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หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะรหัสวิชา ศ๑๓๑๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) 
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ค าน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖ 3) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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 3  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.3/1   บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
            ป.3/2   ระบุ วัสดุ   อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์  
 ป. 3/3   จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ   ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น   
สี   รูปร่าง   รูปทรง   และพื้นผิว 
   ป. 3/4   วาด ภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว 
 ป.3/5   มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์ งานปั้น 
   ป. 3/6 วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จากเหตุการณ์ ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี  
และพื้นผิว 
 ป. 3/7   บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์   โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ   อุปกรณ์
 ป. 3/8   ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์   ของตนเอง 
 ป. 3/9   ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ ท่ีเน้น ในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ 
   ป. 3/10 บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน    
มาตรฐาน ศ 1.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 ตัวชี้วัด 
            ป.3/1   เล่าถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่น   
    ป. 3/2   อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ   อุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 
สาระที่ 2       ดนตรี 
 
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
           ถ่ายทอดความรู้สกึความคิดต่อดนตรีอย่างอสิระ ช่ืนชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด 
            ป.3/1   ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวนั 
            ป.3/2   ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 
     ป. 3/3   บอกบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน 
     ป. 3/4   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
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  ป. 3/5   เคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง 

 ป.3/6   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 

 ป.3/7   น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาส ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม 

 

มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี  
 ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล  

ตัวชี้วัด 
            ป.3/1   ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
            ป.3/2   ระบุความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 
สาระที่ 3     นาฏศิลป์ 
 
 มาตรฐาน ศ 3.1   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ตัวชี้วัด 
            ป.3/1   สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์ส้ัน ๆ 
            ป.3/2   แสดงท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์      
      ป. 3/3   เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม 
            ป.3/4   มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย  

  ป.3/5   บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ

นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
    ป.3/1   เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่น 
            ป.3/2   ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
  ป. 3/3   อธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 
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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  3  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 ๔๐ 

 หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว + หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 
โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปีที่ 3  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 3      
รหัสวิชา  ศ13101               ช่ือวิชา  ศิลปะ                                  เวลา 40 ชั่วโมง      
 ศึกษาเรื่อง  รูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  และงานทัศนศิลป์    วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้าง
ผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์    เหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ  อุปกรณ์    
ทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง  เส้น สี รูปร่าง  รูปทรง  และพื้นผิว 
มีทักษะพื้นฐาน  ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น  วาดภาพ  ระบายสีส่ิงของรอบตัว  ถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง  รูปทรง  สี และพื้นผิว  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุง
ในงานทัศนศิลป์ของตนเอง ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น  ๆ บรรยายลักษณะ
รูปร่าง  รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงต่าง  ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน  เล่าถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี  ท่ีเห็น
และได้ยินในชีวิตประจ าวัน ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรี
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  บอกบทบาทหน้าท่ีของ
เพลงท่ีได้ยิน ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ เคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง  ๆ ได้
อย่างเหมาะสม  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ร าวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์  สถานการณ์ส้ัน  
ๆ สถานการณ์ท่ีก าหนด  แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  เปรียบเทียบ  บทบาทหน้าท่ีของผู้
แสดงและผู้ชม  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย  บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน  เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่น  ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์  อธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์   โดยใช้กระบวนการระบุ  บรรยาย  บอก   เลือก  
สร้างงาน  ฝึกทักษะ  จ าแนก    อภิปราย  แสดง  และการร่วมกิจกรรม   เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นใน
การท างาน  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และมีจิต
สาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด   
ศ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10       
ศ 1.2 ป.3/1, ป.3/2 
ศ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7                                          
ศ 2.2 ป.3/1, ป.3/2 
ศ 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5                                                                
ศ 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3,  
รวมทั้งหมด  29 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
   รายวิชา  พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ   รหัสวิชา  ศ 13101                                          
   ชื่อวิชา  ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3             เวลา    40    ชั่วโมง  
   

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

 
เวลา 

น้ าหนัก
คะแนน 

1. รูปร่าง รูปทรง ศ1.1  ป.3/1 
         ป.3/2       
         ป.3/3 

รูปร่าง รูปทรง เป็นพื้นฐานในการ
วาดภาพส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงาน
ทัศนศิลป์ ประเภทงานวาด งานปั้น 
งานพิมพ์ภาพ เส้น สี พื้นผิว ใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  

4 7 

2. ภาพในจินตนาการ  ศ1.1  ป.3/4 
         ป.3/5 
         ป.3/6 
  

การวาดภาพ ระบายสี ส่ิงของ
รอบตัว ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสี
โปสเตอร์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงาน
ปั้น การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี 
และพื้นผิว วาดภาพถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก จากเหตุการณ์
ชีวิตจริง     

4 7 

3. ช่ืนชมงานศิลป์ ศ.1.1 ป.3/7 
         ป.3/8 
         ป.3/9 
         ป.3/10 

วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ การแสดงความ
คิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ 
รูปร่าง รูปทรงในงานออกแบบ 
ลักษณะส่ิงต่างๆ ท่ีมีในบ้านและ
โรงเรียนเป็นการ  ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ  ช่ืนชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

4 7 

4. งานศิลป์ในถิ่นไทย ศ.1.2 ป.3/1 
          ป.3/2 

ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้าง
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ท าให้เห็น
คุณค่าของงานศิลป์มากยิ่งขึ้น 

3 7 
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ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

 
เวลา 

น้ าหนัก
คะแนน 

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

เสียงของเครื่องดนตรีแตกต่างกัน
ตามรูปร่าง ลักษณะของเครื่องดนตรี
และวิธีการบรรเลง เสียงท่ีมีลักษณะ
ต่างกัน สูง-ต่ า, ดัง-เบา, ยาว-ส้ัน 
สามารถใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนได้และเป็นการแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์  

4 7 

6 
 
 

เพลงพาเพลิน ศ.2.1 ป.3/3  
         ป.3/4 
      

เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
และเพลงประจ าโรงเรียนเป็นเพลงท่ี
ใช้ในโอกาสต่างๆ กัน ควรเลือกใช้ให้
เหมาะสม 

3 7 

7 
 

การฟังเพลงและการ
วิเคราะห์เพลง 

ศ.2.1 ป.3/5 
         ป.3/6 
         ป.3/7 

การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบท
เพลงท่ีฟังเป็นการแสดงตาม
ความรู้สึกและจินตนาการ การแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี 
และเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 
การแสดงออกทางดนตรีสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาส
ต่างๆ ได้ และควรเลือกให้เหมาะสม
กับโอกาส  

4 7 

8 ดนตรีกับชีวิต ศ.2.2 ป.3/1 
          ป.3/2 

ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่น ได้แก่ ลักษณะเสียง
ร้อง ภาษาและเนื้อหาในบทร้อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรี 
ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรี
ต่อการด าเนินชีวิตคนในท้องถิ่น  

4 7 
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ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

 
เวลา 

น้ าหนัก
คะแนน 

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

การเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆ เช่น ร า
วงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ 
สถานการณ์ส้ันๆ และสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ หลักและวิธีการตาม
รูปแบบนาฏศิลป์ เช่นการฝึกภาษา
ท่าส่ืออารมณ์ของมนุษย์และการฝึก
นาฏยศัพท์ในส่วนขา  หลักในการชม
การแสดงได้แก่ ผู้แสดง ผู้ชม และ
การมีส่วนร่วม   การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ท่ี
เหมาะสมกับวัยท าให้เกิดความสมดุล  
ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

