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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนี้ ได้ปรับปรุง
และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วย
การเรียนรู้  ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้  ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยปรับปรุง
และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 
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                                                                                                      มิถุนายน 2563 
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  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือก
รับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
  ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
  ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
  ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
 
    หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้  
  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
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  ๗. รักความเป็นไทย  
  ๘. มีจิตสาธารณะ 
 

 
สำระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  คุณค่างาน 
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 
        ป.1/1  อภิปรายเกี่ยวกบัรูปร่าง  ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
        ป.1/2   บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
        ป.1/3   มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 
   ป.1/4   สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
 ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า งานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 ตัวช้ีวัด 
          ป.1/1  ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
 สำระท่ี 2  ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัด 
            ป.1/1  รูว้่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน 
            ป.1/2  บอกลักษณะของเสียง  ดัง - เบา และความ ช้า – เร็ว ของจังหวะ 
 ป.1/3   ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
    ป.1/4   มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน 
      ป.1/5   บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
ตัวช้ีวัด 
                ป.1/1  เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น 
                ป.1/2  ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น 
สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ตัวชี้วัด 
                ป.1/1  ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย 
                ป.1/2  บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 

      ป.1/3  บอกสิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดง   

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
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มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
       ป.1/1  ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย 
                ป.1/2  บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 
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โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรียง 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษำ 

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 ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    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 ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รำยวิชำเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  - ชมรม/ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

  
  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับชั้น
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการ
สอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   
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โครงสร้ำงหลักสูตรรำยชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพื้นฐำน (๘๔๐) 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 
รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ๑๑2๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  40 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (๑๒๐) 
 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ/เนตรนารี 
 ชมรม/ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน                                                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                     
รหัส   ศ.11101          ชื่อวิชำศิลปะ         ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                           เวลำ 40 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ ขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึก
ที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดินเหนียว ดินน ามัน ดินสอสี พู่กัน กระดาษ สี
เทียน สีน ้ามัน สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช้สีน ้าโปสเตอร์ สีเทียน สีจากธรรมชาติ ที่มีในท้องถิ่น วาดภาพระบายสี
ตามความรู้สึกของตนเอง ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน    ศึกษาวิเคราะห์การก าเนิดของเสียง บอกลักษณะของ
เสียงดัง-เบา และความช้า- เร็วของจังหวะ ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี การร้องเพลง การ
เคาะจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบเพลง บอกเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบ
การละเล่น เล่า ระบุท่ีมาของบทเพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น  เลียนแบบการเคลื่อนไหว 
ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ แสดงท่าทางง่าย ๆ โดยใช้ภาษาท่า แสดงประกอบเพลงที่เก่ียวกับ
ธรรมชาติสัตว ์การเป็นผู้ชมที่ดี  ระบุ บอก เล่น การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ 
ดนตรี –นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ชื่นชมและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยใช้กระบวนการระบุ บรรยาย  บอก   เลือก  สร้างงาน  ฝึกทักษะ  จ าแนก    อภิปราย  แสดง  
วิเคราะห์  และการร่วมกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  รักความเป็น
ไทย  อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และมีจิตสาธารณะ 
  
รหัสตัวช้ีวัด   
ศ1.1 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5 
ศ1.2 ป.1/1 
ศ2.1 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5 
ศ2.2 ป.1/1,ป.1/2 
ศ3.1 ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3 
ศ3.2 ป.1/1,ป.1/2 
รวมทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
   รำยวิชำ  พื้นฐำน   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ           รหัสวิชำ  ศ11101                                                                                  
   ชื่อวิชำ ศิลปะ     ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                                  เวลำ   40   ชั่วโมง                                  
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน 

กำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ น้ ำหนัก 

1 ธรรมชาติกับศิลปะ ศ1.1  ป.1/1 
         ป.1/2 
ศ1.2  ป.1/1 

รูปร่าง  ลักษณะ และขนาดของสิ่ง
ต่าง ๆรอบตวัในธรรมชาติและ สิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นลว้นเป็นงาน
ทัศนศิลป์ที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวนั  
ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้สึกจากสิ่ง
ที่เห็นในธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
รอบตัวได้อย่างอิสระชื่นชม  และ
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวันได ้

5 10 
 

2 สร้างสรรคง์านศิลป์ ศ1.1  ป.1/3 
         ป.1/4 
 

การน าทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการ
ทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ  จะ
ช่วยผลงานที่ได้มีคุณค่ามากข้ึน 

5 10 

3 ภาพวาดของฉัน ศ1.1  ป.1/3 
         ป.1/5 
 

การน าทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ด้วยการ
วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ
ตามความรู้สึกของตนเองจะช่วย
ผลงานที่ได้มีคุณค่ามากข้ึน 

 

5 
 

10 

4 
 
 

จังหวะกับบทเพลง ศ2.1  ป.1/1 
         ป.1/2 
         ป.1/3 
 

สิ่งต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียงที่
แตกต่ างกัน  ความ ดั ง-เบา เป็ น
ลักษณะหนึ่งของคุณสมบัติของเสียง  
ความ ช้ า-เร็ ว เป็นคุณสมบัติของ
จังหวะ  การอ่านบทกลอน  และร้อง
เพลงประกอบจังหวะ  เป็นถ่ายทอด
ทางดนตรีโดยการการน าคุณสมบัติของ
เสียงมาใช้ผสมผสานกัน 

5 8 

5 ท่าทางกับบทเพลง ศ2.1  ป.1/4 
         ป.1/5 
 

การฟังเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
แล้วบอกความเกี่ยวข้องของเพลงกับ
ชีวิตประจ าวัน  และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน
เป็นการแสดงออกทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์   

5 8 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ น้ ำหนัก 

6 บทเพลงในท้องถิน่ ศ2.2  ป.1/1 
         ป.1/2 
           

ดนตรีและบทเพลงในท้องถิ่นเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การชื่นชม   
ควรศึกษาความเป็นมา และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5 8 

7 ท่าทางแทนค าพูด ศ3.1  ป.1/1 
         ป.1/2 
         ป.1/3 
 

การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบ
ธรรมชาติ  คน  สตัว์  สิ่งของ  การแสดง
ประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ  และ
การใช้ภาษาทา่รวมทัง้การประดษิฐ์ท่า
ประกอบเพลง  รวมทั้งมารยาทในการชม
การแสดง และบอกความรู้สึกจากการชม
แสดง  เป็นการแสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค ์

4 8 

8 การละเล่นไทย ศ3.2  ป.1/1 
         ป.1/2 
 

การละเล่นของเด็กไทยที่มีกติกาและ
วิธีการเล่นเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการบอกสิ่งที่
ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์เป็น
การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่
การชื่นชม  และควรแก่ศึกษา 

