
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ      รายวิชา ทัศนศิลป์                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์     เวลา 18 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6   เรื่องงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ        เวลา   3 ชั่วโมง 

     
มาตรฐานการเรียนรู้  

ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 ป. 6/3 สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้ (K) 
2. เห็นคุณค่าความสำคัญของงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (A) 
3. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้ (P) 

สาระสำคัญ 
 รูป 2 มิติเป็นรูปที่มีเพียงด้านกว้างและด้านยาว แต่รูป 3 มิติจะเป็นรูปที่แสดงถึงความลึก ความนูน 
ความหนา การสร้างมิติของงานทัศนศิลป์ด้วยแสงเงาและน้ำหนักในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
สาระการเรียนรู้ 
 งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 - ซื่อสัตย์ สุจริต 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้ 
 - อยู่อย่างพอเพียง 
 - มุ่งม่ันในการทำงาน 
 - รักความเป็นไทย 
 - มีจิตสาธารณะ 
 - ทักษะกระบวนการคิด 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 - ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
 
 
 



 
 
 
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

ภาพวาดรูป 2 มิติ และรูป 3 มิติ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      1. ขั้นการรับรู้ 

1. ครูนำกล่องสบู่หรือกล่องที่บรรจุสิ่งต่าง ๆ มาวางไว้หน้าชั้นเรียน และกระดาษ A4 จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันพูดสนทนาเก่ียวกับลักษณะของกล่องและกระดาษที่แตกต่างกัน จากนั้นครู
ร่วมกันสนทนาถึงเส้นรอบนอกของกล่องและกระดาษ 

       2. ขั้นทำตามแบบ 
1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงรูป 2 มิติ พร้อมกับสาธิตการวาดรูป 2 มิติ เปรียบเทียบกับรูป 3 มิติ       
     ให้นักเรียนสังเกตความแตกต่าง 
2. ครูอธิบายความหมายของมิติ มิติ หมายถึง ขนาดซึ่งวัดไปตามทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยถือขนาด

ยาวเป็นมแบบ 1 มิติ ส่วนแบบ 2 มิติ หมายถึงผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงเส้นขอบนอกของสิ่งที่
มองเห็น บอกความกว้างและความยาว ส่วนรูปแบบ 3 มิติ จะแสดงปริมาตรบอกความกว้าง 
ความยาว และความหนาหรือลึก 

3. ครูนำตัวอย่างภาพผลงานศิลปะรูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติ ให้นักเรียนสังเกตความ
แตกต่างพร้อมกับอธิบายการสร้างมิติในงานทัศนศิลป์ด้วยแสงเงาและน้ำหนักให้นักเรียนเข้าใจ 

 4. ครูสาธิตการสร้างมิติของงานทัศนศิลป์ด้วยการแรเงาหรือระบายสีให้เกิดน้ำหนัก แสงเงาใน 
               ผลงาน ให้นักเรียนสังเกตการสร้างมิติในลักษณะต่าง ๆ โดยครูอธิบายเสริมถึงค่าความอ่อนแก่ของ 
               แสงเงา ซึ่งถูกแทนค่าด้วยน้ำหนักจนเกิดเป็นภาพรูปแบบ 3 มิติ 
      3. ขั้นหาความถูกต้อง 
 1.  ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความหมายของแสงเงาและน้ำหนัก แล้วสร้างสรรค์ผลงาน                         
               กล่องในรูปแบบ 2 มิติ เป็นรูปแบบ 3 มิติ ด้วยแสงเงาและน้ำหนัก โดยใช้ดินสอหรือสีไม้ 
 2.  นักเรียนนำเสนอการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการสร้างน้ำหนักในผลงานให้เกิดแสงเงาจน 

เกิดเป็นภาพรูปแบบ 2 มิติ และเป็นรูปแบบ 3 มิติ และเนื้อหาความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน โดย     
ครูสนทนาเกี่ยวกับความสว่าง ความมืด และเงาตกทอดในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานมีความ 
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติ ที ่
สามารถสร้างมิติของงานด้วยแสงเงาและน้ำหนักให้เกิดค่าความอ่อนแก่จากจุดที่มืดที่สุดถึงจุดที่
สว่างที่สุด ซึ่งน้ำหนักจะถูกใช้แทนค่าความมืด ความสว่างของแสงเงานั่นเอง โดยครูคอยให้ความรู้
เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

      4. ขั้นกระทำอย่างต่อเนื่อง 
 1. นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรม สร้างมิติด้วยแสงเงาและน้ำหนัก แล้วนำเสนอผลงานให้ครูและเพ่ือน ๆ  
               ฟัง เกี่ยวกับการใช้มิติภายในผลงาน 
 2. นักเรียนสร้างสรรค์การวาดภาพจากสิ่งของรอบตัวด้วยดินสอ แรเงาให้เป็นภาพรูปแบบ 3 มิต ิ
               ให้มีแสงเงาอ่อนแก่จากจุดที่มืดท่ีสุดถึงจุดที่สว่างที่สุด ให้เกิดเป็นภาพ 3 มิติ ที่สวยงาม 
      