4 7 
 
 
 
 
 

10 นาฏศิลป์พื้นบ้าน ศ.3.2 ป.3/1 
         ป.3/2 
         ป.3/3 

การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือ
ท้องถิ่นของตนเอง  ลักษณะและ
เอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
 

4 7 

รวมระหว่างปี 38 70 

สอบกลางปี / สอบปลายปี 2 30 

รวม 40 100 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย  รูปร่าง  รูปทรง  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   รูปร่าง รูปทรง 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

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

 
ตัวชี้วัด                   

 ป3/1 บรรยายรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  
 ป3/2 ระบุวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์  
 ป3/3 จ าแนกทัศนธาตุของส่ิงท่ีต่างๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว 
 
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 รูปร่าง รูปทรง เป็นพื้นฐานในการวาดภาพส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงาน
ทัศนศิลป์ ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ เส้น สี พื้นผิว ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4.1.1. รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  

4.1.2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานทัศนศิลป์ ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ  
4.1.3. เส้น สี พื้นผิว ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  

 4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด (ทักษะการพูด. ทักษะการสังเกต. ทักษะการจ าแนก. ทักษะการส ารวจ) 
5.2   ความสามารถในทักษะชีวิต 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
6.2   มีวินัย 
6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1  การศึกษารูปร่าง รูปทรง 
7.2  การฝึกยกตัวอย่างรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ 
7.3  การวาดภาพรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ 
7.4  การบอกวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
7.5  การสรุปเส้น สี พื้นผิว  ในธรรมชาติ 

        ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนส ารวจในห้องเรียน ยกตัวอย่าง ส่ิงของ 5 ชนิด วาดภาพ รูปร่าง รูปทรง บอกลักษณะของเส้น
พื้นผิว สี ในธรรมชาติ เขียนสรุปส่ิงรอบตัวเรา มีพื้นผิวเรียบ หรือขรุขระ 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การศึกษารูปร่าง รูปทรง สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการอภิปราย   ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 
การฝึกยกตัวอย่างรูปร่าง 
รูปทรงในธรรมชาติ 

สังเกตเปรียบเทียบ
ความต่าง  

แบบสังเกตการเปรียบเทียบ ผ่านระดับ “ดี” 

การวาดภาพรูปร่าง 
รูปทรง ในธรรมชาติ 

ประเมินสมุดภาพ แบบประเมินสมุดภาพ ผ่านระดับ “ดี” 

บอกวิธีการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการอภิปราย   ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

การสรุปเส้น สี พื้นผิว  
ในธรรมชาติ 

สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตการแสดงความ
คิดเห็น 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
 8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
วาดรูปร่างรูปทรง และบอก
ลักษณะรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ 

สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

ผ่านระดับ “ดี” 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการคิด   ศึกษาค้นคว้า   เรื่องรูปร่าง รูปทรง ในหนังสือ ยกตัวอย่างรูปร่าง รูปทรง จาก
ส่ิงต่างๆ รอบตัว เขียนบนกระดาน (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9. 2   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ น าเสนอ วาดภาพรูปร่าง รูปทรง จากธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีชอบ 
ระบายสีให้สวยงาม  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9. 3   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยศึกษาค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานทัศนศิลป์ บอกวิธีการใช้ค า
ท่ีเหมาะสมกับงานทัศนศิลป์ น าเสนอหน้าช้ันเรียน   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9. 4   ใช้กระบวนการศึกษาให้นักเรียนส ารวจในห้องเรียน ยกตัวอย่าง ส่ิงของ 5 ชนิด วาดภาพ รูปร่าง 
รูปทรง บอกลักษณะของ เส้น สี พื้นผิว สรุปลักษณะเส้น สี พื้นผิว โดยน าเสนอหน้าช้ันเรียน  
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  ตัวอย่างรูปร่าง  รูปทรง  
 10.2  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพ  
 10.3  สถานท่ีจริง 
 10.4  แบบประเมิน  
 

แบบประเมินการอภิปรายลักษณะของรูปร่าง รูปทรง 
 

เลขที่ ชื่อ - นามสกุล 

กล
้าแ

สด
งค

วา
มค

ิดเ
ห็น

คิด
เห

็น 

อภ
ิปร

าย
ได้

ตร
งป

ระ
เด

็น 

ยอ
มรั

บฟ
ังค

วา
มค

ิดเ
ห็น

ขอ
งผ

ู้อื่น
 

ปฏ
ิบัติ

ตน
ตา

มรู
ปแ

บบ
กา

ร
อภ

ิปร
าย

 
มีค

วา
มส

นใ
จตั้

งแ
ต่ต้

นจ
นจ

บ 

ใช
้วา

จา
สุภ

าพ
  เ

หม
าะ

สม
 

ไม่
ก่อ

กว
นผ

ู้อื่น
ขณ

ะอ
ภิป

รา
ย 

สร
ุปป

ระ
เด

็นก
าร

อภ
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าย
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ชัด
เจ
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ผ่าน ไม่ผ่าน 

            

            

            

            

            

หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  6  ข้อขึ้นไป   จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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แบบประเมินการการบอกลักษณะรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ 
 

ประเด็นประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
             3                                         2                                         
1 

1. การบอกลักษณะ
รูปลักษณะของรูปร่าง 
รูปทรงในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

. การบอกลักษณะของ
รูปร่าง รูปทรง ใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ได้
ถูกต้อง ชัดเจน ครบทุก
ประเด็น 

. การบอกลักษณะของ
รูปร่าง รูปทรง ใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ได้
ถูกต้อง ชัดเจน บาง
ประเด็น 

การบอกลักษณะของ
รูปร่าง รูปทรง ใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ไม่
ถูกต้อง 

2. ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ สวยงาม 

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่  

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์  

3. ความรับผิดชอบ ส่งผลงานตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนด 1-2 วัน 

ส่งผลงานช้ากว่าเวลาท่ี
ก าหนดเกิน 2 วัน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินการวาดภาพสื่อความหมาย 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ทุกภาพเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 1 ภาพ
ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 2 ภาพ
ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 3 ภาพ
ขึ้นไปท่ีไม่ใช่
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป ์

4 

2.  การจัดวางภาพ ทุกภาพจัดวางได้
สัดส่วนเหมาะสม 

มีจ านวน  1  ภาพ
ท่ีจัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน       และ
ไม่เหมาะสม 

มีจ านวน  2  ภาพ
ท่ีจัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน        และ
ไม่เหมาะสม 

มีจ านวน  3  ภาพ
ขึ้นไปท่ีจัดวางภาพ
ไม่ได้สัดส่วนและ     
ไม่เหมาะสม 

3 

3.  การบรรยายภาพ ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้ได้
ถูกต้อง 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
1 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
2 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
3 ภาพขึ้นไป 

2 

4.  ความสวยงาม มีการตกแต่งทุก
ภาพได้เหมาะสม
สวยงาม 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
แต่ไม่ครบทุกภาพ 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
เพียงครึ่งหนึ่งของ
ภาพทั้งหมด 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของภาพทั้งหมด 