4 8 

รวมระหว่ำงปี 38 70 
สอบกลำงปี / สอบปลำยปี 2 30 

รวม 40 100 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 1 
 

รำยวิชำ   พื้นฐำน           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วย    ธรรมชำติกับศิลปะ  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1      เวลำ   5   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง   ธรรมชาติกับศิลปะ 
มำตรฐำน ศ 1.1  สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์   วิจำรณ์    
คุณค่ำงำน ทัศนศิลป์  ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ตัวช้ีวัด 
                ป.1/1  อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะ   และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
                ป.1/2   บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
มำตรฐำน ศ ๑.๒   เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนศิลป์ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และสำกล 
 ตัวช้ีวัด 
                ป.1/1  ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
            การน าทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ  จะช่วย
ผลงานที่ได้มีคุณค่ามากข้ึน 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1   สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
                  4.1.1   รูปร่าง ลักษณะ   และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
                  4.1.2   ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงาม                  
ของบริเวณรอบอาคารเรียน หรือรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบ ของสภาพภายในห้องเรียน 
      4.1.3   งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
 4.2   สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี 
5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
          5.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
          5.2   ความสามารถในการคิด  ( ทักษะการสังเกต  ทักษะการจ าแนก ทักษะการพูด ทักษะการส ารวจ ) 
          5.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         6.1   ใฝ่เรียนรู ้
         6.2   มีวินัย 
         6.3   มุ่งม่ันในการท างาน 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
        7.1   การบอกรูปร่าง ลักษณะ   และขนาดของสิ่งที่ก าหนดให้ 
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        7.2   การบอกความรู้สึกต่อสิ่งที่ก าหนดให้ 
        7.3   การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
        7.4   การบอกงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนเลือกงานทัศนศิลป์จากส ารวจธรรมชาติรอบ ๆ ตัว และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เพียง   1  อย่าง  
แล้วบอกความรู้สึกท่ีมีต่องานที่เลือก 
 
8.  กำรวัดและประเมินผล 
 8.1   กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การบอกรูปร่าง ลักษณะ  
และขนาดของสิ่งที่
ก าหนดให้ 

สังเกตการบอก
รูปร่าง ลักษณะ  และ
ขนาดของสิ่งที่
ก าหนดให้ 

แบบสังเกตการบอก
รูปร่าง ลักษณะ  และ
ขนาดของสิ่งที่
ก าหนดให้ 

ผ่านระดับ “ดี” 

การบอกความรู้สึกต่อสิ่ง
ที่ก าหนดให้ 

สังเกตการบอก
ความรู้สึกต่อสิ่งที่
ก าหนดให้ 
 

แบบสังเกตการบอก
ความรู้สึกต่อสิ่งที่
ก าหนดให้ 

ผ่านระดับ “ดี” 

การอภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ 

สังเกตการอภิปราย
เกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ 

แบบสังเกตการ
อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

8.2 กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การบอกงานทัศนศิลป์ที่
พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

ประเมินการบอกงาน
ทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

แบบประเมินการบอก
งานทัศนศิลป์ที่พบเห็น
ในชีวิตประจ าวัน 

ผ่านระดับ ดี 

 

9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   สนทนา   ศึกษาจากสื่อของจริง   เรื่องรูปร่าง ลักษณะ   และขนาดของสิ่ง

ต่าง ๆ   รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (1 ชั่วโมง) 
 9.2   ใช้กระบวนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้   การฝึกปฏิบัติ   การอภิปรายเรื่องความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณรอบอาคารเรียน หรือรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบ ของ
สภาพภายในห้องเรียน (1 ชั่วโมง) 
 9.3   ให้กระบวนการสร้างความรู้  ศึกษา อภิปราย  สนทนา เรื่องงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน (1 ชั่วโมง) 
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  9.4   ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องงานทัศนศิลป์ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น   
เพ่ือให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยการให้นักเรียนเลือกงานทัศนศิลป์จากส ารวจธรรมชาติรอบ ๆ ตัว และสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน เพียง   1 อย่าง   แล้วบอกความรู้สึกที่มีต่องานที่เลือก   (2 ชั่วโมง) 
 

10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้         
 10.1. ของจริง 
 10.2  แบบประเมิน 

 
แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน 

 
ประเด็น 

กำรประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 

จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ควรปรับปรุง) 
1. ความถูกต้อง
งานที่เลือก 

บอกได้ถูกต้องตรงตาม
หัวข้อที่ก าหนด  มี
ความมั่นใจในการ
น าเสนอระดับมาก 

บอกได้ถูกต้องตรง
ตามหัวข้อที่
ก าหนด  มคีวาม
มั่นใจในการ
น าเสนอระดับปาน
กลาง 

บอกได้ถูกต้องตรง
ตามหัวข้อที่
ก าหนด  มีความ
มั่นใจในการ
น าเสนอระดับน้อย 

บอกได้ถูกต้อง
ตรงตามหัวข้อที่
ก าหนด  ไม่มี
ความมั่นใจใน
การน าเสนอ 

4 

2. การบอก
ความรู้สึกต่องานที่
เลือก 
 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้ภาษา
ในการสื่อสารชัดเจนดี
มากตัง้แต่ต้น     จนจบ 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล   
ใช้ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล   
ใช้ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจนเป็น
บางส่วน 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
ใช้ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจน
เป็นส่วนน้อย 

3 

3. ความตั้งใจใน
การปฏิบัติ 

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นที่จะ
ท าภาระงานให้ส าเรจ็
ระดับดีมาก   

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น
ที่จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับดี  

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น
ที่จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับปาน
กลาง   

มีความตั้งใจ  
มุ่งมั่นที่จะท า
ภาระงานให้
ส าเร็จระดับน้อย  

3 

คะแนนเต็ม 40 
                            

                                 ระดับคุณภำพ          คะแนน  31 - 40    หมำยถึง   ดีมำก 
                                                   คะแนน  21 - 30    หมำยถึง   ดี 
                                                   คะแนน  11 -  20   หมำยถึง   พอใช้ 
                                                   คะแนน   0 -  10   หมำยถึง    ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1     ธรรมชาติกับศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          เวลา   5   ชั่วโมง 
 

                  ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                     2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลมุในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม / สรุปผล     
หรือ    เฉลี่ย /  สรุปผล  

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 2 
 

รำยวิชำ   พื้นฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วย   สร้ำงสรรค์งำนศิลป์  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1      เวลำ   5  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  สร้างสรรค์งานศิลป์ 

          2.  มำตรฐำนกำรเรยีนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำน ศ ๑.๑   สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์  วิจำรณ์    
คุณค่ำงำน ทัศนศิลป์  ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ตัวช้ีวัด 
 ป.1/3   มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ   อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 
   ป.1/4   สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ 
3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การน าทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ  จะช่วย
ผลงานที่ได้มีคุณค่ามากข้ึน 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
     4.1   สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
            4.1.1 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น   ดินเหนียว   ดินน้ ามัน   ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ า ดินสอสีสร้าง
งานทัศนศิลป์ 
            4.1.2 การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ า สีโปสเตอร์   สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น 
     4.2   สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
                   สีที่หาได้ในท้องถิ่น  เช่นสีเขียวจากใบเตย  สีฟ้าจากดอกอัญชัน  สีเหลืองจากขมิ้น 
5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
     5.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
     5.2   ความสามารถในการคิด (ทักษะการส ารวจ ทักษะการน าไปใช้ ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มีวินัย 
     6.3   มุ่งม่ันในการท างาน 
     6.4   มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
    7.1   การตอบค าถามเก่ียวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ 
    7.2   การปั้นดินน้ ามัน 
    7.3   การทดลองใช้สีต่าง ๆ สร้างงานศิลป์ 
    7.4   สร้างงานทัศนศิลป์ด้วยสีจากการทดลอง 
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        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
  ให้นักเรียนสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยสีจากการทดลอง  โดยเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับงาน  แล้วน าผลงานจัดแสดง
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
8.  กำรวัดและประเมินผล 
 8.1   กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การตอบค าถาม
เกี่ยวกับการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในงาน
ทัศนศิลป์ 

สังเกตการตอบค าถาม แบบสังเกตการตอบ
ค าถาม 

ผ่านระดับ ดี 

การปั้นดินน้ ามัน ตรวจผลงาน แบบตรวจผลงาน ผ่านระดับ ดี 
การทดลองใช้สีต่าง ๆ 
สร้างงานศิลป์ 
 

ประเมินการทดลอง
การใช้สี 

แบบประเมินการใช้สี ผ่านระดับ ดี 

 
             8.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
สร้างงานทัศนศิลป์ด้วย
สีจากการทดลอง 
 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านระดับ ดี 

9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้  สนทนา  ศึกษาจากสื่อของจริง  เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงาน

ทัศนศิลป์ (1 ชั่วโมง) 
 9.2   ใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้ดินน้ ามัน หรือดินเหนียว  สร้างงานทัศนศิลป์    
(1 ชั่วโมง) 
 9.3   ใชก้ระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   ฝึกปฏิบัติ  เรื่องการทดลองใช้สีน้ าสร้างงานทัศนศิลป์ (1 ชั่วโมง)
 9.4   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการดลองใช้สีเทียน   หรือสีไม ้  หรือสีที่หาได้ใน
ท้องถิ่น สร้างงานทัศนศิลป์  (1 ชั่วโมง)  

9.5   ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการทดลองใช้สีชนิดต่าง ๆ   และการใช้อุปกรณ์ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ เพ่ือให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน  โดยให้นักเรียนสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยสีจากการทดลอง  โดยเลือกใช้สีให้
เหมาะสมกับงาน (1 ชั่วโมง) 
 

10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้  
 10.1  ดินเหนียว / ดินน้ ามัน 
 10.2  สีน้ า / สีเทียน / สีไม้ 
 10.3  วัสดุ  อุปกรณท์ี่ใช้ในการวาดภาพ 
 10.4  สีจากธรรมชาต ิ
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      แบบประเมินผลงำน 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1. ผลงาน ได้ชิ้นงานที่มีความ
สวยงาม  ประณีต            
ใช้สีได้เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

ได้ชิ้นงานที่มี
ความสวยงาม  
แต่ไม่ประณีต   
ใช้สีได้เหมาะสม
กับชิ้นงาน 

ได้ชิ้นงานที่มีความ
สวยงาม  แต่ไม่
ประณีต   ใช้สียัง
ไม่เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน 

ไม่ได้ชิ้นงาน  หรือ
ได้ชิ้นงานแต่ไม่
สมบูรณ์     

4 

2.  พฤติกรรม 
การท างาน 
 

มีความรับผิดชอบ   
ตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความตั้งใจ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัต ิ
 3 ข้อ 

3 

3.  การจัดแสดงผล
งาน 
 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเต็มใจ และมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นจน
ส าเร็จ 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  
ด้วยความเต็มใจ 
และมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น
บ้างแต่ไม่ทั้งหมด 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเต็มใจ แต่ไม่
มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  และ
ไม่มีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภำพ      คะแนน  31 - 40  หมำยถึง  ดีมำก 
                                                    คะแนน  21 - 30  หมำยถึง  ดี 
                                                    คะแนน  11 -  20  หมำยถึง  พอใช้ 
                                                    คะแนน    0 -  10  หมำยถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2        สร้างสรรค์งานศิลป์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            เวลา  5 ชั่วโมง 

 
                  ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                      2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลมุในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม /  สรุปผล     
หรือ    เฉลี่ย /  สรุปผล  

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 
 

รำยวิชำ   พื้นฐำน         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วย    ภำพวำดของฉัน   ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1      เวลำ   5   ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  ภาพวาดของฉัน 
2.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มำตรฐำน ศ 1.1  สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์   วิจำรณ์
คุณค่ำงำน ทัศนศิลป์   ถ่ำยทอดควำมรู้สึก   ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ตัวช้ีวัด 
 ป.1/3   มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ    อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 
 ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 
3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การน าทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ด้วยการวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเองจะช่วยผลงานที่ได้มีคุณค่ามากข้ึน 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
    4.1   สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
           4.1.1   การใช้วัสดุ   อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว   ดินน้ ามัน   ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ า ดินสอสีสร้าง
งานทัศนศิลป์ 
           4.1.2   การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง 
    4.2   สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
           สีที่หาได้ในท้องถิ่น  เช่นสีเขียวจากใบเตย  สีฟ้าจากดอกอัญชัน  สีเหลืองจากขมิ้น 
5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
     5.1   ความสามารถในการคิด (ทักษะการสังเกต   ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ) 
     5.2   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     5.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มีวินัย 
     6.3   มุ่งม่ันในการท างาน 
     6.4   มีจิตสาธารณะ 
     6.5   รักความเป็นไทย 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
    7.1   การทดลองใช้ใช้สีน้ า   สีโปสเตอร์สร้างงานศิลป์ 
    7.2   การทดลองใช้สีเทียน   หรือสีไม้   สร้างงานศิลป์ 
    7.3   การทดลองใช้สีสีที่หาได้ในท้องถิ่น สร้างงานศิลป์ 
    7.4   การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึก 
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       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 วาดภาพตามความรู้สึก  แล้วเลือกระบายสีตามท่ีนักเรียนเห็นว่าเหมาะสมกับภาพที่วาด  ได้แก่สีน้ า สีโปสเตอร์   
สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น  แล้วร่วมกันน าผลงานจัดแสดงในชั้นเรียน 
8.  กำรวัดและประเมินผล 
 8.1   กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ชิน้งำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

การทดลองใช้สีสีที่หาได้ใน
ท้องถิ่น สร้างงานศิลป์ 

ประเมินการ
ทดลองใช้สีสีที่
หาได้ในท้องถิ่น 
สร้างงานศิลป์ 

แบบประเมินการ
ทดลองใช้สีสีที่หาได้ใน
ท้องถิ่น สร้างงานศิลป์ 

ผ่านระดับ ดี 

 
8.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การวาดภาพระบายสี
ตามความรู้สึก 