 
 
 
 
 



 
 
 
 5. ขั้นกระทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
     นักเรียนนำความรู้เรื่อง งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติ ไปสร้างสรรค์ผลงาน  
           ศิลปะได้อย่างสวยงาม 

คำถามท้าทาย 
               รูป 2 มิติ ต่างจากรูป 3 มิติอย่างไร 
     กิจกรรมเสนอแนะ 
      1. กิจกรรมสำหรับกลุ่มสนใจพิเศษ 
 – นักเรียนศึกษาค้นคว้าผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีรูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติ 
แล้วสร้างผลงานในแนวของตนเอง 

– นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการผลงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิต ิ 
2. กิจกรรมสำหรับฝึกทักษะเพิ่มเติม 

 – นักเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้สีชนิดต่าง ๆ ตามความสนใจ ให้มีน้ำหนักแสงเงา มีระยะให้
ความรู้สึก มีลักษณะ 3 มิติ ตามจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
 – นักเรียนปั้นดินตามจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดยใช้หลักการสร้างมิติในงานทัศนศิลป์รูปแบบ  
2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติ 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ภาพผลงานศิลปะรูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติ 
3. วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 

 4. ใบกิจกรรม 
 5. สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่องมิติ  
 6. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศิลปะ ชั้น ป. 6  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ (K) 
1.ประเมินการนำเสนอผลงาน 
2.ประเมินผลงานจากใบงาน 

1. แบบประเมินการนำเสนอ 
    ผลงาน 
2. ประเมินผลจากใบงาน 

นักเรียนจำนวน 
60% ได้ ดีมาก 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม (A) 
1.ประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. แบบประเมินคุณลักษณะอัน  
    พึงประสงค์ 

ได้ระดับ 
คุณภาพ 2  ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
1.สังเกตจากพฤติกรรมขณะ 
ปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในขณะปฏิบัติติ
กิจกรรมภาคปฏิบัติ 

1. แบบประเมินการปฏิบัติ 
    กิจกรรมรายบุคคล/รายกลุ่ม 
2. แบบประเมินสมรรถนะ 

ได้ระดับ 
คุณภาพ 2  ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 



 
 
แนวทางบูรณาการ 
ภาษาไทย การอ่าน การเขียน การสรุป การบันทึกข้อมูล การพูดเล่าเรื่อง 

และการอภิปราย 
สังคมศึกษาฯ การปฏิบัติกิจกรรมตามหน้าที่ของตนเอง 
คณิตศาสตร ์ รูปร่าง รูปทรง การเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ และ3 มิติ 
วิทยาศาสตร์ การสังเกต การเกิดเงา สิ่งแวดล้อมรอบตัว การสำรวจสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ 

ค้นคว้า งาน ทัศนศิลป์จากรูป แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  
สุขศึกษาฯ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กในการ ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ งาน ทัศนศลิป ์

จากรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิ
การงานอาชีพฯ การจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลการเรียนรู้ 
   1.1 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ………………………………………...……………….…………....... 
              ………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                     1.2 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ………………………………………...………………. 
              ………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………………………. 

              ………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ……………………………...…………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
         แนวทางการแก้ไข………………………………………………..………………………………………….…. 
      ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3. สิ่งท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามแผน …………………………………………...…………….………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………... 
              เหตุผล ……………………………………………………………………………………………….……….……. 
 4. การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้……………………………...…………………………..………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
ลงชื่อ ………...…………………… (ผู้สอน) 
      (นางสาวปัทมา  รอดกูล) 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     รายวิชาทัศนศิลป์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์                                                                              
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ   
ระดับคุณภาพการประเมิน  5 หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก           

  4 หมายถึง คุณภาพในระดับดี                 
  3 หมายถึง คุณภาพในระดับปานกลาง     
  2 หมายถึง คุณภาพในระดับควรปรับปรุง    

1 หมายถึง คุณภาพในระดับไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้      
2 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
3 สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาและตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้      
4 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเทคนิคการสอนที่เน้นกระบวนการ 

Active Learning เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และระดับชั้นของนักเรียน  
     

5 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และระดับชั้นของนักเรียน      
6 กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและ

หลักการทรงงาน 
     

7 นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน      
8 มีหลักฐานสื่อ อาทิ  ใบกิจกรรม ใบความรู้  เครื่องมือวัด ฯ ที่ปรากฏในแผน

ฯ พร้อมระบุแหล่งเรียนรู้ที่ เหมาะสม สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้  

     

9 มีการกำหนดชิ้นงาน/ภาระงานอย่างเหมาะสม      
10 มีร่องรอย/หลักฐาน การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย 
     

11 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล      
12 มีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้(ประเมินผลการใช้แผน/สรุปผลการเรียน/

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
     

รวม  
รวมสรุปผลได้ระดับคุณภาพ      

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .............................................................. 