1 

  
 ระดับคุณภาพ     คะแนน   31   -   40    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   21   -   30    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   11   -   20    หมายถึง   พอใช้              
                                คะแนน   10               หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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เกณฑ์การประเมินการอภิปรายลักษณะเส้น สี พื้นผิว  ในธรรมชาติ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. การเขียนบรรยาย
รูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
แต่ไม่ถูกต้องท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการเขียน
บรรยายเลยท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

4 

2.  การเขียนบรรยาย
แนวคิดของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
แต่ไม่ถูกต้องท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการเขียน
บรรยายเลยท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

3 

3.  การเขียนบรรยาย
ความเหมือนของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
แต่ไม่ถูกต้องท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการเขียน
บรรยายเลยท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

2 

4.  ความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องท้ัง 2 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
ถูกต้องเพียง 1 
ช้ินงานท่ีเลือก 

เขียนบรรยายได้
แต่ไม่ถูกต้องท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

ไม่มีการเขียน
บรรยายเลยท้ัง 
2 ช้ินงานท่ีเลือก 

1 

คะแนนเต็ม 40 
 
 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  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                      รปูรา่ง รปูทรง  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                    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 2 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย   ภาพในจินตนาการ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   ภาพในจินตนาการ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

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

ป.3/4 วาดภาพระบายสีส่ิงรอบตัว  
ป.3/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานปั้น 
ป.3/6 วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จากเหตุการณ์ ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และ
พื้นผิว 
 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การวาดภาพ ระบายสี ส่ิงของรอบตัว ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 
การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จากเหตุการณ์ชีวิตจริง     
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1   การวาดภาพระบายสีส่ิงรอบตัว ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์ 
4.1.2   การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานปั้น 
41.3 การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก  

    4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
              ไม่มี 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด (ทักษะการสังเกต.  ทักษะการเปรียบเทียบ ) 
5.3   ความสามารถในทักษะชีวิต 
5.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   มุ่งมั่นในการท างาน 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3   มีจิตสาธารณะ 
6.4  มีวินัย 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

7.1 บันทึกความแตกต่างการใช้สีเทียน สีไม้ สีโปสเตอร์ 
7.2 การวาดภาพโดย ใช้สีเทียน สีไม้ และสีโปสเตอร์  
7.3 การน าเสนอผลงานภาพวาด 
7.4 การสร้างสรรค์งานปั้นตามจินตนาการ 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการ จากส่ิงรอบตัวเรา โดย ค านึงถึงเส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว โดยใช้สี
แบบผสมผสาน จากสีเทียน สีไม้ และสีโปสเตอร์ น าเสนอหน้าช้ันเรียน   
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บันทึกความแตกต่างการ
ใช้สีเทียน สีไม้ สี
โปสเตอร์ 

สังเกตการณ์การบันทึก แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

วาดภาพการใช้สีเทียน สี
ไม้ และสีโปสเตอร์ 

ประเมินสมุดภาพ แบบประเมินสมุดภาพ ผ่านระดับ “ดี” 

การน าเสนอผลงาน
ภาพวาด 

สังเกต               
ตรวจผลงาน 

แบบสังเกตแบบ
ประเมินผลงาน 

  ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

การสร้างสรรค์งานปั้น 
ตามจินตนาการ 

ประเมินงานปั้น แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 

  
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การวาดภาพ ประเมินการวาดภาพ แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการศึกษาสนทนาการใช้สีเทียน   สีไม้ สีโปสเตอร์   โดยอธิบายการ
ใช้สีแต่ละชนิด บันทึกลงสมุด วาดภาพจากส่ิงรอบตัวเรา วาดภาพจากธรรมชาติ โดยใช้สีเทียน สีไม้ สีโปสเตอร์ 
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9. 2   น าเสนอการวาดภาพของกลุ่มต่างๆ เปรียบเทียบการใช้สีแต่ละชนิด    (เวลา 1 ช่ัวโมง)  
 9. 3   ใช้กระบวนการศึกษา ฝึกปฏิบัติ สนทนาการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น เรื่องวัสดุธรรมชาติ และวัสดุ
เส้นใยสังเคราะห์ ให้นักเรียนสร้างสรรค์งานปั้น คนละ 1 ช้ินงานการร่างภาพ มิติภาพ การแรงเงา แสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม ถึงความส าคัญของการร่างภาพ     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
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 9. 4 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการฝึกปฏิบัติ วาดภาพตามจินตนาการ จากส่ิงรอบตัวเรา โดย 
ค านึงถึงเส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว โดยใช้สีแบบผสมผสาน จากสีเทียน สีไม้ และสีโปสเตอร์ น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  ตัวอย่างสีชนิดต่าง ๆ  
 10.2  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพ  
 10.3  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น  
 10.4  แบบประเมิน  
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เร่ือง ภาพในจินตนาการ  

ประเด็นประเมิน 
 

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

1. การใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพ
ระบายสี แบบผสมผสาน 
จากสีเทียน สีไม้ และสี
โปสเตอร ์

ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสีแบบ
ผสมผสาน จากสีเทียน สี
ไม้ และสีโปสเตอร์ ได้
เหมาะสม 

ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสีแบบ
ผสมผสาน จากสีเทียน สี
ไม้ และสีโปสเตอร์ ได้
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่  

ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสีแบบ
ผสมผสาน จากสีเทียน สี
ไม้ และสีโปสเตอร์ ไม่ค่อย
ถูกต้อง  

2. การบรรยายลักษณะ
ของภาพโดยเน้นเรื่องการ
จัดระยะความลึก น้ าหนัก 
และแสงเงาการใช้เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี และ
พื้นผิว วาดภาพถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก 

บรรยายลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ
ความลึก น้ าหนัก และแสง
เงา ใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี และพื้นผิว ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับภาพที่วาด  

บรรยายลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ
ความลึก น้ าหนัก และแสง
เงา ใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี และพื้นผิว ได้ค่อนข้าง
ถูกต้องเหมาะสมกับภาพที่
วาด 

บรรยายลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการจัดระยะ
ความลึก น้ าหนัก และแสง
เงาใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี 
และพื้นผิว ไม่ค่อยถูกต้อง
เหมาะสมกับภาพที่วาด 

3. การเปรียบเทียบ
ความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกท่ีมีต่อผลงาน
ของตนเองและผู้อื่นได้
อย่างมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา 

เปรียบเทียบความคิด 
ความรู้สึกท่ีมีต่อผลงาน
ของตนเองและผู้อื่นได้
ค่อนข้างมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา 

วาดภาพได้ผลงาน ไม่ค่อย
มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่
สะอาด 

4. ความสวยงาม วาดภาพได้สวยงาม ผลงาน
มีความคิดสร้างสรรค์ 
สะอาด เรียบร้อย  

วาดภาพได้สวยงาม ผลงาน
ค่อนข้างมีความคิด
สร้างสรรค์ สะอาด 

วาดภาพได้  ผลงานไม่ค่อย
มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่
สะอาด 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 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             ภาพในจิตนาการ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3            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 3 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย    ช่ืนชมงานศิลป์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     4  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง    ช่ืนชมงานศิลป์ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

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

ป.3/7  บรรยายเหตุผล และวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณ์ 
ป.3/8  ระบุส่ิงช่ืนชม และส่ิงท่ีควรปรับปรุง ในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
ป.3/9  ระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ ท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ 
ป.3/10 บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในการออกแบบส่ิงต่างๆ ท่ีมีบ้านและโรงเรียน 
 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง    การจัดกลุ่มของภาพ   ตามทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรงในงานออกแบบ ลักษณะส่ิงต่างๆ ท่ีมีในบ้านและ
โรงเรียน เป็นการ  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1   วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
4.1.2   การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
41.3 การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ 
4.1.4 รูปร่าง รูปทรง ในงานออกแบบ  

