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✪ แบบแสดงผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดชั้นปี ก

หนวยการเรียนรูที่ ๑ งานศิลปะพื้นฐาน ๑
บทที่ ๑ รูปราง รูปทรง และทัศนธาตุ ๑

 แบบฝกกิจกรรม   ๑ 

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๑  ๓

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๓  ๕

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๙  ๙

บทที่ ๒ รูปราง รูปทรง ในงานออกแบบ ๑๔

 แบบฝกกิจกรรม   ๑๔

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๑๐ ๑๕

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๑  ๑๗

หนวยการเรียนรูที่ ๒ งานศิลป์แสนสนุก ๑๘
บทที่ ๑ ภาพวาดภาพศิลป์   ๑๘

 แบบฝกกิจกรรม    ๑๘

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๒ ๒๑

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๔ ๒๒

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๖ ๒๔

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๘ ๒๖

บทที่ ๒ งานปนพาเพลิน   ๓๑

 แบบฝกกิจกรรม    ๓๑

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๕ ๓๓

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๗ ๓๗

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ป.๓/๘ ๓๙

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๒  ๔๑

หนวยการเรียนรูที่ ๓ ศิลปะทองถิ่นไทย ๔๒
บทที่ ๑ เรียนรูศิลปะทองถิ่น  ๔๒

 แบบฝกกิจกรรม    ๔๒

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๒ ป.๓/๑ ๔๓

 แบบประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด ศ ๑.๒ ป.๓/๒ ๔๗

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําหนวยที่ ๓  ๔๙

✪ แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ประจําภาคเรียนที่ ๑  ๕๐
✪ แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ประจําภาคเรียนที่ ๒ ๕๔
✪ โครงงานนักเรียน    ๕๘

สารบัญ



แบบแสดงผลการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดชั้นปี

รายวิชา ทัศนศิลป์ ป.๓
มาตรฐาน

การ
เรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้น ป.๓ การวัดและประเมินผล ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้