ประเมินการวาดภาพ แบบประเมินการวาด
ภาพ 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้  ศึกษา   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์กับสีน้ า   สีโปสเตอร์ในการ
วาดภาพ  (1 ชั่วโมง)  
 9.2   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์กับสีเทียน     
หรือสีไม้   ในการวาดภาพ  (1 ชั่วโมง) 
 9.3   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์กับสีที่หาได้ในท้องถิ่น ในการ
วาดภาพ (1 ชั่วโมง) 

9.4 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ศึกษา เปรียบเทียบเรื่องความเหมาะสมของสีที่ใช้ในการวาดภาพ  (1 ชั่วโมง) 
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9.4   ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการทดลองใช้สีชนิดต่าง ๆ   และการใช้อุปกรณ์ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ เพ่ือให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน โดยให้นักเรียนวาดภาพตามความรู้สึก   แล้วเลือกระบายสีตามที่นักเรียนเห็นว่า
เหมาะสมกับภาพที่วาด   ได้แกส่ีน้ า สีโปสเตอร์   สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น  (2 ชั่วโมง) 
 

10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้  
 10.1  สีน้ า / สีโปสเตอร์ 
 10.2  สีเทียน  /  สีไม้ 
 10.3  สธีรรมชาต ิ
 10.4  วัสดุ   อุปกรณท์ี่ใช้ในการวาดภาพ 
 10.5   ภาพตัวอย่าง 
 

แบบประเมินผลงำน 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1. ผลงาน ได้ชิ้นงานท่ีมีความสวยงาม  
ประณตี            ใช้สีได้
เหมาะสมกับช้ินงาน 

ได้ชิ้นงานท่ีมีความ
สวยงาม  แต่ไม่
ประณตี   ใช้สีได้
เหมาะสมกับช้ินงาน 

ได้ชิ้นงานท่ีมีความ
สวยงาม  แต่ไม่
ประณตี   ใช้สียังไม่
เหมาะสมกับช้ินงาน 

ไม่ได้ช้ินงาน  หรือได้
ช้ินงานแต่ไม่สมบูรณ์     

4 

2.  พฤติกรรม 
การท างาน 
 

มีความรับผิดชอบ   
ตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
มีความตั้งใจ 

ขาดคุณสมบตัิ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบตั ิ
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 3 ข้อ 

3 

3.  การจัดแสดงผลงาน 
 

มีส่วนร่วมในการแสดงผล
งาน  ด้วยความเตม็ใจ และ
มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นจน
ส าเรจ็ 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเตม็ใจ และมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น
บ้างแต่ไม่ทั้งหมด 

มีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  ด้วย
ความเตม็ใจ แต่ไม่มี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 

ไม่มสี่วนร่วมในการ
แสดงผลงาน  และไม่
มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภำพ          คะแนน  31 - 40  หมำยถึง  ดีมำก 
                                                       คะแนน  21 - 30  หมำยถึง  ดี 
                                                       คะแนน  11 -  20  หมำยถึง  พอใช้ 
                                                       คะแนน    0 -  10  หมำยถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง  1.76 – 2.50  พอใช้   2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก หรอื 
คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช้     31 -39     ดี         40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3          ภาพวาดของฉัน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      เวลา   5   ชั่วโมง 

 
                  ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                     2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลมุในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม /  สรุปผล     
หรือ    เฉลี่ย /  สรุปผล  

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 4 
 

รำยวิชำ   พื้นฐำน       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วย    จังหวะกับบทเพลง  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1     เวลำ   5  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  จังหวะกับบทเพลง 

          2.  มำตรฐำนกำรเรยีนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำน ศ 2.1   เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกควำมคิดต่อดนตรีอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ตัวช้ีวัด 
             ป.1/1  รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน 
             ป.1/2  บอกลักษณะของเสียง  ดัง - เบา และความ ช้า – เร็ว ของจังหวะ 
  ป.1/3  ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

สิ่งต่าง ๆ  สามารถก่อก าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน  ความ ดัง-เบา เป็นลักษณะหนึ่งของคุณสมบัติของเสียง  ความ ช้า-เร็ว เป็น
คุณสมบัติของจังหวะ  การอ่านบทกลอน  และร้องเพลงประกอบจังหวะ  เป็นถ่ายทอดทางดนตรีโดยการการน าคุณสมบัติของเสียง
มาใช้ผสมผสานกัน 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
     4.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
           4.1.1  การก าเนิดของเสียง 

              -  เสียงจากธรรมชาติ 
              -  แหล่งก าเนิดของเสียง 

                     -  สีสันของเสียง 
          4.1.2   - ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) 
                     -  อัตราความเร็วของจังหวะTempo           
          4.1.3   -  การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ 
                     -  การร้องเพลงประกอบจังหวะ 
      4.2   สำระกำรเรียนรูท้้องถิ่น (ถ้ำมี) 
                       ไม่มี 
5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
     5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
     5.2 ความสามารถในการคิด (ทักษะการฟัง ทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนก ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ) 
     5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มีวินัย 
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     6.3   มุง่มั่นในการท างาน 
     6.4   มีจิตสาธารณะ      
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
    7.1.   การบอกเสียงที่ได้ยิน 
    7.2.   การบอกอารมณ์ /สีสันของเสียง 
    7.3   การเคาะจังหวะช้า - เร็ว 
    7.4   ร้องเพลงประกอบการเคาะจังหวะ 
       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เลือกบทเพลงง่าย ๆ  กลุ่ม 1  บทเพลง   แล้วร่วมกันฝึกซ้อมการขับร้องพร้อมกับการ
ปรบมือประกอบจังหวะ  แล้วน าเสนอทีละกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
8.  กำรวัดและประเมินผล 
 8.1   กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การบอกเสียงที่ได้ยิน ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
ค าตอบของเสียงที่ได้
ยิน 

ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ  
80 

การบอกอารมณ์ /สีสันของ
เสียง 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ค าตอบของอารมณ์ /
สีสันของเสียง 

ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ  
80 

การเคาะจังหวะช้า - เร็ว สังเกตการเคาะ
จังหวะช้า - เร็ว 

แบบสังเกตการเคาะ
จังหวะช้า - เร็ว 

ผ่านระดับ ดี 

 8.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้องเพลงประกอบการ
เคาะจังหวะ 

ประเมินการร้องเพลง
ประกอบการเคาะ
จังหวะ 

แบบประเมินการร้อง
เพลงประกอบการเคาะ
จังหวะ 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

9.1   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติ  เรื่องการก าเนิดของเสียง   เสียงจาก
ธรรมชาติ   และแหล่งก าเนิดของเสียง  (1 ชั่วโมง)  
 9.2    ใช้กระบวนการสร้างความรู้  ศึกษา  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติ  เรื่องสีสัน / อารมณข์องเสียง  (1 ชั่วโมง) 