    4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี  

 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด   (ทักษะการพูด.  ทักษะการให้เหตุผล.  ทักษะการจ าแนกประเภท.  
ทักษะการส ารวจ. ทักษะการเปรียบเทียบ ) 
5.3   ความสามารถในทักษะชีวิต 
5.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   มุ่งมั่นในการท างาน 
6.2   ใฝ่เรียนรู้ 
6.3   มีจิตสาธารณะ 
6.4  มีวินัย 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1   อธิบายการสร้างงานทัศนศิลป์ 
7.2   แสดงความคิดเห็นงานทัศนศิลป์ของตนเอง   
7.3   เขียนบอกวิธีการจัดกลุ่มตามทัศนธาตุงานศิลป์ 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนวาดภาพ รูปร่าง รูปทรง ส่ิงต่างๆ ในบ้านแล้วเขียนบรรยายลักษณะของช้ินงาน ช่ืนชมผลงาน
และบอกส่ิงท่ีควรปรับปรุง น าเสนอหน้าช้ัน 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
อธิบายการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

  ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

แสดงความคิดเห็นงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง   

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

  ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

เขียนบอกวิธีการจัดกลุ่ม
ตามทัศนธาตุงานศิลป์ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 

  
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การวาดภาพรูปร่าง 
รูปทรงบรรยายลักษณะ
ของช้ินงาน ช่ืนชม
ผลงาน 

ประเมินการวาดภาพ
ตรวจการเขียน 

แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินการเขียน 

ผ่านระดับ “ดี”ผ่าน
ผ่านระดับ “ดี” 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการศึกษา สนทนา น าเสนอ อธิบาย วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเทคนิค และวัสดุ
อุปกรณ์    (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.2   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการน าเสนอ แสดงความคิดเห็น ในงานทัศนศิลป์ของตนเอง    
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.3   บอกวิธีการจัดกลุ่มภาพของตนเองตามทัศนธาตุ     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
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 9.4   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการฝึกปฏิบัติวาดภาพ รูปร่าง รูปทรง ส่ิงต่างๆ ในบ้านแล้วเขียน
บรรยายลักษณะของช้ินงาน ช่ืนชมผลงานและบอกส่ิงท่ีควรปรับปรุง น าเสนอหน้าช้ัน    (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพ  
 10.2  แบบสังเกต  
 10.3  แบบประเมิน 

แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เร่ือง ช่ืนชมงานศิลป์ 

 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

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

1. การใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพ
ระบายสี  

ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสีได้
เหมาะสม 

ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสีได้
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่  

ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสีไม่
ค่อยถูกต้อง เหมาะสม 

2. การบรรยายลักษณะ
การวาดภาพรูปร่าง 
รูปทรงบรรยายลักษณะ
ของช้ินงาน ช่ืนชมผลงาน 

บรรยายลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการ ช่ืนชม
ผลงานถูกต้องเหมาะสม
กับภาพที่วาด 

บรรยายลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการ ช่ืนชม
ผลงานถูกต้องเหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่ กับภาพที่
วาด 

บรรยายลักษณะของภาพ
โดยเน้นเรื่องการจัดช่ืน
ชมผลงานไม่ค่อยถูกต้อง
เหมาะสมกับภาพที่วาด 

3.การ บอกส่ิงท่ีควร
ปรับปรุง 

บอกส่ิงท่ีควรปรับปรุง
ถูกต้องเหมาะสม 

บอกส่ิงท่ีควรปรับปรุงได้
บางส่วน 

บอกส่ิงท่ีควรปรับปรุงไม่
ครบ 

4. ความสวยงาม วาดภาพได้สวยงาม 
ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์ สะอาด 
เรียบร้อย  

วาดภาพได้สวยงาม 
ผลงานค่อนข้างมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
สะอาด 

วาดภาพได้  ผลงานไม่
ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ 
ไม่สะอาด 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 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                     ช่ืนชมงานศิลป์  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                  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  
ชื่อหน่วย    งานศิลป์ในท้องถ่ิน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     3   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   งานศิลป์ในถิ่นไทย 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน                                                                                                                                                       
ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัด                   
 ป.3/1 เล่าถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
    ป.3/2 อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ท าให้เห็น
คุณค่าของงานศิลป์มากยิ่งขึ้น 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1   ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
4.1.2   วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

    4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
                    ไม่มี  

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด (ทักษะการสังเกต. ทักษะการส ารวจ. ทักษะการระบุ) 
5.3   ความสามารถในทักษะชีวิต 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
6.2   มีวินัย 
6.3   มุ่งมั่นในการท างาน 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1.   อธิบายประวัติงานศิลป์ในท้องถิ่น 
7.2.   การแสดงความคิดเห็นงานศิลป์ในท้องถิ่น 
7.3   การอภิปรายการอนุรักษ์ศิลปะในท้องถิ่น  

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนเขียนเล่าประวัติความเป็นมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น แล้ววาดภาพประกอบ ตกแต่งใน
สวยงาม น าเสนอหน้าช้ันเรียน    
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8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
อธิบายประวัติงานศิลป์
ในท้องถิ่น 

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

  ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

การแสดงความคิดเห็น
วัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการสร้างงานศิลป์ 

สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

ผ่านระดับ “ดี” 

การอภิปรายการอนุรักษ์
ศิลปะในท้องถิ่น  

สังเกตการอภิปราย แบบสังเกตการ
อภิปราย 

ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

 
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนเล่าประวัติ
ความเป็นมาของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นวาด
ภาพประกอบ 

ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการศึกษา /อธิบาย/ น าเสนอโดยแบ่งกลุ่มศึกษาประวัติความเป็นมาของงานทัศนศิลป์
ในท้องถิ่นจากภูมิปัญญา จากข้อมูล หมู่บ้าน น าเสนออภิปรายให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียน   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.2   ใช้กระบวนการศึกษา/ค้นคว้า/ สนทนา แสดงความคิดเห็น วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานศิลป์ 
วิธีการอนุรักษ์ศิลปะในท้องถิ่น  ส่งตัวแทนน าเสนอให้เพื่อนฟัง   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9. 3   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ น าเสนอ ให้นักเรียนเขียนเล่าประวัติความเป็นมาของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น แล้ววาดภาพประกอบ ตกแต่งในสวยงาม น าเสนอหน้าช้ันเรียน   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 10.1  วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพ  
 10.2  แบบสังเกต  
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เกณฑ์การประเมินการวาดภาพสื่อความหมาย 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง ทุกภาพเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 1 ภาพ
ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 2 ภาพ
ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ 

มีจ านวน 3 ภาพ
ขึ้นไปท่ีไม่ใช่
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
งานทัศนศิลป ์

4 

2.  การจัดวางภาพ ทุกภาพจัดวางได้
สัดส่วนเหมาะสม 

มีจ านวน  1  ภาพ
ท่ีจัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน       และ
ไม่เหมาะสม 

มีจ านวน  2  ภาพ
ท่ีจัดวางภาพไม่ได้
สัดส่วน        และ
ไม่เหมาะสม 

มีจ านวน  3  ภาพ
ขึ้นไปท่ีจัดวางภาพ
ไม่ได้สัดส่วนและ     
ไม่เหมาะสม 

3 

3.  การบรรยายภาพ ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้ได้
ถูกต้อง 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
1 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
2 ภาพ 