          
          

 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมินตนเอง 
            (นางสาวปัทมา  รอดกูล) 
           ........./........../............ 

ลงชื่อ...............................................หัวหน้าสาระการเรียนรู้ 
                (นางพนม บุญศรีโรจน์) 
           ........./........../............ 



 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ....................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
 

          (นายเกรียงศักดิ์  ไชยเนตร) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
           ........./........../............ 

           ลงชื่อ............................................... 
 

                           (นายอิสรีย์  ทองภูมิพันธ์) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 
                     ........./........../............ 

ลงชื่อ............................................... 
 

          (นางสมพิศ  ไชยลังกา) 
         หัวหน้างานวิชาการ 
        ........./........../............ 



 
การประเมินผลงาน 

การประเมินผลตัวชี้วัด 
    ให้ครูประเมินผลงานการวาดรูป 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก โดยเขียนคะแนน

ลงในช่องว่างในแบบประเมิน 
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
รายการประเมิน คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

 ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  การวาดภาพโดยใช้ 
    หลักการของแสงเงา 

วาดภาพโดยใช้หลักการของ
แสงเงาได้ถูกต้อง ผลงานมี
ความสวยงามน่าสนใจ 

วาดภาพโดยใช้หลักการ
ของแสงเงาได้ถูกต้อง มี
ข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย 
แต่ผลงานไม่ค่อยสวยงาม 

วาดภาพโดยใช้หลักการ
ของแสงเงาไม่ถูกต้อง     
และผลงานไม่สวยงาม 

2.  การวาดภาพโดยใช้ 
หลักการของน้ำหนัก 

วาดภาพโดยใช้หลักการของ
น้ำหนักได้ถูกต้อง ผลงานมี
ความสวยงาม น่าสนใจ  

วาดภาพโดยใช้หลักการ
ของ น้ำหนักได้ถูกต้องมี
ข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย 
แต่ผลงานไม่ค่อยสวยงาม 

วาดภาพโดยใช้หลักการ
ของ น้ำหนักไม่ถูกต้อง 
และผลงานไม่สวยงาม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-15 ดีเยี่ยม 
4-9 ดี 
1-3 พอใช้ 



 
 

ชื่อ-สกุล 
 

รายการประเมินผลงาน 
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) 
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พอ
ใช

้(3
) 

ดีม
าก

(5
) 

ดี(
4)

 

พอ
ใช

้(3
) 

ดีม
าก

(5
) 

ดี(
4)

 

พอ
ใช

้(3
) 

1 เด็กชายธนกร  เคร่งครัด                 
2 เด็กชายภัทรบดี  ชัยแก้ว                 
3 เด็กชายภาณุวัฒน์  สารเงิน                 
4 เด็กชายภูมบิดินทร์  หัวน้ำ                 
5 เด็กชายรชกฤต  รุ่งภัทรพงศา                 
6 เด็กชายอิมมลิิโอ  เตาทวีผล                 
7 เด็กชายณัฐดนัย  ไชติคะ                 
8 เด็กชายฐิติโชติ  แสงศรีจันทร ์                 
9 เด็กชายพีรเชษฐ์  กิจเรืองโชต ิ                 

10 เด็กชายปภินวิทย์  วงศ์ใหญ ่                 
11 เด็กชายกานต์ธรีา  ราวกลาง                 
12 เด็กชายสหรัฐ  มะโนศร ี                 
13 เด็กหญิงกัญญาภคั  บุญเลขา                 
14 เด็กหญิงกิตติยา  ศรีคำ                 
15 เด็กหญิงแกมขวญั  ขันโท                 
16 เด็กหญิงจริาพัชร  สมฤทธิ ์                 
17 เด็กหญิงชนัณชิตา  ประถมวงค ์                 
18 เด็กหญิงชรยภุร  ศรสีมบตัิ                 
19 เด็กหญิงชวิศา  ทัศนะบุศกร                 
20 เด็กหญิงณัชชาวีร์  ใจกล้า                 
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิประภา                 
22 เด็กหญิงณัสชนก  ใจวังโลก                 
23 เด็กหญิงณิชานันท์  อิ่นคำ                 
24 เด็กหญิงธนัสพร  เวียงคำ                 
25 เด็กหญิงธีริศรา  ยะแสง                 
26 เด็กหญิงปวรศิา  ศรีคำ                 
27 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริวัฒนตระกูล                 
28 เด็กหญิงภัทรา  บุญสมตัว                 
29 เด็กหญิงรจุิกานต์  เมืองมลู                 
30 เด็กหญิงวศินี  บวรกิจดำรงเลิศ                 
31 เด็กหญิงวีณา  ยะตา                 
32 เด็กหญิงนันท์นภสั  จันทร์ขาว                 
33 เด็กหญิงภัทรภร  อินต๊ะปัญญา                 

