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มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู ้

(K) 

ทักษะ
กระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหต ุ

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ อย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศ 1.1 ป.5/1 บรรยาย
เกี่ยวกับจังหวะ 
ต าแหน่งของสิ่ง ต่าง ๆ 
ที่ปรากฏใน
สิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป ์

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดย
การจัดต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์  

• สามารถอธิบาย
ลักษณะของจังหวะ 
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องใน
งานทัศนศิลป์ได้ 

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถใน
การคิด 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 

จังหวะ  ต าแหน่งของสิ่งต่าง 
ๆในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป ์

 

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก

ศ 1.1 ป.5/2 
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ ที่
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ 

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย
การเปรียบเทียบความแตกต่าง
วัสดุ อุปกรณ์ ในงานทัศนศิลป์ 

• สามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ ที่
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ 

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถใน
การคิด 

• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 

ความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป ์

 



ความคิดต่องานศิลปะ อย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อุปกรณ์ และวิธีการที่
ต่างกัน 

อุปกรณ์ และวิธีการที่
ต่างกันได้ 

3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ อย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศ 1.1 ป.5/3 วาดภาพ 
โดยใช้เทคนิคของแสง
เงา น  าหนัก และ
วรรณะสี 

สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
เทคนิคน  าหนัก แสงเงา 
วรรณะของสี 

• สามารถวาดภาพ 
โดยใช้เทคนิคของแสง
เงา น  าหนัก และ
วรรณะสีได้ 

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถใน
การคิด 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 

แสงเงา น  าหนัก และวรรณะ
สี 

 

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ อย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศ 1.1 ป.5/4
สร้างสรรค์งานปัน้จาก
ดินน  ามันหรือดิน
เหนียว โดนเน้นการ
ถ่ายทอดจินตนาการ 

สร้างสรรค์งานปัน้จากดิน
น  ามันและดินเหนียวโดยการ
ถ่ายทอดผ่านจินตนาการ 

• สามารถสร้างสรรค์
ผลงานปั้นจากดิน
น  ามันหรือดินเหนียว 
โดยเน้นการถ่ายทอด
จินตนาการ 

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถใน
การคิด 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 
-อยู่อย่างพอเพียง 
 

การสร้างงานปั้นเพื่อ
ถ่ายทอดจินตนาการด้วยการ
ใช้ดินน  ามันหรือดินเหนี่ยว 

 



5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ อย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศ 1.1 ป.5/5 
สร้างสรรค์งานพิมพ์
ภาพ โดยเน้นการจัด
วางต าแหน่งของสิ่ง
ต่าง ๆในภาพ 

สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ด้วย
วิธีการจัดวางต าแหน่งของสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในภาพงานพิมพ์ 

• สามารถสร้างสรรค์
ผลงานภาพพิมพ์โดย
เน้นการจัดวาง 
ต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ
ในภาพได้อย่าง
เหมาะสม  

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถใน
การคิด 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 

การจัดภาพในงานภาพพิมพ์  

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ อย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ศ 1.1 ป.5/6 ระบุ
ปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์และ
การสื่อความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอก
วิธีการปรับปรุงให้ดีขึ น 

สามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์
จากจินตนาการและระบุ
ปัญหาที่เกิดจากการจัด
องค์ประกอบและสามารถสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์
ตนเอง บอกวิธีการปรับปรุง
ให้ผลงานตนเองดีขึ น 

• สามารถบอกปัญหา
ในการจัด
องค์ประกอบศิลป์และ
สื่อความหมาย ในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง
และบอกวิธีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ นได้ 

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถใน
การคิด 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 

การจัดองค์ประกอบศิลป์
และสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป ์

 

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

ศ 1.1 ป.5/7บรรยาย
ประโยชน์และคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ที่มี

บรรยายงานทัศนศิลป์ตาม
จินตนาการ วิพากษ์ วิเคราะห์
วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก

• สามารถบอก
ประโยชน์และคุณค่า

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 

• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 

ประโยชน์และคุณค่าของ
งานทัศนศิลป ์

 



วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคิดต่องานศิลปะ อย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผลต่อชีวิตของคนใน
สังคม 

และบอกประโยชน์ คุณค่าที่มี
ผลต่อชีวิตของคนในสังคม  

ของงานทัศนศิลป์ที่มี
ผลต่อชีวิตในสังคม 

2. ความสามารถใน
การคิด 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

• มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐาน ศ1.2 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

ศ 1.2 ป.5/1 
ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ในแหล่ง
เรียนรู้หรือนิทรรศการ
ศิลปะ 

ระบุและบรรยายความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของ
งานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้ 

 บอกลักษณะรูปแบบ
ของงานทัศนศิลป์ ใน
แหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะ 

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถใน
การคิด 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

• รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
- ซื่อสัตย์สุจริต 
• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 
• มีจิตสาธารณะ 
• รักความเป็นไทย 

ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป ์

 

มาตรฐาน ศ1.2 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

ศ 1.2 ป.5/2อภิปราย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

อภิปรายความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยใน
ท้องถิ่นและสากล เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม 

• สามารถอภิปราย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นได้ 

1. ความสามารถใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย 
2. ความสามารถใน
การคิด 
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
- ซื่อสัตย์สุจริต 
• มีวินัย  
• ใฝ่เรียนรู้ 
• มุ่งมั่นในการท างาน 
• มีจิตสาธารณะ 
• รักความเป็นไทย 

งานทัศนศิลปที่สะทอน
วัฒนธรรมและ ภูมิปญญา
ในทองถิ่น 

 



4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


