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หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ๑๕๑๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช  ๒๕๕๑   
(ฉบับปรับปรุง   พ.ศ.  ๒๕๖๓) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑   
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายวิชา   ศิลปะ   รหัสวิชา  ศ๑๕๑๐๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่๕ 
 
 
 
 

สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552)     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะนี้  ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน   สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553     (ต้นแบบใช้ 
2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนในการนำไปใช้ในการจัดทำ
กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วย
ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสำเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

                      โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
                                                                                                    เมษายน  2563 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  

1. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์

2. ซ่ือสตัยส์จุริต 

3. มีวินยั 

4. ใฝ่เรยีนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุง่มัน่ในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐาน / ตวัชีว้ัด 
 
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศน์ศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้
ชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 
 ป.5/1  บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ  ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

 ป.5/2  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่
ต่างกัน 

 ป.5/3  วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสง  เงาน้ำหนัก และวรรณะสี 
 ป.5/4  สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ำมัน หรือ  ดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 

  ป.5/5  สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ 
  ในภาพ 

 ป.5/6  ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 ป.5/7  บรรยายประโยชน์และคุณค่า ของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด 

 ป.5/1  ระบ ุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการ
ศิลปะ 

  ป.5/2  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 
สาระที่ 2 ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ป.5/1  ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ 
 ป.5/2  จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ 
 ป.5/3  อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล   ๕ ระดับเสียง 
 ป.5/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และทำนอง 

ป.5/5  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย 
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ป.5/6  ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถาม – ตอบ 
     ป.5/7   ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ 

 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี 
ที่เป็น มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวัด 
 ป.5/1  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ป.5/2  อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด 

ป.5/1  บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์ 
 ป.5/2  แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือ เรื่องราวตามความคิดของตน 
 ป.5/3  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก 
 ป.5/4  มีส่วนรว่มในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ 
 ป.5/5  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ 
 ป.5/6  บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง 
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยสากล 
ตัวช้ีวัด 

 ป.5/1  เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  

 ป.5/2  ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
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โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร ์
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
• หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
    และการดำเนินชีวิต 
• เศรษฐศาสตร ์
• ภูมิศาสตร ์

120 
40 

 
 

80 
 

 

120 
40 

 
 

80 
 

120 
40 

 
 

80 
 

 

120 
40 

 
 

80 
 

 

120 
40 

 
 

80 
 

 

120 
40 

 
 

80 
 

สุขศึกษาและพลศกึษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

  รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
• รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อม

และจุดเน้น 
ปีละ  40  ชั่วโมง 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
• กิจกรรมแนะแนว 
• กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี 
• กิจกรรมชมุนมุ 
• กิจกรรมเพื่อสังคม แสะสาธารณประโยชน์ 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

40 
40 
30 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
ระดับประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 
ท14101 ภาษาไทย  160 
ค14101 คณิตศาสตร์  160 
ว14101 วิทยาศาสตร์  80 
ส14101 สังคมศึกษา  80 
ส14102 ประวัติศาสตร์  40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ14101 ศิลปะ  80 
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  80 
อ 14101 ภาษาอังกฤษ  80 
รายวิชาเพิ่มเติม 40 
ท15201โครงงานกับภาษาไทย  
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
▪  กิจกรรมแนะแนว 40 
▪ กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  40 
ชมรม / ชุมนุม 30 

▪ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    รหัสวิชา  ศ 15101        ชื่อวิชา  ศิลปะ                                       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5            เวลา 80 ชั่วโมง 
 
 บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน วาดภาพ 
โดยใช้เทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี, ระบุลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการ ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม ปัญหาในการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง, บอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น, อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินนํ้ามัน หรือดินเหนียว โดย
เน้นการถ่ายทอดจินตนาการ ศิลปะ, งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  ระบุ
องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวง
ดนตรีประเภทต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง
ไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและ
ทำนอง ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  บรรยายองค์ประกอบ
นาฏศิลป์ แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด ของตน แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบท
ละครสั้น ๆ  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น 
บอก ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี  ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ชมการแสดง  โดยใช้กระบวนการระบ ุบรรยาย  บอก   เลือก  สร้างงาน  ฝึกทักษะ  จำแนก    อภิปราย  
แสดง  และการร่วมกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  รักความ
เป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวช้ีวัด   
ศ 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7                          ศ 1.2 ป.5/1, ป.5/2 
ศ 2.1 ศ1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7                  ศ 2.2 ป.5/1, ป.5/2 
ศ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,5/4, ป.5/5, ป.5/6                                          ศ 3.2 ป.5/1, 
ป.5/2 
รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐาน                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
รหัสวิชา   ศ  15101 
  ชื่อวิชา ศิลปะ                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            เวลา  80  
ชั่วโมง/ปี    

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน / 

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ เวลา น้ำหนัก 

1. เส้น   แสง   ส ี
สร้างสรรค ์

ศ1.1  ป.5/1 
         ป.5/2       
         ป.5/3 

จังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ใน
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ การ
วาดภาพโดยใช้เส้น แสง เงา น้ำหนัก
และวรรณะสี เป็นส่วนสำคัญในการ
วาดภาพ 

10 8 

2. จินตนาการงานศิลป์ 
 

ศ.1.1  ป.5/4 
         ป.5/5 
 

การสร้างสรรค์งานปั้น  งานพิมพ์  
โดยวัสดุต่างๆ  โดยเน้นการจัดภาพ
และถ่ายทอดจินตนาการ 

10 10 

3. ศิลปะถ่ายทอดสังคม ศ.1.1  ป.5/6 
          ป.5/7 
 

การจัดองค์ประกอบศิลป์  โดยเน้น
การแก้ไข ปรับปรุง  โดยการบรรยาย
เน้นให้ก่อประโยชน์และคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ 

9 8 

4. วัฒนธรรมนำศิลป์ ศ.1.2 ป.5/1  
          ป.5/2 
 

ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์  
งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ทำให้เห็น
คุณค่าในงานศิลป์ยิ่งขึ้น 
 

10 10 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา น้ำหนัก
คะแนน 

5. ดนตรีสร้างสรรค์ ศ.2.1 ป.5/1 
         ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4 

การสื่ออารมณ์ ของบทเพลงด้วย
องค์ประกอบดนตรี  เป็ นการสื่ อ
จังหวะ ทำนอง อารมณ์เพลง  
ขับร้อง เสียงวงดนตรี เครื่องหมาย
และสัญ ลั กษณ์ ของดนตรี   เป็ น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้กิจกรรมทาง
ดนตรี 

10 9 

6 
 
 

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

การร้องเพลงสากลหรือไทยสากล  
การร้องเพลงประสานเสียง การ
สร้างสรรค์ประโยคเพลง ถาม – 
ตอบ การบรรเลงเพลงดนตรี
ประกอบกิจกรรมการเล่าเรื่อง เป็น
การสื่ออารมณ์ตามจินตนาการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

5 5 

7 
 

ดนตรีสื่อสาร ศ.2.2 ป.5/1 
         ป.5/2 
          

ดนตรีกับงานประเพณี เกี่ยวกับบท
เพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น และ
บทบาทในงานประเพณีในท้องถิ่น 
บทบาททางดนตรีในแต่ละประเพณี 
คุณค่าทางดนตรีที่มาจากแหล่ง
วัฒนธรรม คุณค่าทางสังคม
ประวัติศาสตร์เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ 

5 5 

8 นาฏลีลา ศ.3.1 ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4 

องค์ประกอบของนาฏศิลป์ จังหวะ 
ทำนอง คำร้อง นาฏยศัพท์  การ
ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือ
เรื่องราวก่อให้เกิดคุณค่าและนำ
ความรู้ไปประยุกต์  ใช้เขียนโครง
เรื่องและบทละครสั้นๆ  ได้ 

9 5 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา น้ำหนัก
คะแนน 
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9 นาฏศิลป์ไทย ศ.3.1 ป.5/5 
         ป.5/6 
 

ชม  เปรียบเทียบ  การแสดง
นาฏศิลป์ชุดต่างๆ  อย่างมี
วิจารณญาณก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลิน  สื่อความรู้สึก  สามารถ
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  

5 5 
 
 
 
 

10 นาฏศิลป์พื้นบ้าน ศ.3.2 ป.5/1 

                              ป.5/2 

การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน  สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณีได้อย่างมี
คุณค่า 

5 5 

รวมระหว่างภาค 78 80 

ปลายภาค 2 20 

รวม 80 100 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน                              กลุม่สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  เส้น แสง สี สร้างสรรค ์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา  10  
ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน                                                                                                                                                        
 ศ1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
ตัวช้ีวัด                   

  ป.5/1 บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและทัศนศิลป์ 
  ป.5/2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที ่
                     ต่างกัน 
  ป.5/3 วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก  และวรรณะสี 
 
2.  สาระสำคัญ  
 จังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ 
การวาดภาพโดยใช้ แสง เงา น้ำหนักและวรรณะสี เป็นส่วนสำคัญในการวาดภาพ 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3.1.1 จังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  

3.1.2 ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์  
3.1.3 แสง เงา  น้ำหนัก  และวรรณะสี  

 
 3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 

    ไม่มี 
 
 
 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการนำไปใช้, การเปรียบเทียบ, การสังเกต 
4.2  ความสามารถในทักษะชีวิต 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1  ใฝ่เรียนรู ้
6.2  มีวินัย 
6.3  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1.  รายงานความรู้เกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
6.2.  งานวาดภาพระบายสี 
6.3   การเขียนบรรยายลักษณะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการต่างๆ 
6.4  วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสี 

 
        ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนวาดภาพทิวทัศน์ในท้องถิ่น ที่ประทับใจ โดยใช้ทัศนธาตุ ให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง แล้ว
ออกมานำเสนอผลงาน 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
รายงานความรู้เกี่ยวกับ
จังหวะตำแหน่งของสิ่ง
ต่างๆ ที่ปรากฏใน
สิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

