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4   มีวินัย 
 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1   การวาดภาพประกอบเร่ืองราวตามจินตนาการ 
6.2   การอภิปราย นําเสนอผลงาน 
6.3   การวาดภาพรูปแบบ 3 มิติ 
6.4   การวาดภาพ เปนแผนผังความคิด 
 

       ลักษณะงานสุดทาย 
 ใหนักเรียนวาดภาพถายทอดประเพณีทองถ่ิน โดยเขียนแผนผัง 4 เหตุการณ     
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
การวาดภาพ เปนรูปแบบ 3 มิติ ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 
การนําเสนอ สังเกตการนําเสนอ แบบสังเกตการ

นําเสนอผลงาน 
ผาน  6  ขอขึ้นไป 

การอภิปราย สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

ผาน  6  ขอขึ้นไป 

การวาดภาพประกอบเรื่องราวตาม
จินตนาการ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
การวาดภาพถายทอดประเพณีทองถ่ิน ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 

 
 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   ทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับงานทัศนศิลปรูปแบบ 2 มิติ เปน 3 มิติ บอกความเหมือนความตาง
เก่ียวกับวาดภาพ 2 มิติ 3 มิติ พรอมยกตัวอยางผลงานใหดู (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.2    เปรียบเทียบผลงานรปูแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  นักเรียนอภิปรายหนาชั้นเรยีน รวมกันสรุปงาน
ทัศนศิลปรปูแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ   (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.2   นําความรูเก่ียวกับ  แสง เงา น้ําหนัก และหลักการของรูปและพื้นที่วางมาสรางงานทัศนศิลป  
เปนรูปแบบ 3 มิติ  นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.3   อภิปรายและซักถามความรูเก่ียวกับแผนผัง แผนภาพ และการวาดภาพประกอบเรื่องราว  (เวลา 
1 ชั่วโมง) 
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 8.4   นําความรูเก่ียวกับแผนผัง แผนภาพ และการวาดภาพประกอบเรื่องราวมาสรางงานทัศนศิลป  
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง)  
 8.5  ใชกระบวนการฝกปฏิบัติ วาดภาพถายทอดประเพณีทองถ่ิน โดยเขียนแผนผัง 4 เหตุการณ    
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  (เวลา 3 ชั่วโมง)   
 
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1   ตัวอยางภาพวาด 2 มิติ และ 3 มิติ 
 9.2   ตัวอยางภาพประเพณีทองถ่ินตาง ๆ 
 9.3   สื่อ ICT 
 

เกณฑการประเมินการวาดภาพ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
นํ้าหนัก
จุดเนน 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1.  องคประกอบ     
ของภาพ 

ไดสัดสวน 
ถูกตองตาม
หลักการจัดภาพ 

ไดสัดสวน แตไม
ถูกตองตาม
หลักการจัดภาพ 

ไมไดสัดสวน แต
ถูกตองตาม
หลักการจัดภาพ 

ไมไดสัดสวน 
และไมถูกตอง
ตามหลักการ    
จัดภาพ 

3.5 

2.  ความสวยงาม         
ของภาพ 

ภาพสวยงาม
สมจริง ใชสี  แสง 
เงา ไดถูกตอง  
เหมาะสม สวยงาม 

ภาพสวยงามสมจริง 
แตใชสี  แสง เงา 
ไมถูกตอง  ไม
เหมาะสม สวยงาม 

ภาพไมสวยงาม ไม
สมจริง แตใชสี  
แสง เงา ไดถูกตอง  
เหมาะสม  สวยงาม 

ภาพไมสวยงามไม
สมจริง และใชสี  
แสง  เงา ไมถูกตอง  
ไมเหมาะสม  ไม
สวยงาม 

4 

3.  การสื่อความหมาย
ของภาพ 

สามารถสื่อ
ความหมายได
ชัดเจน ตรงกับ
ชื่อภาพ 

สามารถสื่อ
ความหมายได
ชัดเจน แตไม
ตรงกับชื่อภาพ 

สามารถสื่อ
ความหมายไดไม
ชัดเจน แตตรง
กับชื่อภาพ 

ไมสามารถสื่อ
ความหมายได
ชัดเจน และไม
ตรงกับชื่อภาพ 

5 

คะแนนเต็ม 50 
 

ระดับคุณภาพ  คะแนน   41  -  50    หมายถึง   ดีมาก              
                         คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดี                         

                                    คะแนน   21  -  30    หมายถึง   พอใช              
                                       คะแนน   10   -20     หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๒๕ 
 

แบบประเมินการอภิปราย 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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หมายเหตุ   ตองผานการประเมิน  6  ขอข้ึนไป  จึงจะไดรับการตัดสินวา  “ผาน” การประเมิน 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๒๖ 
 

เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรงุ       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 2 สรางสรรคงานศิลป  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6    เวลา  8   ชั่วโมง 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
 
 

 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๒๗ 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ         ชื่อหนวยการเรียนรู  เร่ือง  สนุกกับงานปน 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                        เวลา  8  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห  วิพากษ วิจารณ
คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ตัวชี้วัด                   

ป.6/4 สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการเพิ่มและลด 

2.  สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
 หลักการเพิ่มและลดเปนวิธีการหนึ่งของงานปน 
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1  การใชหลักการเพิ่มและลดในการสรางสรรคงานปน 
 

    3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 
                    ไมมี 

 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการนําไปใช) 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
4.4 ความสามารถในการแกปญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  มุงมั่นในการทํางาน 
5.2  ใฝเรียนรู 
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4   มีวินัย 
 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1  งานปนรปูลอยตัว 
6.2  การอภิปราย นาํเสนองาน 
6.3  งานปนประกอบนิทาน 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๒๘ 
 

       ลักษณะงานสุดทาย 
 ใหนักเรียนปฏิบัติงานเปนกลุม โดยปนประกอบเปนเรื่องราวในทองถ่ิน เชน ประเพณีในทองถ่ิน , อาชีพ
ในทองถ่ิน เปนตน 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
งานปนรูปลอยตัว ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 
การนําเสนอผลงาน  สังเกตการนําเสนอ แบบสังเกตการนําเสนอ   ผาน  6  ขอขึ้น

ไป 
การอภิปราย  สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการอภิปราย   ผาน  6  ขอข้ึน

ไป 
งานปนประกอบนิทาน ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
ปนประกอบเปนเรื่องราว
ในทองถิ่น เชน ประเพณี
ในทองถิ่น , อาชีพใน
ทองถ่ิน เปนตน 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   ทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับงานปน แลวศึกษาหาความรูใหมเก่ียวกับงานปน โดยศึกษาหลักการ
เพ่ิม และลด ที่ถูกตอง นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2   ผนวกความรูเดิมกับความรูใหม  แลวนําความรูท้ังหมดไปสรางสรรคงานปนเปนรูปแบบ 3 มิติ     
โดยใชหลักการเพิ่ม และลด ที่ถูกตอง  นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.3   ยกตัวอยางงานปนในมิติตาง ๆ อธิบายการจัดวาง องคประกอบ แลวใหนักเรยีนแบงกลุม
สรางสรรคงานปนประกอบนิทาน นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.4   ยกตัวอยางภาพวาดประเพณีในทองถ่ิน อธิบายการจัดวางโดยมีองคประกอบสําคัญ ๆ แลวให
นักเรียนแบงกลุมสรางสรรคงานปนประกอบเรื่องราวในทองถ่ิน เชน ประเพณีในทองถ่ิน , อาชีพในทองถ่ิน เปน
ตน นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง)  
 
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1   วัสดุอุปกรณที่ใชในการปน 
 9.2   ตัวอยางงานปนรูปลอยตัว 
 9.3   ตัวอยางงานปนประกอบนิทาน 
 9.4   ตัวอยางภาพวาดประเพณีในทองถ่ิน 
 9.5    สื่อ ICT 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๒๙ 
 

แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน เร่ือง สนุกกับงานปน 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
นํ้าหนัก
จุดเนน 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. การใชวัสดุอุปกรณ
ในการสรางสรรคงาน
ปน 

ใชวัสดุอุปกรณ
ในการ
สรางสรรคงาน
ปนไดเหมาะสม 

ใชวัสดุอุปกรณ
ในการ
สรางสรรคงาน
ปนไดเหมาะสม 
เปนสวนใหญ 

ใชวัสดุอุปกรณ
ในการ
สรางสรรคงาน
ปนไดเหมาะสม 
บางเล็กนอย 

ใชวัสดุอุปกรณ
ในการ
สรางสรรคงาน
ปนไมคอย
เหมาะสม 

4 

2.  การใชหลักการ
เพ่ิมและลดไดถูกตอง 

ผลงานมีการใช
หลักการเพิ่มและ
ลดไดถูกตอง 

ผลงานมีการใช
หลักการเพ่ิมและ
ลดไดถูกตองเปน
สวนใหญ 

ผลงานมีการใช
หลักการเพิ่มและ
ลดไดถูกตองบาง
เล็กนอย 

 ผลงานไมคอยใช   
 หลักการเพ่ิมและ 
 ลด บางเลย 
 

3 

3.  องคประกอบ   ของ
งานปน 

ผลงานจัดวางได
ขนาด  สัดสวน
เหมาะสม 

ผลงานจัดวางได
ขนาด ไดสัดสวน  
แตยังไมเหมาะสม 

ผลงานจัดวางได
ขนาด แตไมได
สัดสวน 
         

ผลงานจัดวาง
ไมไดขนาด 

2 

4.  ความสวยงาม ผลงานมีความคิด
สรางสรรค
เหมาะสมสวยงาม 

ผลงานสวยงาม
คอนขางมี
ความคิด
สรางสรรค 

ผลงานมีความคิด
สรางสรรค 
แตยังไมสวยงาม 

ผลงานไมคอยมี
ความคิด
สรางสรรค 
ไมสวยงาม 

1 

 
ระดับคุณภาพ       คะแนน   41  -  50    หมายถึง   ดีมาก              

                            คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดี                         
                                  คะแนน   21  -  30    หมายถึง   พอใช              
                                          คะแนน   10   -20     หมายถึง   ควรปรับปรุง            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๓๐ 
 

