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บทน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔  ให้เป็น
หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีขีดความสามารถ           ใน
การแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกันน้ีได้ปรับกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรให้มีความสอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ          
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและ
สถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และ               
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวจิยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีท่ีผา่นมา (ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
๒๕๔๗; ส านกัผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘; สุวิมล    วอ่งวาณิช และ               นงลกัษณ์  
วิรัชชยั, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบว่า หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ทอ้งถ่ิน
และสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้อง               กบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน 
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่ าวย ังได้สะท้อนให้ เ ห็นถึงประเ ด็นท่ี เ ป็นปัญหาและความ 
ไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลกัสูตร กระบวนการน าหลกัสูตร               สู่
การปฏิบัติ และผลผลิตท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู ้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้              
ท่ีคาดหวงัไวม้าก ท าให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น  การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจดัท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ              
ของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)              
ไดช้ี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม 
และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมี้พื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะ 
และความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙)  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณธรรม รักความเป็น
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ไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)   

โรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  ได้จดัท าหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์
อุทิศ)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช 
๒๕๕๗ โดยน ากรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ินของส านกังานเขตพื้นการศึกษาสระบุรี และจุดเนน้ของสถานศึกษา
น ามาหลอมรวมจนไดห้ลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  พุทธศกัราช  ๒๕๕๗ ดว้ยความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครอง  และชุมชน ท่ีมุ่งหวงัให้ผูส้อนจดัการเรียนรู้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    เพื่อพฒันาความคิดของผูเ้รียนให้ มีความคิดสร้างสรรค ์ มีระเบียบ แบบแผน มี
เหตุผล วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างรอบคอบ  สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู  ผูป้กครอง  และนกัเรียนท่ีมีส่วนช่วย
ใหห้ลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฉบบัปรับปรุง  พุทธศกัราช  ๒๕๕๗ มีความสมบูรณ์
และเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   
 
  
 
 
 

นางสุนนัทา   กลา้แขง็ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) 
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วสัิยทศัน์ (Vision) 

 
โรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)  เป็นสถานศึกษาของชุมชน  มุ่งเนน้คุณธรรมและความเป็น

เลิศทางวชิาการ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และความกา้วไกลเทคโนโลย ี
 
 

 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 

ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) พุทธศกัราช 
๒๕๕๓ มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ดงัน้ี 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและ
ลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 
ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่ง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆท่ีเผชิญได ้ 
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใช้ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน        ต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัใน
สังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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๕.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้น   ต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ๒๕๕๗  มุ่งพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 

ความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน 
 
 
๑. สามารถคดัสรรส่ือท่ีตอ้งการอ่านเพื่อหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงค ์
๒. สามารถสร้างความเขา้ใจ และประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน 
๓. สามารถจบัประเด็นส าคญัและประเด็นสนบัสนุน โตแ้ยง้ 
๔. สามารถวเิคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดบัความและความเป็น 

ไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน 
๕. สามารถสรุปค่า แนวคิด แง่คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 
๖. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ สนบัสนุน   
๗. โนม้นา้วโดยการเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผงัความคิด เป็นตน้ 
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คุณภาพผู้เรียน 
 
 
จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

 รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ มีทกัษะพื้นฐานการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใชเ้ส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานป้ัน งานโครงสร้างเคล่ือนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกจากเร่ืองราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทศันศิลป์ตามท่ีตนช่ืนชอบ สามารถแสดงเหตุผลและ
วธีิการในการปรับปรุงงานของตนเอง 
  รู้และเข้าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าว ัน ท่ีมาของงานทัศนศิลป์                  
ในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และวธีิการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

 รู้และเขา้ใจแหล่งก าเนิดเสียง คุณสมบติัของเสียง บทบาทหนา้ท่ี ความหมาย ความส าคญัของ
บทเพลงใกลต้วัท่ีไดย้ิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจงัหวะ เคล่ือนไหวร่างกาย ให้สอดคลอ้งกบั
บทเพลง อ่าน เขียน และใชส้ัญลกัษณ์แทนเสียงและเคาะจงัหวะ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัดนตรี เสียงขบั
ร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกบักิจกรรมดนตรีในชีวติประจ าวนั 
  รู้และเขา้ใจเอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถ่ิน มีความช่ืนชอบ เห็นความส าคญั และประโยชน์
ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 
  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจงัหวะเพลง         
ตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง รู้หน้าท่ีของผูแ้สดงและผูช้ม รู้ประโยชน์ ของการ
แสดงนาฏศิลป์ในชีวติประจ าวนั เขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกบัวยั 
  รู้และ เข้าใจการละเ ล่นของเ ด็กไทยและนาฏศิลป์ท้อง ถ่ิน ช่ืนชอบและภาคภู มิใจ                       
ในการละเล่นพื้นบา้น สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบา้นกบัการด ารงชีวิต ของคนไทย 
บอกลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได ้
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จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