  ผ่าน  6  ข้อขึ้นไป 

การวาดภาพระบายสี ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 
การเขียนบรรยายลักษณะ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการต่างๆ 

สังเกตการ บรรยาย แบบสังเกตการ 
บรรยาย 

ผ่านระดับ “ดี” 
 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
วาดภาพโดยใช้เทคนิค
ของ แสง เงา น้ำหนักและ
วรรณะสี 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 
 

 

 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

วาดภาพทิวทัศน์ใน
ท้องถิ่นที่ประทับใจ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 
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8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการอธิบายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏใน
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที่
ต่างกัน  (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.3   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของเส้น แสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสี  
(เวลา  3 ชั่วโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ นำเสนอ โดยการให้วาดภาพทิวทัศน์ ในท้องถิ่นที่ประทับใจ โดยใช้ทัศน
ธาตุให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน   (เวลา 3 ชั่วโมง) 
  
  
9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  ส่ือ 
  1.ภาพงานทัศนศิลป์ 
  2.วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ  เช่น  กระดาษวาดเขียน  สี  ดินสอ 
 9.2  แหล่งเรียนรู้ 
  1. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
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แบบประเมินการเปรียบเทียบความต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น              4                           3                              2                              
1 

1. การ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ที่
สร้างสรรค์ด้วย
วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการที่ต่างกัน 

เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ที่
สร้างสรรค์ด้วย
วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการที่ต่างกันได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบทุกประเด็น 

เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ที่
สร้างสรรค์ด้วย
วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการที่ต่างกันได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
บางประเด็น 

เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ที่
สร้างสรรค์ด้วย
วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการที่ต่างกันได้
ถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจน 

เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ที่
สร้างสรรค์ด้วย
วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการที่ต่างกันไม่
ถูกต้อง 

3 

2. ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานแสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่ สวยงาม 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่กำหนด  
1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลา ที่กำหนด
เกิน 2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลา ที่กำหนด
เกิน 
 2 วัน 

2 

3. ความ
รับผิดชอบ 

ส่งผลงานตาม
เวลาที่กำหนด 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่กำหนด 1-
2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลา ที่กำหนด
เกิน 2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่า
เวลาที่กำหนดเกิน 
2 วัน 

3 

รวม 24 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

20-24 ดีมาก 
15-19 ดี 
10-14 พอใช ้

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การประเมินการวาดภาพทิวทัศน์ในท้องถิ่น 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ทุกภาพเป็นวัสดุ มีจำนวน 1 ภาพ มีจำนวน 2 ภาพ มีจำนวน 3 ภาพ 4 
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อุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

ขึ้นไปที่ไม่ใช่
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

2.  การจัดวางภาพ ทุกภาพจัดวางได้
สัดส่วนเหมาะสม 

มีจำนวน  1  ภาพ
ที่จัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน       และ
ไม่เหมาะสม 

มีจำนวน  2  ภาพ
ที่จัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน        และ
ไม่เหมาะสม 

มีจำนวน  3  ภาพ
ขึ้นไปที่จัดวางภาพ
ไม่ได้สัดส่วนและ     
ไม่เหมาะสม 

3 

3.  การบรรยายภาพ ทุกภาพมีการ
บรรยาย ชื่อ  
และวิธีการใช้ได้
ถูกต้อง 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ชื่อ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
1 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ชื่อ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
2 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ชื่อ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
3 ภาพขึ้นไป 

2 

4.  ความสวยงาม มีการตกแต่งทุก
ภาพได้เหมาะสม
สวยงาม 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
แต่ไม่ครบทุกภาพ 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
เพียงครึ่งหนึ่งของ
ภาพทั้งหมด 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของภาพทั้งหมด 

1 

รวม 40 
  

 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              
                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน   10              หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เส้น แสง สี สร้างสรรค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    เวลา 10  ชัว่โมง 

 
คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมนิผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
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รายวิชาพ้ืนฐาน             กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  จินตนาการงานศิลป์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา  10  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
ตัวช้ีวัด                   

 ป.5/4 สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 
 ป.5/5 สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ 
  
2.  สาระสำคัญ 
 การสร้างสรรค์งานศิลป์งานปั้นงานพิมพ์    เพ่ือถ่ายทอดจินตนาการควรจัดองค์ประกอบในงานศิลป์
เพ่ือสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ จะเป็นประโยชน์ประโยชน์และเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ มากยิ่งขึ้น 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1 การสร้างงานปั้นเพ่ือถ่ายทอดจินตนาการด้วยการใช้ดินน้ำมันหรือดินเหนียว  
3.1.2 การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ  

    3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
4.  สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
4.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มุ่งม่ันในการทำงาน 
5.2  รักความเป็นไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะมีวินัย 
5.4  มีวินัย 
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6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1.  การปั้นดินน้ำมันจากจินตนาการ 
6.2.  การพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุและวัสดุธรรมชาติ 
6.3   การพูดแสดงความคิดเห็นในงานศิลป์ 
 ลักษณะงานสุดท้าย 

 ให้นักเรียนเลือกใช้วัสดุ 2 ชนดิ มาสร้างสรรค์งานปั้นหรืองานพิมพ์คนละ 2 ชนิด อธิบายการเลือกวัสดุ
และบอกประโยชน์ของงานศิลป์ และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การปั้นดินน้ำมันจาก
จินตนาการ 

ประเมินงานปั้น แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 

การพิมพ์ภาพด้วยเศษ
วัสดุและวัสดุธรรมชาติ 

ประเมินสมุดภาพ แบบประเมินสมุดภาพ ผ่านระดับ “ดี” 

การพูดแสดงความ
คิดเห็นในงานศิลป์ 

สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

  ผ่าน  6  ข้อขึ้นไป 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเลือกใช้วัสดุ 2 ชนิด 
มาสร้างสรรค์งานปั้น 
หรืองานพิมพ์ 

ประเมินงานปั้น, 
งานพิมพ์ 

แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 

 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการศึกษา ฝึกปฏิบัติ สร้างงานปั้นเพื่อถ่ายทอดจินตนาการด้วยการใช้ดินน้ำมันหรือดิน
เหนียว     (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนจัดภาพ พิมพ์ภาพ ด้วยเศษวัสดุและวัสดุธรรมชาติ 
   (เวลา 1 ชัว่โมง) 
 8.3   เปรียบเทียบผลงานการพิมพ์โดยใช้วัสดุต่างกัน   (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการคิด แสดงความคิดเห็น บอกปัญหาการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์ ของตนเองและบอกวิธีปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น   (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.5   ใช้กระบวนการศึกษา  นำเสนอ บอกประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ที่มีผลงานต่อชีวิต
ของคนในสังคม   (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.6   ใช้กระบวนการศึกษา ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ให้นักเรียนเลือกใช้วัสดุ 2 ชนิด มาสร้างสรรค์งานปั้น
คนละ 2 ชนิด อธิบายการเลือกวัสดุและบอกประโยชน์ของงานศิลป์ และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
(เวลา 2 ชั่วโมง) 
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9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
  1.ตัวอย่างงานปั้นด้วยดินเหนียวและดินน้ำมัน 
  2.ตัวอย่างภาพพิมพ์ด้วยวัสดุต่างๆ 
  3.วัสดุอุปกรณ์ ในการปั้นและการพิมพ์ เช่น ดินน้ำมัน  ดินเหนียว  สีโปรสเตอร์ 
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  1.แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนและชุมชน 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
 เรื่อง จินตนาการงานศิลป ์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 
จุดเน้น    (ดีมาก)4                               (ดี) 3                            (พอใช้)2                     

(ปรับปรุง)1 
1. การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งาน
ปั้น 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานปั้นได้
เหมาะสม 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานปั้น
ภาพได้เหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่  

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานปั้นไม่
ค่อยถูกต้อง เหมาะสม 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานปั้นไม่
ค่อยถูกต้อง ไม่
เหมาะสม 

4 

2. การบรรยาย
ลักษณะของงาน
ปั้นตาม
จินตนาการ 

การบรรยายลักษณะ
ของงานปั้นตาม
จินตนาการได้
สมบูรณ์ 

การบรรยายลักษณะ
ของงานปั้นตาม
จินตนาการค่อนข้าง
ถูกต้อง 

การบรรยายลักษณะ
ของงานปั้นได้บางส่วน 

การบรรยายลักษณะ
ของงานปั้นไม่ได้ 

3 

3. การ
เปรียบเทียบ
ความคิด 
ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่างมี
เหตุผล ตรงไปตรงมา 

เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนได้ค่อนข้างมี
เหตุผล ตรงไปตรงมา 

เปรียบเทียบความคิด
ความรู้สึกท่ีมีต่อผลงาน
ของตนเองของผู้อ่ืนได้
บางส่วนมีเหตุผล
ตรงไปตรงมา 

เปรียบเทียบความคิด
ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ผลงานของตนเอง
ของผู้อ่ืนไม่มีแหตุผล 

2 

4. ความสวยงาม สร้างสรรค์งานปั้นได้
สวยงาม มีความคิด
สร้างสรรค์ ทุก
ชิ้นงาน 

สร้างสรรค์งานปั้นได้
สวยงาม มีความคิด
สร้างสรรค์บาง
ชิ้นงาน 

สร้างสรรค์งานปั้นได้
สวยงามไม่ มีความคิด
สร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์งานปั้นไม่
สวยงามไม่มีความคิด
สร้างสรรค ์

1 

รวม 40 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
31-40 ดีมาก 
21-30 ดี 
11-20 พอใช ้

ต่ำกว่า 11 ปรับปรุง 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จินตนาการงานศิลป์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  10  ชัว่โมง 
 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชาพ้ืนฐาน                       กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง ศิลปะถ่ายทอดสังคม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      เวลา  9  ชั่วโมง 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด                   

 ป.5/6 ระบปุัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 ป.5/7 บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

2.  สาระสำคัญ  
 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ทำให้
เห็นคุณค่าในงานศิลป์ยิ่งขึ้น 
3.  สาระการเรียนรู้ 
    3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1  การจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ 
3.1.2  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ 