9.3   ใช้กระบวนการสร้างความรู้  ศึกษา  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติ  เรื่องคุณสมบัติของเสียงที่มีลักษณะของเสียง   
ดัง – เบา   และความช้าเร็วของจังหวะ (2 ชั่วโมง) 

9.4   ฝึกปฏิบัติการอ่านบทกลอน   และร้องเพลง ง่าย ๆ ประกอบการเคาะจังหวะ (1 ชั่วโมง) 
   
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 บทกลอน 
 10.2  เพลง 
 10.3  แถบบันทึก ( วิทยุ เทป ซีดี ) 
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 10.4   เครื่องประกอบจังหวะ 
แบบประเมินกำรร้องเพลงประกอบกำรเคำะจังหวะ 

 
ประเด็น 

กำรประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 

จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 
1. การร้อง - เนื้อรอ้งถูกต้อง 

- ร้องได้จบเพลง 
- ท านองถูกต้อง 
- มีความไพเราะ 

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัต ิ
 3 ข้อ 

4 

2.  การเคาะจังหวะ 
 

ถูกต้องสม่ าเสมอตลอด
เพลง 

ถูกต้องสม่ าเสมอ
เป็นส่วนใหญ่ แต่
ไม่ตลอดเพลง 

ถูกต้องสม่ าเสมอ
ไม่ตลอดเพลง  ท า
ได้เพียงบางช่วง
ของเพลง 

ไม่ถูกต้อง ไม่
สม่ าเสมอเกือบทั้ง
เพลง 

3 

3.  การน าเสนอ 
 

สมาชิกทุกคนร่วมร้อง
เพลงประกอบการเคาะ
จังหวะได้ถูกต้อง ตั้งแต่
ต้นจนจบเพลง 

สมาชิกส่วนใหญ่
แต่ไม่ทุกคนร่วม
ร้องเพลง
ประกอบการ
เคาะจังหวะได้
ถูกต้อง ตั้งแต่ต้น
จนจบเพลง 

สมาชิกส่วนน้อยที่
ร่วมร้องเพลง
ประกอบการเคาะ
จังหวะได้ถูกต้อง 
ตั้งแต่ต้นจนจบ
เพลง 

สมาชิกส่วนใหญ่
ร้องเพลง
ประกอบการเคาะ
จังหวะไม่ได้  ขาด
ความเชื่อมั่น  
ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการร้อง  บาง
ช่วงขาดหายไป   

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภำพ          คะแนน  31 - 40   หมำยถึง    ดีมำก 
                                                     คะแนน  21 - 30  หมำยถึง    ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20   หมำยถึง   พอใช ้
                                                        คะแนน    0 -  10  หมำยถึง    ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  จังหวะกับบทเพลง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา   5   ชั่วโมง 
 

                  ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3    หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                               2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง    1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธก์ันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลมุในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม /  สรุปผล     
หรือ    เฉลี่ย /   สรปุผล  

 
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 5 
 

รำยวิชำ   พื้นฐำน                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วย    ท่ำทำงกับบทเพลง  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                เวลำ   5  ชั่วโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  ท่าทางกับบทเพลง 

           2.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มำตรฐำน ศ 2.1   เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกควำมคิดต่อดนตรีอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ตัวช้ีวัด 
           ป.1/4   มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน 

           ป.1/5   บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การฟังเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวันแล้วบอกความเกี่ยวข้องของเพลงกับชีวิตประจ าวัน  และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานเป็นการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์   
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
     4.1   สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
           4.1.1   กิจกรรมดนตรี 

               -    การร้องเพลง 
               -    การเคาะจังหวะ 
               -    การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง  

         -   ตามความดัง- เบาของบทเพลง 
         -   ตามความช้าเร็วของจังหวะ 

          4.1.2   เพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                -    เพลงกล่อมเด็ก 
                -    บทเพลงประกอบการละเล่น 

                       -    เพลงส าคัญ ( เพลงชาติไทย  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประจ าโรงเรียน ) 
     4.2   สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
                       ไม่มี 
5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
     5.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
     5.2   ความสามารถในการคิด ( ทักษะการพูด  ทักษะการฟัง  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ ) 
     5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     6.1   ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มีวินัย 
     6.3   มุ่งม่ันในการท างาน 



 

         หลักสูตรศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรยีงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3      หน้า 26 
 

     6.4   รักความเป็นไทย    
     6.5   รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์ 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
    7.1.   การร้องเพลงประกอบการเคาะจังหวะ 
    7.2.   การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง 
    7.3   การร้องเพลงกล่อมเด็ก 
 7.4   การร้องเพลงประกอบการละเล่น 
    7.5   การร้องเพลงชาติ 
    7.6   ร้องเพลงประกอบท่าทาง 
       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เลือกบทเพลงง่าย ๆ  กลุ่ม 1   บทเพลง  แล้วร่วมกันฝึกซ้อมการขับร้องพร้อมกับคิดท่าทาง
ประกอบเพลง   แล้วน าเสนอทีละกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
8.  กำรวัดและประเมินผล 
 8.1   กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การร้องเพลงประกอบการเคาะ
จังหวะ 

สังเกตการร้องเพลง
ประกอบการเคาะ
จังหวะ 

แบบสังเกตการร้องเพลง
ประกอบการเคาะจังหวะ 

ผ่าน ในระดับด ี

การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง สังเกตการเคลื่อนไหว
ประกอบบทเพลง 

แบบสังเกตการเคลื่อนไหว
ประกอบบทเพลง 
 

ผ่าน ในระดับด ี

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การร้องเพลงกล่อมเด็ก สังเกตการร้อง

เพลงกล่อมเด็ก 
แบบสังเกตการร้อง
เพลงกล่อมเด็ก 

ผ่าน ในระดับดี 

การร้องเพลงประกอบ
การละเล่น 

สังเกตการร้อง
เพลงประกอบ
การละเล่น 

แบบสังเกตการร้อง
เพลงประกอบ
การละเล่น 

ผ่าน ในระดับดี 

การร้องเพลงชาติ สังเกตการร้อง
เพลงชาติ 

แบบสังเกตการร้อง
เพลงชาติ 

ผ่าน ในระดับดี 

 8.2   กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้องเพลงประกอบ
ท่าทาง 

ประเมินการร้องเพลง 
ประกอบท่าทาง 

แบบประเมินการร้อง
เพลงประกอบท่าทาง 

ผ่านระดบั ดี 
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9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ฝึกปฏิบัติ เรื่องการร้องเพลงประกอบการเคาะจังหวะ  (1 ชั่วโมง) 

 9.2 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ฝึกปฏิบัติ   เรื่องการเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง ตามความดัง- เบาของ
บทเพลง   และตามความช้าเร็วของจังหวะ  (1 ชั่วโมง) 