หน่วยที่/
บทที่

วิธีการ
ประเมิน

เครื่องมือ
ประเมินผล

๔ ๓ ๒ ๑

มฐ. 
ศ ๑.๑

๑.	 บรรยายรูปร่าง		

รูปทรง	ในธรรมชาติ	

สิ่งแวดล้อม	และงาน	

ทัศนศิลป์

หน่วยที่	๑

บทที่	๑

ตรวจกิจกรรม

รวบยอดที่	๑.๑	

และแบบทดสอบ

ปรนัย

•	ก.*	๑.๑	ข้อ	๑	เขียนบรรยายรูปร่าง

ในธรรมชาติในภาพ

•	ก.	๑.๑	ข้อ	๒	เขียนบรรยายรูปทรง

ในงานทัศนศิลป์ในภาพ

•	บทส.*	ปรนัย					

ศ ๑.๑

❏

๒.	ระบุวัสด	ุอุปกรณ์	ที่ใช้

สร้างผลงานเมื่อชมงาน

ทัศนศิลป์

หน่วยที่	๒

บทที่	๑

ตรวจกิจกรรม

รวบยอดที่	๒.๑	

และแบบทดสอบ

ปรนัย

•	ก.	๒.๑	บอกวัสดุ	อุปกรณ์ที่ใช้	

สร้างผลงาน

•	บทส.	ปรนัย

๓.	จ�าแนกทัศนธาตุของ	

สิ่งต่างๆ	ในธรรมชาติ	

สิ่งแวดล้อม	และงาน

ทัศนศิลป	์โดยเน้นเรื่อง

เส้น	สี	รูปร่าง	รูปทรง	

และพื้นผิว

หน่วยที่	๑

บทที่	๑

ตรวจกิจกรรม

รวบยอดที่	๑.๒

และแบบทดสอบ

ปรนัย

•	ก.	 ๑.๒	บอกทัศนธาตุที่สังเกตเห็น

•	บทส.	ปรนัย

๔.	วาดภาพระบายสีสิ่งของ

รอบตัว

หน่วยที่	๒

บทที่	๑

ตรวจกิจกรรม

รวบยอดที่	๒.๒

และแบบทดสอบ

ปรนัย

•	ก.	 ๒.๒	 ข้อ	 ๑	 วาดภาพระบายสี

สิ่งของที่ก�าหนดให้

•	ก.	 ๒.๒	 ข้อ	 ๒	 วาดภาพระบายสี

สิ่งของรอบตัว

•	บทส.	ปรนัย

๕.	มีทักษะพื้นฐาน	

ในการใช้วัสดุ	อุปกรณ์	

สร้างสรรค์งานปั้น

หน่วยที่	๒

บทที่	๒

ตรวจกิจกรรม

รวบยอดที่	๒.๕

และแบบทดสอบ

ปรนัย

•	ก.	 ๒.๕	ข้อ	๑	ขดี	✓	ทบัภาพ	วสัด	ุ

อุปกรณ	์งานปั้น

•	ก.	 ๒.๕	ข้อ	๒	ดูภาพ	แล้วเขียนชื่อ

วัสดุ	อุปกรณ์	และบอกวิธีการใช้ใน

งานปั้น

•	ก.	 ๒.๕	 ข้อ	 ๓	 ใช้ดินเหนียวปั้น

รูปสัตว์	 แล้วบรรยายวิธีใช้วัสดุและ

อุปกรณ์

•	ก.	 ๒.๕	 ข้อ	 ๔	 ใช้ดินน�้ามันปั ้น

สิ่งของ	 แล้วบรรยายวิธีใช้วัสดุและ

อุปกรณ์

•	ก.	 ๒.๕	ข้อ	๕	กา	✗	ทับภาพที่

		ไม่ควรใช้ในงานปั้น

•	บทส.	ปรนัย

๖.	 วาดภาพถ่ายทอด	

ความคิด	ความรู้สึก		

จากเหตุการณ์ชีวิตจริง	

โดยใช้เส้น	รูปร่าง		

รูปทรง	สี	และพื้นผิว

หน่วยที่	๒

บทที่	๑

ตรวจกิจกรรม

รวบยอดที่	๒.๓	

และแบบทดสอบ

ปรนัย

•	ก.	 ๒.๓	ข้อ	๑	วาดภาพระบายสี

		แสดงความรู้สึก

•	ก.	 ๒.๓	ข้อ	๒	วาดภาพระบายสี

จากเหตุการณ์

•	บทส.ปรนัย

*	ก.	หมายถึง	กิจกรรมรวบยอด	 บทส.	หมายถึง	แบบทดสอบ
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มาตรฐาน
การ

เรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้น ป.๓ การวัดและประเมินผล ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้

หน่วยที่/
บทที่

วิธีการ
ประเมิน

เครื่องมือ
ประเมินผล

๔ ๓ ๒ ๑

มฐ. 
ศ ๑.๑
(ต่อ)

๗.	บรรยายเหตุผลและ
วิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์	โดยเน้นถึง
เทคนิคและวสัดุ	อปุกรณ์

หน่วยที่	๒
บทที่	๒

ตรวจกิจกรรม
รวบยอดที่	๒.๖	
และแบบทดสอบ
ปรนัย

•	ก.	 ๒.๖	ข้อ	๑	สร้างงานปั้น	
		จากดินเหนียว	แล้วบันทึกข้อมูล
•	ก.	 ๒.๖	ข้อ	๒	สร้างงานปั้น
จากดินน�้ามัน	แล้วบันทึกข้อมูล

•	บทส.	ปรนัย

๘.	 ระบุสิ่งที่ชื่นชมและ
สิ่งที่ควรปรับปรุง
ในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง

หน่วยที่	๒
บทที่	๑

หน่วยที่	๒
บทที่	๒

ตรวจกิจกรรม
รวบยอดที่	๒.๔	
และ	๒.๗	
และแบบทดสอบ
ปรนัย

•	ก.	 ๒.๔	วาดภาพตามที่ก�าหนด
•	ก.	 ๒.๗	ข้อ	๑	ร่างภาพผลไม้	แล้ว
ใช้ดินน�้ามันปั้นตามภาพที่ร่าง	 แล้ว
บันทึกข้อมูล