   3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการรวบรวม,การนำความรู้ไปใช้,การให้เหตุผล 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
4.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  มุ่งม่ันในการทำงาน 
5.2  ใฝ่เรียนรู ้
5.3   มีจิตสาธารณะ 
5.4  มีวินัย 
5.5  รักในความเป็นไทย 
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6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 6.1  เขียนรายงานบอกปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อสารความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 6.2  วาดภาพพร้อมเขียนบรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนใน
สังคม 
       ลักษณะงานสุดท้าย 
 วาดภาพการดำรงชีวิตของคนในสังคมและเขียนบรรยายบอกประโยชน์และคุณค่าทางทัศนศิลป์ 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เขียนรายงานบอกปัญหาในการ
จัดองค์ประกอบศิลป์และการ
สื่อสารความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเองและบอก
วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่าน  ระดับดี 

วาดภาพพร้อมเขียนบรรยาย
ประโยชน์และคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคน
ในสังคม 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่าน  ระดับดี 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
วาดภาพการดำรงชีวิตของคนในสังคมและเขียน
บรรยายบอกประโยชน์และคุณค่าทางทัศนศิลป์ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผล
งาน 

ผ่าน  ระดับด ี

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1   ทบทวน เชื่อมโยงความรู้ใหม่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์  (เวลา 1  ชั่วโมง) 
 8.2   สังเกต  รวบรวม  ปัญหาของผลงานที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อ ความหมาย 
      (เวลา  2  ชั่วโมง) 
 8.3   สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาเขียนรายงาน และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
        (เวลา  2   ชั่วโมง) 
 8.4   รับรู้รวบรวมข้อมูลประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับชีวิตของคนในสังคม 
       (เวลา   2  ชัว่โมง) 
 8.5    วาดภาพการดำรงชีวิตของคนในสังคมของท้องถิ่นและบรรยายคุณค่าของภาพ (เวลา  2  ชั่วโมง) 
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9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
     1. ตวัอย่างภาพการดำรงชีวิตในชุมชน 
     2. อุปกรณ์การวาดภาพ  เช่น  กระดาษวาดเขียน   สี   ดินสอ  
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
     1.ชุมชนในท้องถิ่น 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เรื่อง  ศลิปะถ่ายทอดสงัคม 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 
จุดเน้น        (ดีมาก) 4                 (ดี)  3                         (พอใช้)  2                     (ปรับปรุง) 

1 

1เขียนรายงาน
บอกปัญหาในการ
จัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 

เขียนรายงานบอก
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ได้ครบถ้วน 

เขียนรายงานบอก
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ได้ส่วนใหญ่ 

เขียนรายงานบอก
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ได้บางส่วน 

เขียนรายงานบอก
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ไม่ได้ 

2 

2.การสื่อ
ความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอกวิธี
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  

การสื่อความหมาย
ในงานทัศนศิลป์
ของตนเองและบอก
วิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น
ได้ถูกต้อง 

การสื่อ
ความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอก
วิธีปรับปรุงให้ดี
ขึ้นได้ค่อนข้าง
ถูกต้อง 

การสื่อ
ความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอก
วิธีปรับปรุงให้ดี
ขึ้นได้บางส่วน 

การสื่อ
ความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอก
วิธีปรับปรุงให้ดี
ขึ้นไม่ได้ 

2 

3. วาดภาพพร้อม
เขียนบอกบรรยาย
ประโยชน์ของ
คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ 

วาดภาพพร้อม
เขียนบอกบรรยาย
ประโยชน์ของ
คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

วาดภาพพร้อม
เขียนบอก
บรรยาย
ประโยชน์ของ
คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ค่อนข้าง
ถูกต้องเหมาะสม 

วาดภาพพร้อม
เขียนบอก
บรรยาย
ประโยชน์ของ
คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ถูกต้อง
บางส่วน 

วาดภาพพร้อม
เขียนบอก
บรรยาย
ประโยชน์ของ
คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ไม่ได้ 

2 

รวม 24 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
21-24 ดีมาก 
17-20 ดี 
13-16 พอใช ้

ต่ำกว่า 13 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินภาพถ่ายทอดการดำรงชีวิตของสังคม 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น        (ดีมาก) 4                 (ดี)  3                         (พอใช้)  2                     (ปรับปรุง) 
1 

1เขียนรายงาน
บอกปัญหาในการ
จัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 

เขียนรายงานบอก
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ได้ครบถ้วน 

เขียนรายงานบอก
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ได้ส่วนใหญ่ 

เขียนรายงานบอก
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ได้บางส่วน 

เขียนรายงานบอก
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ไม่ได้ 

4 

2.การสื่อ
ความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอกวิธี
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  

การสื่อความหมาย
ในงานทัศนศิลป์
ของตนเองและบอก
วิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น
ได้ถูกต้อง 

การสื่อ
ความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอก
วิธีปรับปรุงให้ดี
ขึ้นได้ค่อนข้าง
ถูกต้อง 

การสื่อ
ความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอก
วิธีปรับปรุงให้ดี
ขึ้นได้บางส่วน 

การสื่อ
ความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบอก
วิธีปรับปรุงให้ดี
ขึ้นไม่ได้ 

3 

3. บอกประโยชน์
ของภาพ 

บอกประโยชน์ของ
ภาพได้มากกว่า   
5 ข้อ 

บอกประโยชน์
ของภาพได้ 
3 ข้อ 

บอกประโยชน์
ของภาพได้ 
น้อยกว่า 3 ข้อ 

บอกประโยชน์
ของภาพไม่ได้เลย 

2 

4.บอกคุณค่าของ
ภาพที่มีต่อสังคม 

บอกคุณค่าของ
ภาพที่มีต่อสังคมได้
ครบถ้วน 

บอกคุณค่าของ
ภาพที่มีต่อสังคม
ได้ค่อนข้าง
ครบถ้วน 

บอกคุณค่าของ
ภาพที่มีต่อสังคม
ได้บางส่วน 

บอกคุณค่าของ
ภาพที่มีต่อสังคม
ไม่ได้ 

1 

รวม 40 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
31-40 ดีมาก 
21-30 ดี 
11-20 พอใช ้

ต่ำกว่า 11 ปรับปรุง 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาพศิลปะถ่ายทอดสังคม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  9  ชั่วโมง 
 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถงึ   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
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รายวิชาพ้ืนฐาน                    กลุม่สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  วัฒนธรรมนำศิลป ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา  9 ชัว่โมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน                                                                                                                                                       
  ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์  
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
ตัวช้ีวัด                   

 ป.5/1  ระบแุละบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้ หรือนิทรรศการศิลปะ 
  ป.5/2  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

2.  สาระสำคัญ  
 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เห็น
คุณค่าในงานศิลป์ยิ่งขึ้น 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1  ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ 
3.1.2  งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

     3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด  ทักษะการระบุ  ทักษะการสำรวจ 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
4.4  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  ใฝ่เรียนรู ้
5.2  มีวินัย 
5.3  มุ่งม่ันในการทำงาน 
5.4  มีจิตสาธารณะ 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1.  การบรรยายทัศนศิลป์ในแหล่งการเรียนรู้ 
6.2.  วาดภาพและเขียนบรรยายภาพ 
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       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนศึกษางานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  วาดภาพประกอบแล้วเขียน
บรรยายลักษณะที่เด่นชัด สะท้อนวัฒนธรรมนำเสนอหน้าชั้น 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบรรยายทัศนศิลป์ใน
แหล่งการเรียนรู้ 

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

วาดภาพและเขียน
บรรยายภาพ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านในระดับดี 

 

 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ศึกษางานศิลปะที่
สะท้อนวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นวาด
ภาพประกอบแล้วเขียน
บรรยายลักษณะที่
เดน่ชัด สะท้อน
วัฒนธรรม 
 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
 

ผ่านในระดับดี 

 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการศึกษา นำเสนอ บรรยายลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์จากแหล่งเรียนรู้
นำเสนอหน้าชั้นเรียน   (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2   เชื่อมโยงข้อมูลที่ศึกษาจากการสังเกตกับประสบการณ์ท่ีมี   (เวลา1 ชั่วโมง) 
 8.3   ใช้กระบวนการคิด  อภิปราย นำเสนอเกี่ยวกับงานศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น  (เวลา  3  ชั่วโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการศึกษา  ฝึกปฏิบัติ  ดูงานศิลปะที่ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น   
วาดภาพประกอบ  แล้วเขียนบรรยายลักษณะที่เด่นชัด  สะท้อนวัฒนธรรม นำเสนอหน้าชั้น (เวลา 3 ชัว่โมง) 
  
9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
  1.ตัวอย่างภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
  2.อุปกรณ์ในการวาดภาพ   เช่น   กระดาษวาดเขียน   สี   ดินสอ   
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  1.ชุมชนในท้องถิ่น 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

เรื่อง วัฒนธรรมนำศิลป ์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก
จุดเน้น      (ดีมาก) 4                         (ดี) 3                     (พอใช้)2                   

(ปรับปรุง)1  
1. การระบุงาน
ทัศนศิลป์ใน
เหตุการณ์และ
งานเฉลิมฉลอง
ของวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

บอกชื่อผลงาน 
ประเภทของงาน
ศิลปะและส่วน
เกี่ยวข้องหรือการมี
ส่วนร่วมในเทศกาล
หรืองานเฉลิมฉลอง
ได้ชัดเจนครบถ้วน
ทุกประเด็น 

บอกชื่อผลงาน 
ประเภทของงาน
ศิลปะและส่วน
เกี่ยวข้องหรือการมี
ส่วนร่วมในเทศกาล
หรืองานเฉลิมฉลอง
ได้ค่อนข้าง
ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

บอกชื่อผลงาน 
ประเภทของงาน
ศิลปะและส่วน
เกี่ยวข้องหรือการ
มีส่วนร่วมใน
เทศกาลหรืองาน
เฉลิมฉลองได้บาง
ประเด็น 