แบบประเมินการนําเสนองาน 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 

วิธี
กา

รนํ
าเ

สน
อ 

  

  เ
นื้อ

หา
ตร

งป
ระ

เด็
น 

กล
าแ

สด
งอ

อก
 

บุค
ลิก

ทา
ทา

ง 

กา
รใ

ชภ
าษ

า 
  

กา
รใ

ชส
ื่อป

ระ
กอ

บก
าร

นํา
เส

นอ
 

สรุ
ปป

ระ
เด

็นไ
ดช

ดัเ
จน

 

ยอ
มร

ับฟ
งค

วา
มคิ

ดเ
ห็น

ขอ
งผ

ูอื่น
 ผาน ไมผาน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
หมายเหตุ   ตองผานการประเมิน  6  ขอข้ึนไป  จึงจะไดรับการตัดสินวา  “ผาน” การประเมิน 

 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๓๑ 
 

เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  
           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 สนกุกับงานปน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6    เวลา  8   ชั่วโมง 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ    ชื่อหนวยการเรียนรู  เร่ือง  งานศิลปถิ่นไทย 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                  เวลา  10  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่
เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล  
ตัวชี้วัด                   

ป.6/1 บรรยายบทบาทของทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม 

ป.6/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปใน

ทองถ่ิน 

ป.6/3 ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล 

2.  สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
 ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา วัฒนธรรมในทองถ่ิน มีอิทธิพลตอการสรางงานทัศนศิลป ซึ่งงาน
ทัศนศิลปจะมีบทบาทในการสะทอนชีวิตและสังคม 
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1  บทบาทของงานทัศนศิลปในชีวิตและสังคม 
3.1.2  อิทธิพลของศาสนาที่มีตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
3.1.3  อิทธิพลของวัฒนธรรมในทองถ่ินมีผลตอการสรางงานทัศนศิลป 
 

    3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 
                    ไมมี 

 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการสํารวจ , ทักษะการระบุ , ทักษะการรวบรวมขอมูล) 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
4.4 ความสามารถในการแกปญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  มุงมั่นในการทํางาน 
5.2  ใฝเรียนรู 
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4   มีวินัย 
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6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1  การวาดภาพและเขียนบรรยายเก่ียวกับงานทัศนศลิปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม 
6.2  การอภิปราย ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

 
       ลักษณะงานสุดทาย 
 ใหนักเรียนฝกปฏิบัติวาดภาพ วัฒนธรรมในทองถ่ินแลวเขียนบรรยาย ดานความเชื่อ คุณคา และขอคิด  
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
การวาดภาพและเขียน
บรรยายเก่ียวกับงาน
ทัศนศิลปที่สะทอนชีวิต
และสังคม 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 

การนําเสนอผลงาน  สังเกตการนําเสนอ แบบสังเกตการนําเสนอ   ผาน  6  ขอขึ้น
ไป 

การอภิปรายความเชื่อ 
ความศรัทธา ที่มผีลตอ
งานทัศนศิลปในทองถ่ิน  

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการอภิปราย   ผาน  6  ขอข้ึน
ไป 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
วาดภาพ วัฒนธรรมใน
ทองถ่ินแลวเขียน
บรรยาย ดานความเชื่อ 
คุณคา และขอคิด 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   อธิบายทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับงานทัศนศิลป ที่สะทอนชีวิตและสังคม รวมท้ังความเชื่อ ความ
ศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศลิป  แลวเขียนบรรยายบทบาทของงานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม 
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2   รวบรวมขอมูลโดยแบงกลุมนักเรียนศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ ความศรทัธาที่มีผลตองานศลิปใน
ทองถ่ินจากแหลงเรียนรู  อภิปรายหนาชั้นเรียน (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.3   สรางงานทัศนศิลปแลวเขียนบรรยายเก่ียวกับงานทัศนศิลป ที่สะทอนชีวิตและสังคม และอิทธิพล
ของความเชื่อ ความศรัทธาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน นําเสนอผลงานหนาชั้นเรยีน (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 8.4   ใชกระบวนการฝกวาดภาพ วัฒนธรรมทองถ่ินแลวเขียนบรรยาย ดานความเชื่อ คุณคา และขอคิด 
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (เวลา 3 ชั่วโมง)  
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9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1   แหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
 9.2   บุคลากรในทองถ่ิน 
 9.3   ตัวอยางงานศลิปในทองถิ่น 
 9.4   ตัวอยางภาพวาดวัฒนธรรมทองถ่ินตาง ๆ 
 9.5   สื่อ ICT 
 9.6   อินเตอรเน็ต 

แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน เรื่อง งานศิลปในถิ่นไทย 
เกณฑการประเมินการวาดภาพสื่อความหมาย 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑการใหระดับคะแนน 
น้ําหนัก
จุดเนน 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1.  การสื่อความหมาย
ของภาพดานวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

การสื่อความหมาย
ของภาพดาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ชัดเจน ตรงกับชื่อ
ภาพ 

การสื่อความหมาย
ของภาพดาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
ชัดเจน แตไมตรงกับ
ชื่อภาพ 

การสื่อความหมาย
ของภาพดาน
วัฒนธรรมทองถ่ิน
การสื่อทองถ่ินไม
ชัดเจน แตตรงกับชื่อ
ภาพ 

ไมสามารถสื่อ
ความหมายของภาพ
ดานวัฒนธรรม
ทองถ่ินได 

 

2.  องคประกอบ   ของ
ภาพ 

ไดสัดสวน ถูกตอง
ตามหลักการจัดภาพ 

ไดสัดสวน แตไม
ถูกตองตามหลักการ
จัดภาพ 

ไมไดสัดสวน แต
ถูกตองตามหลักการ
จัดภาพ 

ไมไดสัดสวน และไม
ถูกตองตามหลักการ    
จัดภาพ 

4 

3.  ความสวยงาม     ของ
ภาพ 

ภาพสวยงามสมจริง 
ใชสี  แสง เงา ได
ถูกตอง  เหมาะสม 
สวยงาม 

ภาพสวยงามสมจริง แต
ใชสี  แสง เงา ไม
ถูกตอง  ไมเหมาะสม 
สวยงาม 

ภาพไมสวยงาม ไม
สมจริง แตใชสี  แสง 
เงา ไดถูกตอง  
เหมาะสม  สวยงาม 

ภาพไมสวยงามไมสมจริง 
และใชสี  แสง  เงา ไม
ถูกตอง  ไมเหมาะสม  
ไมสวยงาม 

3 

4. เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คณุคา
และขอคิด 

.เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คณุคา
เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คณุคา
ขอคิดตรงกับชื่อภาพ 

เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คณุคา
เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คณุคา
ขอคิดแตไมตรงกับ
ชื่อภาพภาพแตไม 

เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คุณคา
เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คุณคา
ขอคิดไดบางสวน 

เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คุณคา
เขียนบรรยายภาพ 
ดานความเชื่อ คุณคา
ขอคิดไมสมบูรณ 

1 

คะแนนเต็ม 50 
ระดับคุณภาพ       คะแนน   41  -  50    หมายถึง   ดีมาก              

                           คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดี                         
                                  คะแนน   21  -  30    หมายถึง   พอใช              
                                          คะแนน   10   -20     หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบประเมินการนําเสนองาน 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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แบบประเมินการอภิปราย 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรงุ       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 3 งานศิลปในถิ่นไทย 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6    เวลา  10   ชั่วโมง 

 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ       ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  ดนตรีสรางสรรค 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                        เวลา  5  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน                                                                                                                                                       
ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรอียางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอด
ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
ตัวชี้วัด                   

ป.6/1 บรรยายเพลงที่ไดฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต 

ป.6/2 จําแนกประเภทและบทบาทหนาที่เคร่ืองดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม

ตาง ๆ 

2.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 เคร่ืองดนตรีแตละประเภทมีหนาที่และบทบาทตามประเภทของเคร่ืองดนตรีและวงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมตาง ๆ การบรรยายเพลงท่ีฟง ควรอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต 
 
 3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1  องคประกอบดนตรีและศพัทสังคีต 
3.1.2  เคร่ืองดนตรีไทยแตละภาค 
3.1.3  บทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรี  
3.1.4  ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