•	ก.	 ๒.๗	 ข้อ	๒	 ดูภาพ	แล้วบอกว่า	
ควรปรับปรุงอย่างไร

•	บทส.ปรนัย

๙.	 ระบุและจัดกลุ่มของ
ภาพตามทัศนธาตุที่เน้น
ในงานทัศนศิลป์นั้นๆ

หน่วยที่	๑
บทที่	๑

ตรวจกิจกรรม
รวบยอดที่	๑.๓	
และแบบทดสอบ
ปรนัย

•	ก.	 ๑.๓	 ข้อ	 ๑	 จัดกลุ่มภาพตาม
หัวข้อที่ก�าหนด

•	ก.	 ๑.๓	ข้อ	๒	บอกทัศนธาตุ	แล้ว
จัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ

•	ก.	 ๑.๓	ข้อ	๓	จัดกลุ่มของภาพให้
ถูกต้อง

•	บทส.	ปรนัย

๑๐.		 บรรยายลักษณะรูปร่าง	
รูปทรง	ในงานการ
ออกแบบสิ่งต่างๆ	ที่มี
ในบ้านและโรงเรียน

หน่วยที่	๑
บทที่	๒

ตรวจกิจกรรม
รวบยอดที่	๑.๔	
และแบบทดสอบ
ปรนัย

•	ก.	 ๑.๔	สงัเกตสิง่ของท่ีก�าหนด	แล้ว
เขยีนบรรยายลกัษณะ	รูปร่าง	รปูทรง

•	บทส.ปรนัย

มฐ. 
ศ ๑.๒

๑.	 เล่าถึงที่มาของงาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

หน่วยที่	๓
บทที่	๑

ตรวจกิจกรรม
รวบยอดที่	๓.๑	
และแบบทดสอบ
ปรนัย

•	ก.	 ๓.๑	ข้อ	๑	ดภูาพแล้วบนัทกึข้อมลู
•	ก.	 ๓.๒	ข้อ	๒	ส�ารวจผลงานศิลปะ
ในท้องถิิ่น	แล้วบันทึกข้อมูล

•	บทส.	ปรนัย
ศ ๑.๒

❏๒.	อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ	
อุปกรณ์	และวิธีการ
สร้างงานทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น

หน่วยที่	๓
บทที่	๑

ตรวจกิจกรรม
รวบยอดที่	๓.๒	
และแบบทดสอบ
ปรนัย

•	ก.	 ๓.๒	 สืบค้นข้อมูลการสร้างงาน
ศิลปะจากภาพท่ีก�าหนด	แล้วบันทึก
ข้อมูล

•	บทส.	ปรนัย

หมายเหตุ : ๑.	 	ให้ผู้สอนน�าผลการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มาสรุปผลการประเมินเปนระดับคุณภาพ	 โดยขีด	

✓	ลงในช่องตามผลการประเมินของนักเรียนแต่ละคน

	 ๒.	 	ให้ผู้สอนประเมินผลระดับคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้	 โดยรวมค่าระดับคุณภาพของตัวชี้วัดในแต่ละ

มาตรฐาน	แล้วหารด้วยจ�านวนตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐาน	จะได้ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพออกมา	แล้วน�าค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพไปเทียบกับเกณฑ์การประเมิน	ดังนี้

เกณฑการประเมิน

๓.๒๕	-	๔.๐๐ = ดีมาก	 ๒.๕๐	-	๓.๒๔ = ดี	 ๑.๗๕	-	๒.๔๙	= พอใช้	 ๑.๐๐	-	๑.๗๔	= ผ่าน

ข



คำาชี้แจง : การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่าง	 รูปทรง	 และทัศนธาตุ	 ท�าให้สามารถ
บรรยายลกัษณะรปูร่าง	รปูทรง	และจ�าแนกทศันธาต	ุของส่ิงต่างๆ	
ได้ถูกต้อง