บอกชื่อผลงาน 
ประเภทของงาน
ศิลปะและส่วน
เกี่ยวข้องหรือการมี
ส่วนร่วมในเทศกาล
หรืองานเฉลิมฉลอง
ไม่ได้เลย 

2 

2.การบรรยาย
งานทัศนศิลป์
ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  

อธิบายเกี่ยวกับงาน
ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ ได้ละเอียด
ชัดเจน 

อธิบายเกี่ยวกับงาน
ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ ได้ไม่ค่อย
ชัดเจน 

อธิบายเกี่ยวกับ
งานที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ 
ได้บ้าง 

อธิบายเกี่ยวกับงาน
ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ ไม่ได้ 

2 

3. การนำเสนอ     มีความน่าสนใจใน
การนำเสนอผลงาน 

มีความน่าสนใจใน
การนำเสนอผลงาน
ในตอนต้น 
ตอนท้ายเรื่องไม่
น่าสนใจ 

มีความน่าสนใจ
ในการนำเสนอ
ผลงาน 
เป็นช่วงๆ 

ไม่มีความน่าสนใจ
ในการนำเสนอ
ผลงาน 

2 

รวม 24 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
21-24 ดีมาก 
17-20 ดี 
13-16 พอใช ้

ต่ำกว่า 13 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินวาดภาพสะท้อนวัฒนธรรม 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น        (ดีมาก) 4                 (ดี)  3                         (พอใช้)  2                     (ปรับปรุง) 
1 

1ความถูกต้อง ภาพสะท้อน
วัฒนธรรมได้
ถูกต้องและชัดเจน 

ภาพสะท้อน
วัฒนธรรมได้
ค่อนข้างถูกตอ้ง
และชัดเจน 

ภาพสะท้อน
วัฒนธรรมได้
ถูกต้องและ
ชัดเจนบางส่วน 

ภาพสะท้อน
วัฒนธรรมได้ไม่
ถูกต้องและไม่
ชัดเจน 

4 

2.การจัดวางภาพ  จัดวางภาพได้
สัดส่วนและ
เหมาะสม 

จัดวางภาพได้
ค่อนข้างได้
สัดส่วนและ
เหมาะสม 

จัดวางภาพได้
สัดส่วนและ
เหมาะสมเล็กน้อย 

จัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วนและไม่
เหมาะสม 

3 

3. การบรรยาย
ภาพ 

การบรรยายภาพได้
สอดคล้องและ
ถูกต้องชัดเจน 

การบรรยายภาพ
ได้ค่อนข้าง
สอดคล้องและ
ถูกต้องชัดเจน 

การบรรยายภาพ
ได้สอดคล้องและ
ถูกต้องชัดเจน
เล็กน้อย 

การบรรยายภาพ
ไม่สอดคล้องและ
ไม่ชัดเจน 

2 

4.ความสวยงาม มีการตกแต่งภาพได้
เหมาะสมสวยงาม 

มีการตกแตง่ภาพ
ได้ค่อนข้าง
เหมาะสมสวยงาม 

มีการตกแต่งภาพ
ได้เหมาะสม
สวยงามบางส่วน 

มีการตกแต่งภาพ
ไม่เหมาะสมและ
ไม่สวยงาม 

1 

รวม 40 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
36-40 ดีมาก 
31-35 ดี 
25-30 พอใช ้

ต่ำกว่า 25 ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  วัฒนธรรมนำศิลป์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  9  ชั่วโมง 
 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชาพ้ืนฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  ดนตรีสร้างสรรค์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา  10 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด        
 ป.5/1  ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลง ที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ 
 ป.5/2  จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ 
 ป.5/3 อ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง 
 ป.5/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง 
 

2.  สาระสำคัญ 
 การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี เป็นการสื่อจังหวะ ทำนอง อารมณ์เพลง ขับร้อง
เสียงวงดนตรี  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของดนตรี  เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้กิจกรรมทางดนตรี 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1  การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี  
           - จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง 
           - ทำนองกับอารมณ์ของบทเพลง 
3.1.2  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่างๆ  
3.1.3   ลักษณะของเสียงของดนตรีประเภทต่างๆ 
3.1.4   เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของเครื่องดนตรี 
           - บันได 5 เสียง Pentatonic Scale 
           - โน้ตเพลงในบันไดเสียง 5 เสียง 

    3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการระบุ, การนำความรู้ไปใช้, การจำแนกประเภท,การเชื่อมโยง 
4.3  ความสามารถในทักษะชีวิต 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มุ่งม่ันในการทำงาน 
5.2  ใฝ่เรียนรู ้
6.5  มีวินัย 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  วิเคราะห์และอภิปรายองค์ประกอบของดนตรี 
6.2  แผนภูมิองค์ประกอบของดนตรีที่สื่ออารมณ์ประเภทต่างๆ 
6.3   แผนภูมิการจำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆ 
6.4   การอ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดบัเสียง 
6.5   เล่นเครื่องดนตรีตามจังหวะและทำนอง 

    ลักษณะงานสุดท้าย 
 คัดเลือกเพลง 1 เพลง  เล่นเครื่องดนตรีตามตัวโน๊ตเป็นทำนองเพลงและทำนองตัวโน๊ตดนตรี เขียน
จำแนกเสียงและองค์ประกอบทางดนตรี 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
วิเคราะห์และอภิปราย
องค์ประกอบของดนตรี 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านในระดับดี 

แผนภูมิองค์ประกอบของ
ดนตรีที่สื่ออารมณ์ประเภท
ต่างๆ 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านในระดับดี 

การอ่านเขียนโน้ตดนตรีไทย
และสากล 5 ระดบัเสียง 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านในระดับดี 

เล่นเครื่องดนตรีตามจังหวะ
และทำนอง 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านในระดับดี 

 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

คัดเลือกเพลง 1 เพลง  
เล่นเครื่องดนตรีตาม
ตัวโน๊ตเป็นทำนองเพลง
และทำนองตัวโน๊ตดนตรี 
เขียนจำแนกเสียงและ
องค์ประกอบทางดนตรี 

การสังเกต 
ตรวจผลงาน 

แบบประเมิน 
แบบประเมิน 

ผ่านในระดับดี 

 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการศึกษา /สำรวจ/นำเสนอ ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี เครื่องดนตรี จังหวะ เสียง
ทำนอง การประสานเสียง เครื่องดนตรีประกอบจังหวะสำรวจเพลงตามความรู้สึกของตนเอง ให้แต่ละกลุ่ม
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บันทึกลงในใบงาน เพลงใดฟังแล้วมีความสุข เพลงใดฟังแล้วซึ้งใจ เพลงใดฟังแล้วอยากเต้นรำ เพลงใดฟังแล้ว
สะใจ (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการคิด ให้คัดเลือกเพลง 1 เพลง จำแนกลักษณะของเสียงขับร้อง จังหวะ ทำนอง 
การประสานเสียง อารมณ์เพลง ลงในแบบวิเคราะห์ และจำแนกเครื่องดนตรีแต่ละวงลงในแผนภาพโครงเรื่อง 
(เวลา 3 ชั่วโมง) 
 8.3   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ศึกษา โน้ตดนตรีไทยสากลแล้วบันทึกลงในบรรทัด 5 เส้น 
แล้วอ่านตัวโน๊ตให้เพื่อนฟัง (เวลา  1 ชัว่โมง) 
 8.4    เลือกบทเพลง 1 บทเพลงแล้วเชื่อมโยงจากเสียงในบทเพลง มาเขียนเป็นตัวโน๊ต (เวลา 1 
ชั่วโมง) 
 8.5    ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติคัดเลือกเพลง 1 เพลง ร้องเพลงตามตัวโน๊ตเป็นทำนองเพลงและ
ทำนองตัวโน๊ตดนตรี เขียนจำแนกเสียงและองค์ประกอบทางดนตรี (เวลา 2 ชั่วโมง) 
  
9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
    1. บทเพลง 
  2. สมุดโน้ตบรรทัด 5 เส้น 
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  1.โรงเรียน 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เรื่อง ดนตรสีร้างสรรค์ 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 
จุดเน้น (ดีมาก)4                                 (ดี)3                    (พอใช้)2                   

(ปรับปรุง)1 
1. การร้องเพลง 

  

ร้องเพลงถูกต้อง
ตามเนื้อเพลง 
ทำนอง จังหวะ 
และสนุกกับการทำ
กิจกรรม 
 

ร้องเพลงถูกต้อง
ตามเนื้อเพลง 
ทำนอง จังหวะ แต่
ไม่ค่อยสนุกกับการ
ทำกิจกรรม 
 

ร้องเพลงไม่ค่อย
ถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ทำนอง 
จังหวะ และไม่
ค่อยสนุกกับการ
ทำกิจกรรม 
 

ร้องเพลงไม่
ถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ทำนอง 
จังหวะ และไม่
ค่อยสนุกกับการ
ทำกิจกรรม 
 

2 

2. การถ่ายทอด
ความรู้สึก  

ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมาย
ได้สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงที่ขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมาย
ได้ค่อนข้าง
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงที่ขับร้อง  

ถ่ายทอด
ความรู้สึกและสื่อ
ความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงที่ขับร้องบ้าง
เล็กน้อย  

ถ่ายทอด
ความรู้สึกและสื่อ
ความหมายได้ไม่
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงที่ขับร้อง 

2 

3. จำแนกเสียง
และองค์ประกอบ
ทางดนตรี 

จำแนกเสียงและ
องค์ประกอบทาง
ดนตรีตลอดทั้ง
เพลง 

จำแนกเสียงและ
องค์ประกอบทาง
ดนตรีเพียงบางตอน 

จำแนกเสียงได้แต่
บอกองค์ประกอบ
ทางดนตรีไม่ได้ 

จำแนกเสียงและ
องค์ประกอบทาง
ดนตรีไม่ได้ 

2 

รวม 24 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

21-24 ดีมาก 
17-20 ดี 
13-16 พอใช ้

ต่ำกว่า 13 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินเล่นเครื่องดนตรีตามตัวโน๊ต 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น        (ดีมาก) 4                   (ดี)  3                               (พอใช้)  2                     
(ปรับปรุง) 1 