 
    3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 

                    ไมมี 
 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการรวบรวมขอมูล ,ทักษะการระบุ ,ทักษะการจําแนกประเภท ,  
       ทักษะการวิเคราะห ,ทักษะการจัดหมวดหมู) 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  ใฝเรียนรู 
5.2  มีวินัย 
5.3  มุงมั่นในการทํางาน 
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6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1.  วิเคราะหและอภิปรายองคประกอบของดนตรี  
6.2.  แผนภูมิองคประกอบของดนตรทีี่สื่ออารมณประเภทตาง ๆ  
6.3   สมุดภาพเครื่องดนตรี 
 

       ลักษณะงานสุดทาย 
 ใหนักเรียน ฟงเพลงไทย (ลาวดวงเดือน) 1  เพลง แบงกลุมวิเคราะหดานเนื้อหา   
   - องคประกอบ  - เครื่องดนตรี   - เขียนโนตสากล     
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
วิเคราะหและอภิปราย
องคประกอบของดนตรี 

การสังเกต แบบประเมิน ผานระดับดี 

แผนภูมิองคประกอบ
ของดนตรีที่สื่ออารมณ
ประเภทตาง ๆ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

สมดุภาพเครื่องดนตรี ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 
การวิเคราะหตัวอยาง
เพลงที่สนใจ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
การฟงเพลงไทย
วิเคราะหดานเนื้อหา- 
องคประกอบเคร่ือง
ดนตรีและการเขียนโนต 

การสังเกต    ตรวจ
ผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 
 

ผานระดับดี 

8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   ฟงเพลงที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ แลววิเคราะหเพลงตามองคประกอบของดนตรี  (เวลา 1 
ชั่วโมง) 
 8.2   ใชกระบวนการสรางความรู ศึกษาเคร่ืองดนตรีแตละประเภท โดยใหนักเรียนจําแนกเสียงขับรอง 
และเสียงดนตรีประเภทตาง ๆ ในบทเพลงท่ีฟง อภิปรายจัดหมวดหมูขององคประกอบดนตรแีละศัพทสังคีต 
(เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.3   นักเรียนฟงเพลง 1 เพลง แลววิเคราะหเปนแผนภูมิองคประกอบของดนตรีและใชศัพทสังคีตใน
เพลงท่ีสื่ออารมณประเภทตาง ๆโดยใชศัพทสังคีต  (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.4   ทําสมุดภาพเคร่ืองดนตร ี (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.5  ใชกระบวนการฝกปฏิบัติ ฟงเพลงไทย (ลาวดวงเดือน) 1  เพลง แบงกลุมวิเคราะหดานเน้ือหา
   - องคประกอบ 
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   - เครื่องดนตรี 
   - เขียนโนตสากล    (เวลา 1 ชั่วโมง) 
  
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1   เพลงจากวัฒนธรรมตาง ๆ 
 9.2   ภาพเคร่ืองดนตรีประเภทตาง ๆ 
 9.3   เพลง ไทย เชน เพลงลาวดวงเดือน เปนตน 
 9.4   สื่อ ICT 
 9.5   อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๔๑ 
 

แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
     เรื่อง การวิเคราะหอภิปรายดานเนื้อหาและองคประกอบของดนตรี  

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีเย่ียม (4)             (ดี)3                        (พอใช) 2          (ปรับปรุง)1 

1. การวิเคราะห
และอภิปราย 
ดานเนื้อหา  
 

วิเคราะหและ
อภิปราย 
ดานเน้ือหาได
ถูกตองสมบูรณ  

วิเคราะหและ
อภิปราย 
ดานเน้ือหาไดถูก
เปนสวนใหญ 

วิเคราะหและ
อภิปราย 
ดานเนื้อหาไดถูก
เปนบางสวน  

วิเคราะหและ
อภิปราย 
ดานเน้ือหาได
ไมถูกตอง 

2. การวิเคราะห
และอภิปราย
องคประกอบของ
ดนตร ี 

วิเคราะหและ
อภิปราย 
องคประกอบของ
ดนตรีไดครบ 
ถูกตอง  

วิเคราะหและ
อภิปราย 
องคประกอบของ
ดนตรีไดถูกเปนสวน
ใหญ 

วิเคราะหและ
อภิปราย 
องคประกอบของ
ดนตรีไดถูกเปน
บางสวน  

วิเคราะหและ
อภิปราย 
องคประกอบ
ของดนตรีไดไม
ถูกตอง 

3. การถายทอด
ความรูสึก  

ถายทอดความรูสึก
และสื่อความหมาย
ไดสอดคลองกับเนื้อ
เพลงท่ีขับรอง  

ถายทอดความรูสึก
และสื่อความหมาย
ไดสอดคลองกับเนื้อ
เพลงท่ีขับรองเปน
สวนใหญ 

ถายทอดความรูสกึ
และสื่อความหมาย
ไดคอนขาง
สอดคลองกับเน้ือ
เพลงที่ขับรองเพียง
เล็กนอย 

ถายทอด
ความรูสึกและ
สื่อความหมาย
ไมสอดคลอง
กับเนื้อเพลงที่
ขับรอง 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีเยี่ยม 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง การเขียนแผนภูมิองคประกอบของดนตรี 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีเย่ียม (4)             (ดี)3                          (พอใช) 2           (ปรับปรุง)1 

1. การเขียนแผนภูมิ
องคประกอบของ
ดนตร ี 

เขียนแผนภูมิ
องคประกอบของ
ดนตรีไดครบถูกตอง
  

เขียนแผนภูมิ
องคประกอบของ
ดนตรีไดถูก แตยังไม
ครบสมบูรณเพียง
เล็กนอย 

เขียนแผนภูมิ
องคประกอบของ
ดนตรีไดถูกเพียง
เล็กนอย  

เขียนแผนภูมิ
องคประกอบ
ของดนตรีไดไม
ถูกตอง 

2. การจําแนก
ประเภทของเพลง 

จําแนกประเภทของ
เพลงไดถูกตอง 

จําแนกประเภทของ
เพลงไดแตไมชัดเจน 

จําแนกประเภทของ
เพลงไดคอนขาง
ถูกตอง 

ไมสามารถ
จําแนก
ประเภทของ
เพลงได 

3. การวิเคราะห
ความหมายของ
เพลง 

วิเคราะห
ความหมายของ
เพลงไดครบ ถูกตอง 
สมบูรณ 

วิเคราะห
ความหมายของ
เพลงไดถูกตอง แต
ไมสมบูรณ 

วิเคราะห
ความหมายของ
เพลงไดเพียง
เล็กนอย 

วิเคราะห
ความหมาย
ของเพลงไม
ถูกตอง 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีเยี่ยม 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง สมุดภาพเคร่ืองดนตรี 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีเยี่ยม (4)             (ดี)3                       (พอใช) 2            (ปรับปรุง)1 

1. สมุดภาพเคร่ือง
ดนตร ี 

สมุดภาพมี
องคประกอบครบ
สมบูรณ ตามที่
กําหนด 

สมุดภาพมี
องคประกอบครบ
แตยังไมสมบูรณ
สมบูรณ 

สมุดภาพมี
องคประกอบไมครบ
เพียงบางสวน 

สมุดภาพมี
องคประกอบ
ไมถูกตอง 

2. การจําแนก
ประเภทของเครื่อง
ดนตร ี

จําแนกประเภทของ
เครื่องดนตรี ได
ถูกตอง  

จําแนกประเภทของ
เคร่ืองดนตรี ได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

จําแนกประเภทของ
เครื่องดนตรี ได
ถูกตองเพียง
บางสวน  

จําแนก
ประเภทของ
เคร่ืองดนตรี ไม
ถูกตอง 

3. ความสวยงาม
ของสมุดภาพ 

สมุดภาพมีความ
สวยงาม สะดุดตา 

สมุดภาพมีความ
สวยงามธรรมดา 

สมุดภาพมีความ
สวยงามเพียง
บางสวน 

สมุดภาพไมมี
ความสวยงาม 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีเยี่ยม 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 ดนตรีสรางสรรค 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6    เวลา  5  ชั่วโมง 
 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
 
 

 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๔๕ 
 

หนวยการเรียนรูที่ 6 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ    ชื่อหนวยการเรียนรู  เร่ือง  รอยเรียงขับขาน 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                     เวลา  6  ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอด
ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ตัวชี้วัด        
ป.6/3   อาน เขียนโนตไทย และโนตสากล ทํานองงาย ๆ 
ป.6/4  ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลง ดนเสียง ที่มีจังหวะและทํานองงาย ๆ 

 
2.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การอานเขียนโนตและใชเครื่องดนตรีไทยและสากลมีพ้ืนฐานมาจากการฟง 
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1  เคร่ืองหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
3.1.2  โนตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น 
3.1.3  โนตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major 
3.1.4  การรองเพลงประกอบดนตรี   
3.1.5   การสรางสรรครูปแบบจังหวะและทํานองดวยเคร่ืองดนตรี   

   
 3.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี) 

                    ไมมี 
 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการระบุ , ทักษะการเชื่อมโยง , ทักษะการนําไปใช) 
4.3  ความสามารถในการแกปญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  มุงมั่นในการทํางาน 
5.2  รักความเปนไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4  มีวินัย 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๔๖ 
 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1  การอานเขียนโนต 
6.2  การรองเพลงประกอบการเคาะจังหวะ  

 
    ลักษณะงานสุดทาย 
ใหนักเรียนการนําเสนอการใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มีจังหวะและทํานองงาย ๆ 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
การอานเขียนโนต ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับดี 
การรองเพลง
ประกอบการเคาะจังหวะ 

