
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า 1 
  
 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะรหัสวิชา ศ๑๒๑๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า 2 
  
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) 
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กระทรวงศึกษาธิการ
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า ก 
  
 

ค าน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖ 3) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
นี้ ได้ปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ต้ังแต่ช่ือหน่วย การเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรูแ้ละเวลาเรียน ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖ 3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ      
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท า
ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          มิถุนายน  ๒๕๖3 
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            สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

   

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5 ประการ ดังนี ้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด         
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ      
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน        
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม     
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม              
ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  การท างาน          
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
 

สาระที่ 1      ทัศนศิลป์ 
 
มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์   
วิจารณ์    

คุณค่างาน ทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 
            ป.2/1   บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
            ป.2/2   ระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง  
 ป. 2/3   สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง 
   ป. 2/4   มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ   อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
 ป.2/5   สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
 ป. 2/6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน 
 ป. 2/7   เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 
 ป. 2/8   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว   
มาตรฐาน ศ 1.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 ตัวชี้วัด 
            ป.2/1   บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
  ป. 2/2   อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีใช้   
 
 สาระที่ 2       ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
           ถ่ายทอดความรู้สกึความคิดต่อดนตรีอย่างอสิระ ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 
            ป.2/1   จ าแนกแหล่งก าเนิด ของเสียงท่ีได้ยิน 
            ป.2/2   จ าแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า , ดัง-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี  
 ป. 2/3   เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกาย ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 
    ป.2/4   ร้องเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย 

 ป. 2/5   บอกความหมายและความส าคัญของเพลงท่ีได้ยิน 
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มาตรฐาน ศ 2.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี  
 ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล  

ตัวชี้วัด 
            ป.2/1   บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง   เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย ๆ 
            ป.2/2   แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น 
 
สาระที่ 3      นาฏศิลป์ 
 
 มาตรฐาน ศ 3.1   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ตัวชี้วัด 
            ป.2/1   เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี  
            ป.2/2   แสดงการเคล่ือนไหวท่ีสะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ 
      ป. 2/3   แสดงท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด 

  ป.2/4   แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์   
  ป.2/5   ระบุมารยาทในการชมการแสดง 

มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

    ป. 2/1   ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน 
            ป.2/2   เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงท่ีพบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย 

ป.2/3   ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ป)ี 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว + หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  -  ชมรม 
๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑ ,๐๐๐ ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑2๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 ๔๐ 

 หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว + หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2      
รหัสวิชา  ศ12101               ช่ือวิชา  ศิลปะ                                  เวลา 40 ชั่วโมง             
  ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง  รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทัศนธาตุและงานทัศนศิลป์ เรื่องเส้น  
สี รูปร่าง  และรูปทรง  เรื่องราว  เลือกสร้างงานทัศนศิลป์ต่าง  ๆ โดยใช้ เส้น เช่น งานวาด  งานปั้นและงานพิมพ์
ภาพ รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว  ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์  3 มิติ สร้างภาพปะติด
โดยการตัดหรือ  ฉีกกระดาษ  วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน  
ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้น
ถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์  ท่ีใช้   ศึกษาถึงแหล่งก าเนิดของเสียงท่ีได้ยิน  คุณสมบัติของเสียง  สูง- ต ่า , 
ดัง-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี ส่ิงต่าง ๆ ท่ีก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง -เบา และความช้า - เร็ว
ของจังหวะ ความเกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาขอเพลง  ร้องเพลงง่าย  ๆท่ีเหมาะสมกับวัย  ศึกษาความหมายและความส าคัญของเพลงปลุกใจ  เพลง
สอนใจ ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย  ๆ ระบุมารยาทในการชมการ
แสดง เล่นการละเล่นเคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ีอย่างมีรูปแบบ  การเคล่ือนไหวท่ีสะท้อนอารมณ์ของ
ตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  ใช้ภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีของท้องถิ่นในโอกาสพิเศษ  การละเล่นพื้นบ้าน  
เช่ือมโยงการละเล่นพื้นบ้านกับการด ารงชีวิตของคนไทย  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน   
โดยใช้กระบวนการระบุ บรรยาย  บอก   เลือก  สร้างงาน  ฝึกทักษะ  จ าแนก    อภิปราย   แสดง  และการร่วม
กิจกรรม   เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  รักความเป็นไทย  อยู่อย่าง
พอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด   
ศ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8    
ศ 1.2 ป.2/1, ป.2/2 
ศ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5     
ศ 2.2 ป.2/1, ป.2/2 
ศ 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5    
ศ 3.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา  

   รายวิชา  พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รหัสวิชา  ศ 12101                                                                                   
ชื่อวิชา ศิลปะ     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2                       เวลา   40   ชั่วโมง 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ าหนัก 

1 ทัศนธาตุ ศ1.1  ป.2/1 
          ป.2/2 
          ป.2/3 
           

เส้น สี รูปร่าง และรูปทรงท่ีพบ
เห็นในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
สามารถน ามาสร้างงานทัศนศิลป์
ประเภทต่างๆได้ เช่น งานวาด 
งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ 

3 7 
 

2 ภาพปะติด ศ1.1  ป.2/4 
          ป.2/5 
 

การสร้างภาพปะ ติดโดยการตัด
หรือฉีกกระดาษ  เป็นการน า
ทักษะการใช้วัสดุ   อุปกรณ์มา
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  

3 7 

3 เรื่องราวกับ
ภาพวาด 

ศ1.1  ป.2/6 
          ป.2/7 
 

การถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อน
บ้านสามารถถ่ายทอดได้ด้วยการ
วาดภาพ  ซึ่งจัดเป็นงานทัศนศิลป์
อย่างหนึ่ง 

 
4 

 
7 

4 
 
 

โครงสร้างแบบ
เคล่ือนไหว 

ศ1.1  ป.2/4 
          ป.2/8 
           
 

การน าทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์มาสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ แบบ  3  มิติ  ใน
รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว 
เป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4 7 

5 ทัศนศิลป์กับ
ชีวิตประจ าวัน 

ศ1.2  ป.2/1 
          ป.2/2 
 

งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ท่ีพบ
เห็นในชีวิตประจ าวันและในท้องถิ่น
ท่ีเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ ท าให้เห็นถึงคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์มากขึ้น 

4 7 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ าหนัก 

6 เสียงกับดนตรี ศ2.1  ป.2/1 
          ป.2/2 
          ป.2/3 
 
 

การฝึกโสตประสาท  การจ าแนก
เสียงสูง – ต่ า   ดัง - เบา ยาว - 
ส้ันท้ังเสียงเครื่องดนตรีและเสียง
มนุษย์  และการเคาะจังหวะหรือ
การเคล่ือนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงเป็น
การถ่ายทอดความรู้สึกและความ
ช่ืนชมท่ีมีต่อดนตรี 

4 7 

7 ความหมาย 
กับบทเพลง 

ศ2.1  ป.2/4 
          ป.2/5 
 

การร้องเพลงท่ีเหมาะสมกับวัยแล้ว
บอกความหมายและความส าคัญของ
เพลงท่ีร้องและได้ยินได้  และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่าง
สนุกสนานเป็นการแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์   