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

แบบฝกกิจกรรม รูปราง รูปทรง และทัศนธาตุพื้นฐาน

บทที่ ๑ รูปราง รูปทรง และทัศนธาตุ

ñ
§Ò¹ÈÔÅ»Ð¾×é¹°Ò¹

๑)	 ภาพสิ่งของที่เป็นรูปร่าง

๒)	ภาพสิ่งของที่เป็นรูปทรง

๓)	ภาพสิ่งของที่มีเส้นโค้งและมีสีฟ้า

 ๑ ดูภาพ แล้วขีด ✓ ทับภาพตามคำาสั่งที่กำาหนด ๑

๑)	 ภาพสิ่งของที่เป็นรูปร่าง

๒)	ภาพสิ่งของที่เป็นรูปทรง

1



-		มลีกัษณะเป็นรปูทรง

กระบอก	

-	มีสีฟ้า

-		มีลักษณะเป็นรูปทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้า	ขอบมน

-		มีสีเหลือง	ท�าจาก

พลาสติก

-		มีลักษณะเป็นรูปทรง

สี่เหลี่ยม	

-	มีรูปทรงสี่เหลี่ยม

	 หลายๆ	อันประกอบกัน

-		มีลักษณะเป็นรูปทรง

สี่เหลี่ยม	

-		มีพนักพิง	มีขา	๔	ขา

ท�าจากไม้

 ๒ โยงเส้นจับคู่ภาพกับคำาบรรยายให้ถูกต้อง ๒

๑)

๒)

๓)

2



แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ประจำาหน่วยที่ ๑  บทที่ ๑

แบบประเมินตัวชี้วัด	 ศ	๑.๑	ป.๓/๑

• บรรยายรูปร่าง	รูปทรง	ในธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และงานทัศนศิลป์

กิจกรรมรวบยอดที่ ๑.๑

ชุดที่ ๑ ๑๐ คะแนน

 ๑ ดูภาพ แล้วเขียนบรรยายรูปร่างในธรรมชาติที่เห็นในภาพ ๑

ตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ข้อ ๑
ได้คะแนน	 คะแนนเต็ม

๕

ภาพนี้	คือ	ภาพ	............................................................................................................................................................

ในภาพมีรูปร่าง	....................................... ชนิด	ได้แก	่....................................................................................

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

ซึ่งมีลักษณะ	ดังนี	้.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

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

.........................................................................................................................................................................
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 ๒ ดูภาพ และเขียนบรรยายรูปทรงในงานทัศนศิลปที่เห็นในภาพ ๒

เกณฑประเมินชิ้นงาน

ข้อ ๑ และข้อ ๒ การบันทึกข้อมูล (ข้อละ ๕ คะแนน)

• บอกว่าเป็นภาพอะไรได้ถูกต้อง 	 ๑	 คะแนน

• บอกรูปร่างหรือรูปทรงที่เห็นในภาพได้ถูกต้อง	ครบถ้วน 	 ๒	 คะแนน

•  บรรยายรูปร่างหรือรูปทรงได้ถูกต้อง	ชัดเจน 	 ๒	 คะแนน

ตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ข้อ ๑
ได้คะแนน	 คะแนนเต็ม

๕

ภาพนี้	คือ	...........................................................................................................................................................................

ในภาพมีรูปทรง	................................ชนิด	 ได้แก.่.......................................................................................

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

ซึ่งมีลักษณะ	ดังนี	้.....................................................................................................................................................

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

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

	................................................................................................................................
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แบบประเมินตัวชี้วัด	 ศ	๑.๑	ป.๓/๓

• 	จ�าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ	ในธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และงานทัศนศิลป์	โดยเน้นเรื่องเส้น	

สี	รูปร่าง	รูปทรง	และพื้นผิว

กิจกรรมรวบยอดที่ ๑.๒

ชุดที่ ๑ ๒๐ คะแนน

ดูภาพ แล้วเขียนบอกทัศนธาตุที่สังเกตเห็น

๑)

ภาพนี้	คือ	ภาพ	 ❍ ธรรมชาติ	 ❍ สิ่งแวดล้อม	 ❍ งานทศันศลิป์
ทัศนธาตุที่พบในภาพ	มีดังนี้

•	 เส้นที่ปรากฏในภาพ	...................................................................................................................................................

•	สีที่ปรากฏในภาพ	..........................................................................................................................................................

•	 รูปร่างที่ปรากฏในภาพ	...........................................................................................................................................