ทุกภาพมีการ
บรรยาย ช่ือ  
และวิธีการใช้  
แต่ไม่ถูกต้อง        
3 ภาพขึ้นไป 

2 

4.  ความสวยงาม มีการตกแต่งทุก
ภาพได้เหมาะสม
สวยงาม 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
แต่ไม่ครบทุกภาพ 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
เพียงครึ่งหนึ่งของ
ภาพทั้งหมด 

มีการตกแต่งได้
เหมาะสมสวยงาม
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของภาพทั้งหมด 

1 

  
 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  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            งานศิลป์ในถิ่นไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                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  การประเมินหน่วยการเรียน 
 
 

 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.3 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๑ 
  
 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย     ดนตรีสร้างสรรค์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง    ดนตรีสร้างสรรค์ 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

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

ตัวชี้วัด        
ป.3/1 ระบุรูปร่าง ลักษณะของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวัน 
ป.3/2 ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 เสียงของเครื่องดนตรีแตกต่างกันตามรูปร่าง ลักษณะของเครื่องดนตรีและวิธีการบรรเลง เสียงท่ีมี
ลักษณะต่างกัน สูง-ต่ า, ดัง-เบา, ยาว-ส้ัน สามารถใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนได้และเป็นการแสดงออกทาง
ดนตรีอย่างสร้างสรรค์  
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1   รูปร่าง ลักษณะของเครื่องดนตรี  
4.1.2   เสียงของดนตรี สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง 
4.1.3  สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ 

    4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี  

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด (ทักษะการสังเกต. ทักษะการระบุ. ทักษะการฟัง. ทักษะการเช่ือมโยง) 
5.3   ความสามารถในทักษะชีวิต 
5.4   ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   มุ่งมั่นในการท างาน 
6.2   รักความเป็นไทย 
6.3   มีจิตสาธารณะ 
6.4   อยู่อย่างพอเพียง 
6.5  มีวินัย 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1   บอกลักษณะ รูปร่าง ของเครื่องดนตรี 
7.2   แสดงความคิดเห็น จากการฟังเพลง 
7.3   เขียนสัญลักษณ์และรูปภาพแทนสูง-ต่ า, ดัง-เบา, ยาว-ส้ัน        
ลักษณะงานสุดท้าย 

 ให้นักเรียนฟังเพลง และจดบันทึกแยกแยะเสียงขับร้อง และเสียงดนตรี  
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บอกลักษณะ รูปร่าง ของเครื่องดนตรี ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่าน 6 ข้อ ขึ้นไป 
แสดงความคิดเห็น จากการฟังเพลง สังเกตการแสดงความคิดเห็น  แบบประเมิน ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 
เขียนสัญลักษณ์และรูปภาพแทนสูง-
ต่ า, ดัง-เบา, ยาว-ส้ัน       

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 

  
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ฟังเพลง และจดบันทึก
แยกแยะเสียงขับร้อง 
และเสียงดนตรี  

สังเกต     
 ตรวจผลงาน 

แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยศึกษาลักษณะ รูปร่าง ของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รูปร่างท่ีต่างกัน 
น าเสนอหน้าช้ันเรียน   (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 9.2   ให้นักเรียนฟังเพลงจากการขับร้อง และการบรรเลงเครื่องดนตรีแล้วให้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ลักษณะท่ีได้ยิน  (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 9.3   ศึกษาเรื่องเสียงท่ีมีลักษณะ สูง-ต่ า ดัง-เบา ยาว-ส้ัน เขียนสัญลักษณ์และรูปภาพแทนได้ น าเสนอ
หน้าช้ัน   (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 9.4   ศึกษา วิเคราะห์ ให้นักเรียนฟังเพลง และจดบันทึกแยกแยะเสียงขับร้อง และเสียงดนตรี  
(เวลา 2 ช่ัวโมง) 
   
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  รูปภาพเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ  
 10.2  แถบบันทึก  ( วิทย.ุ เทป. ซีดี ) 
 10.3  แบบประเมิน  
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เร่ือง ดนตรีสร้างสรรค์ 

 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

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

1. การร้องเพลง 

  

ร้องเพลงถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ท านอง จังหวะ 
และสนุกกับการท า
กิจกรรม 
 

ร้องเพลงถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ท านอง จังหวะ แต่
ไม่ค่อยสนุกกับการท า
กิจกรรม 
 

ร้องเพลงไม่ถูกต้องตาม
เนื้อเพลง ท านอง จังหวะ 
และไม่ค่อยสนุกกับการ
ท ากิจกรรม 
 

2. การถ่ายทอด
ความรู้สึก  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อเพลงท่ี
ขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายได้
ค่อนข้างสอดคล้องกับ
เนื้อเพลงท่ีขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายไม่
สอดคล้องกับเนื้อเพลงท่ี
ขับร้อง  

3. การแสดงท่ีดึงดูดใจ แสดงท่าทางประกอบ
เพลงได้ดึงดูดใจผู้ชม
ตลอดท้ังเพลง 

แสดงท่าทางประกอบ
เพลงได้ดึงดูดใจผู้ชมเพียง
บางตอน 

แสดงท่าทางประกอบ
เพลงไม่ดึงดูดใจผู้ชมเลย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 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 5                    ดนตรีสร้างสรรค์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                       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 6 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย    เพลงพาเพลิน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     3    ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   เพลงพาเพลิน 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

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

ตัวชี้วัด        
ป.3/3 บอกบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน  
ป.3/4 ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ 
ป.3/5 เคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง 
ป.3/6 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง และผู้อื่น  
ป.3/7 น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจ าโรงเรียนเป็นเพลงท่ีใช้ในโอกาสต่างๆ กัน ควร
เลือกใช้ให้เหมาะสม 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1   บทบาทหน้าท่ีของบทเพลงส าคัญ  
 -   เพลงชาติ    -   เพลงสรรเสริญพระบารมี   -   เพลงประจ าโรงเรียน 
4.1.2   การขับร้องเพลงเด่ียวและหมู่ 
4.1.3   การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 
4.1.4  การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง 
4.1.5  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้อง เสียงดนตรี  
 -   คุณภาพเสียงร้อง  -   คุณภาพเสียงดนตรี  
4.1.6 การน าดนตรีไปใช้ในโอกาสพิเศษ 
 -   ดนตรีงานรื่นเริง   -   งานฉลองวันส าคัญของชาติ 

4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี  
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5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด  (ทักษะการฟัง. ทักษะการสังเกต. ทักษะการน าความรู้ไปใช้. 
 ทักษะการสรุปลงความเห็น ) 
5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.4   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   มุ่งมั่นในการท างาน 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3   มีจิตสาธารณะ 
6.4   อยู่อย่างพอเพียง 
6.5  มีวินัย 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1  การบอกบทบาทหน้าท่ีเพลงท่ีได้ยิน 
7.2  การขับร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงประจ าโรงเรียน 
7.3  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี   

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ใช้กระบวนการกลุ่มศึกษา ฝึกปฏิบัติร้องเพลงประจ าโรงเรียน แสดงท่าประกอบเพลง ตามจินตนาของ
ตนเองน าเสนอหน้าเวทีหอประชุมโรงเรียน 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การบอกบทบาทหน้าท่ี
เพลงท่ีได้ยิน 