4 7 

8 บทเพลงในท้องถิ่น ศ2.2  ป.2/1 
          ป.2/2 
           

การบอกความสัมพันธ์ของเสียง
ร้องเสียงเครื่องดนตรีในเพลง
ท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย ๆเป็นการ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
จึงควรท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรีในท้องถิ่น ในโอกาสพิเศษ 
เช่น วันส าคัญในโรงเรียนหรือวัน
ส าคัญของชาติ 

4 7 

9 ร้อง เล่น เต้นระบ า ศ3.1  ป.2/1 
          ป.2/2 
          ป.2/3 
          ป.2/4 
          ป.2/5 
 

การเคล่ือนไหวตามรูปแบบ 
นาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่าจากการ
เคล่ือนไหวอย่างมีรูปแบบโดยใช้
เพลง  การแสดงท่าทางตามหลัก
และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  การใช้
ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบ
จังหวะ  และมารยาทในการชมการ
แสดง  การเข้าชม หรือมีส่วนร่วม 
เป็นการแสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ 

4 7 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ าหนัก 

10 การละเล่นพื้นบ้าน ศ3.2  ป.2/1 
         ป.2/2 
         ป.2/3 
 

การละเล่นพื้นบ้านท่ีมีกติกาและ
วิธีการเล่นเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และการบอกส่ิงท่ีตนเองชอบใน
การแสดงนาฏศิลป์เป็นการ
แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควร
แก่การช่ืนชม  และควรแก่ศึกษา 

4 7 

รวมระหว่างปี 38 70 
สอบกลางปี / สอบปลายป ี 2 30 

รวม 40 100 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วยทัศนธาตุ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา     3  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง  ทัศนธาตุ 
มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
วิจารณ์คุณค่างาน ทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 
            ป.2/1   บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
            ป.2/2   ระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง  
 ป. 2/3   สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
            เส้น สี รปูรา่ง และรปูทรงท่ีพบเห็นในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สามารถน ามาสร้างงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่างๆได้ เช่น งานวาด งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
                  4.1.1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น รูปกลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และ
กระบอก 
                  4.1.2 เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในส่ิงแวดล้อม   และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด            
งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 
     4.1.3 เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ  
 4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                           - 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
          5.2   ความสามารถในการคิด   ( ทักษะการสังเกต.  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ )  
          5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
         6.2   มีวินัย 
         6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        7.1   การบรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
        7.2   การระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
        7.3   การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น   และรูปร่าง 
        7.4   สร้างภาพด้วยเส้น และรูปร่าง 
       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนใช้เส้นและรูปร่างท่ีก าหนดให้  สร้างเป็นภาพ  พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม  และต้ังช่ือภาพไว้
ด้านบนของภาพ 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบรรยายรูปร่าง 
รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

สังเกตการบรรยาย
รูปร่าง รูปทรงท่ีพบ
ในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

แบบสังเกตการ
บรรยายรูปร่าง รูปทรง
ท่ีพบในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ผ่านระดับ “ดี” 

การระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

สังเกตการระบุทัศน
ธาตุท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

แบบสังเกตการระบุ
ทัศนธาตุท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

ผ่านระดับ “ดี” 

การสร้างงานทัศนศิลป์
โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น  
และรูปร่าง 

สังเกตการสร้างงาน
ทัศนศิลป์โดยใช้ทัศน
ธาตุท่ีเน้นเส้น  และ
รูปร่าง 

แบบสังเกตการสร้าง
งานทัศนศิลป์โดยใช้
ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น  
และรูปร่าง 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.2 การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
สร้างภาพด้วยเส้น และ
รูปร่าง 

ประเมินการสร้าง
ภาพด้วยเส้นและ
รูปร่าง 

แบบประเมินการสร้าง
ภาพด้วยเส้นและ
รูปร่าง 

ผ่านระดับ ดี 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   สนทนา   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เช่น รูปกลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และกระบอก   (1 ช่ัวโมง) 
 9.2   ให้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   อภิปราย   สนทนา   เรื่องเส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์
ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ   (1 ช่ัวโมง) 
  9.3   ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องทัศนธาตุ    เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงานโดยให้นักเรียน 
ใช้เส้นและรูปร่างท่ีก าหนดให้  สร้างเป็นภาพ  พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม  ต้ังช่ือภาพไว้ด้านบนของภาพ และ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน (1 ช่ัวโมง)  
 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  ตัวอย่างรูปเส้น   สี  
 10.2  ตัวอย่างรูปร่าง  
 10.3  ตัวอย่างรูปทรง  
 10.4  ตัวอย่ างงานวาด.  งานปั้น.  งานพิมพ ์
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แบบประเมินผลงาน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 

1. ผลงาน ได้ช้ินงานท่ีมีความ
สวยงาม  ประณีต            
ใช้สีได้เหมาะสมกับ
ช้ินงาน 

ได้ช้ินงานท่ีมี
ความสวยงาม  
แต่ไม่ประณีต   
ใช้สีได้เหมาะสม
กับช้ินงาน 

ได้ช้ินงานท่ีมีความ
สวยงาม  แต่ไม่
ประณีต   ใช้สียัง
ไม่เหมาะสมกับ
ช้ินงาน 

ไม่ได้ช้ินงาน  หรือ
ได้ช้ินงานแต่ไม่
สมบูรณ์     

4 

2.  พฤติกรรม 
การท างาน 
 

มีความรับผิดชอบ   
ตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความต้ังใจ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

3 

3.  การจัด
แสดงผลงาน 
 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเต็มใจ และมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นจน
ส าเร็จ 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  
ด้วยความเต็มใจ 
และมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น
บ้างแต่ไม่ท้ังหมด 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเต็มใจ แต่ไม่
มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  และ
ไม่มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30    หมายถึง  ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20   หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10   หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2             เวลา   3   ช่ัวโมง 
                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วยภาพปะติด   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา     3   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  ภาพปะติด 

          2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน ศ ๑.๑   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
วิจารณ์คุณค่างาน ทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
    ตัวชี้วัด 
 ป. 2/4   มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ   อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
 ป.2/5   สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การสร้างภาพปะ ติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  เป็นการน าทักษะการใช้วัสดุ   อุปกรณ์มาสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์  
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
            4.1.1 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์   3   มติิ 
            4.1.2   ภาพปะติดจากกระดาษ 
     4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                  - 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
     5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
     5.2   ความสามารถในการคิด   (ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มีวินัย 
     6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
     6.4   มีจิตสาธารณะ 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    7.1   การตอบค าถามเกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ 
    7.2   การปะติดรูปแบบต่าง ๆ 
    7.3   การปะติดภาพ 
    7.4   ภาพปะติดจากกระดาษ 
        ลักษณะงานสุดท้าย 
  ให้นักเรียนสร้างงานทัศนศิลป์ภาพปะติดด้วยกระดาษ  แล้วน าผลงานจัดแสดงเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในห้องเรียน 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

การตอบค าถาม
เกี่ยวกับการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในงาน
ทัศนศิลป์ 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบค าถาม ผ่านระดับ ดี 