                        คะแนนเต็ม 15 คะแนน  ลงชื่อผู้ประเมิน ....................................(นางสาวปัทมา รอดกูล)  
 



การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาให้
เกิดข้ึนกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขณะเดียวกันก็
จำเป็นต้องตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามลำดับอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ จะดำเนินการไปด้วยกันในกระบวนการ 

ความหมาย 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านจาก

หนังสือ ตำราเรียน  เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพ่ือหาและหรือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความสุนทรีย์ และ
ประยุกต์ใช้ แล้วนำเนื้อหาสาระท่ีอ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค ์
การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับ
ขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละ
ระดับชั้น 

ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ 
และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ 
วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คำแนะนำคำเตือน แผนภูม ิตาราง แผนที่ 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย    
2. สามารถจับจับประเด็นสำคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน 
3. สามารถเทียบแง่มุมต่าง ๆ  เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลประกอบ 
5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 

เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายภาค 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (3) 
ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม    จำนวน  4-5  ตัวชีว้ัด และไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 

ดี  (2) 

1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-3 ตัวชีว้ัดและไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ดี   หรือ 
2.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน 4 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่านหรือ 
3.  ได้ผลการประเมินระดับ ดี จำนวน 5 ตัวชีว้ัด และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่าน 

ผ่าน  (1) 

1.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  จำนวน 5 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ 
2.  ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน 1-2 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่าน 

ไม่ผ่าน  (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่  1  ตัวชี้วัด 
 



 
 

ชื่อ-สกุล 
 

การอ่านเขียน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

1 2 3 4 5 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

1 เด็กชายธนกร  เคร่งครัด       
2 เด็กชายภัทรบดี  ชัยแก้ว       
3 เด็กชายภาณุวัฒน์  สารเงิน       
4 เด็กชายภูมิบดินทร์  หัวน้ำ       
5 เด็กชายรชกฤต  รุ่งภัทรพงศา       
6 เด็กชายอิมมิลิโอ  เตาทวีผล       
7 เด็กชายณัฐดนัย  ไชติคะ       
8 เด็กชายฐิติโชติ  แสงศรีจันทร์       
9 เด็กชายพีรเชษฐ์  กิจเรืองโชติ       

10 เด็กชายปภินวิทย์  วงศ์ใหญ่       
11 เด็กชายกานต์ธีรา  ราวกลาง       
12 เด็กชายสหรัฐ  มะโนศรี       
13 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเลขา       
14 เด็กหญิงกิตติยา  ศรีคำ       
15 เด็กหญิงแกมขวัญ  ขันโท       
16 เด็กหญิงจิราพัชร  สมฤทธิ์       
17 เด็กหญิงชนัณชิตา  ประถมวงค์       
18 เด็กหญิงชรยุภร  ศรีสมบัติ       
19 เด็กหญิงชวิศา  ทัศนะบุศกร       
20 เด็กหญิงณัชชาวีร์  ใจกล้า       
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิประภา       
22 เด็กหญิงณัสชนก  ใจวังโลก       
23 เด็กหญิงณิชานันท์  อิ่นคำ       
24 เด็กหญิงธนัสพร  เวียงคำ       
25 เด็กหญิงธีริศรา  ยะแสง       
26 เด็กหญิงปวริศา  ศรีคำ       
27 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริวัฒนตระกูล       
28 เด็กหญิงภัทรา  บุญสมตัว       
29 เด็กหญิงรุจิกานต์  เมืองมูล       
30 เด็กหญิงวศินี  บวรกิจดำรงเลิศ       
31 เด็กหญิงวีณา  ยะตา       
32 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ขาว       
33 เด็กหญิงภัทรภร  อินต๊ะปัญญา       

 
(ลงชื่อ).................................................................ผู้ประเมิน 

        (นางสาวปัทมา รอดกูล) 



 
การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     ตัวชีว้ัดที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

3.1.1 ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของครอบครัว 
โรงเรียน และ
สังคม ไม่ละเมิด 
สิทธิของผู้อื่น 

3.1.2 ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันและ
รับผิดชอบในการ
ทำงาน 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว
และโรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว และ
โรงเรียนตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันแต่
ต้องมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว และ
โรงเรียน 
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ ในชีวิตประจำวัน
แต่ต้องมีการเตือน
เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัว และ
โรงเรียน  
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวันและ
รับผิดชอบในการ
ทำงานได้ด้วยตนเอง 

 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
6.2.1 ทุ่มเททำงาน 

อดทนไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและ
อุปสรรค 
ในการทำงาน 

6.2.2 พยายามแก้ปัญหา 
และอุปสรรคใน
การทำงานให้
สำเร็จ 

6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

 