9.3 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา    ฝึกปฏิบัติ   การร้องเพลงกล่อมเด็ก  (1 ชั่วโมง) 
9.4   ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ศึกษา    ฝึกปฏิบัติ   การร้องเพลงประกอบการละเล่น ได้แก่  รีรีข้าวสาร    

แม่งูเอ๋ย ฯลฯ (2 ชั่วโมง) 
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  เพลงกล่อมเด็ก  เพลงประกอบการละเล่น 
 10.2  แถบบันทึก  ( วิทยุ  เทป  ซีดี ) 
 10.3  เพลงส าคัญ  ( เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประจ าโรงเรียน ) 
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แบบประเมินกำรร้องเพลงประกอบกำรเคำะจังหวะ 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

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

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัต ิ
 3 ข้อ 

4 

2.  การท าท่าทาง 
 

เหมาะสมกับเนื้อเพลง
ตั้งแต่ต้นจนจน 

เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ตลอด
เพลง 

เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงไม่ตลอด
เพลง  ท าได้เพียง
บางช่วงของเพลง 

ไม่ถูกต้อง ไม่
เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงเกือบทั้งเพลง 

3 

3.  การน าเสนอ 
 

สมาชิกทุกคนร่วมร้อง
เพลงประกอบการท า
ท่าทางได้ถูกต้อง ตั้งแต่
ต้นจนจบเพลง 

สมาชิกส่วนใหญ่
แต่ไม่ทุกคนร่วม
ร้องเพลง
ประกอบการท า
ท่าทางได้ถูกต้อง 
ตั้งแต่ต้นจนจบ
เพลง 

สมาชิกส่วนน้อยที่
ร่วมร้องเพลง
ประกอบการท า
ท่าทางได้ถูกตอ้ง 
ตั้งแต่ต้นจนจบ
เพลง 

สมาชิกส่วนใหญ่
ร้องเพลง
ประกอบการท า
ท่าทางไม่ได้  ขาด
ความเชื่อมั่น  
ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการร้อง  บาง
ช่วงไม่มีท่าทาง
ประกอบ   

3 

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

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ท่าทางกับบทเพลง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา 5   ชั่วโมง 

 
                  ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง    1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลมุในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม / สรุปผล     
หรือ    เฉลี่ย /  สรุปผล  

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 6 
 

รำยวิชำ   พื้นฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วย    บทเพลงในท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1          เวลำ    5   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง   บทเพลงในท้องถิ่น 
2.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มำตรฐำน ศ 2.2    เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำของดนตรี 
ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล  
ตัวช้ีวัด 
           ป.1/1  เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น 

   ป.1/2  ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น 
3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

ดนตรีและบทเพลงในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การชื่นชม  ควรศึกษาความเป็นมา  และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
     4.1   สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
            4.1.1 ที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น 
            4.1.2   ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น             
     4.2   สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น   (ถ้ำมี) 
                    บทเพลงในท้องถิ่น 
5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
       5.1   ความสามารถในการสื่อสาร 

      5.2   ความสามารถในการคิด ( ทักษะการฟัง  ทักษะการส ารวจ ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
      5.4   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       6.1  ใฝ่เรียนรู ้
      6.2   มุ่งม่ันในการท างาน 
      6.3   มีวินัย 
      6.4   อยู่อย่างพอเพียง 
 

7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
  7.1   การสืบค้นข้อมูล 

7.2   การร้องบทเพลงในท้องถิ่น 
7.3   การบอกคุณค่าของบทเพลงในท้องถิ่น 
7.4   เล่าเรื่องบทเพลงในท้องถิ่น 

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
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 ให้นักเรียนแต่ละคนไปสอบถามผู้ปกครองถึงบทเพลงในท้องถิ่น  แล้วเลือกบทเพลงในท้องถิ่นที่ชื่นชอบพร้อม
บอกสาเหตุที่ชอบ  และเล่าความเป็นมาให้เพ่ือน ๆ ฟังที่หน้าชั้นเรียน 
 

8.  กำรวัดและประเมินผล 
 8.1   กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การสืบค้นข้อมลู สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านระดับ ดี 
การบร้องบทเพลงใน
ท้องถิ่น 

ประเมินการขับร้อง แบบประเมินการขับ
ร้อง 

ผ่านระดับ ดี 

การบอกคุณค่าของบท
เพลงในท้องถิ่น 

ประเมินการบอก
คุณค่าของบทเพลงใน
ท้องถิ่น 

แบบประเมินการบอก
คุณค่าของบทเพลงใน
ท้องถิ่น 

ผ่านระดับ ดี 

 

 8.2   กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เล่าเรื่องบทเพลงใน
ท้องถิ่น 

ประเมินเล่าเรื่องบท
เพลงในท้องถิ่น 

แบบประเมินเล่าเรื่อง
บทเพลงในท้องถิ่น 

ผ่านระดับ ดี 

 
 

9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสืบค้น   ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เรื่องบทเพลงในท้องถิ่น  เพ่ือค้นหา

ที่มาของบทเพลง  (2 ชั่วโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ   การขับร้องบทเพลงในท้องถิ่น  (1 ชั่วโมง) 

9.3 ใช้กระบวนการคิด  วิเคราะห์  อภิปราย  ถึงความน่าสนใจของ บทเพลงในท้องถิ่น  (1 ชั่วโมง) 
9.4 ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ถึงคุณค่าของบทเพลงท้องถิ่นและการน ามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน (1 ชั่วโมง) 
  10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  เพลง 
 10.2  ห้องสมุด 
 10.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10.4   แบบประเมิน 
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แบบประเมินกำรเล่ำควำมเป็นมำของบทเพลงท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1. การเล่า เล่าได้อย่างต่อเนื่อง
น่าสนใจ  ใช้ภาษาใน
การเล่าได้ดี 

การเล่ายังไม่
ต่อเนื่อง  มีหยุด
เล่าบ้างเป็นบาง
ช่วง  ใช้ภาษาใน
การเล่าได้ดี 

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

การเล่ายังไม่
ต่อเนื่อง  มีหยุด
เล่านาน ๆ ต้องเริ่ม
ให้จึงจะต่อได้    
ใช้ภาษาในการเล่า
ยังไม่ด ี ฟังไม่รู้
เรื่อง 

4 

2.  การบอกเหตุผล
ประกอบ 
 

ชัดเจน  มีความเป็นไป
ได้  สมเหตุสมผล  
ระดับดีมาก 

ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้  
สมเหตุสมผล  
ระดับดี 

ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้  
สมเหตุสมผล  
ระดับปานกลาง 

ไม่ชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้น้อย   
ไม่สมเหตุสมผล   

3 

3.  การน าเสนอ 
 

- มีความม่ันใจ 
- กล้าแสดงออก 
- เสียงดังฟังชัด 
- พูดคล่องไม่

ติดขัด 

ขาดคุณสมบัติ 1 
ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 2 
ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 3 
ข้อ 