การปะติดรูปแบบ          
ต่าง ๆ  

ตรวจผลงาน แบบตรวจผลงาน ผ่านระดับ ดี 

การปะติดภาพ ประเมินการปะติดภาพ แบบประเมินการปะติดภาพ ผ่านระดับ ดี 
 

             8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ภาพปะติดจากกระดาษ ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ ดี 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   สนทนา   ศึกษาจากส่ือของจริง   เรื่องการใช้วัสดุ   อุปกรณ์  
สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ และเทคนิคการปะติดภาพด้วยกระดาษ (1 ช่ัวโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้กระดาษสร้างงานทัศนศิลป์โดยการ         
ปะติดบนภาพท่ีวาด   (1 ช่ัวโมง)  
  9.3 ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์   เพื่อให้นักเรียนสร้าง
ช้ินงานภาพปะติดด้วยกระดาษเป็นรายบุคคล   แล้วน าผลงานจัดแสดงเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในห้องเรียน (1 
ช่ัวโมง) 
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10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1   ภาพตัวอย่างภาพปะติด  
 10.2  ของจริง 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 

จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 
1. ผลงาน ได้ช้ินงานท่ีมีความ

สวยงาม  ประณีต            
ใช้สีได้เหมาะสมกับ
ช้ินงาน 

ได้ช้ินงานท่ีมี
ความสวยงาม  
แต่ไม่ประณีต   
ใช้สีได้เหมาะสม
กับช้ินงาน 

ได้ช้ินงานท่ีมีความ
สวยงาม  แต่ไม่
ประณีต   ใช้สียัง
ไม่เหมาะสมกับ
ช้ินงาน 

ไม่ได้ช้ินงาน  หรือ
ได้ช้ินงานแต่ไม่
สมบูรณ์     

4 

2.  พฤติกรรม 
การท างาน 
 

มีความรับผิดชอบ   
ตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความต้ังใจ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

3 

3.  การจัดแสดงผล
งาน 
 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเต็มใจ และมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นจน
ส าเร็จ 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  
ด้วยความเต็มใจ 
และมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น
บ้างแต่ไม่ท้ังหมด 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเต็มใจ แต่ไม่
มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  และ
ไม่มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30  หมายถึง   ดี  
                                                        คะแนน  11 -  20  หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมายถึง   ปรับปรุง  
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2                         ภาพปะติด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2               เวลา   3   ช่ัวโมง 

                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วยเร่ืองราวกับภาพวาด  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา     4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   เรื่องราวกับภาพวาด 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์   

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์   ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 
 ป. 2/6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน 
 ป. 2/7   เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้านสามารถถ่ายทอดได้ด้วยการวาดภาพ  
ซึ่งจัดเป็นงานทัศนศิลป์อย่างหนึ่ง 
4.  สาระการเรียนรู้ 
    4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
           4.1.1   การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว 
           4.1.2   เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ 
    4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                 สีจากธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถ่ิน เช่น  สีฟา้ท่ีได้จากดอกอัญชัน  ฯลฯ 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
     5.1   ความสามารถในการคิด   (ทักษะการสังเกต.  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ) 
     5.2   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     5.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มีวินัย 
     6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
     6.4   มีจิตสาธารณะ 
     6.5   รักความเป็นไทย 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    7.1   การทดลองใช้ใช้สีน้ า   สีโปสเตอร์สร้างงานศิลป์  
    7.2   การทดลองใช้สีเทียน   หรือสีไม้สร้างงานศิลป์ 
    7.3   การทดลองใช้สีสีท่ีหาได้ในท้องถิ่นสร้างงานศิลป์ 
    7.4   การวาดภาพระบายสีถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตนเอง 
       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตนเอง  แล้วเลือกระบายสีตามท่ีนักเรียนเห็นว่า
เหมาะสมกับภาพที่วาด  ได้แก่สีน้ า สีโปสเตอร์   สีเทียนและสีจากธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถิ่น  แล้วเล่าเรื่องราว
ของตนเองจากภาพท่ีวาดให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียน 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดลองใช้สีน้ า  สี
โปสเตอร์สร้างงานศิลป์ 

ประเมินการใช้สี
น้ า  สีโปสเตอร์
สร้างงานศิลป์ 

แบบประเมินการใช้สี
น้ า  สีโปสเตอร์สร้าง
งานศิลป์ 

ผ่านระดับ ดี 

การทดลองใช้สีเทียน  หรือสี
ไม้  สร้างงานศิลป์ 

ประเมินการ
ทดลองใช้สีเทียน  
หรือสีไม้  สร้าง
งานศิลป์ 

แบบประเมินการ
ทดลองใช้สีเทียน  หรือ
สีไม้  สร้างงานศิลป์ 

ผ่านระดับ ดี 

การทดลองใช้สีสีท่ีหาได้ใน
ท้องถิ่น สร้างงานศิลป์ 

ประเมินการ
ทดลองใช้สีสีท่ี
หาได้ในท้องถิ่น 
สร้างงานศิลป์ 

แบบประเมินการ
ทดลองใช้สีสีท่ีหาได้ใน
ท้องถิ่น สร้างงานศิลป์ 

ผ่านระดับ ดี 

 8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การวาดภาพระบายสี
ถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัว
ตนเอง 

ประเมินการวาดภาพ แบบประเมินการวาด
ภาพ 

ผ่านระดับ ดี 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์กับสีน้ า    

สีโปสเตอร์ สีเทียน หรือสีไม้ในการวาดภาพ  (1 ช่ัวโมง)  
9.2 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์กับสีท่ีหาได้ในท้องถิ่น 

ในการวาดภาพ เปรียบเทียบเรื่องความเหมาะสมของสีท่ีใช้ในการวาดภาพ (1 ช่ัวโมง) 
9.3 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   ฝึกปฏิบัติเรื่องการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องเล่า (1 ช่ัวโมง) 

  9.4 ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการทดลองใช้สีชนิดต่าง ๆ   การใช้อุปกรณ์ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ และการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว   เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน โดยให้นักเรียนวาดภาพถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตนเอง   แล้วเลือกระบายสีตามท่ีนักเรียนเห็นว่าเหมาะสมกับภาพที่วาด   ได้แก่สีน้ า 
สีโปสเตอร์   สีเทียนและสีจากธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถิ่น   แล้วเล่าเรื่องราวของตนเองจากภาพท่ีวาดให้เพื่อนฟัง
หน้าช้ันเรียน (1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  สีน้ า.  สีโปสเตอร์.  สีเทียน.  สีไม้ 
 10.2  สีจากธรรมชาติในท้องถิ่น   
 10.3  วัสดุ   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพ  
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แบบประเมินผลงาน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 

1. ผลงาน ได้ช้ินงานท่ีมีความ
สวยงาม  ประณีต            
ใช้สีได้เหมาะสมกับ
ช้ินงาน 

ได้ช้ินงานท่ีมี
ความสวยงาม  
แต่ไม่ประณีต   
ใช้สีได้เหมาะสม
กับช้ินงาน 

ได้ช้ินงานท่ีมีความ
สวยงาม  แต่ไม่
ประณีต   ใช้สียัง
ไม่เหมาะสมกับ
ช้ินงาน 

ไม่ได้ช้ินงาน  หรือ
ได้ช้ินงานแต่ไม่
สมบูรณ์     

4 

2.  พฤติกรรม 
การท างาน 
 

มีความรับผิดชอบ   
ตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความต้ังใจ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