  รู้และเขา้ใจการใช้ทศันธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทกัษะพื้นฐานในการใช้วสัดุ
อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลกัการจดัขนาด สัดส่วน ความสมดุล น ้ าหนกั 
แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงขา้มท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทศันศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ เช่น งานส่ือผสม 
งานวาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพภ์าพ รวมทั้งสามารถ สร้างแผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ ด้วยวสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลกัการลด  และเพิ่มในงานป้ัน การส่ือความหมายในงานทศันศิลป์ของตน รู้วิธีการ
ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน ตลอดจน รู้และเขา้ใจคุณค่าของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวติของคนในสังคม 

 รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเช่ือ          
ความศรัทธา ในศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

 รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงร้อง เคร่ืองดนตรี และบทบาทหนา้ท่ี  รู้ถึงการเคล่ือนท่ีข้ึน 
ลง ของท านองเพลง องคป์ระกอบของดนตรี ศพัทส์ังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง 
ร้องและบรรเลงเคร่ืองดนตรี ดน้สดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษา เคร่ืองดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทย
และสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลกัษณะของผูท่ี้จะเล่นดนตรีไดดี้ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงท่ีฟัง สามารถใชด้นตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเร่ือง 

 รู้และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีกบัวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมไทย และวฒันธรรม
ต่าง ๆ เร่ืองราวดนตรีในประวติัศาสตร์ อิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรม
ต่างกนั เห็นความส าคญัในการอนุรักษ ์

 รู้และเขา้ใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศพัทพ์ื้นฐาน สร้างสรรคก์าร
เคล่ือนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์และการละครกบั
ส่ิงท่ีประสบในชีวติประจ าวนั แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมี
ต่องานนาฏศิลป์ 

 รู้และเขา้ใจความสัมพนัธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการ
แสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละทอ้งถ่ิน และส่ิงท่ีการแสดงสะทอ้นวฒันธรรมประเพณี เห็นคุณค่า
การรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
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จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

 รู้และเขา้ใจเร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายในการ สร้างงาน
ทศันศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อส่ือความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบ
เน้ือหาและประเมินคุณค่างานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถเลือกงานทศันศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ี
ก าหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ กราฟิก ในการน าเสนอขอ้มูลและมีความรู้ 
ทกัษะท่ีจ าเป็นดา้นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกนักบังานทศันศิลป์ 

 รู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงและพฒันาการของงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ิน แต่ละยุค
สมยั เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ ท่ีมาจากยุคสมยั
และวฒันธรรมต่าง ๆ  

 รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างทางดา้นเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรู้สึก ของบทเพลงจาก
วฒันธรรมต่าง ๆ มีทกัษะในการร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรี ทั้ งเด่ียวและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง
บรรเลงอย่างมีคุณภาพ มีทกัษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ต ในบนัไดเสียงท่ีมี
เคร่ืองหมาย แปลงเสียงเบ้ืองต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี 
องคป์ระกอบของผลงานดา้นดนตรีกบัศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมี
ต่อบทเพลง สามารถน าเสนอบทเพลงท่ีช่ืนชอบไดอ้ย่างมีเหตุผล มีทกัษะในการประเมินคุณภาพของบท
เพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง 
เขา้ใจถึงอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

 รู้และเขา้ใจท่ีมา ความสัมพนัธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวฒันธรรมในยุคสมยัต่าง ๆ 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ 