การสังเกต แบบประเมิน ผานระดับดี 

  
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง
ประกอบการรองดนสดที่
มีจังหวะและทํานองงาย 
ๆ 
 

การสังเกต แบบประเมิน ผานระดับดี 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   ใชกระบวนการศึกษา คนควา หาความรูเร่ืองสัญลักษณดนตรแีละเคร่ืองหมายตาง ๆ (เวลา 1 
ชั่วโมง) 
 8.2   ฟงเพลงและฝกอานโนตเพลงเพื่อทําความเขาใจจังหวะและทํานองงาย ๆ  แลวเชื่อมโยงเสียงใน
บทเพลงสูการเขียนโนต (เวลา 2 ชั่วโมง)  
 8.3   ฝกเขียนโนตประโยคเพลงอยางสั้น ๆ และงาย (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.4   นําเสนอเลนเครื่องดนตรปีระกอบเครื่องประกอบจังหวะ (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.5   รองเพลงดนสดประกอบจังหวะและทํานองงาย ๆ (เวลา 1 ชั่วโมง) 
  
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1   สัญลักษณดนตรแีละเครื่องหมายตาง ๆ 
 9.2   ตัวอยางเพลงตาง ๆ 
 9.3   เคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ 
 9.4   สื่อ ICT 
 

 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๔๗ 
 

แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง การอานเขียนโนต 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
 (ดีเยี่ยม)4               (ดี)3                    พอใช) 2            (ปรับปรุง)1 

1. การอานโนต

ดนตรีไทย และ

สากล 

  

อานโนตดนตรี

ไทย และสากลได

ถูกตอง  

อานโนตดนตรีไทย 
และสากลได
ถูกตองเปนสวน
ใหญ  

อานโนตดนตรีไทย 
และสากลได
ถูกตองเพียง
เล็กนอย 

อานโนตดนตรีไทย 
และสากลไม
ถูกตอง 

2. การเขียนโนต

ดนตรีไทย และ

สากล 

  

เขียนโนตดนตรี
ไทย และสากลได
ถูกตอง  

เขียนโนตดนตรีไทย 
และสากลได
ถูกตองเปนสวน
ใหญ  

เขียนโนตดนตรีไทย 
และสากลได
ถูกตองเพียง
เล็กนอย  

เขียนโนตดนตรีไทย 
และสากลไม
ถูกตอง 

3. การเขียน
สัญลักษณทางดนตรี
ท่ีใชบันทึกตัวโนต
และเคร่ืองหมาย
กํากับบรรทัด 

เขียนสัญลักษณ
ทางดนตรีที่ใช
บันทึกตัวโนตและ
เครื่องหมาย
กํากับบรรทัดได
ถูกตอง 

เขียนสัญลักษณ
ทางดนตรีที่ใช
บันทึกตัวโนตและ
เครื่องหมายกํากับ
บรรทัดไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

เขียนสัญลักษณ
ทางดนตรีท่ีใช
บันทึกตัวโนตและ
เครื่องหมายกํากับ
บรรทัดไดถูกตอง
เพียงเล็กนอย 

เขียนสัญลักษณ
ทางดนตรีที่ใช
บันทึกตัวโนตและ
เครื่องหมายกํากับ
บรรทัดไมถูกตอง 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีเยี่ยม 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๔๘ 
 

แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง การรองเพลงประกอบจังหวะ 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
 (ดีเยี่ยม)4               (ดี)3                       (พอใช) 2         (ปรับปรุง)1 

1. การรองเพลง

ประกอบดนตรี 

  

รองเพลงได
ถูกตองตามเน้ือ
เพลง ทํานอง 
และจังหวะ  
 

รองเพลงไดถูกตอง
ตามเนื้อเพลง 
ทํานอง และจังหวะ
เปนสวนใหญ  
 

รองเพลงไดถูกตอง
ตามเนื้อเพลง 
ทํานองและจังหวะ
เพียงเล็กนอย  
 

รองเพลงไมถูกตอง
ตามเนื้อเพลง 
ทํานอง และจังหวะ  
 

2. การทํากิจกรรม

ดวยความสนุกสนาน 

การทํากิจกรรม
ดวยความ
สนุกสนาน พอใจ 

การทํากิจกรรม
ดวยความ
สนุกสนาน   

การทํากิจกรรม
ดวยความ
สนุกสนานเพียง
เล็กนอย 

ไมมีความ
สนุกสนานกับ 
การทํากิจกรรม 

3. การเลือกใช

เครื่องดนตรี

ประกอบจังหวะ 

  

เลือกใชเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะไดถูก
ประเภทและ
เหมาะสม 

เลือกใชเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะถูกประเภท
แตยังไมเหมาะสม 

เลือกใชเคร่ือง
ดนตรีประกอบ
จังหวะที่พอใชได 

เลือกใชเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะที่ไมถูก
ประเภท 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีเยี่ยม 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๔๙ 
 

เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรงุ       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 6  รอยเรียงขับขาน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6    เวลา  6  ชั่วโมง 
 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 7 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ       ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  สานฝนเสนเสียง   
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                       เวลา  4  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตร ีถายทอด
ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
       ตัวช้ีวัด        

ป.6/5 บรรยายความรูสึกท่ีมีตอดนตรี 

ป.6/6 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทํานอง จังหวะการประสานเสียงและคณุภาพเสียงของเพลง 

ที่ฟง 

2.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ทํานอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงเปนองคประกอบที่มีผลตอการแสดง
ความคิดเห็น ความรูสึกที่มีตอดนตรี  
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

การบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นที่มีตอบทเพลง 
 - เนื้อหาในบทเพลง 
 - องคประกอบในบทเพลง  
 - คุณภาพเสียงในบทเพลง  

  
    3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 

                    ไมมี 
 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการนําความรูไปใช , ทักษะการวิเคราะห) 
4.3 ความสามารถในการแกปญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  มุงมั่นในการทํางาน 
5.2  รักความเปนไทย 
5.3  มีจิตสาธารณะ 
5.4  มีวินัย 
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6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1  แสดงดนตรีประกอบการแสดงตามจินตนาการ 
6.2  อภิปรายแสดงความคิดเห็นผลงานการแสดง  
 

       ลักษณะงานสุดทาย 
 แบงกลุมนักเรยีนคิดการแสดงประกอบดนตรกีลุมละ 1 ชุด   
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
แสดงดนตรีประกอบการ
แสดงตามจินตนาการ 

การสังเกต แบบประเมิน ผานระดับ “ดี” 

อภิปรายแสดงความคดิเห็น
ผลงานการแสดง  

การสังเกต แบบประเมิน ผาน 6 ขอขึ้นไป 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
การแสดงประกอบดนตรีโดย
ระบุอารมณ กลุมละ 1 ชุด   
 

การสังเกต แบบประเมิน ผานระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   อธิบายเก่ียวกับเคร่ืองดนตรีแตละประเภทสื่ออารมณอะไรบาง และระบุการสื่ออารมณของดนตรี
จากกิจกรรมที่แสดงออก  (เวลา  1 ชั่วโมง) 
 8.2   เลือกเคร่ืองดนตรแีละบรรเลงรวมกับกิจกรรมการแสดงตามจินตนาการ (เวลา  1 ชั่วโมง) 
 8.3   แสดงความรูสึกความคิดเห็นในผลงานการบรรเลง และการแสดงตามจินตนาการ  (เวลา  1 
ชั่วโมง) 
 8.4   แบงกลุมนักเรียนคิดการแสดงประกอบดนตรี โดยระบุอารมณ (เวลา  1 ชั่วโมง) 
   
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1   รูปภาพเคร่ืองดนตรีชนิดตาง ๆ 
 9.2   ภาพตัวอยางการแสดงตามจินตนาการ 
 9.3   สื่อ ICT 
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แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง แสดงดนตรีประกอบการแสดงตามจินตนาการ 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
 (ดีเยี่ยม)4                    (ดี)3               (พอใช) 2            (ปรับปรุง)1 

1. การแสดงดนตรี

ประกอบการแสดง

ตามจินตนาการ 

  

แสดงดนตรี
ประกอบการแสดง
ตามจินตนาการได
ถูกตองตาม 
ทํานอง และจังหวะ  
 

แสดงดนตรี
ประกอบการแสดง
ตามจินตนาการได
ถูกตองตาม 
ทํานอง และจังหวะ
คอนขางดี  
 

แสดงดนตรี
ประกอบการแสดง
ตามจินตนาการ
ตาม ทํานอง 
จังหวะ ไดไมดี
เทาที่ควร 
 

แสดงดนตรี

ประกอบการ

แสดงตาม

จินตนาการไดไมดี 

 