สังเกต แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

การขับร้องเพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงประจ าโรงเรียน 

สังเกต แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี 

สังเกต แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 

 
 8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ผลงานการวาดภาพ ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ “ดี” 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการศึกษา น าเสนอ บอกบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน เช่น    
เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงประจ าโรงเรียน น าเสนอหน้าช้ันเรียน (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.2   ใช้กระบวนการกลุ่ม ขับร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงประจ าโรงเรียน  
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  93  ใช้กระบวนการสร้างความคิด แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่ได้ฟัง เสียงขับร้องของ
ตนเอง (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  แถบบันทึก ( วิทย.ุ  เทป.  ซีดี )  
 10.2  แบบสังเกต  
 10.3  แบบประเมิน  

 
แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

เร่ือง เพลงพาเพลิน 
 

ประเด็นประเมิน 
 

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

1. การร้องเพลง 

  

ร้องเพลงถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ท านอง จังหวะ 
และสนุกกับการท า
กิจกรรม 

ร้องเพลงถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ท านอง จังหวะ แต่
ไม่ค่อยสนุกกับการท า
กิจกรรม 

ร้องเพลงไม่ถูกต้องตาม
เนื้อเพลง ท านอง จังหวะ 
และไม่ค่อยสนุกกับการ
ท ากิจกรรม 

2. การถ่ายทอด
ความรู้สึก  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อเพลงท่ี
ขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายได้
ค่อนข้างสอดคล้องกับ
เนื้อเพลงท่ีขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายไม่
สอดคล้องกับเนื้อเพลงท่ี
ขับร้อง  

3. การแสดงท่ีดึงดูดใจ แสดงท่าทางประกอบ
เพลงได้ดึงดูดใจผู้ชม
ตลอดท้ังเพลง 

แสดงท่าทางประกอบ
เพลงได้ดึงดูดใจผู้ชมเพียง
บางตอน 

แสดงท่าทางประกอบ
เพลงไม่ดึงดูดใจผู้ชมเลย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 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                        เพลงพาเพลิน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3              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 
 

 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.3 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๙ 
  
 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 7 
รายวิชา   พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อหน่วย   ฟังและวิเคราะห์เพลง  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     4  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง    ฟังและวิเคราะห์เพลง 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

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

ตัวชี้วัด        
ป.3/5 เคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง 
ป.3/6 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง และผู้อื่น  
ป.3/7 น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลงท่ีฟังเป็นการแสดงตามความรู้สึกและจินตนาการ การแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี และเสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางดนตรีสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่างๆ ได้ และควรเลือกให้เหมาะสมกับ 
โอกาส 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1การเคล่ือนไหวท่าทางตามอารมณ์ของบทเพลง 
              4.1.21การ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรี   
                             -    คุณภาพเสียง  ร้อง          -    คุณภาพเสียงดนตรี 
             4.1.3 การใช้ คนตรีในโอกาสพิเศษ    
                            -    ดนตรีในงานรื่นเริง            -    ดนตรีในงานฉลองวันส าคัญของชาติ 

    4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี  

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด   ( ทักษะการน าความรู้ไปใช้.  ทักษะการสรุปลงความเห็น )  
5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.4   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   มุ่งมั่นในการท างาน 
6.2   รักความเป็นไทย 
6.3   มีจิตสาธารณะ 
6.4   อยู่อย่างพอเพียง 
6.5   มีวินัย 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1   การแสดงความคิดเห็น 
7.2   การส ารวจดนตรีในท้องถิ่น   
7.3   ลักษณะของดนตรี 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเคล่ือนไหวท่าทาง
ตามอารมณ์ของบทเพลง 

สังเกตการเคล่ือนไหวท่าทาง
ตามอารมณ์ของบทเพลง 

แบบสังเกตการเคล่ือนไหว
ท่าทางตามอารมณ์ของบท
เพลง 

ผ่าน 6 ข้อ ขึ้นไป 

แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงร้องและ
เสียงดนตรีที่ฟัง 

สังเกตการแสดงความ
คิดเห็น 

แบบสังเกตการแสดงความ
คิดเห็น 

  ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

ร้องเพลงประกอบดนตรี ประเมินการร้องเพลง แบบประเมินการร้องเพลง ผ่านระดับดี 
 
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ร้องเพลงและแสดงท่า
ประกอบเพลง 

ประเมินการร้องเพลง
และแสดงท่า
ประกอบเพลง 

แบบประเมินการร้อง
เพลงและแสดงท่า
ประกอบเพลง 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้  
9.1 ใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ การเคล่ือนไหวท่าทางตามอารมณ์ของบทเพลง 
โดยฟังเพลงแล้วแสดงท่าประกอบเพลง     จากนั้นน าเสนอหน้าช้ันเรียน   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
9.2   ใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ฟัง 
                            -   คุณภาพเสียง  ร้อง         -  คุณภาพเสียงดนตรี       (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
9.3   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ร้องเพลงประกอบดนตรีน าเสนอเป็นรายบุคคล (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
9.4 ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติแบ่งกลุ่มคัดเลือกเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดงแต่ละกลุ่มร้องเพลงและแสดงท่า
ประกอบกล่มละ1  เพลง (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
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10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  ตัวอย่างเพลง  
 10.2  แถบบันทึก ( วิทย.ุ  เทป. ซีดี )  
 10.3  แบบสังเกต  
 10.4  แบบประเมิน  

 
แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

เร่ือง การฟังและการวิเคราะห์เพลง 
 

ประเด็นประเมิน 
 

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

1. การร้องเพลงฟังเพลง 

  

ร้องเพลงถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ท านอง จังหวะ 
และสนุกกับการท า
กิจกรรม 

ร้องเพลงถูกต้องตามเนื้อ
เพลง ท านอง จังหวะ แต่
ไม่ค่อยสนุกกับการท า
กิจกรรม 

ร้องเพลงไม่ถูกต้องตาม
เนื้อเพลง ท านอง จังหวะ 
และไม่ค่อยสนุกกับการ
ท ากิจกรรม 

2. การถ่ายทอด
ความรู้สึก  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายได้
สอดคล้องกับเนื้อเพลงท่ี
ขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายได้
ค่อนข้างสอดคล้องกับ
เนื้อเพลงท่ีขับร้อง  

ถ่ายทอดความรู้สึกและ
ส่ือความหมายไม่
สอดคล้องกับเนื้อเพลงท่ี
ขับร้อง  

3. การแสดงท่ีดึงดูดใจ แสดงท่าทางประกอบ
เพลงได้ดึงดูดใจผู้ชม
ตลอดท้ังเพลง 

แสดงท่าทางประกอบ
เพลงได้ดึงดูดใจผู้ชมเพียง
บางตอน 

แสดงท่าทางประกอบ
เพลงไม่ดึงดูดใจผู้ชมเลย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 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              ฟังและวิเคราะห์เพลง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                  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    ดนตรีกับชีวิต   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   ดนตรีกับชีวิต 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

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

ป.3/1 ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  
ป.3/2 ระบุความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ได้แก่ ลักษณะเสียงร้อง ภาษาและเนื้อหาในบทร้อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรี ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตคนในท้องถิ่น  
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1   เอกลักษณะของดนตรีในท้องถิ่น 
 -   ลักษณะเสียงร้อง  -   ภาษาเนื้อร้อง  -   เครื่องดนตรีและวงดนตรี 
4.1.2   ดนตรีกับการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 -   ดนตรีในชีวิตประจ าวัน  
 -   ดนตรีในวาระส าคัญ  