3 

3.  การเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับผลงาน 
 

เล่าได้ตรงกับภาพที่วาด  
เล่าได้เป็นเรื่องราว 
ใช้ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสม  เข้าใจง่าย 
มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40    หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30   หมายถึง  ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20   หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10   หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3           เรื่องราวกับภาพวาด 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2               เวลา   4   ช่ัวโมง 
                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วยโครงสร้างแบบเคลื่อนไหว ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา     4  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   โครงสร้างแบบเคล่ือนไหว 

              2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์   

วิจารณ์คุณค่างาน ทัศนศิลป์   ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 
 ป. 2/4   มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ   อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ 
 ป.2/5   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

  การน าทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์มาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ แบบ  3 มิติ   ในรูปแบบงาน
โครงสร้างเคล่ือนไหว เป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์   สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
           4.1.1   การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3  มิติ 
          4.1.2   งานโครงสร้างเคล่ือนไหว   
     4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                       ไม่มี 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
     5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
     5.2   ความสามารถในการคิด   (ทักษะการน าความรู้ไปใช้) 
     5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มีวินัย 
     6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
     6.4   มีจิตสาธารณะ      
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    7.1.   การอภิปรายเรื่องงานโครงสร้างเคล่ือนไหว 
    7.2.   การตอบค าถามเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3   มิติ 
    7.4   งานโครงสร้างเคล่ือนไหว 
       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนออกแบบโครงสร้างเคล่ือนไหว  แล้วจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือมาสร้างเป็นช้ินงาน
เคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ   แล้วน ามาร่วมกันจัดแสดงผลงานร่วมกันภายในช้ันเรียน 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปรายเรื่องงาน
โครงสร้างเคล่ือนไหว 
 

สังเกตการ
อภิปราย 

แบบสังเกตการ
อภิปราย 

ผ่านในระดับ ดี 

การตอบค าถามเรื่องการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ ๓  มติิ 
 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

แบบตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ  
80 

 
 8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
งานโครงสร้าง
เคล่ือนไหว 

ประเมิน งานโครงสร้าง
เคล่ือนไหว 

แบบประเมินงาน
โครงสร้างเคล่ือนไหว 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   อภิปราย   งานทัศนศิลป์แบบโครงสร้างเคล่ือนไหว            
(1 ช่ัวโมง)  
 9.2   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   อภิปราย   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงาน
ทัศนศิลป์ 3   มติิ ในการสร้างงานทัศนศิลป์แบบโครงสร้างเคล่ือนไหว (1 ช่ัวโมง) 

9.3 ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ   การสร้างงานทัศนศิลป์แบบโครงสร้างเคล่ือนไหวง่าย ๆ   (1 ช่ัวโมง) 
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  9.4 ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องโครงสร้างเคล่ือนไหว   เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน โดยให้
นักเรียนออกแบบโครงสร้างเคล่ือนไหว   แล้วจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือมาสร้างเป็นช้ินงานเคล่ือนไหว
แบบ 3 มิติ   แล้วน ามาร่วมกันจัดแสดงผลงานร่วมกันภายในช้ันเรียน (1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ตัวอย่างโครงสร้างเล่ือนไหว  
 10.2  วัสดุ  อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์  3  มิติ  

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 

จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 
1. ผลงาน ได้ช้ินงานท่ีมีความ

สวยงาม  ประณีต            
ใช้สีได้เหมาะสมกับ
ช้ินงาน 

ได้ช้ินงานท่ีมี
ความสวยงาม  
แต่ไม่ประณีต   
ใช้สีได้เหมาะสม
กับช้ินงาน 

ได้ช้ินงานท่ีมีความ
สวยงาม  แต่ไม่
ประณีต   ใช้สียัง
ไม่เหมาะสมกับ
ช้ินงาน 

ไม่ได้ช้ินงาน  หรือ
ได้ช้ินงานแต่ไม่
สมบูรณ์     

4 

2.  พฤติกรรม 
การท างาน 
 

มีความรับผิดชอบ   
ตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความต้ังใจ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

3 

3.  การจัดแสดงผล
งาน 
 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเต็มใจ และมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นจน
ส าเร็จ 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  
ด้วยความเต็มใจ 
และมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น
บ้างแต่ไม่ท้ังหมด 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเต็มใจ แต่ไม่
มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  และ
ไม่มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30  หมายถึง   ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมายถึง  ปรับปรุง  
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4     โครงสร้างแบบเคล่ือนไหว 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                 เวลา   4   ช่ัวโมง 
                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย   ทัศนศิลป์กับชีวิตประจ าวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา     4   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   ทัศนศิลป์กับชีวิตประจ าวัน 

              2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 1.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 ตัวชี้วัด 
            ป.2/1   บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
  ป. 2/2   อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีใช้   
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันและในท้องถิ่นที่เน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ ท าให้เห็นถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์มากขึ้น 

4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
           4.1.1   ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต ประจ าวัน 
           4.1.2   งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
     4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                       ไม่มี 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
      5.2   ความสามารถในการคิด  (ทักษะการสังเกต.  ทักษะการส ารวจ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา  
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
      6.2   มีวินัย 
      6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
     6.4   มีจิตสาธารณะ   
      6.5   รักความเป็นไทย   
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     7.1 การตอบค าถามเกี่ยวกับความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต ประจ าวัน 
     7.2 ใบงานการส ารวจงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
     7.3 การอภิปรายเรื่องความส าคัญและคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
     7.4 การเล่าถึงความส าคัญและมีคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนค้นหางานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่นักเรียนชอบคนละ 1 อย่าง   แล้วน ามาเล่าถึงสาเหตุท่ีชอบ  
และงานท่ีค้นหามานั้นมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อท้องถิ่นอย่างไร   
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การตอบค าถามเกี่ยวกับ
ความส าคัญของงานทัศนศิลป์
ในชีวิต ประจ าวัน 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ค าถามเกี่ยวกับ
ความส าคัญของงาน
ทัศนศิลป์ในชีวิต 
ประจ าวัน 

ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ  
80 

ใบงานการส ารวจงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ใบงานการส ารวจงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ  
80 

การอภิปรายเรื่องความส าคัญ
และคุณค่าของงานทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น 

สังเกตการ     
การอภิปราย
เรื่องความส าคัญ
และคุณค่าของ
งานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 

แบบสังเกต การ
อภิปรายเรื่อง
ความส าคัญและคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 

ผ่านระดับ ดี 

 
             8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเล่าถึงความส าคัญ
และมีคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ประเมินการเล่าถึง
ความส าคัญและมี
คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

แบบประเมินการเล่าถึง
ความส าคัญและมี
คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ผ่านระดับ ดี 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   อภิปราย   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องความส าคัญของงานทัศนศิลป์ใน

ชีวิต ประจ าวัน    (1 ช่ัวโมง)  
 9.2   ใช้กระบวนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้   ศึกษานอกสถานท่ี เพื่อส ารวจงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น             
(1 ช่ัวโมง) 

9.3 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   อภิปราย    เรื่องความส าคัญและคุณค่าของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่นจากการส ารวจ   (1 ช่ัวโมง) 
  9.4 ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน ให้นักเรียน
ค้นหางานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่นักเรียนชอบคนละ 1 อย่าง   แล้วน ามาเล่าถึงสาเหตุท่ีชอบ   
 และงานท่ีค้นหามานั้นมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อท้องถิ่นอย่างไร  (1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  ใบงานการส ารวจงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  
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แบบประเมินการเล่าความส าคัญและคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 