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภำพ         คะแนน  31 - 40   หมำยถึง   ดีมำก 
                                                คะแนน  21 - 30  หมำยถึง   ดี 
                                                   คะแนน  11 -  20  หมำยถึง   พอใช้ 
                                                   คะแนน    0 -  10  หมำยถึง   ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6      บทเพลงในท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา  5  ชั่วโมง 

 
                  ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                     2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลมุในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน / ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม / สรุปผล     
หรือ    เฉลี่ย /   สรปุผล  

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 7 
 

รำยวิชำ   พื้นฐำน         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วย   ท่ำทำงแทนค ำพูด  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1      เวลำ   4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  ท่าทางแทนค าพูด 
2.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มำตรฐำน ศ 3.1   เข้ำใจ และแสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำนำฏศิลป
ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
  ตัวช้ีวัด 
            ป.1/1  ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย 
            ป.1/2  บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 

  ป.1/3   บอกสิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดง   
3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบธรรมชาต ิ คน  สัตว ์ สิ่งของ  การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาต ิ และการใช้
ภาษาท่ารวมทั้งการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง  รวมทั้งมารยาทในการชมการแสดง และบอกความรู้สึกจากการชมแสดง  เป็นการ
แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
     4.1   สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
            4.1.1 การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ  

              -    การเลียนแบบธรรมชาติ 
                     -    การเลียนแบบคน สัตว์  สิ่งของ 
            4.1.2   การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง 
            4.1.3   การแสดงประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชาติสัตว์ 
            4.1.4   การเปน็ผู้ชมที่ด ี
     4.2   สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น  (ถ้ำมี) 
                           - 
5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
      5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
      5.2  ความสามารถในการคิด   (ทักษะการสังเกต ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้ ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
      5.4   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
     6.2   มุ่งม่ันในการท างาน 
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     6.3   มีวินัย 
     6.4   มีจิตสาธารณะ 
 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
  7.1   การเคลื่อนไหวตามท่ีก าหนด 

7.2   การประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง 
7.3   การบอกมารยาทของผู้ชมและผู้แสดงที่ดี 
7.4 การแสดงท่าทางประกอบบทเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ 

       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนแต่ละคนคิดท่าทางประกอบเพลง “ทะเลแสนงาม”   แล้วออกมาแสดงท่าทางให้เพ่ือนๆ ดู    แล้วให้
เพ่ือติชมการแสดงได้   
8.  กำรวัดและประเมินผล 
 8.1   กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเคลื่อนไหวตามที่
ก าหนด 

สังเกตการเคลื่อนไหว แบบสังเกตการเคลื่อ
ไหว 

ผ่านระดับ ดี 

การประดิษฐ์ท่าประกอบ
เพลง 

ประเมินการประดิษฐ์
ท่าประกอบเพลง 

แบบประเมินการ
ประดิษฐ์ท่าประกอบ
เพลง 

ผ่านระดับ ดี 

การบอกมารยาทของ
ผู้ชมและผู้แสดงที่ดี 

ประเมินการบอก
มารยาทของผู้ชมและ
ผู้แสดงที่ดี 

แบบประเมินการบอก
มารยาทของผู้ชมและผู้
แสดงที่ดี 

ผ่านระดับ ดี 

 
8.2 กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลงที่
เกี่ยวกับธรรมชาติ 
 

ประเมินการแสดง
ท่าทางประกอบบท
เพลงที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ 

แบบประเมินการแสดง
ท่าทางประกอบบท
เพลงที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   อภิปราย  การฝึกปฏิบัติ  เรื่องการเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ  

              -    การเลียนแบบธรรมชาติ 
                     -    การเลียนแบบคน สัตว์  สิ่งของ 

                          (1 ชั่วโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ฝึกปฏิบัติ การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง    (1 ชั่วโมง) 
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 9.3 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ฝึกปฏิบัติ การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์                   
(1 ชั่วโมง) 

9.4   ใช้กระบวนการคิด   วิเคราะห์    อภิปราย   ถึงมารยาทการเป็นผู้ชมและผู้แสดงที่ดี    (1 ชั่วโมง) 
10.  ส่ือ   /   แหล่งเรียนรู้ 
 10.1  เพลง 
 10.2   แถบบันทึก   ( วิทยุ เทป ซีดี ) 
 10.3  รูปภาพภาษาท่า 
 10.4   แบบประเมิน 
 

แบบประเมินกำรร้องเพลงประกอบท่ำทำง 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

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

ขาดคุณสมบัติ  
 1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
 2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัต ิ
 3 ข้อ 

4 

2.  การท าท่าทาง 
 

เหมาะสมกับเนื้อเพลง
ตั้งแต่ต้นจนจน 

เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ตลอด
เพลง 

เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงไม่ตลอด
เพลง  ท าได้เพียง
บางช่วงของเพลง 

ไม่ถูกต้อง ไม่
เหมาะสมกับเนื้อ
เพลงเกือบทั้งเพลง 

3 

3.  การแสดงความ
คิดเห็นขณะชมการ
แสดง 
 

1. กล้าแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ประกอบ 
2. บอกมารยาทการ
เป็นชมที่ดีได้ 
3. บอกมารยาทการ
เป็นผู้แสดงที่ดีได้ 
 

ท าได้เพียง 2 ข้อ 
 

ท าได้เพียง 1 ข้อ 
 

ท าไม่ได้เลยสักข้อ 3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภำพ          คะแนน  31 - 40   หมำยถึง   ดีมำก 
                                                     คะแนน  21 - 30  หมำยถึง   ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมำยถึง   พอใช ้
                                                        คะแนน    0 -  10  หมำยถึง   ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7    ท่าทางแทนค าพูด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา   4  ชั่วโมง 

 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                               2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

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

    

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

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม /  สรุปผล     
หรือ    เฉลี่ย / สรุปผล  

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 8 
รำยวิชำ   พื้นฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วย   กำรละเล่นเด็กไทย  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1      เวลำ   4   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง   การละเล่นเด็กไทย 
2.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
มำตรฐำน ศ 3.2   เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ท่ี

เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และสำกล 
    ป.1/1  ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย 
                ป.1/2  บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 
3.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การละเล่นของเด็กไทยที่มีกติกาและวิธีการเล่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการบอกสิ่งที่
ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์เป็นการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การชื่นชม  
และควรแก่ศึกษา 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
     4.1   สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
            4.1.1 การละเล่นของเด็กไทย 

               -    วธิีการเล่น 
                      -    กติกา 
            4.1.2   การแสดงนาฏศิลป์             
     4.2   สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น   (ถ้ำมี) 
                          การละเล่นในท้องถิ่น 
5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
      5.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
      5.2   ความสามารถในการคิด   ( ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการเปรียบเทียบ ) 
      5.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      6.1  ใฝ่เรียนรู ้
        6.2   มุ่งม่ันในการท างาน 
        6.3   มีวินัย 
        6.4   มีจิตสาธารณะ 
        6.5  รักความเป็นไทย 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 