ไม่ขยัน อดทน ใน
การทำงาน 

ทำงานด้วยความ
ขยัน พยายามให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

ทำงานด้วยความ
ขยัน อดทน 
พยายามให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย ชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ทำงานด้วยความขยัน 
อดทน  
ไม่ย่อท้อ  
ต่อปัญหา 
ในการทำงาน 
พยายามให้งานสำเร็จ
ตามเป้าหมาย ชื่นชม 
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 

 กำหนดเป็นผ่านและไม่ผ่านในการกำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น ดีมาก ดี และพอใช้ 
และความหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ดีมาก หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือประโยชน์สุขของ
ตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีมากจำนวน ๓-๕ ข้อ และไม่มีข้อใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับดี 
 ดี หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีมาก  จำนวน ๑-๒ ข้อ และไม่มีข้อใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า
ระดับดี หรือ 

2) ได้ผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน ๒ ข้อ และไม่มีข้อใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า
ระดับพอใช้ หรือ 

3) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน ๔-๕ ข้อ และไม่มีข้อใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ
พอใช้ 

พอใช้ หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก 
1) ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ จำนวน ๔-๕ ข้อและไม่มีข้อใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า

ระดับพอใช้ หรือ 
2) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน ๒ ข้อ และไม่มีข้อใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ

พอใช้ 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
 ดีมาก    พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน 
 ดี    พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้ ๒ คะแนน 
 พอใช้    พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ ๑ คะแนน 

  
เกณฑ์การสรุปผล 
 ดีมาก    ๑๓ – ๑๕ คะแนน 
 ดี    ๙ – ๑๒ คะแนน 
 พอใช้    ๑ – ๘  คะแนน 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง สร้างสรรค์งานศิลป์ 

 
 

รายการประเมิน พฤติกรรมการแสดงออก 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
ข้อที ่ ๑ 

รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

1.๑. เป็นพลเมืองดีของชาติ    

1.๒.ยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้    
1.๓.ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ    
1.๔.มีความสามัคคี  ปรองดอง    

ข้อที ่๒ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

 

2.๑.ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง    
2.๒.แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง    
2.๓.นำเสนอข้อมูลตามจริง    

ข้อที่ ๓ 
มีวินัย 

 

3.๑.ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบและสะอาดเรียบร้อย    
3.๒.ตรงต่อเวลาและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน    
3.๓.มีความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติ    

ข้อที่ ๔ 
ความ ใฝ่ รู ้

ในการเรียนทัศนศลิป ์

4.๑.ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้     
4.๒.แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    

ข้อที่ ๕ 
อยู่อย่างพอเพียง 

5.๑.ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ มีคุณธรรม     
5.๒.มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    

ข้อที่ ๖ 
มุ่งม่ันในการทำงาน 

6.๑.ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน    
6.๒.ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย    

ข้อที่๗ 
รักในความเป็นไทย 

 

7.๑.ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย และมีความ
กตัญญูกตเวที  

   

7.๒.เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    

7.๓.อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย    

ข้อที่ ๘ 
มีจิตสาธารณะ 

๘.๑.ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน    

๘.๒.เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน และสังคม    

ข้อที่ ๙ 
มีทักษะ

กระบวนการคิด 

9.๑.มีทักษะการจำแนกเปรียบเทียบแยกแยะ    

9.๒.มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ    

9.๓.มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์    

คะแนนที่ได้    

คะแนนรวม    

ระดับคุณภาพ    



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
คำชี้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  
 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

1 เด็กชายธนกร  เคร่งครัด                            
2 เด็กชายภัทรบดี  ชัยแก้ว                            
3 เด็กชายภาณุวัฒน์  สารเงิน                            
4 เด็กชายภูมิบดินทร์  หัวน้ำ                            
5 เด็กชายรชกฤต  รุ่งภัทรพงศา                            
6 เด็กชายอิมมิลิโอ  เตาทวีผล                            
7 เด็กชายณัฐดนัย  ไชติคะ                            
8 เด็กชายฐิติโชติ  แสงศรีจันทร์                            
9 เด็กชายพีรเชษฐ์  กิจเรืองโชติ                            

10 เด็กชายปภินวิทย์  วงศ์ใหญ่                            
11 เด็กชายกานต์ธีรา  ราวกลาง                            
12 เด็กชายสหรัฐ  มะโนศรี                            
13 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเลขา                            
14 เด็กหญิงกิตติยา  ศรีคำ                            
15 เด็กหญิงแกมขวัญ  ขันโท                            
16 เด็กหญิงจิราพัชร  สมฤทธิ์                            
17 เด็กหญิงชนัณชิตา  ประถมวงค์                            
18 เด็กหญิงชรยุภร  ศรีสมบัติ                            