1. การเล่า เล่าได้อย่างต่อเนื่อง
น่าสนใจ  ใช้ภาษาใน
การเล่าได้ดี 

การเล่ายังไม่
ต่อเนื่อง  มีหยุด
เล่าบ้างเป็นบาง
ช่วง  ใช้ภาษาใน
การเล่าได้ดี 

การเล่ายังไม่
ต่อเนื่อง  มีหยุด
เล่านาน ๆ จึงฟัง
ไม่ต่อเนื่อง  ใช้
ภาษาในการเล่ายัง
ไม่ดี  ฟังไม่ค่อยรู้
เรื่อง 

การเล่ายังไม่
ต่อเนื่อง  มีหยุด
เล่านาน ๆ ต้องเริ่ม
ให้จึงจะต่อได้    
ใช้ภาษาในการเล่า
ยังไม่ดี  ฟังไม่รู้
เรื่อง 

4 

2.  การบอกเหตุผล
ประกอบ 
 

ชัดเจน  มีความเป็นไป
ได้  สมเหตุสมผล  
ระดับดีมาก 

ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้  
สมเหตุสมผล  
ระดับดี 

ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้  
สมเหตุสมผล  
ระดับปานกลาง 

ไม่ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้น้อย  ไม่
สมเหตุสมผล   

3 

3.  การน าเสนอ 
 

- มีความมั่นใจ 
- กล้าแสดงออก 
- เสียงดังฟังชัด 
- พูดคล่องไม่

ติดขัด 

ขาดคุณสมบัติ 1 
ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 2 
ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 3 
ข้อ 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30  หมายถึง   ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมายถึง  ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๓ 
  
 

เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5       ทัศนศิลป์กับชีวิตประจ าวัน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                    เวลา   4 ช่ัวโมง 
                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 

 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๔ 
  
 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 6 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย   เสียงกับดนตรี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา     4   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   เสียงกับดนตรี 

              2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
           ถ่ายทอดความรู้สกึความคิดต่อดนตรีอย่างอสิระ ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 
            ป.2/1   จ าแนกแหล่งก าเนิด ของเสียงท่ีได้ยิน 
            ป.2/2   จ าแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า ,  ดัง-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี  
 ป. 2/3   เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกาย ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

  การฝึกโสตประสาท  การจ าแนกเสียง สูง – ต่ า   ดัง - เบา ยาว - ส้ันท้ังเสียงเครื่องดนตรีและเสียงมนุษย์   
และการเคาะจังหวะหรือการเคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกและ
ความช่ืนชมท่ีมีต่อดนตรี   
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
           4.1.1   สีสันของเสียงเครื่องดนตรี 
           4.1.2   สีสันของเสียงมนุษย์ 
           4.1.3   การฝึกโสตประสาท   การจ าแนกเสียง   สูง-ต่ า   ดัง-เบา   ยาว-ส้ัน  
           4.1.4   การเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
           4.1.5   การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
     4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                       ไม่มี 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
      5.2   ความสามารถในการคิด ( ทักษะการฟัง.  ทักษะการสังเกต.  ทักษะการเปรียบเทียบ ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
      6.2   มีวินัย 
     6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
      6.4   มีจิตสาธารณะ      
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     7.1 การบอกสีสันของเสียงดนตรีและเสียงมนุษย์ 
     7.2 การจ าแนกเสียง   สูง-ต่ า   ดัง-เบา  ยาว-ส้ัน  
     7.3 การเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง   
     7.4 การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
     7.5 ร้องเพลงประกอบท่าทางตามเนื้อเพลง 
       ลักษณะงานสุดท้าย 
 แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เลือกบทเพลงง่าย ๆ  กลุ่ม 1 บทเพลง    แล้วร่วมกันฝึกซ้อมการขับร้องและคิดท่า
ประกอบตามเนื้อเพลง   และใช้เครื่องดนตรีประกอบการเคาะจังหวะ 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบอกสีสันของเสียงดนตรี
และเสียงมนุษย์ 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง 

แบบทดสอบสีสันของ
เสียงดนตรีและเสียง
มนุษย์ท่ีก าหนด 

ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ  
80 

การจ าแนกเสียง  สูง-ต่ า  ดัง-
เบา ยาว-ส้ัน 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง 

แบบทดสอบเสียง  สูง-ต่ า  
ดัง-เบา ยาว-ส้ัน  

ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ  
80 

การเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหา
ในบทเพลง 

สังเกตการเคล่ือนไหว
ประกอบเนื้อหาในบท
เพลง 

แบบสังเกตการเคล่ือนไหว
ประกอบเนื้อหาในบทเพลง 

ผ่านระดับ ดี 

การเล่นเครื่องดนตรีประกอบ
เพลง 

สังเกตการเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบเพลง 

แบบสังเกตการเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบเพลง 

ผ่านระดับ ดี 

 
             8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ร้องเพลงประกอบ
ท่าทางตามเนื้อเพลง 

ประเมินการร้องเพลง
ประกอบท่าทางตาม
เนื้อเพลง 

แบบประเมินการร้อง
เพลงประกอบท่าทาง
ตามเนื้อเพลง 

ผ่านระดับ ดี 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   อภิปราย   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องสีสันของเสียงเครื่องดนตรี  

และสีสันของเสียงมนุษย์  การฝึกโสตประสาท การจ าแนกเสียง   สูง-ต่ า  ดัง-เบา ยาว-ส้ัน  (1 ช่ัวโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   อภิปราย   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหาใน
บทเพลง   (1 ช่ัวโมง) 

9.3   ฝึกปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง (1 ช่ัวโมง) 
  9.4   ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องเสียง   จังหวะ   การร้องเพลง   และการเคล่ือนไหวร่างกาย
เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เลือกบทเพลงง่าย ๆ กลุ่ม 1 บทเพลง   แล้วร่วมกันฝึกซ้อม     
การขับร้องและคิดท่าประกอบตามเนื้อเพลง   และใช้เครื่องดนตรีประกอบการเคาะจังหวะ   (1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  เครื่องประกอบจังหวะ  ( ฉิ่ง.  กรับ.  กลอง.  ฉาบ )  
 10.2   เพลง 
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แบบประเมินการร้องเพลงประกอบท่าทางตามเนื้อเพลง 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 

1. การร้อง - เนื้อร้องถูกต้อง 
- ร้องได้จบเพลง 
- ท านองถูกต้อง 
- มีความไพเราะ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

4 

2.  การแสดงท่าทาง
ตามเนื้อเพลง 
 

เหมาะสมกับเนื้อเพลง
ตลอดเพลง   

เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ตลอด
เพลง 

เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงไม่ตลอด
เพลง  ท าได้เพียง
บางช่วงของเพลง 

ไม่เหมาะสม กับ
เนื้อเพลงเกือบท้ัง
เพลง 

3 

3.  การน าเสนอ 
 

สมาชิกทุกคนร่วมร้อง
เพลงประกอบการเคาะ
จังหวะได้ถูกต้อง ต้ังแต่
ต้นจนจบเพลง 

สมาชิกส่วนใหญ่
แต่ไม่ทุกคนร่วม
ร้องเพลง
ประกอบการ
เคาะจังหวะได้
ถูกต้อง ต้ังแต่ต้น
จนจบเพลง 