1เล่นเครื่อง
ดนตรี 

เล่นเครื่องดนตรีได้
ถูกต้องตามตัวโน๊ต
ทำนอง 

เล่นเครื่องดนตรีได้
ค่อนข้างถูกต้อง
ตามตัวโน๊ตทำนอง 

เล่นเครื่องดนตรีได้
ถูกต้องตามตัวโน๊ต
ทำนอง 
เป็นบางส่วน 

เล่นเครื่องดนตรี
ไม่ถูกต้องตาม
ตัวโน๊ตทำนอง 

2 

2.การถ่ายทอด
ความรู้สึกของผู้
เล่นดนตรี  

ผู้เล่นดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมาย
ได้สอดคล้องกับเนื้อ
เพลง 

ผู้เล่นดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมาย
ได้ค่อนข้าง
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลง 

ผู้เล่นดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมาย
ได้สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงบางส่วน 

ผู้เล่นดนตรี
ถ่ายทอด
ความรู้สึกและสื่อ
ความหมายไม่
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลง 

2 

3. เขียนจำแนก
เสียงและ
องค์ประกอบทาง
ดนตรี 

เขียนจำแนกเสียง
และองค์ประกอบ
ทางดนตรีได้ตลอด
ทั้งเพลง 

เขียนจำแนกเสียง
และองค์ประกอบ
ทางดนตรีได้เกือบ
ทั้งเพลง 

เขียนจำแนกเสียง
และองค์ประกอบ
ทางดนตรีได้
บางส่วน 

เขียนจำแนกเสียง
และองค์ประกอบ
ทางดนตรีไม่ได้ 

2 

4. นำความรู้
ประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์
เสียงเพลงได้
เหมาะสม 

สามารถนำความรู้
ประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์
เสียงเพลงได้
เหมาะสม 

สามรถนำความรู้
ประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์
เสียงเพลงได้
เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ ่

นำความรู้
ประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์
เสียงเพลงได้
เหมาะสมบางส่วน 

นำความรู้
ประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์
เสียงเพลงได้ไม่
เหมาะสม 

2 

รวม 32 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีสร้างสรรค ์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา 10 ชั่วโมง 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
29-32 ดีมาก 
25-28 ดี 
21-24 พอใช ้

ต่ำกว่า 21 ปรับปรุง 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

 
คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
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หน่วยการเรียบนรู้ที่ 6 
รายวิชาพ้ืนฐาน                    กลุม่สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  สร้างสรรค์เสียงเพลง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา  5 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 2.1เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
        ตัวชี้วัด        
 ป.5/5 ขับร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะกับวัย  
 ป.5/6 ด้นสดง่าย ๆ โดยประโยคเพลงแบบ  ถาม – ตอบ 
 ป.5/7 ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ 
 
2.  สาระสำคัญ  
 การร้องเพลงสากลหรือไทยสากล การร้องเพลงประสานเสียง การสร้างสรรค์ ประโยคเพลง  
ถาม – ตอบ  การบรรเลงเพลงดนตรีประกอบกิจกรรมการเล่าเรื่อง เป็นการสื่ออารมณ์ตามจินตนาการ การ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1  การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ 
3.1.2  การบรรเลงทำนองด้วยเครื่องเสียง 
3.1.3  การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น 
3.1.4  การร้องเพลงสากล หรือ เพลงไทยสากล 
3.1.5  การร้องเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round 

      3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการนำความรู้ไปใช้, ทักษะการระบุ, การจำแนกประเภท 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มุ่งม่ันในการทำงาน 
5.2  รักความเป็นไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะมีวินัย 
5.4  อยู่อย่างพอเพียง 
5.5  มีวินัย 
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6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1  ร้องเพลงกลุ่มและรายบุคคล 
6.2  การร้องประโยคเพลง ถาม – ตอบ โดยไม่มีการฝึกซ้อม 
6.3 การบรรเลงดนตรีร่วมกับกิจกรรมการแสดงตามจินตนาการ  

      ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบรรเลงดนตรี เพลงไทยสากลและการด้นสด และแสดงท่าประกอบเพลงตาม
จินตนาการ 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ร้องเพลงกลุ่มและรายบุคคล ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่าน 6ข้อขึ้นไป 
การร้องประโยคเพลง ถาม – ตอบ 
โดยไม่มีการฝึกซ้อม 

การสังเกต แบบประเมิน 
การสังเกต 

ผ่าน 6ข้อขึ้นไป 

การบรรเลงดนตรีร่วมกับกิจกรรม
การแสดงตามจินตนาการ 

การสังเกต แบบประเมิน 
การสังเกต 

ผ่านในระดับดี 

  
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การร้องเพลงไทยสากล
และการด้นสด และ
แสดงท่าประกอบเพลง
ตามจินตนาการ 

การสังเกต แบบประเมิน 
การสังเกต 

ผ่านในระดับดี 

 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการศึกษา หลักการ วิธีการและขั้นตอนการขับร้องเพลงไทยโดย
เขียนเพลงแผ่นพับ (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.2    ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ฟังการขับร้องเพลงไทย  เพลงไทยสากล จากวีซีดี สรุปหลักการร้อง
เพลงไทยและเพลงไทยสากล (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.3   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ร้องเพลงไทย และเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง คนละ 1 
เพลง (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.4  ศึกษาความรู้ การด้นสด ฝึกปฏิบัติเขียนเนื้อเพลง แบบด้นสด นำเสนอเพลงแบบด้นสด ตอบโต้
หน้าชั้นเรียน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
 8.5  ใช้กระบวนการกลุ่มร้องเพลงไทย เพลงไทยสากลและการด้นสด และแสดงท่าประกอบเพลงตาม
จินตนาการของแต่ละกลุ่ม (เวลา 1 ชั่วโมง) 
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9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
  1. เพลง 
  2. วีซีด ี
  3. ด้นสด 
  4. เครื่องดนตรี 
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องเรียนและห้องดนตรี 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เรื่อง สร้างสรรค์เสียงเพลง 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 
จุดเน้น 

(ดีมาก)4                                   (ดี)3                          (พอใช้)2                    
(ปรับปรุง)1 

1. การร้องเพลง ร้องเพลงถูกต้องตาม
เนื้อเพลง ทำนอง 
จังหวะและสนุกกับการ
ทำกิจกรรม 

รอ้งเพลงถูกต้อง
ตามเนื้อเพลง 
ทำนอง จังหวะแต่
ไม่ค่อยสนุกกับการ
ทำกิจกรรม 

ร้องเพลงไม่ค่อย
ถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ทำนอง 
จังหวะและไม่ค่อย
สนุกกับการทำ
กิจกรรม 

ร้องเพลงไม่
ถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ทำนอง 
จังหวะและไม่
สนุกกับการทำ
กิจกรรม 

2 

2. การถ่ายทอด
ความรู้สึก  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
สื่อความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อเพลง
ที่ขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมาย
ได้ค่อนข้าง
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงที่ขับร้อง 

ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมาย
ได้สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงที่ขับร้อง
บางส่วน 

ถ่ายทอด
ความรู้สึกและสื่อ
ความหมายไม่
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงที่ขับร้อง 

2 

3. การแสดงที่ 
ดึงดูดใจ 

แสดงท่าประกอบเพลง
ได้ดึงดูดใจผู้ชมตลอด
ทั้งเพลง 

แสดงท่าประกอบ
เพลงได้ดึงดูดใจ
ผู้ชมเพียงบางตอน 

แสดงท่าประกอบ
เพลงค่อนข้างดึงดูด
ใจผู้ชม 

แสดงท่าประกอบ
เพลงไม่ดึงดูดใจ
ผู้ชมเลย 

2 

รวม 24 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

21-24 ดีมาก 
17-20 ดี 
13-16 พอใช ้

ต่ำกว่า 13 ปรับปรุง 
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เกณฑป์ระเมินรอ้งเพลงไทย สากล ด้นสด และแสดงท่าทางประกอบ 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น 
          (ดีมาก)4                             (ดี)3                         (พอใช้)2                   
(ปรับปรุง)1 

1. การร้องเพลง ร้องเพลงถูกต้องตาม
เนื้อเพลง ทำนอง 
จังหวะและสนุกสนาน 

ร้องเพลงถูกต้อง
ตามเนื้อเพลง 
ทำนอง จังหวะและ
สนุกสนานได้ส่วน
ใหญ ่

ร้องเพลงไม่ค่อย
ถูกต้องตามเนื้อเพลง 
ทำนอง จังหวะมี
ความสนุกสนานได้
ส่วนน้อย 

ร้องเพลงไม่
ถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ทำนอง 
จังหวะและไม่
สนุกสนานเลย 

4 

2. การถ่ายทอด
ความรู้สึก  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
สื่อความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อเพลง
ทั้งหมด  

ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมาย
ได้สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงได้ส่วนใหญ่ 

ถ่ายทอดความรู้สึก
และสื่อความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงไดบ้างส่วน 

ถ่ายทอด
ความรู้สึกและสื่อ
ความหมาย
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลงไม่ได้เลย 

3 

3.การแสดงท่า
ประกอบ 

แสดงท่าทางประกอบ
ได้สอดคล้องกับเนื้อ
เพลง 

แสดงท่าทาง
ประกอบส่วนใหญ่
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลง 

แสดงท่าทาง
ประกอบสอดคล้อง
กับเนื้อเพลงบางส่วน 

แสดงท่าทาง
ประกอบไม่
สอดคล้องกับเนื้อ
เพลง 

2 

4. การแสดงที่ 
ดึงดูดใจ 

แสดงท่าประกอบเพลง
ได้ดึงดูดใจผู้ชมตลอด
ทั้งเพลง 

แสดงท่าประกอบ
เพลงได้ดึงดูดใจ
ผู้ชมเพียงบางตอน 

แสดงท่าประกอบ
เพลงค่อนข้างดึงดูด
ใจผู้ชม 

แสดงท่า
ประกอบเพลงไม่
ดึงดูดใจผู้ชมเลย 

1 

รวม 40 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
36-40 ดีมาก 
31-35 ดี 
26-30 พอใช ้