 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ระ
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19 เด็กหญิงชวิศา  ทัศนะบุศกร                            
20 เด็กหญิงณัชชาวีร์  ใจกล้า                            
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิประภา                            
22 เด็กหญิงณัสชนก  ใจวังโลก                            
23 เด็กหญิงณิชานันท์  อิ่นคำ                            
24 เด็กหญิงธนัสพร  เวียงคำ                            
25 เด็กหญิงธีริศรา  ยะแสง                            
26 เด็กหญิงปวริศา  ศรีคำ                            
27 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริวัฒนตระกูล                            
28 เด็กหญิงภัทรา  บุญสมตัว                            
29 เด็กหญิงรุจิกานต์  เมืองมูล                            
30 เด็กหญิงวศินี  บวรกิจดำรงเลิศ                            
31 เด็กหญิงวีณา  ยะตา                            
32 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ขาว                            
33 เด็กหญิงภัทรภร  อินต๊ะปัญญา                            

                                
                (ลงชื่อ).................................................................ผู้ประเมิน 
                                                   (นางสาวปัทมา รอดกูล) 
                           ………../……………………………./…………. 
  



แบบการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้รียน 
 

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กาํหนดเป็นผ่านและไม่ผ่านในการกาํหนดเกณฑ์การตัดสิน 
เป็นดีมาก ดีและพอใช้ และความหมายของแต่ละระดับด ีดังนี้ 
ดีมาก หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อ 
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีมากจํานวน 3-5 สมรรถนะและไม่มี 
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า ระดบัดี 
ดี หมายถึง ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคมโดย 
พิจารณาจาก 

1) ได้ผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน 1-2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการ 
               ประเมินต่ำกว่าระดับดีหรือ 

2) ไดผ้ลการประเมินระดับ ดีมาก จำนวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการ 
    ประเมินต่ำกว่า ระดับ พอใช้ หรือ 
3) ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมิน 
    ต่ำกว่า ระดับ พอใช้ 

พอใช้ หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก 
1) ได้ผลการประเมินระดับพอใช้ จํานวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการ 
    ประเมินต่ำกว่าระดับพอใช้ หรือ 
2) ได้ผลการประเมินระดับดีจำนวน 2 สมรรถนะและไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำ 
    กว่าระดบัพอใช้ 

ต้องปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณา 
จากผลการประเมินระดบัต้องปรับปรุง ตั้งแต ่1 สมรรถนะ 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

ดีมาก   - พฤติกรรมทีMปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน 
ดี   - พฤติกรรมทีMปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้ 2 คะแนน 
พอใช้   - พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให้ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุง  - ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม     ให้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การสรุปผล 
ดีมาก    13–15 คะแนน 
ดี    9 –12  คะแนน 
พอใช้    1 –8   คะแนน 
ต้องปรับปรุง   0  คะแนน 

 

 

 

 



แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน 

คำชี้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน  

สมรรถนะที่ประเมนิ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ความสามารถในการสื่อสาร    

1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร    

1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง 
โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

   

1.3 ใช้วธิีการสื่อสารที่เหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    

2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพ่ือการสร้างองค์ความรู้    

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    

3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล    

3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา    

3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

4.1 ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสัมพันธ์อันดี    

4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    

5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม    

5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม    
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้  3  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้  2  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้  1  คะแนน 

                       
         
 
 
 
 



                          แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน                                                                                        
คำชี้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน  
 
 

ชื่อ-สกุล 
 

สมรรถนะที่ประเมนิ 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

5.
1 

5.
2 

1 เด็กชายธนกร  เคร่งครัด             
2 เด็กชายภัทรบดี  ชัยแก้ว             
3 เด็กชายภาณุวัฒน์  สารเงิน             
4 เด็กชายภูมิบดินทร์  หัวน้ำ             
5 เด็กชายรชกฤต  รุ่งภัทรพงศา             
6 เด็กชายอิมมิลิโอ  เตาทวีผล             
7 เด็กชายณัฐดนัย  ไชติคะ             
8 เด็กชายฐิติโชติ  แสงศรีจันทร์             
9 เด็กชายพีรเชษฐ์  กิจเรืองโชติ             

10 เด็กชายปภินวิทย์  วงศ์ใหญ่             
11 เด็กชายกานต์ธีรา  ราวกลาง             
12 เด็กชายสหรัฐ  มะโนศรี             
13 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเลขา             
14 เด็กหญิงกิตติยา  ศรีคำ             
15 เด็กหญิงแกมขวัญ  ขันโท             
16 เด็กหญิงจิราพัชร  สมฤทธิ์             
17 เด็กหญิงชนัณชิตา  ประถมวงค์             
18 เด็กหญิงชรยุภร  ศรีสมบัติ             
19 เด็กหญิงชวิศา  ทัศนะบุศกร             
20 เด็กหญิงณัชชาวีร์  ใจกล้า             
21 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิประภา             
22 เด็กหญิงณัสชนก  ใจวังโลก             
23 เด็กหญิงณิชานันท์  อิ่นคำ             
24 เด็กหญิงธนัสพร  เวียงคำ             
25 เด็กหญิงธีริศรา  ยะแสง             
26 เด็กหญิงปวริศา  ศรีคำ             
27 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริวัฒนตระกูล             
28 เด็กหญิงภัทรา  บุญสมตัว             
29 เด็กหญิงรุจิกานต์  เมืองมูล             
30 เด็กหญิงวศินี  บวรกิจดำรงเลิศ             
31 เด็กหญิงวีณา  ยะตา             
32 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ขาว             
33 เด็กหญิงภัทรภร  อินต๊ะปัญญา             

                        (ลงชื่อ).................................................................ผู้ประเมิน 
                                         (นางสาวปัทมา รอดกูล) 
                 ………../……………………………./…………. 