    4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี  

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด   (ทักษะการสังเกต.  ทักษะการส ารวจ. ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ) 
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   มุ่งมั่นในการท างาน 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3   มีจิตสาธารณะ 
6.4   อยู่อย่างพอเพียง 
6.5  มีวินัย 
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7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1   การน าเสนอ ลักษณะของดนตรีท้องถิ่น 4 ภาค 
7.2   การส ารวจดนตรีในท้องถิ่น   
7.3   แสดงความคิดเห็น นักเรียนจะมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้าน 
7.4   การอภิปรายกลุ่ม 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม   แล้วจับฉลากหัวข้อเพื่ออภิปรายกลุ่มตามหัวข้อท่ีจับฉลากได้ 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การน าเสนอ ลักษณะ
ของดนตรีท้องถิ่น 4 
ภาค  

ประเมินการน าเสนอ แบบประเมินการ
น าเสนอ 

ผ่าน 6 ข้อ ขึ้นไป 

การส ารวจดนตรีใน
ท้องถิ่น   
 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน   ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

แสดงความคิดเห็น 
นักเรียนจะมีส่วนร่วม
อนุรักษ์และเผยแพร่
ดนตรีพื้นบ้าน  

สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 

แบบประเมินการแสดง
ความคิดเห็น 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอภิปรายเรื่องดนตรี
กับการด าเนินชีวิตของ
คนในท้องถิ่น 

ประเมินการอภิปราย แบบประเมินการ
อภิปราย 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ น าเสนอ ลักษณะของดนตรีท้องถิ่น 4 ภาค โดยศึกษาด้าน 
   -   ลักษณะของเสียง  
   -   ด้านภาษา เนื้อร้อง  
   -   ด้านเครื่องดนตรี  
จากนั้นน าเสนอหน้าช้ันเรียน  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.2   ใช้กระบวนการศึกษา ส ารวจดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียน บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรี   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
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 9.3   ใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น นักเรียนจะมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรี
พื้นบ้านอย่างไร  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.4   ใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ น าเสนอ โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ อภิปราย  
 - กลุ่มท่ี 1 นักเรียนจะมีส่วนในการอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านอย่างไร  
 - กลุ่มท่ี2 นักเรียนคิดว่าเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นคืออะไร  
 - กลุ่มท่ี3 ดนตรีมีความส าคัญต่อคนในท้องถิ่นอย่างไร  
 - กลุ่มท่ี4 บอกประโยชน์และภาษาท่ีใช้ในการร้องเพลงพื้นบ้าน  (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  แบบประเมิน  
 10.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เร่ือง ดนตรีกับชีวิต 

 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

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

1. การบอกประวัติความ
เป็นมาของดนตรีพื้นเมือง
ในท้องถิ่น 

บอกประวัติความเป็นมา
ของดนตรีพื้นเมืองใน
ท้องถิ่นได้ละเอียด 
ชัดเจน 

บอกประวัติความเป็นมา
ของดนตรีพื้นเมืองใน
ท้องถิ่นได้ค่อนข้าง
ละเอียด  

บอกประวัติความเป็นมา
ของดนตรีพื้นเมืองใน
ท้องถิ่นได้ไม่ค่อยละเอียด 

2. ความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาในบทเพลง 
กับวิถีชีวิตในท้องถิ่น  

บอกความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาในบทเพลงกับวิถี
ชีวิตในท้องถิ่นได้ละเอียด 
เข้าใจง่าย  

บอกความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาในบทเพลงกับวิถี
ชีวิตในท้องถิ่นได้ค่อนข้าง
ละเอียด เข้าใจง่าย  

บอกความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาในบทเพลงกับวิถี
ชีวิตในท้องถิ่นได้ไม่ค่อย
ละเอียด  

3. การบอกวิธีส่งเสริม
และอนุรักษ์ดนตรีไทย 

บอกวิธีส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีไทยได้
ละเอียด ถูกต้องมากกว่า 
5 ข้อข้ึนไป 

บอกวิธีส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีไทยได้
ละเอียด ถูกต้องมากกว่า 
3 ข้อ 

บอกวิธีส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีไทยได้
ละเอียด ถูกต้องน้อยกว่า 
3 ข้อ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 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                    ดนตรีกับชีวิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                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  
ชื่อหน่วย   นาฏลีลา   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง   นาฏลีลา 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
      ตัวชี้วัด        
 ป.3/1 สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ สถานการณ์ส้ันๆ  
 ป.3/2 แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  
 ป.3/3 เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม  
 ป.3/4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย  
 ป.3/5 บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ร าวงมาตรฐาน, เพลงพระราชนิพนธ์, สถานการณ์ส้ันๆ หลักการ
และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ เช่น การฝึกภาษาท่าทางหรืออารมณ์, การฝึกนาฏยศัพท์ หลักในการชมการแสดง
ของผู้แสดงและผู้ชม การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือท้องถิ่นของ
ตน การแสดงนาฏศิลป์และท่ีมาของการแสดงของนาฏศิลป์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1   การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ร าวงมาตรฐาน, เพลงพระราชนิพนธ์, สถานการณ์ส้ันๆ 
และสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
4.1.2   หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ เช่น การฝึกภาษาท่าทางหรืออารมณ์, การฝึกนาฏยศัพท์  
4.1.3  หลักในการชมการแสดงของผู้แสดงและผู้ชม การมีส่วนร่วม  
4.1.4  การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ 

4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี  

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด  (ทักษะการคิดกว้าง. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้.  
 ทักษะการคิดลึกซึ้ง. ทักษะการเปรียบเทียบ ) 
5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.4   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   มีวินัย 
6.2  ใฝ่เรียนรู้ 
6.3  รักความเป็นไทย 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1   การคิดท่าประกอบเพลง 
7.2   การแสดงท่าประกอบเพลง 
7.3   การเปรียบเทียบหน้าท่ีผู้ชม 
7.4   บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ 

       ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแสดงภาษาท่าทางและนาฏยศัพท์ประกอบการแสดงเพลงพระ
ราชนิพนธ์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเพลงเอง  
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การคิดท่าประกอบเพลง สังเกต แบบประเมิน ผ่าน 6 ข้อ ขึ้นไป 
การแสดงท่าประกอบ
เพลง 

สังเกต แบบประเมิน   ผ่าน  6  ข้อข้ึนไป 

การเปรียบเทียบหน้าท่ี
ผู้ชม 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านในระดับดี 

บอกประโยชน์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน ผ่านในระดับดี 

  
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแสดงภาษาท่าทาง
และนาฏยศัพท์
ประกอบการแสดงเพลง
พระราชนิพนธ์ 

สังเกต แบบประเมิน ผ่านระดับ “ดี” 