2. การแสดงตาม
จินตนาการประกอบ
ดนตร ี

แสดงตาม
จินตนาการ
ประกอบดนตรไีด
อยางสรางสรรค 

แสดงตาม
จินตนาการ
ประกอบดนตรไีด
คอนขางดี 

แสดงตาม
จินตนาการ
ประกอบดนตรไีด
ไมดีเทาที่ควร 

แสดงตาม
จินตนาการ
ประกอบดนตรีได
ไมดี 

3. การแสดงออก
ทางอารมณในการ
รวมกิจกรรม 

มีแสดงออกทาง
อารมณในการรวม
กิจกรรมอยาง
ถูกตอง มีความ
สนุกสนาน 
พึงพอใจ 

มีแสดงออกทาง
อารมณในการรวม
กิจกรรมอยาง
ถูกตอง  
 

มีแสดงออกทาง
อารมณในการรวม
กิจกรรมอยางไม
คอยถูกตอง  
 

มีแสดงออกทาง
อารมณในการรวม
กิจกรรมอยางไม
ถูกตอง  
 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีเยี่ยม 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการอภิปราย 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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หมายเหตุ   ตองผานการประเมิน  6  ขอข้ึนไป  จึงจะไดรับการตัดสินวา  “ผาน” การประเมิน 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรงุ       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 7  สานฝนเสนเสียง 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6    เวลา  4   ชั่วโมง 
 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 8 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ         ช่ือหนวยการเรียนรู  เรื่อง  วิวัฒนาการดนตรีไทย   
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                        เวลา  5  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
       ตัวช้ีวัด        

ป.6/1 อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร 

ป.6/2 จําแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยที่ตางกัน 

ป.6/3 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ิน 

2.  สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
 ดนตรีที่มาจากยุคสมยัที่ตางกัน เปนวิวัฒนาการทางดนตรี ที่มีคณุคาในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม ที่ 
ควรแกการอนุรักษ  
 
3.  สาระการเรียนรู 
    3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1  ดนตรไีทยประวัติศาสตร   
3.1.2  ดนตรีในเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร 
3.1.3  ดนตรีในยุคสมัยตางๆ  
3.1.4  อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มผีลตอดนตรี  

  
    3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 

                    ไมมี 
 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด   
4.3  ความสามารถในการแกปญหา 
4.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  มุงมั่นในการทํางาน 
5.2  รักความเปนไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4  อยูอยางพอเพียง 
 

    (ทกัษะการสาํรวจ , รวบรวมขอ้มูล , การจาํแนกประเภท  และการเชือมโยง) 
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6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1  รายงานเร่ืองดนตรีไทยในประวัติศาสตร 
6.2  จัดบอรดนิทรรศการ 
6.3  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ิน  
 

       ลักษณะงานสุดทาย 
 แบงกลุมนักเรยีน สํารวจวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ิน และวัฒนธรรมในทองถ่ิน วามี
ความสัมพันธกับดนตรีพื้นบานอยางไร    
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมอื เกณฑการประเมิน 
รายงานเร่ืองดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 

อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตอ
ดนตรีในทองถ่ิน  
 

การสังเกต แบบประเมิน ผาน 6 ขอข้ึนไป 

จัดบอรดนิทรรศการ ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 
 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมนิ 
สํารวจวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน
ทองถ่ินวัฒนธรรมในทองถ่ิน มี
ความสัมพันธกับดนตรีพ้ืนบาน
อยางไร    

ตรวจผลงาน          แบบประเมินผลงาน ผานระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   กําหนดประเด็นเก่ียวกับเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร แลวสํารวจรวบรวมขอมูลดนตรี
ไทยในประวัติศาสตรที่มาจากยุคสมัยตาง ๆ รวมถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีไทยในทองถ่ิน จัดทําเปน
รายงาน  (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2   กําหนดเกณฑในการจําแนกดนตรีในยุคตาง ๆ แลวจําแนกพรอมทั้งจัดกลุมดนตรีท่ีมาจากยุคสมัย
ตาง ๆ  สรุปผลการจําแนกดนตรีในยุคตาง ๆ อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ิน   (เวลา 1 
ชั่วโมง) 
 8.3   แลวจัดทําบอรดนิทรรศการ   (เวลา  1  ชั่วโมง) 
 8.4   ใชกระบวนการฝกปฏิบัติ แบงกลุมนักเรียน สํารวจวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมในทองถ่ิน วามีความสัมพันธกับดนตรีพื้นบานอยางไร   (เวลา 1 ชั่วโมง)   
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9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1  บุคลากรในทองถ่ิน 
 9.2  สื่อ ICT 
 9.3  อินเตอรเน็ต 

แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง รายงานเรื่องดนตรีไทยในประวัติศาสตร 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
        (ดีเยี่ยม)4             (ดี)3                          (พอใช) 2                 
(ปรับปรุง)1 

1. การบอกประวัติ
ความเปนมาของ
ดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร 

บอกประวัติความ
เปนมาของดนตรี
ไทยใน
ประวัติศาสตรได
ละเอียด ชัดเจน 

บอกประวัติความ
เปนมาของดนตรีไทย
ในประวัติศาสตรได
คอนขางละเอียด  

บอกประวัติความ
เปนมาของดนตรี
ไทยใน
ประวัติศาสตรไดไม
คอยละเอียด 

บอกประวัติความ
เปนมาของดนตรี
ไทยใน
ประวัติศาสตรไม
ถูกตอง 

2.  การแบงยุคสมัย
ของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร 

สามารถแบงยุคสมัย
ของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตรโดย
เรียงลําดับ 
ไดอยางถูกตอง 
เขาใจงาย 

สามารถแบงยุคสมัย
ของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตรโดย
เรยีงลําดับได  
พอเขาใจ 

สามารถแบงยุคสมัย
ของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตรโดย
เรยีงลําดับ 
ไดถูกตองเล็กนอย 

แบงยุคสมัยของ
ดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตรโดย
เรียงลําดับ 
ไมถูกตอง 

3. องคประกอบ
ของรายงาน  

องคประกอบของ
รายงาน ครบถวน 
สมบูรณ  

องคประกอบของ
รายงานคอนขาง
สมบูรณ 

องคประกอบของ
รายงานไมคอย
สมบูรณ 
 

องคประกอบของ
รายงานไมสมบูรณ 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10-12 ดีเยี่ยม 

7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการอภิปราย 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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หมายเหตุ   ตองผานการประเมิน  6  ขอข้ึนไป  จึงจะไดรับการตัดสินวา  “ผาน” การประเมิน 
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แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เร่ือง  การจัดบอรดนิทรรศการ 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
 (ดีเยี่ยม)4                     (ดี)3                   (พอใช) 2           (ปรับปรุง)1 

1. เนื้อหาสาระใน
การจัดนิทรรศการ 

มีขอมูลในการจัด
นิทรรศการตามที่
กําหนด ครบถวน
สมบูรณ ละเอียด 
ชัดเจน 

มีขอมูลในการจัด
นิทรรศการตามท่ี
กําหนด ครบถวน
คอนขางละเอียด  

มีขอมลูในการจัด
นิทรรศการตามท่ี
กําหนดครบถวนแต
ไมละเอียด 

มีขอมูลในการจัด
นิทรรศการตามที่
กําหนด ไมครบถวน 

2.  การจัด
องคประกอบของ
บอรดนิทรรศการ 

จัดองคประกอบ
ของบอรด
นิทรรศการไดอยาง
ครบถวน เขาใจงาย
และนาสนใจ 

จัดองคประกอบของ
บอรดนิทรรศการได
อยางครบถวน เขาใจ
งาย  

จัดองคประกอบ
ของบอรด
นิทรรศการไดอยาง
ครบถวน 

จัดองคประกอบของ
บอรดนิทรรศการได
ไมครบถวน 

3. รูปแบบและ
ความสวยงาม  

มีการจัดรูปแบบที่
สวยงาม  มีความคิด
สรางสรรค  

มีการจัดรูปแบบที่
สวยงาม  มีความคิด
สรางสรรคเพียง
เล็กนอย 

มีการจัดรูปแบบที่
สวยงามพอใช   

มีการจัดรูปแบบยัง
ไมสวยงาม   

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10-12 ดีเยี่ยม 

7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 8  วิวัฒนาการดนตรไีทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่  6    เวลา  5  ชั่วโมง 
 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคญั และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 9 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ           ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  นาฏศิลปสรางสรรค 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                       เวลา  5  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.1 เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ คุณคานาฏศิลป 
ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
       ตัวช้ีวัด        
 ป.6/1 สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดง โดยเนนการถายทอดลีลาและอารมณ 
 ป.6/2 ออกแบบเคร่ืองแตงกายหรืออุปกรณการแสดงอยางงาย ๆ 
 
2.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การสรางสรรคงานนาฏศิลปดวยลีลา อารมณ พรอมทั้งออกแบบเครื่องแตงกายหรอือุปกรณ
ประกอบการแสดงได จะทําใหเห็นคุณคาของงานนาฏศิลป  
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1  การประดิษฐทาทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพ้ืนเมืองหรือทองถ่ิน เนนลีลาหรืออารมณ 
3.1.2  การออกแบบสรางสรรค  
                - เคร่ืองแตงกาย    

  - อุปกรณ    
  - ฉากประกอบการแสดง 

 
     3.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี) 

                    ไมมี 
 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด  (ทักษะการนําความรูไปใช) 
4.3 ความสามารถในการแกปญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  มุงมั่นในการทํางาน 
5.2  รักความเปนไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4  อยูอยางพอเพียง 
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6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1  รวมกันประดิษฐและแสดงทาทางประกอบเพลงปลุกใจหรือพื้นเมืองของทองถิ่นโดยเนนลีลา 
และอารมณ  
6.2  ออกแบบเคร่ืองแตงกาย หรืออุปกรณการแสดง 
6.3  นําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณ โดยบอกชื่อ วัตถุประสงค ประโยชน 
วิธีใช และขั้นตอนการออกแบบ   