สมาชิกส่วนน้อยท่ี
ร่วมร้องเพลง
ประกอบการเคาะ
จังหวะได้ถูกต้อง 
ต้ังแต่ต้นจนจบ
เพลง 

สมาชิกส่วนใหญ่
ร้องเพลง
ประกอบการเคาะ
จังหวะไม่ได้  ขาด
ความเช่ือมั่น  
ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการร้อง  บาง
ช่วงขาดหายไป   

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30  หมายถึง   ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมายถึง  ปรับปรุง  
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6                 เสียงกับดนตรี 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2             เวลา   4   ช่ัวโมง 
                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 7 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย   ความหมายกับบทเพลง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา     4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง   ความหมายกับบทเพลง 

              2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
           ถ่ายทอดความรู้สกึความคิดต่อดนตรีอย่างอสิระ ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 
              ป.2/4   ร้องเพลงง่าย  ๆท่ีเหมาะสมกับวัย 

   ป.2/ 5   บอกความหมายและความส าคัญของเพลงท่ีได้ยิน 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การฟังเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันแล้วบอกความเกี่ยวข้องของเพลงกับชีวิตประจ าวัน  และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานเป็นการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์   
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  4.1.1   การขับร้อง 
           4.1.2   ความหมายและความส าคัญของเพลงท่ีได้ยิน 

                 -  เพลงปลุกใจ  
                        -  เพลงสอนใจ  
     4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                       ไม่มี 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
      5.2   ความสามารถในการคิด (ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
      6.2   มีวินัย 
      6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
      6.4   รักความเป็นไทย    
      6.5   รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์ 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1 การร้องเพลงปลุกใจและการอธิบายความหมายของเพลง 
7.2 การร้องเพลงสอนใจและการอธิบายความหมายของเพลง 
7.3 การเลือกร้องเพลงท่ีได้ยินและอธิบายความหมาย 

     ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกร้องเพลงท่ีได้ยินและอธิบายความหมายของเพลงท่ีร้อง  คนละ 1 เพลง 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การร้องเพลงปลุกใจและ
การอธิบายความหมาย
ของเพลง 

ประเมินการร้องเพลง
ปลุกใจและการ
อธิบายความหมาย
ของเพลง 

แบบประเมินการร้อง
เพลงปลุกใจและการ
อธิบายความหมายของ
เพลง 

ผ่านระดับ ดี 

การร้องเพลงสอนใจและ
การอธิบายความหมาย
ของเพลง 

ประเมินการร้องเพลง
สอนใจและการ
อธิบายความหมาย
ของเพลง 

แบบประเมินการร้อง
เพลงสอนใจและการ
อธิบายความหมายของ
เพลง 

ผ่านระดับ ดี 

 
8.2 การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเลือกร้องเพลงท่ีได้
ยินและอธิบาย
ความหมาย 
 

ประเมินการเลือกร้อง
เพลงท่ีได้ยินและ
อธิบายความหมาย 

แบบประเมินการเลือก
ร้องเพลงท่ีได้ยินและ
อธิบายความหมาย 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  9.1  ใช้กระบวนการการฝึกปฏิบัติ    ฝึกปฏิบัติ เรื่องความหมายและความส าคัญของเพลงปลุกใจ    
การขับร้องเพลงปลุกใจ  (1 ช่ัวโมง) 

 9.2  ใช้กระบวนการการฝึกปฏิบัติ    เรื่องการขับร้องเพลงสอนใจ  (1 ช่ัวโมง) 
9.3   ใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์     อภิปราย  ความหมายและความส าคัญของเพลงสอนใจ             

(1 ช่ัวโมง) 
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  9.4  ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการขับร้องเพลง   เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน โดยให้นักเรียน
แต่ละคนเลือกร้องเพลงท่ีได้ยินและอธิบายความหมายของเพลงท่ีร้อง  คนละ 1 เพลง  (1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  เครื่องประกอบจังหวะ  
 10.2  เพลงปลุกใจ  
 10.3  เพลงสอนใจ  
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แบบประเมินการร้องเพลงและอธิบายความหมาย 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 

1. การร้อง - เนื้อร้องถูกต้อง 
- ร้องได้จบเพลง 
- ท านองถูกต้อง 
- มีความไพเราะ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

4 

2.  การอธิบาย
ความหมาย 
 

ถูกต้องตามเนื้อเพลง
ต้ังแต่ต้นจนจน 

ถูกต้องตามเนื้อ
เพลงเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ตลอด
เพลง 

ถูกต้องตามเนื้อ
เพลงไม่ตลอด
เพลง  ท าได้เพียง
บางช่วงของเพลง 

ไม่ถูกต้อง ตามเนื้อ
เพลงเกือบท้ังเพลง 

3 

3.  การแสดงความ
คิดเห็นขณะชมการ
แสดง 
 

1. กล้าแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ประกอบ 
2. บอกมารยาทการ
เป็นชมท่ีดีได้ 
3. บอกมารยาทการ
เป็นผู้แสดงท่ีดีได้ 
 

ท าได้เพียง 2 ข้อ 
 

ท าได้เพียง 1 ข้อ 
 

ท าไม่ได้เลยสักข้อ 3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30  หมายถึง   ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมายถึง   ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7      ความหมายกับบทเพลง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2           เวลา   4 ช่ัวโมง 

                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 8 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย    บทเพลงในท้องถ่ิน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา     4   ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   บทเพลงในท้องถิ่น 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 2.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี  

 ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากลกติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  

ตัวชี้วัด 
            ป.2/1  บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง สียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น  โดยใช้ค าง่าย ๆ 
    ป.2/2  แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การบอกความสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่าย ๆเป็นการเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงควรท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่นในโอกาสพิเศษ เช่น วันส าคัญในโรงเรียน
หรือวันส าคัญของชาติ 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
            4.1.1 บทเพลงในท้องถิ่น 
                     -    ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง  
                         -     ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง 
            4.1.2   กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  

               -    ดนตรีกับโอกาสส าคัญในโรงเรียน  
                      -    ดนตรีกับวันส าคัญของชาติ  
     4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    บทเพลงในท้องถิ่น 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
       5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
       5.2   ความสามารถในการคิด (  ทักษะการฟัง ) 
       5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
      5.4   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
         6.2  มุ่งมั่นในการท างาน 
         6.3  มีวินัย 
         6.4  อยู่อย่างพอเพียง 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

7.1 การสืบค้นข้อมูล 
7.2 การร้องบทเพลงในท้องถิ่น 
7.3 การบอกคุณค่าของบทเพลงในท้องถิ่น 
7.4 บอกลักษณะของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีของบทเพลงในท้องถิ่น 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนแต่ละคนไปสอบถามผู้ปกครองถึงบทเพลงในท้องถิ่น  แล้วเลือกบทเพลงในท้องถิ่นที่ช่ืนชอบ
พร้อมบอกลักษณะของเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีของ บทเพลงให้เพื่อน ๆ ฟังท่ีหน้าช้ันเรียน 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การสืบค้นข้อมูล สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านระดับ ดี 
การบร้องบทเพลงใน
ท้องถิ่น 