9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการคิด โดยแบ่งกลุ่ม คิดท่าเคล่ือนไหว รูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์ส้ันๆ การฝึกปฏิบัติ
แสดงท่าประกอบเพลง   (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9. 2   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการอธิบายการเปรียบเทียบบทบาท หน้าท่ี ของผู้แสดงและผู้ชมท่ีดี   
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9. 3   บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์และการมีส่วนร่วม ในการแสดงนาฏศิลป์ (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.4   ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแสดงภาษาท่าทางและนาฏย
ศัพท์ประกอบการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเพลงเอง (เวลา 1 ช่ัวโมง)  
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10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  แถบบันทึก  ( วิทย.ุ เทป. ซีดี )  
 10.2  ตัวอย่างรูปภาพนาฏยศัพท์  
 10.3  แบบประเมิน 

แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เร่ือง นาฏลีลา  

ประเด็นประเมิน 
 

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

1. การแสดงออกผ่าน
ภาษาท่า 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
ประกอบเพลงปลุกใจ
หรือเพลงพระราชนิพนธ์
ได้ส่ือความหมายชัดเจน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
ประกอบเพลงปลุกใจ
หรือเพลงพระราชนิพนธ์
ได้ส่ือความหมาย
ค่อนข้างชัดเจน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
ประกอบเพลงปลุกใจ
หรือเพลงพระราชนิพนธ์
ได้ส่ือความหมายไม่ค่อย
ชัดเจน 

2. การแสดงออกผ่าน
นาฏศิลป์  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์ประกอบเพลง
ปลุกใจหรือเพลงพระราช
นิพนธ์ได้ส่ือความหมาย
ชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์ประกอบเพลง
ปลุกใจหรือเพลงพระราช
นิพนธ์ได้ ส่ือความหมาย
ได้ค่อนข้างชัดเจน  

แสดงออกผ่าน 
นาฏยศัพท์ประกอบเพลง
ปลุกใจหรือเพลงพระราช
นิพนธ์ได้ส่ือความหมาย
ไม่ค่อยชัดเจน  

3. ความสวยงามอ่อน
ช้อย 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ได้
สวยงามอ่อนช้อย และ
พร้อมเพรียงกัน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ได้
ค่อนข้างสวยงาม และ
พร้อมเพรียงกัน 

แสดงออกผ่านภาษาท่า
และนาฏยศัพท์ไม่ค่อยได้ 
หรือไม่สวยงาม และไม่
พร้อมเพรียงกัน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 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                      นาฏลีลา  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3            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    นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3    เวลา     4    ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้เร่ือง    นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน  
 ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
  
      ตัวชี้วัด        
 ป.3/1  เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่น  
 ป.3/2  ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
 ป.3/3  อธิบายความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์   
  
3.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน หรือท้องถิ่นของตน แสดงนาฏศิลป์ เช่น ลักษณะ, เอกลักษณ์ และท่ีมาของการ
แสดงนาฏศิลป์ เช่น ส่ิงท่ีเคารพ  
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
     4.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4.1.1   การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือท้องถิ่นของตน  
4.1.2   การแสดงนาฏศิลป์ 
          -   ลักษณะ 
          -   เอกลักษณ์ 
4.1.3   ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ 
         -   ส่ิงท่ีเคารพ  
         -   ความเป็นมาของนาฏศิลป์  
         

    4.2   สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
                    ไม่มี  

 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1   ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2   ความสามารถในการคิด    (ทักษะรวบรวมข้อมูล.  ทักษะการคิดถูกทาง. ทักษะการให้เหตุผล ) 
5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.4   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1   รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6.2   มีวินัย 
6.3  ใฝ่เรียนรู้  
6.4   รักความเป็นมา 
6.5   มีจิตสาธารณะ 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
7.1   การค้นคว้าจดบันทึก ท่ีมาของนาฏศิลป์ไทย 
7.2   การอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ท้องถิ่น ท่ีมาของชุดการแสดง  
7.3   การสรุปคุณค่าของนาฏศิลป์ การอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอด   

       ลักษณะงานสุดท้าย  
 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แสดงละครเพลงโดยให้ช่วยกันคิดเนื้อเรื่อง เพลงท่ีใช้ประกอบละคร คัดเลือกตัว
ละคร คิดท่าประกอบเพลง ร่วมกันอภิปราย ความจ าเป็นในการแสดงให้เหมือนตัวละคร วิธีสังเกตลักษณะเด่น
ของตัวละคร ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การละครเบื้องต้น 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1   การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

การค้นคว้าจดบันทึก ท่ีมาของนาฏศิลป์ไทย 
 

สังเกต แบบประเมิน ผ่าน 6 ข้อ ขึ้น
ไป 

การอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ท้องถิ่น 
ท่ีมาของชุดการแสดง 

สังเกต แบบประเมิน   ผ่าน  6  ข้อ
ขึ้นไป 

  การสรุปคุณค่าของนาฏศิลป์  
อนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอด   
 

สังเกต แบบประเมิน ผ่านในระดับดี 

  
8.2   การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แสดงละครเพลงโดยให้
ช่วยกันคิดเนื้อเรื่อง 
เพลงท่ีใช้ประกอบละคร 

การสังเกต แบบประเมิน ผ่านในระดับ 
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9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1   ใช้กระบวนการศึกษา นาฏศิลป์พื้นบ้าน ในท้องถิ่นของตน เล่าประวัติความเป็นมา หน้าช้ันเรียน   
(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.2   ใช้กระบวนการศึกษา บอกส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นของดนตรีนาฏศิลป์    (เวลา 1 ช่ัวโมง)  
 9.3   ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติอธิบาย น าเสนอ ท่ีมาและความส าคัญ ของการแสดงนาฏศิลป์  
 (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 9.4   ใช้กระบวนการปฏิบัติ แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 ชนิด บอกแหล่งท่ีมา และเอกลักษณ์ในการแสดง  
(1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ /   แหล่งเรียนรู้ 
 10.1   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10.2   แบบประเมิน 
 10.3  ห้องสมุด  
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
เร่ือง นาฏศิลป์พื้นบ้าน 

 
ประเด็นประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

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

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการไหว้
ครู 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ไหว้ครูได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและชัดเจน 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ไหว้ครูได้ค่อนข้างถูกต้อง 
และครบถ้วน 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ไหว้ครูไม่ค่อยถูกต้อง 
และไม่ครบถ้วน 

2. การบอกความเป็นมา
ของการแสดงนาฏศิลป์  

บอกความเป็นมาของการ
แสดงนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เข้าใจง่าย  

บอกความเป็นมาของการ
แสดงนาฏศิลป์ได้ถูกต้อง
ค่อนข้างชัดเจน   

บอกความเป็นมาของการ
แสดงนาฏศิลป์ได้ไม่ค่อย
ถูกต้อง  

3. ความเรียบร้อยของ
ผลงาน 

คิดภาพการแสดง
นาฏศิลป์และบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อย สะอาด 
สวยงาม 

คิดภาพการแสดง
นาฏศิลป์และบันทึก
ข้อมูลค่อนข้างเรียบร้อย 
สะอาด  

คิดภาพการแสดง
นาฏศิลป์และบันทึก
ข้อมูลไม่เรียบร้อย มีรอย
ลบ หรือขีดฆ่า  

4. ความร่วมมือกันท า
กิจกรรม 

มีการแบ่งหน้าท่ีท างาน
อย่างชัดเจน และทุกคน
ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

มีการแบ่งหน้าท่ีท างาน
อย่างชัดเจน และสมาชิก
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

มีการแบ่งหน้าท่ีท างาน
แต่ไม่ชัดเจน และสมาชิก
ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7-9 ดี 
4-6 พอใช้ 
1-3 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 10               นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3                   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.3 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๖ 
  
 

 
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  
 