        
 ลักษณะงานสุดทาย 
 ฝกปฏิบัติ ดวยการแสดงทารําประกอบเพลงโดยใชเครื่องแตงกาย อุปกรณการแสดงท่ีรวมกันออกแบบไว
มาแสดงหนาชั้นเรียน 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑการ
ประเมิน 

รวมกันประดิษฐและแสดงทาทางประกอบ
เพลงปลุกใจหรือพ้ืนเมืองของทองถ่ินโดย
เนนลีลา และอารมณ 

สังเกต แบบประเมิน ผานในระดับดี 

การออกแบบเคร่ืองแตงกาย หรืออุปกรณ 
การแสดง 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผานในระดับดี 

นําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแตง
กายหรืออุปกรณ โดยบอกชื่อ วัตถุประสงค 
ประโยชน วิธีใช และข้ันตอนการออกแบบ   

สังเกต แบบประเมิน ผาน 6 ขอข้ึนไป   

  
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
ฝกปฏิบัติ ดวยการแสดง
ทารําประกอบเพลงโดย
ใชเคร่ืองแตงกาย 
อุปกรณการแสดงที่
รวมกันออกแบบไวมา
แสดงหนาชั้นเรียน 
 
 

สังเกต      
ตรวจผลงาน 

แบบประเมิน ผานในระดับดี 
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8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1  กําหนดเพลงปลุกใจหรือเพลงพ้ืนเมืองใหผูเรียนแตละกลุมชวยกันวิเคราะหบทเพลงเพ่ือสรปุลีลา
และความหมายของบทเพลงใหเขาใจอยางชัดเจน แลวรวมกันประดิษฐและแสดงทาทางประกอบเพลงปลุกใจ
หรือพื้นเมืองของทองถ่ินโดยเนนลีลา และอารมณ  (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.2  ใชกระบวนการคิด ฝกปฏิบัติ ออกแบบเคร่ืองแตงกาย อุปกรณการแสดง โดยวาดภาพประกอบ 
ระบายสีใหสวยงาม    (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.3   นําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณ โดยบอกชื่อ วัตถุประสงค ประโยชน 
วิธีใช และขั้นตอนการออกแบบ  (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.4   ฝกปฏิบัติ ดวยการแสดงทารําประกอบเพลงโดยใชเคร่ืองแตงกาย อุปกรณการแสดงท่ีรวมกัน
ออกแบบไวมาแสดงหนาชั้นเรียน  (เวลา 2 ชั่วโมง)  
 
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1  สื่อ ICT เพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมือง 
 9.2  อุปกรณในการประดิษฐเครื่องแตงกาย 
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แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง รวมกันประดิษฐและแสดงทาทางประกอบเพลงปลุกใจหรือพ้ืนเมืองของทองถิ่น 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
(ดีเยี่ยม)4                 (ดี)3                    (พอใช) 2          (ปรับปรุง)1 

1. การแสดง

ทาทางประกอบ

เพลงปลุกใจหรือ

พ้ืนเมืองของ

ทองถ่ิน 

สามารถประดิษฐ
และใชทาทาง
ประกอบเพลงสื่อ
ความหมายใหเกิด
ความเขาใจไดอยาง
ชัดเจน 

สามารถประดิษฐ
และใชทาทาง
ประกอบเพลงสื่อ
ความหมายไดพอ
เขาใจ 

สามารถประดิษฐ
และใชทาทาง
ประกอบเพลงสื่อ
ความหมายใหเกิด
ความเขาใจไดเพียง
เล็กนอย 

ประดิษฐและใช
ทาทางประกอบ
เพลงสื่อ
ความหมายไม
ความเขาใจ 

2. การใชทาทาง
นาฏศัพท  

ใชทาทางนาฏศัพท 
มาประกอบเพลง
อยางตอเน่ือง  
ทําใหดูสวยงาม  

ใชทาทางนาฏศัพท 
มาประกอบเพลง
เปนบางชวงแต
ตอเนื่อง 

ใชทาทางนาฏศัพท 
มาประกอบเพลง
บางเล็กนอยทําให
ไมตอเนื่อง 

ไมใชทาทาง 
นาฏศัพท มา
ประกอบเพลงทํา
ใหไมตอเนื่อง
ตอเนื่อง 

3. ความสวยงาม
ออนชอย 

แสดงออกผาน
ภาษาทาและ 
นาฏยศัพทได
สวยงามออนชอย 
และพรอมเพรียง
กัน 

แสดงออกผาน
ภาษาทาและ 
นาฏยศัพทได
คอนขางสวยงาม 
และพรอมเพรยีง
กัน 

แสดงออกผาน
ภาษาทาและ 
นาฏยศัพทไมคอย
ได หรือไมสวยงาม 
และไมพรอมเพรยีง
กัน 

แสดงออกผาน
ภาษาทาและ 
นาฏยศัพทไมได
ไมสวยงาม 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีเยี่ยม 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนองาน 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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หมายเหตุ   ตองผานการประเมิน  6  ขอขึ้นไป  จึงจะไดรับการตัดสินวา  “ผาน” การประเมินแบบ 

 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๖๖ 
 

เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรบัปรุง       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 9  นาฏศิลปสรางสรรค  

ชั้นประถมศึกษาปที่  6    เวลา  5  ชั่วโมง 
 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 10 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ        ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  มารยาทในการชม การแสดงนาฏศิลป 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                       เวลา  6  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.1 เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศลิป 
ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  
      ตัวช้ีวัด        
 ป.6/3 แสดงนาฏศิลปและละครงาย ๆ 

ป.6/4 บรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค 
ป.6/5 แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 

  
2.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การแสดงนาฏศิลปและละครเปนการสื่อใหเห็นถึงความคิดและจินตนาการของผูแสดงซึ่งจะตองให
ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการแสดงอยางสรางสรรค พรอมท้ังรวมแสดงความคดิเห็นในการชมการแสดง 
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1  การแสดงนาฏศิลปและละคร 
 - รําวงมาตรฐาน 
 - ระบํา 
 - ฟอน 
 - ละครสรางสรรค 
3.1.2  บทบาทและหนาที่ในงานนาฏศิลปและการละคร 
3.1.3  หลักการชมการแสดง 
 - การวิเคราะห 
 - ความรูสึกชื่นชม 

    3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 
                    ไมมี 

 
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด  
 4.3 ความสามารถในการแกปญหา 
4.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 

(ทกัษะการหาแบบแผน , ทกัษะการคิดลึกซึง , ทกัษะการสรุปลงความคิดเห็น) 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๖๘ 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝเรียนรู 
5.3  รักความเปนไทย 
 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1  แสดงรําวงมาตรฐาน  1  เร่ือง    
6.2  แสดงระบํา 1 เร่ือง 
6.3  แสดงฟอน 1 เรื่อง 
6.4  ละครสรางสรรค 1 เรื่อง 
 

       ลักษณะงานสุดทาย 
 บรรยายความรูสึกของตนท่ีมีตอนาฏศิลปและการละคร 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
แสดงราํวงมาตรฐาน   สังเกต แบบประเมิน ผาน ระดับ ดี 
แสดงระบํา 1 เรื่อง สังเกต แบบประเมนิ ผาน ระดับ ดี 
แสดงฟอน 1 เรื่อง สังเกต แบบประเมิน ผาน ระดับ ดี 
ละครสรางสรรค 1 เร่ือง สังเกต แบบประเมิน ผาน ระดับ ดี 

  
  7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
บรรยายความรูสึกของ
ตนที่มีตอนาฏศิลปและ
การละคร 

สังเกต แบบประเมนิ ผาน 6 ขอขึ้นไป 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   นักเรียนสํารวจขอมูลประเภทของการแสดงนาฏศิลปเพื่อหาแบบแผนของการแสดงรําวงมาตรฐาน 
ระบํา รํา ฟอน และละครสรางสรรค  จากนั้นจัดเรียงความคิดโดยการจัดทําแผนผังความคดิลักษณะแบบแผน
ของการแสดงราํวงมาตรฐาน ระบํา รํา ฟอน และละครสรางสรรค    (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.2   นําลกัษณะแบบแผนตาง ๆมาเชื่อมโยงความรู ความเขาใจและจินตนาการ เพื่อฝกปฏิบัติ รําวง
มาตรฐาน ระบํา ราํ ฟอน และละครสรางสรรคอยางถูกตอง โดยผานกระบวนคิดเพ่ือใหผุเรียนสรางความรูสึก
ไดดวยตนเอง  (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.3   ฝกปฏิบัติระบํา รํา ฟอน และละครสรางสรรคโดยแบงกลุมรบัผิดชอบกลุมละ  1 เรื่องแลวจัด
แสดงผลงานการแสดงระบํา รํา ฟอน และละครสรางสรรค (เวลา 2 ชั่วโมง) 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๖๙ 
 

 8.4  รวมกันกําหนดเกณฑการวัดประเมินผลของตนเอง และผูอื่นโดยผลดักันเปนผูแสดงและผูชม แลว
บรรยายความรูสึกของตนเองที่มีตอการแสดงนั้น ๆเพ่ือเปนขอมูลใหผูแสดงนําไปปรับประยุกตใชตอไป (เวลา 2 
ชั่วโมง)    
 