7.1   การปฏิบัติตามค าสั่ง 
7.2   การแสดงนาฏศิลป์ง่าย 
7.3   การบอกสิ่งที่ตนชอบในการแสดงนาฏศิลป์ 
7.4   การละเล่นไทย 
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ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 แบ่งกลุ่มให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันคิดการละเล่นไทย  กลุ่มละ  1  อย่าง  แล้วการบอกชื่อและวิธีการเล่น  
พร้อมสาธิตการเล่น   
8.  กำรวัดและประเมินผล 
 8.1   กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การปฏิบัติตามค าสั่ง สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านระดับ ดี 
การแสดงนาฏศิลป์ง่าย ประเมินการแสดง

นาฏศิลป์ง่าย 
แบบประเมินการแสดง
นาฏศิลป์ง่าย 

ผ่านระดับ ดี 

การบอกสิ่งที่ตนชอบใน
การแสดงนาฏศิลป์ 

ประเมินการบอกสิ่งที่
ตนชอบในการแสดง
นาฏศิลป์ 

แบบประเมินการบอก
สิ่งที่ตนชอบในการ
แสดงนาฏศิลป์ 

ผ่านระดับ ดี 

 
8.2   กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การละเล่นไทย ประเมินการละเล่น
ไทย 

แบบประเมิน
การละเล่นไทย 

ผ่านระดับ ดี 

 
9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   อภิปราย  การฝึกปฏิบัติ  เรื่องวิธีการเล่น  และกฎกติกาการละเล่นของ
เด็กไทย  รวมทั้งการละเล่นในท้องถิ่น  (1 ชั่วโมง) 

 9.2 ใช้กระบวนการสร้างความรู้   ฝึกปฏิบัติ การแสดงนาฏศิลป์   (1 ชั่วโมง) 
 9.3 ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการละเล่นของเด็กไทย   เพ่ือให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน   โดยแบ่งกลุ่ม

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดการละเล่นไทย   กลุ่มละ  1  อย่าง  แล้วการบอกชื่อและวิธีการเล่น  พร้อมสาธิตการ
เล่น    (2 ชั่วโมง) 
    
10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 10.1   กฎกติกาการละเล่น 
 10.2   ปฏิบัติจริง 
 10.3   แบบประเมิน 
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แบบประเมินกำรสำธิตกำรละเล่นไทย 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรับปรุง) 

1. การบอกชื่อ และ
การอธิบายการเล่น 

- บอกชื่อถูกต้อง 
- อธิบายการเล่นได้
ชัดเจน 

- บอกชื่อถูกต้อง 
- อธิบายการเล่น
ได้ไม่ค่อยชัดเจน
แต่ก็อธิบายได้จบ 

- บอกชื่อถูกต้อง 
- อธิบายการเล่น
ได้ไม่ค่อยชัดเจน  
และอธิบายไม่จบ
ต้องคอยบอก 

- บอกชื่อถูกต้อง 
- อธิบายการเล่น
ไม่ได้ 

4 

2.  การสาธิตการเล่น 
 

ถูกต้องตามกฎกติกา
ตั้งแต่ต้นจนจบ
การละเล่น 

ถูกต้องตามกฎ
กติกาเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ตลอด
การละเล่น 

ถูกต้องตามกฎ
กติกาไม่ตลอด  
ท าได้เพียงบางช่วง
ของการละเล่น 

ไม่ถูกต้องตามกฎ
กติกาของ
การละเล่นเกือบ
ทั้งหมด 

3 

3. กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
 

เป็นไปตามขั้นตอนทุก
คนให้ความรว่มมือตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสรจ็งาน   
 

เป็นไปตาม
ขั้นตอนแต่มีคน
ส่วนน้อยไม่ให้
ความรว่มมือตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสรจ็
งาน 

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนทุกคนให้
ความรว่มมือตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสรจ็งาน   

ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน มีคน
ส่วนมากของกลุ่มที่
ไม่ให้ความร่วมมือ
ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงาน   

3 

คะแนนเต็ม 40 
              
                                      ระดับคุณภำพ          คะแนน  31 - 40  หมำยถึง  ดีมำก 
                                                     คะแนน  21 - 30  หมำยถึง  ดี 
                                                        คะแนน  11 -  20  หมำยถึง  พอใช้ 
                                                        คะแนน    0 -  10  หมำยถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  การละเล่นไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา   4  ชั่วโมง 
 

                  ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด        3   หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                              2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

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

    

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

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /        สรุปผล      
หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
คณะที่ปรึกษำ 
1.  นายอนันต์  กัลปะ                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
2.  นายสุรินทร์  บัวงาม                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
3.  นายทองใบ  ทองนาค                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
4.  นายปรีชา  บุปผาชาติ                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
5.  นายสมควร  คีรีนิล หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สพป.ปข. 2 
6.  นายอวยพร  รัตนไพฑูรย์                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
7.  นายสมโภชน์  หมื่นประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ 
8.  นายปฐม  หิรัญ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 
9.  นายประนอม  เชื้อชาติ                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
10. นางจิรพันธ์  สายสร้อย                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ 
11. นางจิตรา  ดิษฐเณร ครูวิชาการโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 
12. นายมานัต  เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปข. 2 
 
คณะท ำงำน    

 1. นางสุกัญญา   หน่อทิม        ศึกษานิเทศก์                   ประธานกรรมการ 

 2. นางนิภา   จักษุดุลย์    ครูโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว   กรรมการ 
 3. นางมณี   คนชม     ครูโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด   กรรมการ 
 4. นางสาวศุลีพร  วงษ์สุวรรณ   ครูโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี    กรรมการ 
 5. นายวีรยุทธิ์   หอมหวล   ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่    กรรมการ 
 6. นางปฎิมาภรณ์  ด่านอุดม   ครูโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี    กรรมการ 
 7. นายสุบิน   โกษาแสง    ครูโรงเรียนบ้านลาดวิถี    กรรมการ 
 8. นายจิตติ   ตั้งเจียวลี ้    ครูโรงเรียนบ้านป่าถล่ม    กรรมการ 
 9. นางทัศนีย์   คุณสมิทธพงษ์   ครูโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี   กรรมการ 
10. นายบุญเกิด   หินชีระนันท์   ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก    กรรมการ 
11. นายรณรงค์   เปลี่ยนปราณ   ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง   กรรมการ 
12. นายพเนิน   ศรีงาม    ครูโรงเรียนบ้านพุน้อย    กรรมการ 
13. นายวีระวัฒน์   อยู่ยืด   ครูโรงเรียนบ้านศาลาลัย    กรรมการ 
14. ว่าที่ ร.ต.อัฌชาวดี   ตันเจริญ    ศึกษานิเทศก์                   กรรมการและเลขานุการ             