ต่ำกว่า 30 ปรับปรุง 



 

                  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ป.๕ พุทธศักราช 2563 หน้า ๔๔ 
  

 

เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   สร้างสรรค์เสียงเพลง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  5  ชั่วโมง 
 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
รายวิชาพ้ืนฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ดนตรีสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา  5 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
       ตัวชี้วัด        
 ป.5/1 อธิบายความสำคัญระหว่างดนตรี กับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 ป.5/2 อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
  
2.  สาระสำคัญ 
 ดนตรีกับงานประเพณีเก่ียวกับบทเพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น และบทบาทในงานประเพณีใน
ท้องถิ่น บทบาททางดนตรีในแต่ละประเพณี คุณค่าทางคนตรีที่มาจากแหล่งวัฒนธรรม คุณค่าทางสังคม
ประวัติศาสตร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1  ดนตรีกับงานประเพณี 
 - บทเพลงในงานประเพณีท้องถิ่น 
 - บทบาทของดนตรีในแต่ละประเพณี 
3.1.2  คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม 
 - คุณค่าทางสังคม 
 - คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

      3.2  สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

 
 
 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการสำรวจ, เชื่อมโยง 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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5.1  มุ่งม่ันในการทำงาน 
5.2  รักความเป็นไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะมีวินัย 
5.4  อยู่อย่างพอเพียง 
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  รายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 6.2  การนำเสนอ ผลงาน เชน่ จัดบอร์ด นิทรรศการ  ฯลฯ   เรื่องคุณค่าของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 
     ลักษณะงานสุดท้าย 
 จัดทำผลงาน เช่น จัดบอร์ด นิทรรศการ ฯลฯ   เรื่องคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
แล้วนำเสนอ 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
รายงานเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่าน 6 ข้อ ขึ้นไป 

การนำเสนอ ผลงาน เช่น 
จัดบอร์ด นิทรรศการ  
ฯลฯ   เรื่องคุณค่าของ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ที่ต่างกัน 

การสังเกต แบบประเมินการ
สังเกต 

 ผ่านในระดับดี 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
 จัดทำผลงาน  เรื่อง
คุณค่าของดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับดี 

 
 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1 กำหนด, สำรวจ, รวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมในท้องถิ่นและ
ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ  (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีและบทบาทของดนตรี แล้วสรุปเป็นรายงาน 
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(เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.3  กำหนด รวบรวมข้อมูลดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันและที่ควรแก่การอนุรักษ์  
(เวลา 1 ชั่วโมง ) 
 8.4   อภิปรายและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
(เวลา 1 ชั่วโมง ) 
 
9.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
  1. ตัวอย่างดนตรีและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ชุมชนในท้องถิ่น 
  2. ห้องเรียน 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เรื่อง ดนตรสีื่อสาร 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 
จุดเน้น 

(ดีมาก)4                                   (ดี)3                          (พอใช้)2                    
(ปรับปรุง)1 

1. การอนุรักษ์
ดนตรีและ
ประเพณีท้องถิ่น 

การอนุรักษ์ดนตรีและ
ประเพณีท้องถิ่นได้
ละเอียด ชัดเจน 

การอนุรักษ์ดนตรี
และประเพณี
ท้องถิ่นได้ค่อนข้าง
ละเอียด  

การอนุรักษ์ดนตรี
และประเพณีท้องถิ่น
ได้บางส่วน 

การอนุรักษ์
ดนตรีและ
ประเพณีท้องถิ่น 
ไมไ่ด้ 

2 

2. ความสัมพันธ์
ของเนื้อหาในบท
เพลงกับชีวิตใน
ท้องถิ่น  

บอกความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาในบทเพลงกับ
วิถีชีวิตในท้องถิ่นได้
ละเอียด เข้าใจง่าย 

ความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาในบทเพลง
กับชีวิตในท้องถิ่น 
ได้ค่อนข้างละเอียด 
เข้าใจง่าย 

ความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาในบทเพลงกับ
ชีวิตในท้องถิ่น 
ได้ไม่ค่อยละเอียด  

ความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาในบท
เพลงกับชีวิตใน
ท้องถิ่น 
ไม่ได้ 

2 

3.วิเคราะห์
คุณค่าของการ
อนุรักษ์ ไม่
อนุรักษ์ดนตรีกับ
ประเพณี 

วิเคราะห์คุณค่าของ
การอนุรักษ์ ไม่อนุรักษ์
ดนตรีกับประเพณี
ละเอียดถูกต้อง
มากกว่า 5 ข้อขึ้นไป 

วิเคราะห์คุณค่าของ
การอนุรักษ์ ไม่
อนุรักษ์ดนตรีกับ
ประเพณีละเอียด
ถูกต้อง  
3 ข้อ 

วิเคราะห์คุณค่าของ
การอนุรักษ์ ไม่
อนุรักษ์ดนตรีกับ
ประเพณีละเอียด
ถูกต้องมากกว่า3 ข้อ 

วิเคราะห์คุณค่า
ของการอนุรักษ์ 
ไม่อนุรักษ์ดนตรี
กับประเพณี
ละเอียดถูกต้อง
น้อยกว่า3 ข้อ 

2 

รวม 24 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
21-24 ดีมาก 
17-20 ดี 
13-16 พอใช ้

ต่ำกว่า 13 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 
จุดเน้น 

(ดีมาก)4                                   (ดี)3                          (พอใช้)2                    
(ปรับปรุง)1 

1. บอก
ความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ 

บอกความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

บอกความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆส่วนใหญ่ถูกต้อง
ชัดเจน 

บอกความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆถูกต้องชัดเจน 
บางส่วน 

บอกความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆ 
ไม่ได้ 

2 

2. การนำเสนอ
ผลงาน  

การนำเสนอผลงาน 
ได้ชัดเจนครอบคลุม
เนื้อหา 

การนำเสนอผลงาน 
ส่วนใหญ่ได้ชัดเจน
ครอบคลุมเนื้อหา 

การนำเสนอผลงาน 
ได้ชัดเจนครอบคลุม
เนื้อหาบางส่วน 

การนำเสนอผลงาน
ไม่ชัดเจนไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

2 

3.การวิเคราะห์
คุณค่าของดนตรี
ที่มาจาก
วัฒนธรรมที่
ต่างกัน 

การวิเคราะห์คุณค่า
ของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 
ได้ชัดเจน 

การวิเคราะห์คุณค่า
ของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกันได้
ชัดเจน 
ส่วนใหญ่ 

การวิเคราะห์คุณค่า
ของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 
ได้ชัดเจนบางส่วน 

การวิเคราะห์คุณค่า
ของดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน
ไม่ได้ 

2 

4.การนำความรู้
ไปใช้ 

สามรถนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สามรถนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ส่วนใหญ่ 

สามรถนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้บางส่วน 

สามรถนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน
ไม่ได้เลย 

2 

รวม 32 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
32-36 ดีมาก 
27-31 ดี 
22-26 พอใช ้

ต่ำกว่า 22 ปรับปรุง 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดนตรีสื่อสาร 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  5  ชัว่โมง 
 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
รายวิชาพ้ืนฐาน                     กลุม่สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  นาฏลีลา                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา 9 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
        ตัวชี้วัด        
 ป.5/1 บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์ 
 ป.5/2 แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวความคิดของตน 
 ป.5/3 แสดงนาฏศิลป์ โดยเนน้การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการ 
แสดงออก 
 ป.5/4 มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ 
 
2.  สาระสำคัญ 
 องค์ประกอบของนาฏศิลป์ จังหวะ ทำนอง คำร้อง นาฏยศัพท์  การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง
หรือท่าทางประกอบเรื่องราว ก่อให้เกิดคุณค่าและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เขียนโครงเรื่องหรือ 
บทละครสั้น ๆ ได้ 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1  องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
 - จังหวะ ทำนอง คำร้อง 
 - ภาษา นาฏยศัพท์ 
 - อุปกรณ์  
3.1.2  การแสดงนาฏศิลป์  
 - ระบำ 
 - ฟ้อน 
 - รำวงมาตรฐาน 
 

 
  3.1.3 องค์ประกอบของละคร 
   -เลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง 
   -บทละครสั้น ๆ 
   3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
              ไม่มี 
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4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการสรุปลงความเห็น, นำความรู้ไปใช้, ทำให้กระจ่าง 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  มุ่งม่ันในการทำงาน 
5.2  รักความเป็นไทย 
5.3   มีจิตสาธารณะมีวินัย 
5.4  อยู่อย่างพอเพียง 
 

6. ชิน้งาน/ภาระงาน 
6.1  ผังมโนทัศน์แสดงองค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
6.2  ร่วมกันประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงและเรื่องราวตามความคิดของตน และแสดงผลงาน   
6.3  แสดงนาฏศิลป์ประเภท ระบำ ฟ้อนและรำวงมาตรฐาน  
6.4 เข้าร่วมกลุ่มเพ่ือร่วมกันเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 แบ่งกลุ่ม 4-5 คน เขียนโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ กลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วออกมาแสดงท่าทางประกอบ
หน้าชั้นเรียน 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ผังมโนทัศน์แสดง
องค์ประกอบของ
นาฏศิลป์ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่าน 6 ข้อ ขึ้นไป 

ร่วมกันประดิษฐ์ท่าทาง
ประกอบเพลงและ
เรื่องราวตามความคิด
ของตน และแสดงผล
งาน   

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน   ผ่าน  6  ข้อขึ้นไป 

แสดงนาฏศิลป์ประเภท 
ระบำ ฟ้อนและรำวง
มาตรฐาน 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน   ผ่านระดับด ี