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1 สื่อ ICT 
 9.2  ตัวอยางการแสดงระบํา รํา ฟอน และละครสรางสรรค 
 9.3  อินเตอรเน็ต 
 

แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง แสดงรําวงมาตรฐาน   

 
ประเด็นประเมิน 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
    (ดีเยี่ยม)4              (ดี)3                            (พอใช) 2                     
(ปรับปรุง)1 

1. การรําวง

มาตรฐาน 

. การรําวง
มาตรฐานได
สวยงามทาราํ
ถูกตองสื่อ
ความหมายชัดเจน
ทุกเพลง 

. การรําวง
มาตรฐานได
สวยงามทาราํ
ถูกตองสื่อ
ความหมายชัดเจน
2 เพลง 

. การราํวง
มาตรฐานได
สวยงามทารํา
ถูกตองสื่อ
ความหมายชัดเจน 
1 เพลง 

การรําวงมาตรฐาน
ไดสวยงามทารํา
ถูกตองสื่อ
ความหมายชัดเจน 
ไดไมจบเพลง 

2. การแสดงออก
ผานนาฏศิลป  

แสดงออกผาน 
นาฏยศัพทสื่อ
ความหมายชัดเจน  

แสดงออกผาน 
นาฏยศัพทสื่อ
ความหมายได
คอนขางชัดเจน  

แสดงออกผาน 
นาฏยศัพท
ความหมายไมคอย
ชัดเจน  

แสดงออกผาน 
นาฏยศัพท
ความหมายไมได 

3. ความสวยงาม
ออนชอย 

แสดงออกผาน
ภาษาทาและ 
นาฏยศัพทได
สวยงามออนชอย 
และพรอมเพรียง
กัน 

แสดงออกผาน
ภาษาทาและ 
นาฏยศัพทได
คอนขางสวยงาม 
และพรอมเพรยีง
กัน 

แสดงออกผาน
ภาษาทาและ 
นาฏยศัพทไมคอย
ได หรือไมสวยงาม 
และไมพรอมเพรียง
กัน 

แสดงออกผาน
ภาษาทาและ 
นาฏยศัพทไมได 
และไมสวยงาม  

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10-12 ดีเยี่ยม 

7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการบรรยาย 
เลขท่ี ช่ือ - นามสกุล 
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หมายเหตุ   ตองผานการประเมิน  6  ขอข้ึนไป  จึงจะไดรับการตัดสินวา  “ผาน” การประเมิน 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๗๑ 
 

เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรงุ       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรยีนรูที่ 10  มารยาทในการชม การแสดงนาฏศิลป 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6     เวลา 6  ชั่วโมง 
คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 11 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ    ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  บทบาทหนาที่งานนาฏศิลป และการละคร 
ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 6                                                                        เวลา  5 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.1 เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศลิป 
ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศลิป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคานาฏศิลปท่ีเปน
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
       ตัวช้ีวัด        
 ป.6/1 อธิบายสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร 
 ป.6/6 อธิบายความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวัน 
 
2.  สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
 นาฏศิลปไทยและการละคร เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความเปนมาอันยาวนาน มีองคประกอบเปน
พื้นฐาน และเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1  ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญของนาฏศิลปและละคร 
 - บุคคลสําคัญ 
 - คุณคา 
3.1.2  องคประกอบทางนาฏศิลปและการละคร 
        

     3.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี) 
                    ไมมี 

      
4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด (ทักษะการใหเหตุผล , ทักษะการสํารวจคนหา) 
4.3 ความสามารถในการแกปญหา 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1  รกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
5.2  มีวินัย 
5.3  ใฝเรียนรู  
5.4   รกัความเปนมา 
5.5   มีจิตสาธารณะ 
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6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1 สืบคนการแสดงนาฏศิลปและการละคร 
 - ความหมาย 
 - ความเปนมา 
 - ความสําคัญ 
 - บุคคลสําคัญ 
 - คุณคา 
 - ความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน  
       จัดทํารายงานเปนรูปเลม       

    6.2  นําเสนอผลงานจากการสืบคน 
      
  ลักษณะงานสุดทาย 
 แตงบทละครที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในเนื้อเรื่อง แสดงหนาชั้นเรียน แลว
เขียนบรรยายบทบาทหนาท่ีของตนที่ไดรับและขอคิดที่ไดรับ สามารถนําไปปรบัใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางไร    
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
สืบคนการแสดง
นาฏศิลปและการละคร 
   - ความหมาย 
   - ความเปนมา 
   - ความสําคัญ 
   - บุคคลสําคัญ 
   - คุณคา    

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผาน ระดับดี 

  
- ความสัมพันธกับ
ชีวิตประจําวัน  
จัดทํารายงานเปนรูปเลม 

   

นําเสนอผลงานจากการ
สืบคน 
 

สังเกตการพูด แบบประเมิน ผาน 6 ขอขึ้นไป 

 
7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
แตงละครสอดแทรก
คุณธรรมแสดงละครตาม
บทบาทหนาที่ 

การสังเกตการแสดง แบบประเมิน ผานในระดับดี 
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8.  กิจกรรมการเรียนรู 
          8.1   ศึกษาหาความรูเร่ืองความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ คุณคา องคประกอบของนาฏศิลป
และการละคร ตลอดจนศกึษาประวัติบุคลคลสําคัญในวงการนาฏศิลปและคุณคาของนาฏศิลป แลวจัดทําเปน
รายงาน   (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2   นําเสนอผลงานจากการสืบคน  (เวลา  1 ชั่วโมง) 
 8.3   ใชกระบวนการคิด ฝกปฏิบัติ แบงกลุม แตงบทละครที่เก่ียวกับธรรมชาติ และสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในเนื้อเร่ือง แสดงหนาชั้นเรียน แลวเขียนบรรยายบทบาทหนาที่ของตนที่ไดรับและขอคิดที่ไดรับ 
สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางไร   (เวลา 2 ชั่วโมง) 
   
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1  วีดิทัศน  หรือภาพการแสดงตาง ๆ 
 9.2  ภาพนาฏยศัพทการแสดง  
 9.3  อินเตอรเน็ต 

แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง รายงานแสดงนาฏศิลปและการละคร 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
 (ดีมาก)4                 (ดี)3                     (พอใช) 2           (ปรับปรุง)1 

1. การสืบคนการ
แสดงนาฏศลิปและ
การละคร 
 

สามารถสืบคนการ
แสดงนาฏศลิปและ
การละคร 
ไดครบทุกขอที่
กําหนด และ
ละเอียด ชัดเจน 

สามารถสืบคน
การแสดง
นาฏศิลปและการ
ละครไดครบทุก
ขอแตไมละเอียด  
 

สามารถสืบคนการ
แสดงนาฏศลิปและ
การละครไดไมครบ
ทุกขอแตละเอียด  
 

สืบคนการแสดง
นาฏศิลปและการ
ละครไดไมครบทุก
ขอและไมละเอียด
ละเอียด  
 

2. การเขียนบรรยาย เขียนบรรยายได
เขาใจ และชัดเจน 

เขียนบรรยายได
คอนขางเขาใจ  

การ เขียนบรรยาย
ไดพอเขาใจ  

เขียนบรรยายไม
คอยเขาใจ 

3. องคประกอบของ
รายงาน  

องคประกอบของ
รายงาน ครบถวน 
สมบูรณ  

องคประกอบของ
รายงานคอนขาง
สมบูรณ 

องคประกอบของ
รายงานไมคอย
สมบูรณ 
 

องคประกอบของ
รายงานไม
สมบูรณ 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีเยี่ยม 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนองาน 
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หมายเหตุ   ตองผานการประเมิน  6  ขอข้ึนไป  จึงจะไดรับการตัดสินวา  “ผาน” การประเมิน 
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เกณฑ  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช      2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  

           หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรบัปรุง       21 – 30       พอใช           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 11 บทบาทหนาที่งานนาฏศิลป และการละคร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6    เวลา 5  ชั่วโมง 
 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูที่ 12 
กลุมสาระการเรียนรู/ศิลปะ         ชื่อหนวยการเรียนรู  เรื่อง  ประวัตินาฏศิลปและละครไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                                                         เวลา  4 ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศลิป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคานาฏศิลปที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
  
      ตัวช้ีวัด        
 ป.6/2  ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 
  
2.  สาระสําคัญ / ความคดิรวบยอด 
 การแสดงนาฏศิลปและการละครมีโยชนตอการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ 
 
3.  สาระการเรียนรู 
     3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.1.1 การแสดงนาฏศิลปและละครในวันสําคัญของโรงเรียน         
     
         3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 

                    ไมมี 
 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด  (ทักษะการระบุ) 
4.3 ความสามารถในการแกปญหา 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

5.1  รกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
5.2  มีวินัย 
5.3  ใฝเรียนรู  
5.4   รกัความเปนมา 
5.5   มีจิตสาธารณะ 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 
6.1  ผังมโนทัศนการแสดงในวันสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียน 
6.2  นําเสนอประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 

      
  ลักษณะงานสุดทาย 
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 สรุปความรู เรื่องความสําคัญของการละครไทย และคุณคาของละครไทย บอกวิธีการสงเสริม พัฒนาและ
อนุรักษนาฏศิลปไทยและละครไทย เปนหนังสือเลมเล็ก 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
ผังมโนทัศนการแสดงในวันสําคัญ 
ตาง ๆ ของโรงเรียน 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผาน ระดับดี 