•	 รูปทรงที่ปรากฏในภาพ	..........................................................................................................................................
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๒)

ภาพนี้	คือ	ภาพ	 ❍ ธรรมชาติ	 ❍ สิ่งแวดล้อม	 ❍ งานทศันศลิป์
ทัศนธาตุที่พบในภาพ	มีดังนี้
•	 เส้นที่ปรากฏในภาพ	...................................................................................................................................................

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

•	สีที่ปรากฏในภาพ	..........................................................................................................................................................

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

•	 รูปร่างที่ปรากฏในภาพ	...........................................................................................................................................

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

•	 รูปทรงที่ปรากฏในภาพ	..........................................................................................................................................

	..............................................................................................................................................................................................................
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๓)

ภาพนี้	คือ	ภาพ	 ❍ ธรรมชาติ	 ❍ สิ่งแวดล้อม	 ❍ งานทศันศลิป์
ทัศนธาตุที่พบในภาพ	มีดังนี้
•	 เส้นที่ปรากฏในภาพ	...................................................................................................................................................

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

•	สีที่ปรากฏในภาพ	..........................................................................................................................................................

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

•	 รูปร่างที่ปรากฏในภาพ	...........................................................................................................................................

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

•	 รูปทรงที่ปรากฏในภาพ	..........................................................................................................................................

	..............................................................................................................................................................................................................
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๔)

ตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ข้อ ๓
ได้คะแนน	 คะแนนเต็ม

ò๐

เกณฑประเมินชิ้นงาน

การบันทึกข้อมูล (๒๐ คะแนน มี ๔ ข้อ ข้อละ ๕ คะแนน)

• บอกประเภทของภาพได้ถูกต้อง 	 ๑	 คะแนน

• บอกเส้นที่ปรากฏในภาพได้ถูกต้อง	ครบถ้วน 	 ๑	 คะแนน

• บอกสีที่ปรากฏในภาพได้ถูกต้อง	ครบถ้วน 	 ๑	 คะแนน

• บอกรูปร่างที่ปรากฏในภาพได้ถูกต้อง	ครบถ้วน 	 ๑	 คะแนน

• บอกรูปทรงที่ปรากฏในภาพได้ถูกต้อง	ครบถ้วน 	 ๑	 คะแนน

ภาพนี้	คือ	ภาพ	 ❍ ธรรมชาติ	 ❍ สิ่งแวดล้อม	 ❍ งานทศันศลิป์
ทัศนธาตุที่พบในภาพ	มีดังนี้
•	 เส้นที่ปรากฏในภาพ	...................................................................................................................................................

•	สีที่ปรากฏในภาพ	..........................................................................................................................................................

•	 รูปร่างที่ปรากฏในภาพ	...........................................................................................................................................

•	 รูปทรงที่ปรากฏในภาพ	..........................................................................................................................................

๘



กิจกรรมรวบยอดที่ ๑.๓

ชุดที่ ๑ ๑๕ คะแนน

 ๑ ดูภาพที่กำาหนดให้ แล้วจัดกลุ่มงานทัศนศิลปตามทัศนธาตุที่สังเกตเห็นในภาพ ๑

แบบประเมินตัวชี้วัด	 ศ	๑.๑	ป.๓/๙

• ระบุ	และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ

๑)		ภาพที่ ๑ จัดกลุ่มตามทัศนธาตุ	ได้ดังนี้

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

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

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

๒)	 ภาพที่ ๒	จัดกลุ่มตามทัศนธาตุ	ได้ดังนี้

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

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

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

ตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ข้อ ๙
ได้คะแนน	 คะแนนเต็ม

๕

ภาพที่ ๒ภาพที่ ๑
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 ๒ ดูภาพวาดที่กำาหนดให้ แล้วบอกทัศนธาตุที่เห็นและจัดกลุ่มภาพตามทัศนธาตุ ๒

ตัวชี้วัด ศ ๑.๑ ข้อ ๙
ได้คะแนน	 คะแนนเต็ม

๕

๑)	ทัศนธาตุที่สังเกตเห็นในภาพ	คือ

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

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

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

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

๒)	ภาพวาดที่เห็นสามารถจัดกลุ่มตามทัศนธาตุ	ได้ดังนี้

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

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

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

1๐
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