เข้าร่วมกลุ่มเพ่ือร่วมกัน
เขียนเค้าโครงเรื่องหรือ
บทละครสั้น ๆ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน   ผ่านระดับด ี
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 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
 เขียนโครงเรื่องหรือบท
ละครสั้น ๆ  

สังเกตการแสดง แบบประเมิน 
การสังเกต 

ผ่านระดับดี 

 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1 ปูพื้นความรู้ สาธิตการแสดงนาฏศิลป์ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วทำผังมโนทัศน์แสดง
องค์ประกอบของนาฏศิลป์  (เวลา 2 ชัว่โมง) 
 8.2   นักเรียนร่วมกันนำองค์ประกอบนาฏศิลป์มาแสดงนาฏศิลป์ประกอบเพลง ทำนอง จังหวะและ
เพลงที่ใช้อุปกรณ ์ (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.3   เลือกเพลงหรือเรื่องราวมาประดิษฐ์ท่าทางประกอบตามความคิดของตน แล้วฝึกและแสดงท่าทาง
ประกอบเพลงหรือเรื่องราว  (เวลา 2 ชัว่โมง) 
 8.4   ปฏิบัตินาฏศิลป์ประเภท ระบำ ฟ้อน รำวงมาตรฐาน  (เวลา 1 ชัว่โมง) 
 8.5    แบ่งกลุ่ม 4-5 คน เขียนโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ กลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วออกมาแสดงท่าทาง
ประกอบหน้าชั้นเรียน  (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
  1.เทปเพลง 
  2. CD 
  3. ตัวอย่างการเขียนโครงเรื่องหรือบทละคร 
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  1. โรงเรียนและชุมชน 
  2. ห้องเรียน 
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แบบประเมินชิน้งาน/ภาระงาน 

 เรื่อง นาฏลีลา 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 

 
 

 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น (ดีมาก)4                               (ดี)3                         (พอใช้)2                    
(ปรับปรุง)1 

1.ร้องเพลงและแสดง
ท่าทางผ่านภาษาท่า
นาฏศัพท์ 

ร้องเพลง และแสดง
ท่าทางผ่านภาษาท่า
นาฏศัพท์ได้สื่อ
ความหมายชัดเจน 

ร้องเพลง และแสดง
ท่าทางผ่านภาษาท่า
นาฏประกอบเพลง
ความหมายค่อนข้าง
ชัดเจน 

ร้องเพลง และ
แสดงท่าทางผ่าน
ภาษาท่านาฏ
ประกอบเพลง
ความหมายไม่ค่อย
ชัดเจน 

ร้องเพลง และแสดง
ท่าทางผ่านภาษาท่า
นาฏประกอบเพลง
ความหมายไมช่ัดเจน 

2 

2. การแสดงออก
ผ่านนาฏศิลป์  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์ประกอบ
ความหมายชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์ประกอบ
ความหมายได้ค่อนข้าง
ชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์
ประกอบ
ความหมายไม่ค่อย
ชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์ประกอบ
ความหมายไม่ชัดเจน 

2 

3. ความสวยงาม
อ่อนช้อย 

แสดงออกผ่านภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์ได้
สวยงามอ่อนช้อย และ
พร้อมเพรียงกัน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ได้
ค่อนข้างสวยงาม และ
พร้อมเพรียงกัน 

แสดงออกผ่าน
ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ไม่ค่อยได ้
หรือไมส่วยงาม 
และไมพ่ร้อมเพรียง
กัน 

แสดงออกผ่านภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์
ไมด้่ หรือไม่สวยงาม 
และไม่พร้อมเพรียง
กัน 

2 

รวม 24 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
21-24 ดีมาก 
17-20 ดี 
13-16 พอใช ้

ต่ำกว่า 13 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินการเขียนโครงเรื่องหรือบทละครสั้นๆ 

  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น (ดีมาก)4                                 (ดี)3                                 (พอใช้)2                    
(ปรับปรุง)1 

1.ความน่าสนใจ เนื้อหาของเรื่อง
น่าสนใจมาก 

เนื้อหาของเรื่องส่วน
ใหญ่น่าสนใจ 

เนื้อหาของเรื่อง
บางส่วนน่าสนใจ 

เนื้อหาของเรื่องไม่น่า
น่าสนใจ 

2 

2. การแสดงท่าทาง
ประกอบเรื่อง  

แสดงท่าทางประกอบ
ได้สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่อง 
 

แสดงท่าทางประกอบ
ได้ส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง 

แสดงท่าทาง
ประกอบได้
บางส่วนสอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง 

แสดงท่าทางประกอบ
ไม่สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่อง 

2 

3. การนำเสนอ
ผลงาน 

การนำเสนอผลงาน
แปลกใหม่น่าสนใจ 

การนำเสนอผลงาน 
แปลกใหม่น่าสนใจเป็น
ส่วนใหญ่ 

การนำเสนอผลงาน 
แปลกใหม่น่าสนใจ
บางส่วน 

การนำเสนอผลงาน 
ไม่มีความแปลกใหม่
และไม่น่าสนใจ 

2 

4.การนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 

สามรถนำความรู้เรื่อง
การเขียนโครงเรื่อง
และบทละครไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

สามรถนำความรู้เรื่อง
การเขียนโครงเรื่อง
และบทละครไป
ประยุกต์ใช้ได้ส่วนใหญ่ 

สามรถนำความรู้
เรื่องการเขียนโครง
เรื่องและบทละคร
ไปประยุกต์ใช้ได้
บางส่วน 

สามรถนำความรู้เรื่อง
การเขียนโครงเรื่อง
และบทละครไป
ประยุกต์ใช้ไม่ได้เลย 

2 

รวม 32 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
29-32 ดีมาก 
25-28 ดี 
21-24 พอใช ้

ต่ำกว่า 21 ปรับปรุง 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 นาฏลีลา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  9  ชั่วโมง 
 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องทีต่รงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรยีนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
รายวิชาพ้ืนฐาน                     กลุม่สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  นาฏศิลป์ไทย            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา 5 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
      ตัวช้ีวัด        
 ป.5/5 เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ 
 ป.5/6 บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง 
 
2.  สาระสำคัญ 
 ชม  เปรียบเทียบ  การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  สื่อ
ความรู้สึก  สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ    
3.1.2  บอกประโยชน์ที่ได้รับจาการชมการแสดง 
 - หลักในการชมการแสดง 
 - การถ่ายทอดความรู้สึก และคุณค่าของการแสดง  

     3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการเปรียบเทียบ, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  มีวินัย 
5.2  ใฝ่เรียนรู ้
5.3  รักความเป็นไทย 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  ผังมโนทัศน์แสดงการเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
6.2  ผังมโนทัศน์แสดงความรู้สึกและคุณค่าการแสดง 
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      ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนชมการแสดงแล้ววิเคราะห์การแสดง  บอกถึงประโยชน์และคุณค่าของการแสดงนั้นๆ 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ผังมโนทัศน์แสดงการ
เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 
 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่าน 6 ข้อ ขึ้นไป 

ผังมโนทัศน์แสดง
ความรู้สึกและคุณค่าการ
แสดง 
 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน   ผ่าน  6  ข้อขึ้นไป 

  
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
แสดง   

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับดี 

 
 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1   เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในประวัติความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด
ต่างๆ  สะท้อนออกมาโดยผังมโนทัศน์แล้วนำเสนอผลงาน  (เวลา 2 ชั่วโมง) 
 8.2   ระบุประเด็นการชมการแสดงประมูลข้อมูลที่เก่ียวข้องจากการคิดในการชมการแสดง    
(คิดทางกว้าง, คิดลึกซึ้ง, คิดอย่างละเอียด, คิดในระยะไกล)  (เวลา 1 ชัว่โมง) 
 8.3   วิเคราะห์ข้อมูลการชมการแสดง  แล้วระบุประโยชน์  ลงความเห็น  ตัดสินใจ  ทำนายอนาคตโดย
ประเมินทางเลือกใช้เหตุผลคิดคุณค่าของการแสดง (เวลา 2 ชั่วโมง) 
  
9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
  1.ใบความรู้ 
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  1. ห้องเรียน 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เรื่อง นาฏศิลป์ไทย 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น (ดีมาก)4                                 (ดี)3                                 (พอใช้)2                    
(ปรับปรุง)1 

1. การรำวง
มาตรฐาน 

 การรำวงมาตรฐาน
ได้สวยงามท่ารำ
ถูกต้องสื่อ
ความหมายชัดเจน
ทุกเพลง 

การรำวงมาตรฐานได้
สวยงามท่ารำถูกต้อง
สื่อความหมายชัดเจน2
เพลง 

การรำวงมาตรฐาน
ได้สวยงามท่ารำ
ถูกต้องสื่อ
ความหมายชัดเจน1

เพลง 

การรำวงมาตรฐาน
ได้สวยงามท่ารำ
ถูกต้องสื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจนเลย 

2 

2. การแสดงออก
ผ่านนาฏศิลป์  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์สื่อ
ความหมายชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์สื่อ
ความหมายได้ค่อนข้าง
ชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์
ความหมายไม่ค่อย
ชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์
ความหมายไม่
ชัดเจน 

2 

3. ความสวยงาม
อ่อนช้อย 

แสดงออกผ่านภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์ได้
สวยงามอ่อนช้อย 
และพร้อมเพรียงกัน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ได้
ค่อนข้างสวยงาม และ
พร้อมเพรียงกัน 

แสดงออกผ่าน
ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ไม่ค่อยได ้
หรือไมส่วยงาม 
และไมพ่ร้อมเพรียง
กัน 

แสดงออกผ่าน
ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ไม่ได ้หรือไม่
สวยงาม และไม่
พร้อมเพรียงกัน 

2 

รวม 24 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
21-24 ดีมาก 
17-20 ดี 
13-16 พอใช ้

ต่ำกว่า 13 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินวิเคราะห์ข้อมลูการชมการแสดง 
 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 

จุดเน้น (ดีมาก)4                                 (ดี)3                                 (พอใช้)2                    
(ปรับปรุง)1 