นําเสนอประโยชนท่ีไดรับจากการแสดง
หรือชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผาน 6 ขอขึ้นไป 

 
7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
ทําหนังสือเลมเล็ก 
สรปุความรู เร่ืองความสําคัญของการ
ละครไทย และคุณคาของละครไทย 
วิธีการสงเสริม พัฒนาและอนุรักษ
นาฏศิลปไทยและละครไทย 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

ผานในระดับดี 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู 
 8.1   รวบรวมขอมูลจากการสังเกตการแสดงนาฏศิลปและละคร   (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.2   เชื่อมโยงขอมูลจากการสังเกตและประสบการณมาสัมพันธกับการแสดงแลวเขียนผังมโนทัศน  
(เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.3   นําเสนอประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือชมการแสดงนาฏศิลปและละคร (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.4   ใชกระบวนการคิด ฝกปฏิบัติ โดยแบงกลุมเขียน สรุปความรู ความสําคัญของการละครไทย และ
คุณคาของ การละครของบอกวิธีการสงเสริม พัฒนาและอนุรักษนาฏศลิปไทยและละครไทย เปนหนังสือเลม
เล็ก (เวลา 1 ชั่วโมง) 
  
9.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 9.1  สื่อ ICT  การแสดงนาฏศิลปและละคร 
 9.2  ตัวอยางการเขียนผังมโนทัศน 
 9.3  สื่ออินเตอรเน็ต 
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แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เร่ือง ประวัตินาฏศิลปและการละครไทย 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
(ดีเยี่ยม)4             (ดี)3                      (พอใช) 2             (ปรับปรุง)1 

1. การเขียนสรุป
ความรู ความสําคัญ
ของการละครไทย
และคุณคาของละคร
ไทย วิธีการสงเสริม 
พัฒนาและอนุรักษ
นาฏศิลปไทย 

เขียนสรุปความรู 
ความสําคัญของ
การละครไทย
และคุณคาของ
ละครไทย วิธีการ
สงเสรมิ พัฒนา
และอนุรักษ
นาฏศิลปไทย
ครบถวนและ
ชัดเจน 

เขียนสรุปความรู 
ความสําคัญของ
การละครไทยและ
คุณคาของละคร
ไทย วิธีการสงเสริม 
พัฒนาและอนุรักษ
นาฏศิลปไทยได
คอนขางถูกตอง 
และครบถวน 

เขียนสรุปความรู 
ความสําคัญของ
การละครไทยและ
คุณคาของละคร
ไทย วิธีการสงเสริม 
พัฒนาและอนุรักษ
นาฏศิลปไทยไดไม
คอยถูกตอง และไม
ครบถวน 

เขียนสรุปความรู 
ความสําคัญของการ
ละครไทยและ
คุณคาของละคร
ไทย วิธีการสงเสรมิ 
พัฒนาและอนุรักษ
นาฏศิลปไทยไดไม
ถูกตอง  

2. รูปเลมสวยงาม  รูปเลมสวยงาม 
อานเขาใจงาย
ถูกตองชัดเจน  

รูปเลมสวยงาม 
อานถูกตอง
คอนขางชัดเจน   

รูปเลมสวยงาม มี
เขียนผิดบางคํา  

รูปเลมไมคอย
สวยงาม มีเขียนผิด
มาก 

3. ความรวมมือกัน
ทํากิจกรรม 

การแบงหนาที่
ทํางานอยาง
ชัดเจน และทุก
คนปฏิบัติตาม
หนาที่ที่ไดรบั
มอบหมาย 

มีการแบงหนาท่ี
ทํางานอยางชัดเจน 
และสมาชิกสวน
ใหญปฏิบัติตาม
หนาที่ที่ไดรบั
มอบหมาย 

การแบงหนาที่
ทํางานแตไมชัดเจน 
และสมาชิกสวน
ใหญไมปฏิบัติตาม
หนาที่ที่ไดรบั
มอบหมาย 

การแบงหนาที่
ทํางานไมชัดเจน 
และสมาชิกไม
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรบัมอบหมาย 

4. ทํางานเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด 

ทํางานเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด
ถูกตองสมบูรณ 

ทํางานเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด
คอนขางสมบูรณ 

ทํางานเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด
ไมคอยสมบูรณ 

ทํางานเสร็จไม
ทันเวลาที่กําหนด 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10-12 ดีเยี่ยม 

7-9 ดี 
4-6 พอใช 
1-3 ปรบัปรุง 
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แบบประเมินการนําเสนองาน 
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วิธี
กา

รนํ
าเ

สน
อ 

  

  เ
นื้อ

หา
ตร

งป
ระ

เด็
น 

กล
าแ

สด
งอ

อก
 

บุค
ลิก

ทา
ทา

ง 

กา
รใ

ชภ
าษ

า 
  

กา
รใ

ชส
ื่อป

ระ
กอ

บก
าร

นํา
เส

นอ
 

สรุ
ปป

ระ
เด

็นไ
ดช

ดัเ
จน

 

ยอ
มร

ับฟ
งค

วา
มคิ

ดเ
ห็น

ขอ
งผ

ูอื่น
 ผาน ไมผาน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
หมายเหตุ   ตองผานการประเมิน  6  ขอข้ึนไป  จึงจะไดรับการตัดสินวา  “ผาน” การประเมิน 

 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๘๑ 
 

แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 12 ประวัตินาฏศิลปและการละครไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6    เวลา 4  ชั่วโมง 
 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรดั ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอยางเหมาะสม     

3. ความสอดคลองของสาระสําคญักับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคลองของสาระสําคญักับสาระการเรียนรู     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน

การเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

    

6. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการ
เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางชิ้นงาน / 

ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรยีนรู / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรยีน

ตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู     

12. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ     

      รวม /        สรุปผล      

หรอื    เฉลี่ย /        สรปุผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 
 

 

 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๘๒ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 
 
คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชอง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น    
3 การทํางานตามหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย    
4 ความมนี้ําใจ    
5 การตรงตอเวลา    

รวม 
 
 

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

      ............../.................../................ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให   1    คะแนน 
 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช 
ต่ํากวา 8 ปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๘๓ 
 

  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด ลงในชอง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ลําดับที ่
ช่ือ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟงคนอ่ืน 

การทํางาน 
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ความมีน้ําใจ 

การมี 
สวนรวม 

ในการ
ปรับปรุง 

ผลงานกลุม 

รวม 
15  

คะแนน 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

                  
                  
                  
                  

 
                                                                  ลงช่ือ...................................................ผูประเมิน 

 ............../.................../............... 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให   1    คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ด ี
8 - 11 พอใช 
ต่ํากวา 8 ปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๘๔ 
 

แบบประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 

- ตรงตอเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรยีนและโรงเรียน     

๒.ใฝเรียนรู 

- สนใจศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ     

- ใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม     

- รวมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรูอยางเปนระเบียบ     

๓. มุงมั่นในการทํางาน 

- ตั้งใจทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ     

-สงงานตรงเวลาที่กําหนด     

 
 

เกณฑการประเมินผล 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ให ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไมเคยปฏิบัติเลย   ให ๐คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๘๕ 
 

แบบประเมินสมรรถนะผูเรียน 
 

สมรรถนะผูเรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการสื่อสาร 

-มีความสามารถในการรับ-สงสาร     
-อธิบายถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ ดวยภาษาท่ี
เหมาะสม 

    

-มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร     

- ใชวิธีสื่อสารท่ีเหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อสรางองคความรู     

-มีความสามารถในการคิดสังเคราะหเพ่ือสรางองคความรู     

๓.ความสามารถในการแกปญหา 

-ใชเหตุผลในการแกปญหา     
-แสวงหาความรู/ประยุกตใชความรูการปองกันและ
แกปญหา 

    

-ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต 

-ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข     

-ประยุกตใชความรูในการดาํเนินชีวิต     

-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอยางเหมาะสม     

๕.มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี 

-เลือกใชขอมูลในการทํางานท่ีเหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 

เกณฑการประเมินผล 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนสม่ําเสมอ  ให ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไมเคยปฏิบัติเลย   ให ๐คะแนน 

 

 

 

 

 

 



 
 

      หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พุทธศกัราช 2563 หนา ๘๖ 
 

เกณฑ  คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐   พอใช     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ดี     ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  

หรือคะแนน         ๑๒ – ๒๐     ปรับปรงุ         ๒๑ – ๓๐      พอใช        ๓๑ – ๓๙     ดี        ๔๐  –  ๔๘   ดีมาก 

    แบบประเมินผลการจัดทําหนวยการเรียนรู 

- คําช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในชองท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 

- ระดับการปฏิบัติ   ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด    ๓ หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

- ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัตินอย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ชื่อหนวยการเรียนรูกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอยางเหมาะสม     

๓. ความสอดคลองของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคลองของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู     

๕. ความเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 

และสาระการเรียนรู 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางช้ินงาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดส่ือการเรียนรู     

๑๒. หนวยการเรียนรูท่ีจัดทําสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง     

  รวม/สรปุผล      

หรือ    เฉล่ีย/สรุปผล   
 

การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 

 
 

 
 