 
 

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่………….………เรื่อง…………………..……………………………………………………………………….. 

รายวิชา...............................................................................ระดับชั้น.......................................................... 
  ระดับคุณภาพการประเมิน      5  หมายถึง ระดับดีมาก         4  หมายถึง    ระดับดี 
                                     3  หมายถึง ระดับปานกลาง    2  หมายถึง    ระดับควรปรับปรุง 

                  1  หมายถึง ระดับไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. วิเคราะห์หลักสูตรได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     

2. ชื่อหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ  กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
3. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 
     

4. ความสอดคล้องของสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดหรือ        ผลการเรียนรู้ 

     

5. ความสอดคล้องของสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู้      
6. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียน
รุ้/กิจกรรม     การเรียนรู้ 

     

8. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     

9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างภาระงาน 
ชิ้นงาน 

     

10. การประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

     

11. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 

     

12. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง      
13. กำหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรมและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้      
14 บูรณาการการจัดการเรียนรู้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ การขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)/ หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา/................................................ 

     

 รวม  
รวมสรุปผลได้ระดับคุณภาพ       

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................................  

      
  

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมินตนเอง 
               (นางสาวปัทมา รอดกูล) 
           ........./........../............ 

ลงชื่อ...............................................หัวหน้าสาระการเรียนรู้ 
                 (นางพนม บุญศรีโรจน์) 
           ........./........../............ 



 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................ ........................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

......................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ............................................................
............................................................................................................................. ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ............................................... 
 

          (นายเกรียงศักดิ์  ไชยเนตร) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
           ........./........../............ 

           ลงชื่อ............................................... 
 

                           (นายอิสรีย์  ทองภูมิพันธ์) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 
                     ........./........../............ 

ลงชื่อ............................................... 
 

          (นางสมพิศ  ไชยลังกา) 
         หัวหน้างานวิชาการ 
        ........./........../............ 



 
 

เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล  (  CAR  ๒  – A ) 
แบบประเมินการสอน ของ นางสาวปัทมา รอดกูล 
วิชา ทัศนศิลป์  ชั้น  ป.6/4   มีนักเรียนทั้งหมด 33  คน 
การสอนครั้งที่ ๑ เรื่อง รูปและพ้ืนที่ว่างในงานทัศนศิลป์    วันที่ .....เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การสอนครั้งที่ ๒ เรื่อง งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ          วันที่ .....เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การสอนครั้งที่ ๓ เรื่อง การสร้างงานทัศนศิลปโ์ดยใชส้ีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วน และความสมดุล                                                            
          วันที่ .....เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การสอนครั้งที่ 4 เรื่อง แผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ     วันที่ .....เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การสอนครั้งที่ 5 เรื่อง การใช้หลักการเพิ่มและลดในการสร้างงานปั้น    วันที่ .....เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                   
 
ความพร้อมความสนใจของนักเรียนก่อนการเรียน 
  ปกติ         ดีกว่า..................................      แยก่ว่าปกติ .................................. 
สภาพการสอน   ประเมินตามแผนการสอนที่กำหนดไว้ 
O  ดำเนินไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกประการ 
O  แตกต่างไปจากแผนการจัดการเรียนรู้บ้าง คือ ( ส่วนที่เพ่ิมมา / ส่วนที่ลดไป / ส่วนที่ปรับทั้งใน  ด้านเนื้อหา 
และข้ันตอนการจัดกิจกรรม / อุปกรณ์ / บรรยากาศ  เป็นต้น ) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................. ......................................................................................................................
.................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
ข้อสังเกต (ข้อมูล) ที่น่าสนใจจากการสอนหน่วยนี้ (ขณะที่อยู่ในชั้นเรียน/ช่วงเวลา / เกิดอะไรขึ้น ) 
............................................................................................................................. .......................................................
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แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/3 สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 2 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก 

 
1. รูปร่างเป็นภาพที่มีส่วนใดบ้าง 
   ก. ความกว้าง และความหนา                     ข. ความกว้างและความยาว 
   ค. ความกว้างและความลึก                      ง. ความสูงและความยาว 
 
2. รูปทรง เป็นภาพกี่มิติ 
   ก. 2 มิต ิ     ข. 3 มิต ิ     ค. 4 มิต ิ   ง. 5 มิต ิ
 