1. การชมการแสดง มีมารยาทในการชม
การแสดง 

ส่วนใหญ่มีมารยาทใน
การชมการแสดง 

บางส่วนมีมารยาทใน
การชมการแสดง 

ไม่มีมารยาทในการ
ชมการแสดง 

2 

2. การติชมการ
แสดงอย่างมีเหตุผล  

ใช้เหตุผลวิเคราะห์
ข้อมูลได้สมเหตุสมผล 

ใช้เหตุผลวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนใหญ่
สมเหตุสมผล 

ใช้เหตุผลวิเคราะห์
ข้อมูลบางส่วน
สมเหตุสมผล 

ใช้เหตุผลวิเคราะห์
ข้อมูลไม่
สมเหตุสมผล 

2 

3. นำความรู้ที่ได้
จากการชมไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

สามารถนำความรู้ที่ได้
จากการชมไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

สามารถนำความรู้ที่ได้
จากการชมไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ส่วน
ใหญ ่

สามารถนำความรู้ที่
ได้จากการชมไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
บางส่วน 

ไม่สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการ
ชมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

2 

รวม 24 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
20-24 ดีมาก 
15-19 ดี 
10-14 พอใช ้

ต่ำกวา่ 10 ปรับปรุง 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 นาฏศิลป์ไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     เวลา 5  ชั่วโมง 
 

คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
รายวิชาพ้ืนฐาน                     กลุม่สาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  นาฏศิลป์พื้นบ้าน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา 5 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
  
      ตัวช้ีวัด        
 ป.5/1 เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น 
 ป.5/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
  
2.  สาระสำคัญ  
 การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีได้
อย่างมีคุณค่า 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3.1.1  การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ 
          - การแสดงพ้ืนบ้าน        

    3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
              ไม่มี 
 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด ทักษะการเปรียบเทียบ, การคิดลึกซึ้ง 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5.2  มีวินัย 
5.3  ใฝ่เรียนรู้  
5.4   รักความเป็นมา 
5.5   มีจิตสาธารณ 
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6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
6.1  ผังมโนทัศน์แสดงการเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านต่าง ๆ 
6.2  ผังมโนทัศน์แสดงการเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคต่าง ๆ 
    ลักษณะงานสุดท้าย 

 นำเสนอ การแสดงพ้ืนบ้านที่สะท้อนประเพณีวัฒนธรรม 1 ชุดการแสดง สะท้อนวิถีชีวิต เอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิน่ การพัฒนาคนในท้องถิ่นได้อย่างไร และแสดงความประทับใจของตนเองที่มีต่อการแสดงพ้ืนบ้าน 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 7.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ผังมโนทัศน์แสดงการ
เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์พ้ืนบ้านต่าง ๆ 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่าน6ข้อไป 

ผังมโนทัศน์แสดงการ
เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้านภาค
ต่าง ๆ 

การสังเกตการแสดง แบบประเมินการ
สังเกต 

ผ่าน6ข้อไป 

 
 7.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแสดงพ้ืนบ้านที่
สะท้อนประเพณี
วัฒนธรรม 

สังเกตการแสดง แบบประเมิน ผ่านในระดับดี 

 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8.1   ใช้กระบวนการศึกษา นำเสนอ โดยชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านสี่ภาค  เช่น  ฟ้อนเล็บ รำกลอง
ยาว เซิ้งกระติ๊บ เต้นกำรำเคียว มโนราห์ ฟ้อนสาวไหม สรุปเอกลักษณ์ของการแสดงแต่ละชุด   
(เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.2   ใช้กระบวนการศึกษาการเปรียบเทียบ นาฏศิลป์พื้นบ้านแต่ละภาค นำเสนอหน้าชั้นเรียน    
(เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.3   รวบรวม, เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหน้าที่ บทบาทในงานนาฏศิลป์ แล้วหาส่วนประกอบที่มี
อิทธิพลต่อเรื่องที่คิด (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.4   ใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติรำนาฏศิลป์พื้นบ้าน 2 ภาค   (เวลา 1 ชั่วโมง) 
 8.5   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม นำเสนอ การแสดงพ้ืนบ้านที่สะท้อนประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นกลุ่มละ    1 ชุด การแสดง    (เวลา 1 ชั่วโมง) 
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9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1 ส่ือ 
  1.การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคต่าง ๆ 
  2. VCD การแสดงนาฏศิลป์ 4 ภาค 
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  1.ห้องเรียน 
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แบบประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 
เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 
จุดเน้น      (ดีมาก)4                               (ดี)3                            (พอใช้)2                          

(ปรับปรุง)1 
1. ข้อมูลเกีย่วกับ
การไหว้คร ู

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ไหว้ครไูด้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและชัดเจน 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ไหว้ครไูด้ค่อนข้างถูกต้อง 
และครบถ้วน 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ไหว้ครไูม่ค่อยถูกต้อง และ
ไม่ครบถว้น 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ไหว้ครไูม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน 

2 

2. การบอกความ
เป็นมาของการแสดง
นาฏศิลป์  

บอกความเป็นมาของ
การแสดงนาฏศิลปไ์ด้
ถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย  

บอกความเป็นมาของการ
แสดงนาฏศลิป์ได้ถูกต้อง
ค่อนข้างชัดเจน   

บอกความเป็นมาของการ
แสดงนาฏศลิป์ได้ไม่ค่อย
ถูกต้อง  

บอกความเป็นมาของ
การแสดงนาฏศิลปไ์มไ่ด ้

2 

3. ความเรียบร้อย
ของผลงาน 

คิดท่าการแสดง
นาฏศิลป์และบันทึก
ข้อมูลเรยีบร้อย สะอาด 
สวยงาม 

คิดท่าการแสดงนาฏศลิป์
และบันทึกข้อมูลค่อนข้าง
เรียบร้อย สะอาด  

คิดท่าการแสดงนาฏศลิป์
และบันทึกข้อมูลบางส่วน
เรียบร้อย มีรอยลบ หรือ
ขีดฆ่า  

คิดท่าการแสดง
นาฏศิลป์และบันทึก
ข้อมูลไมเ่รียบร้อย มรีอย
ลบ หรือขีดฆ่า 

2 

4. ความร่วมมือกัน
ทำกิจกรรม 
 

มีการแบ่งหน้าท่ีทำงาน
อย่างชัดเจน และทุกคน
ปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มีการแบ่งหน้าที่ทำงาน
อย่างชัดเจน และสมาชิก
ส่วนใหญ่ปฏิบตัิตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

มีการแบ่งหน้าท่ีทำงานแต่
ไม่คอยชัดเจน สมาชิกส่วน
ใหญ่ไม่ปฏิบัตติามหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 

มีการแบ่งหน้าท่ีทำงาน
แต่ไม่ชัดเจน และ
สมาชิกส่วนใหญไ่ม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2 

5. ความสวยงาม
อ่อนช้อย 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ได้
สวยงามอ่อนช้อย และ
พร้อมเพรียงกัน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ไดค้่อนข้าง
สวยงาม และพร้อมเพรียง
กัน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ไมค่่อยได้
หรือไมส่วยงามไม่พร้อม
เพรียงกัน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ไมไ่ด้ 
หรือไมส่วยงาม ไม่พร้อม
เพรียงกัน 

2 

รวม 40 

 
เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
31-40 ดีมาก 
21-30 ดี 
11-20 พอใช ้

ต่ำกว่า 11 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินการแสดงพ้ืนบ้านท่ีสะท้อนประเพณีวัฒนธรรม 
 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน น้ำหนัก 
จุดเน้น (ดีมาก)4                                       (ดี)3                                (พอใช้)2                          

(ปรับปรุง)1 
1. การแสดงออก
สอดคล้องกับ
ประเพณีนั้นๆ 

การแสดงออก
สอดคล้องกับ
ประเพณีนั้นๆ 

 การแสดงออกส่วน
ใหญ่สอดคล้องกับ
ประเพณีนั้นๆ 

 การแสดงออกบางส่วน
สอดคล้องกับประเพณี
นั้นๆ 

 การแสดงออกไม่
สอดคล้องกับประเพณี
นั้นๆ 

2 

2. ความสมจริงใน
การแสดง  

แสดงออกได้สมจริง แสดงออกได้ส่วนใหญ่
สมจริง 

แสดงออกได้บางส่วน
สมจริง 

แสดงออกได้ไม่สมจริง 2 

3. ความอ่อนช้อย
สวยงาม 

การแสดงมีความอ่อน
ช้อยสวยงาม 

การแสดงส่วนใหญ่มี
ความอ่อนช้อยสวยงาม 

การแสดงบางส่วนมี
ความอ่อนช้อยสวยงาม 

การแสดงไม่มีความ
อ่อนช้อยสวยงาม 

2 

4. การแสดง 
สะท้อนให้เป็น
เอกลักษณ์อย่าง
ชัดเจน 

การแสดง 
สะท้อนให้เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นได้
อย่างชัดเจน 

การแสดง 
สะท้อนให้เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ชัดเจน 

การแสดง 
สะท้อนให้เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นได้
ชัดเจนบางส่วน 

การแสดง 
สะท้อนให้เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นไม่
ชัดเจน 

2 

รวม 32 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
29-32 ดีมาก 
25-28 ดี 
21-24 พอใช ้

ต่ำกว่า 21 ปรับปรุง 
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เกณฑ์  ค่าเฉล่ีย 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 

แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10    นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เวลา  5 ชั่วโมง 

 
คำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกำหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

๑.นางธนพร  อรชร                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒.นายปรีดี  ภมรสูตร                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓.นายภัทรพล  สุรชิต                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔.นางสุนีย์  ชิวปรีชา                          ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕.นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร                     ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖.นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น           ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗.นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ                    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘.นางสาวอโนทัย  สองเมือง                  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙.นางสาวถิรนันท์  จำปาวงค์                 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๐.นายสุขสันต์  ผมทอง                      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๑.นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง            ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๒.นางสาวปิยะวรรณ  สุขขำ                ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 