ประเมินการขับร้อง แบบประเมินการขับ
ร้อง 

ผ่านระดับ ดี 

การบอกคุณค่าของบท
เพลงในท้องถิ่น 

ประเมินการบอก
คุณค่าของบทเพลงใน
ท้องถิ่น 

แบบประเมินการบอก
คุณค่าของบทเพลงใน
ท้องถิ่น 

ผ่านระดับ ดี 

 
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เล่าเรื่องบทเพลงใน
ท้องถิ่น 

ประเมินเล่าเรื่องบท
เพลงในท้องถิ่น 

แบบประเมินเล่าเรื่อง
บทเพลงในท้องถิ่น 

ผ่านระดับ ดี 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสืบค้น ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เรื่องบทเพลงในท้องถิ่น       

เพื่อค้นหาท่ีมาของบทเพลง การขับร้องบทเพลงในท้องถิ่น (1 ช่ัวโมง) 
9.2   ใช้กระบวนการคิด   วิเคราะห์    อภิปราย   ถึงลักษณะของเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี

ของ บทเพลงในท้องถิ่น (1 ช่ัวโมง) 
9.3   ใช้กระบวนการคิด   วิเคราะห์    อภิปราย   ถึงกิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษได้แก่ดนตรีกับ

โอกาสส าคัญในโรงเรียน และดนตรีกับวันส าคัญของชาติ (1 ช่ัวโมง) 
  9.4 ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องบทเพลงในท้องถิ่น   เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน โดยให้
นักเรียนแต่ละคนไปสอบถามผู้ปกครองถึงบทเพลงในท้องถิ่น   แล้วเลือกบทเพลงในท้องถิ่นที่ช่ืนชอบพร้อมบอก
ลักษณะของเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีของ บทเพลงให้เพื่อน ๆ ฟังท่ีหน้าช้ันเรียน   (1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  บทเพลงในท้องถิ่น   
 10.2   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบประเมินการบอกลักษณะของเสียงร้องและเสียงเคร่ืองดนตรีของบทเพลงท้องถ่ิน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 

1. การร้องบทเพลง
ท้องถิ่น 

ร้องได้ถูกต้องตาม
ท านอง  และจังหวะ 
ตลอดเพลง 

ร้องได้ถูกต้อง
ตามท านอง  และ
จังหวะ เกือบท้ัง
เพลง 

ร้องได้ถูกต้องตาม
ท านอง  และ
จังหวะ ได้เพียง
ครึ่งเพลง 

ร้องไม่ถูกต้องตาม
ท านอง  และ
จังหวะ เกือบท้ัง
เพลง 

4 

2.  การบอกลักษณะ
ของเสียงร้องและ
เสียงเครื่องดนตรี 
 

ชัดเจน  มีความเป็นไป
ได้  สมเหตุสมผล  
ระดับดีมาก 

ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้  
สมเหตุสมผล  
ระดับดี 

ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้  
สมเหตุสมผล  
ระดับปานกลาง 

ไม่ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้น้อย  ไม่
สมเหตุสมผล   

3 

3.  การน าเสนอ 
 

- มีความมั่นใจ 
- กล้าแสดงออก 
- เสียงดังฟังชัด 
- พูดคล่องไม่

ติดขัด 

ขาดคุณสมบัติ 1 
ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 2 
ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 3 
ข้อ 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30  หมายถึง   ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมายถึง   ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8       บทเพลงในท้องถิ่น 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2            เวลา  4 ช่ัวโมง 
                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 9 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วยร้อง  เล่น  เต้นระบ า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา     4   ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง  ร้อง เล่น เต้น ระบ า 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 3.1   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ตัวชี้วัด 
  ป.2/1   เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี  
             ป.2/2   แสดงการเคล่ือนไหวท่ีสะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ 
      ป. 2/3   แสดงท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด 

  ป.2/4   แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์   
  ป.2/5   ระบุมารยาทในการชมการแสดง 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
การเคล่ือนไหวตามรูปแบบนาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่าจากการเคล่ือนไหวอย่างมีรูปแบบโดยใช้เพลง  การ

แสดงท่าทางตามหลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์  การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ  และมารยาท
ในการชมการแสดง  การเข้าชม หรือมีส่วนร่วม เป็นการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
            4.1.1 การเคล่ือนไหวอย่างมีรูปแบบ 

              -    การนั่ง 
              -    การยืน  

                     -    การเดิน 
            4.1.2  -    การประดิษฐ์ท่าจากการเคล่ือนไหวอย่างมีรูปแบบ 
                     -    เพลงท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
            4.1.3   หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์   

               -   การฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา  
                      -   การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนล าตัว  
            4.1.4   การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ 
  4.1.5   มารยาทในการชมการแสดง   การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม 
     4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                           - 
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5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
      5.2   ความสามารถในการคิด (ทักษะการสังเกต.  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     5.4   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มุ่งมั่นในการท างาน 
     6.3   มีวินัย 
     6.4   มีจิตสาธารณะ 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    7.1   การเคล่ือนไหวตามท่ีก าหนด 
    7.2   การประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง 
    7.3   การบอกมารยาทของผู้ชมและผู้แสดงท่ีดี 
    7.4 การแสดงท่าทางประกอบบทเพลงท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนแต่ละคนคิดท่าทางประกอบเพลง “ป่าไม้”   แล้วออกมาแสดงท่าทางให้เพื่อนๆ ดู    แล้วให้
เพื่อติชมการแสดงได้   
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเคล่ือนไหวตามท่ี
ก าหนด 

สังเกตการเคล่ือนไหว แบบสังเกตการ
เคล่ือนไหว 

ผ่านระดับ ดี 

การประดิษฐ์ท่าประกอบ
เพลง 

ประเมินการประดิษฐ์
ท่าประกอบเพลง 

แบบประเมินการ
ประดิษฐ์ท่าประกอบ
เพลง 

ผ่านระดับ ดี 

การบอกมารยาทของ
ผู้ชมและผู้แสดงท่ีดี 

ประเมินการบอก
มารยาทของผู้ชมและ
ผู้แสดงท่ีดี 

แบบประเมินการบอก
มารยาทของผู้ชมและผู้
แสดงท่ีดี 

ผ่านระดับ ดี 
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8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลงท่ี
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
 

ประเมินการแสดง
ท่าทางประกอบบท
เพลงท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ 

แบบประเมินการแสดง
ท่าทางประกอบบท
เพลงท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ 

ผ่านระดับ ดี 

 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้    อภิปราย   การฝึกปฏิบัติ   เรื่องการเคล่ือนไหวอย่างมีรูปแบบ  

              -  การนั่ง 
              -  การยืน 

                   -  การเดิน      (1 ช่ัวโมง) 
  9.2  ใช้กระบวนการสร้างความรู้    ฝึกปฏิบัติ การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์ท่าอย่างมีรูปแบบ
ประกอบเพลงเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์   

               - การฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา  
                    - การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนล าตัว    (1 ช่ัวโมง) 