3. รูปร่างต่างจากรูปทรงอย่างไร 
   ก. มีความยาว     ข. มีความกว้าง    ค. มีความสูง   ง. มีความหนาลึก 
 
4. ในการเขียนภาพระบายสี ส่วนใดที่เรียกว่าเงา 
   ก. บริเวณท่ีเป็นพื้นล่างของวัตถุ       ข. ส่วนของวัตถุบริเวณท่ีถูกแสง 
   ค. บริเวณท่ีเป็นพื้นหลังของภาพ       ง. ส่วนของวัตถุบริเวณท่ีไม่ถูกแสง 
 
5. ช่วงเวลาใดที่เงาตกทอดจะสั้นที่สุด 
   ก. บ่าย                      ข. เที่ยง     ค. เช้า     ง. เย็น 

6. บริเวณหมายเลข 1 เป็นเงาชนิดใด 

    ก. เงาตกทอด         ข. เงามืด   

    ค. เงาสว่าง     ง. เงาให้ตัวเอง 

 

7. จากรูปภาพในข้อ 6 บริเวณหมายเลข 2 เป็นเงาชนิดใด 
   ก. เงาตกทอด     ข. เงามืด     ค. เงาสว่าง       ง. เงาให้ตัวเอง 
 
8. แสงและเงามีความสำคัญในการเขียนภาพอย่างไร 
    ก. ทำให้ภาพสว่าง    ข. ทำให้ภาพสดใส    ค. ทำให้ภาพแบนเรียบ      ง. ทำให้ภาพเหมือนของจริง 
 
9. ภาพจิตรกรรมไทยส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด 
   ก. วรรณคด ี     ข. พุทธศาสนา     ค. จินตนาการของจิตรกร   ง. สังคมในยุคนั้น 
 
10. งานศิลปะประเภทใดที่ไม่ใช่ "รูปทรงสามมิติ" 
   ก. ประติมากรรม    ข. สถาปัตยกรรม    ค. จิตรกรรม       ง. หัตถกรรม 

 



 
 
 

เฉลยก่อนเรียน 
 

1.ก  2.ข  3.ง  4.ง  5.ข  6.ข  7.ก  8.ง  9.ข  10.ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียนวิชาศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/3 สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 2 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก 

 
1. รูปร่างเป็นภาพที่มีส่วนใดบ้าง 
   ก. ความกว้าง และความหนา                     ข. ความกว้างและความยาว 
   ค. ความกว้างและความลึก                      ง. ความสูงและความยาว 
 
2. รูปร่างต่างจากรูปทรงอย่างไร 
   ก. มีความยาว     ข. มีความกว้าง    ค. มีความสูง   ง. มีความหนาลึก 
 
3. รูปทรง เป็นภาพกี่มิติ 
   ก. 2 มิต ิ     ข. 3 มิต ิ     ค. 4 มิต ิ   ง. 5 มิต ิ
 
4. ในการเขียนภาพระบายสี ส่วนใดที่เรียกว่าเงา 
   ก. บริเวณท่ีเป็นพื้นล่างของวัตถุ       ข. ส่วนของวัตถุบริเวณท่ีถูกแสง 
   ค. บริเวณท่ีเป็นพื้นหลังของภาพ       ง. ส่วนของวัตถุบริเวณท่ีไม่ถูกแสง 
 
5. แสงและเงามีความสำคัญในการเขียนภาพอย่างไร 
    ก. ทำให้ภาพสว่าง    ข. ทำให้ภาพสดใส    ค. ทำให้ภาพแบนเรียบ      ง. ทำให้ภาพเหมือนของจริง 

6. บริเวณหมายเลข 1 เป็นเงาชนิดใด 

    ก. เงาตกทอด         ข. เงามืด   

    ค. เงาสว่าง     ง. เงาให้ตัวเอง 

 

7. จากรูปภาพในข้อ 6 บริเวณหมายเลข 2 เป็นเงาชนิดใด 
   ก. เงาตกทอด     ข. เงามืด     ค. เงาสว่าง       ง. เงาให้ตัวเอง 
 
8. ช่วงเวลาใดที่เงาตกทอดจะสั้นที่สุด 
   ก. บ่าย                      ข. เที่ยง     ค. เช้า     ง. เย็น 
 
9. ภาพจิตรกรรมไทยส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด 
   ก. วรรณคด ี     ข. พุทธศาสนา     ค. จินตนาการของจิตรกร   ง. สังคมในยุคนั้น 
 
10. งานศิลปะประเภทใดที่ไม่ใช่ "รูปทรงสามมิติ" 
   ก. ประติมากรรม    ข. สถาปัตยกรรม    ค. จิตรกรรม       ง. หัตถกรรม 

 
 
 



 
 
 
 

 
เฉลยหลังเรียน 

1.ก  2.ง  3.ข  4.ง  5.ง  6.ข  7.ก  8.ข  9.ข  10.ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 