9.3  ใช้กระบวนการคิด   วิเคราะห์    อภิปราย  ถึงมารยาทการเป็นผู้ชมและผู้แสดงท่ีดี   (1 ช่ัวโมง) 
  9.4  ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการใช้ภาษาท่าทางแทนค าพูด   เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน 
โดยให้นักเรียนแต่ละคนคิดท่าทางประกอบเพลง “ป่าไม้”  แล้วออกมาแสดงท่าทางให้เพื่อนๆ ดู    แล้วให้เพื่อติ
ชมการแสดงได้     (1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  ภาพตัวอย่างภาษาท่าส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา  
 10.2  เพลงป่าไม้  
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แบบประเมินการร้องเพลงประกอบท่าทาง 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 

1. การร้อง - เนื้อร้องถูกต้อง 
- ร้องได้จบเพลง 
- ท านองถูกต้อง 
- มีความไพเราะ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

4 

2.  การท าท่าทาง 
 

เหมาะสมกับเนื้อเพลง
ต้ังแต่ต้นจนจน 

เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ตลอด
เพลง 

เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงไม่ตลอด
เพลง  ท าได้เพียง
บางช่วงของเพลง 

ไม่ถูกต้อง ไม่
เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงเกือบท้ังเพลง 

3 

3.  การแสดงความ
คิดเห็นขณะชมการ
แสดง 
 

1. กล้าแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ประกอบ 
2. บอกมารยาทการ
เป็นชมท่ีดีได้ 
3. บอกมารยาทการ
เป็นผู้แสดงท่ีดีได้ 
 

ท าได้เพียง 2 ข้อ 
 

ท าได้เพียง 1 ข้อ 
 

ท าไม่ได้เลยสักข้อ 3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30  หมายถึง   ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมายถึง   ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9              รอ้ง เล่น เต้น ระบ า 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2                  เวลา   4   ช่ัวโมง 
                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 10 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย    การละเล่นพื้นบ้าน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2    เวลา    4   ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   การละเล่นพื้นบ้าน 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ

นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
    ป. 2/1   ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน 
            ป.2/2   เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับส่ิงท่ีพบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย 

ป.2/3   ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน   
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

การละเล่นพื้นบ้านท่ีมีกติกาและวิธีการเล่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการบอกส่ิง
ท่ีตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์เป็นการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรแก่การ
ช่ืนชม  และควรแก่ศึกษา 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
            4.1.1 การละเล่นพื้นบ้าน 

               -  วิธีการเล่น   และกติกา 
            4.1.2   ท่ีมาของการละเล่นพื้นบ้าน 
            4.1.3   การละเล่นพื้นบ้าน 
     4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                          การละเล่นในท้องถิ่น 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
       5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
       5.2   ความสามารถในการคิด    (ทักษะการวิเคราะห์.  ทักษะการเปรียบเทียบ ) 
       5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
      6.2   มุ่งมั่นในการท างาน 
      6.3   มีวินัย 
      6.4   มีจิตสาธารณะ 
      6.5 รักความเป็นไทย 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1   การปฏิบัติตามค าส่ัง 
7.2   การแสดงนาฏศิลป์ง่าย 
7.3   การบอกส่ิงท่ีตนชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 
7.4   การละเล่นพื้นบ้าน 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 แบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มละ  1 อย่าง   แล้วการบอกชื่อและ
วิธีการเล่น   พร้อมสาธิตการเล่น   
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การปฏิบัติตามค าส่ัง สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านระดับ ดี 
การแสดงนาฏศิลป์ง่าย ประเมินการแสดง

นาฏศิลป์ง่าย 
แบบประเมินการแสดง
นาฏศิลป์ง่าย 

ผ่านระดับ ดี 

การบอกส่ิงท่ีตนชอบใน
การแสดงนาฏศิลป์ 

ประเมินการบอกส่ิงท่ี
ตนชอบในการแสดง
นาฏศิลป์ 

แบบประเมินการบอก
ส่ิงท่ีตนชอบในการ
แสดงนาฏศิลป์ 

ผ่านระดับ ดี 

 
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 
ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การละเล่นพื้นบ้าน ประเมิน การละเล่น

พื้นบ้าน 
แบบประเมิน 
การละเล่นพื้นบ้าน 

ผ่านระดับ ดี 

 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   อภิปราย   การฝึกปฏิบัติ   เรื่องวิธีการเล่น   และกฎกติกา

การละเล่นพื้นบ้านของไทย   รวมท้ังการละเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่น   (1 ช่ัวโมง) 
 9.2   ใช้กระบวนการคิด   วิเคราะห์    อภิปราย   ถึงท่ีมาของการละเล่นพื้นบ้าน     (1 ช่ัวโมง) 
       9.3   ใช้กระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติการละเล่นพื้นบ้าน   (1 ช่ัวโมง) 

  9.4   ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย   เพื่อให้นักเรียนสร้างช้ินงาน 
โดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดการละเล่นพื้นบ้าน   กลุ่มละ 1 อย่าง   แล้วการบอกชื่อและวิธีการ
เล่น   พร้อมสาธิตการเล่น   (1 ช่ัวโมง) 
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10.  สื่อ /   แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  ภาพการละเล่นพื้นบ้านของไทย 
 10.2  ภาพการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย 

 
แบบประเมินการสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน 

 
ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 

จุดเน้น 4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช)้ 1(ปรับปรุง) 
1. การบอกช่ือ และ
การอธิบายการเล่น 

- บอกช่ือถูกต้อง 
- อธิบายการเล่นได้
ชัดเจน 

- บอกช่ือถูกต้อง 
- อธิบายการเล่น
ได้ไม่ค่อยชัดเจน
แต่ก็อธิบายได้จบ 

- บอกช่ือถูกต้อง 
- อธิบายการเล่น
ได้ไม่ค่อยชัดเจน  
และอธิบายไม่จบ
ต้องคอยบอก 

- บอกช่ือถูกต้อง 
- อธิบายการเล่น
ไม่ได้ 

4 

2.  การสาธิตการเล่น 
 

ถูกต้องตามกฎกติกา
ต้ังแต่ต้นจนจบ
การละเล่น 

ถูกต้องตามกฎ
กติกาเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ตลอด
การละเล่น 

ถูกต้องตามกฎ
กติกาไม่ตลอด  
ท าได้เพียงบางช่วง
ของการละเล่น 

ไม่ถูกต้องตามกฎ
กติกาของ
การละเล่นเกือบ
ท้ังหมด 

3 

3. กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
 

เป็นไปตามข้ันตอนทุก
คนให้ความร่วมมือต้ังแต่
เริ่มต้นจนเสร็จงาน   
 

เป็นไปตาม
ขั้นตอนแต่มีคน
ส่วนน้อยไม่ให้
ความร่วมมือต้ังแต่
เริ่มต้นจนเสร็จ
งาน 

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให้
ความร่วมมือต้ังแต่
เริ่มต้นจนเสร็จงาน   

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน มีคน
ส่วนมากของกลุ่มท่ี
ไม่ให้ความร่วมมือ
ต้ังแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภาพ          คะแนน  31 - 40   หมายถึง   ดีมาก 
                                                      คะแนน  21 - 30  หมายถึง   ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมายถึง   ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง    1.76 – 2.50  พอใช้    2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก  
  หรือ  คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง     21 – 30      พอใช้         31 -39     ดี        40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่10           การละเล่นพืน้บ้าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2           เวลา   4   ช่ัวโมง 

                  ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดส่ือการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉล่ีย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 

 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๘ 
  
 

คณะผู้จัดท า 
 

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