     รู้และเขา้ใจความแตกต่าง และความคลา้ยคลึงกนัความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความ
สมดุลของทศันธาตุหลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพเอกภาพ ความกลมกลืนของเร่ืองราวในงานป้ัน หรือ
งานส่ือผสม การออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ หรืองานกราฟิก การประเมินผลงาน ลกัษณะ รูปแบบงาน
ทศันศิลป์ของชาติ ทอ้งถ่ิน และภาคต่าง ๆ  โดยระบุ บรรยายความแตกต่าง วาดภาพทศันียภาพ แสดงให้
เห็นระยะไกลใกล ้เป็น ๓ มิติ รวบรวมงานป้ันหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเร่ืองราว ๓ มิติ ออกแบบรูปภาพ 
เปรียบเทียบความแตกต่าง ของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล 
     รู้และเขา้ใจ เทคนิค วธีิการสร้างงาน การประยุกต์ ใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการ
สร้างงานส่ือผสม หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์แบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ การวิเคราะห์
คุณค่า รูปแบบเน้ือหาในการจดันิทรรศการ เพื่อส่ือความหมายในการถ่ายทอดงานตามประสบการณ์และ
จินตนาการของศิลปิน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ทั้งไทยและสากล โดย การระบุ 
อภิปราย บรรยาย เหตุการณ์ เทคนิควิธีการ วิเคราะห์ ทกัษะ อาชีพ เลือกสร้างสรรค์งานท่ีผสมผสานวสัดุ
ต่าง ๆ  ประยกุตใ์ช ้จดันิทรรศการงานทศันศิลป์ โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม 
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   รู้และเขา้ใจรูปแบบของทศันธาตุ ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบเทคนิคในการ
วาดภาพส่ือความหมาย ถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะของตวัละคร การใชว้สัดุ อุปกรณ์ การโฆษณา และแนวคิด
การประเมินและวิจารณ์ การพฒันาการจดัท าแฟ้มสะสมงาน  การออกแบบงานวฒันธรรมท่ีสะทอ้นงาน
ทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยั และทศันศิลป์สากล โดยการระบุ อภิปราย บรรยาย วาดภาดว้ยเทคนิคท่ี
หลากหลาย สร้างเกณฑใ์นการประเมิน น าผลการวจิารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันา เปรียบเทียบแนวคิด
ในการออกแบบ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมต่าง 
     รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างปัจจยัทางดา้นเสียง องคป์ระกอบอารมณ์ ความรู้สึกของบทเพลง
จากวฒันธรรมต่าง ๆ  มีทกัษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย  อ่าน เขียนโน๊ตในบนัไดเสียงท่ีมี
เคร่ืองหมายแปลงเสียงเบ้ืองตน้ การร้องบรรเลงเคร่ืองดนตรีทั้งเด่ียวและเป็นวง ท่ีมีผลต่อรูปแบบของ
ผลงานทางดนตรี โดยเน้นเทคนิคการร้องบรรเลงอย่างมีคุณภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นและ
บรรยายอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงสามารถน าเสนอบทเพลงท่ีช่ืนชอบไดอ้ยา่งมีเหตุผล  มีทกัษะใน
การประเมินคุณภาพของบทเพลง  ท่ีมาของความสัมพนัธ์  อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวฒันธรรม
ในยุคสมยัต่าง ๆ  ท่ีท าให้งานดนตรีไดรั้บการยอมรับ  นาฏยศพัทเ์บ้ืองตน้เพื่อน าไปใชใ้นการแสดง รู้เร่ือง
องคป์ระกอบของละครเวที ละครวทิย ุและเห็นความแตกต่างของการแสดงแต่ละชนิด รู้จกัท าบทละครจาก
กลุ่มสาระวชิาอ่ืนๆ รู้จกันาฏศิลป์พื้นเมืองและนานาชาติ รวมถึงประวติัท่ีมา 

    รู้และเขา้ใจมีทกัษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอ่าน เขียนโน้ตในบนัไดเสียงท่ี เคร่ืองหมาย 
แปลงเสียงเบ้ืองตน้  รูปแบบของผลงานทางดนตรี องคป์ระกอบของผลงานดา้นดนตรีกบัศิลปะแขนงอ่ืน 
แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงสามารถน าบทเพลงท่ีช่ืนชอบมาน าเสนอ
ไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีทกัษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรีอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อ
ความสัมพนัธ์  และบทบาทของดนตรีแต่ละวฒันธรรมในยุคสมยัต่าง ๆ  ท่ีได้รับการยอมรับ  เขา้ใจใน
องค์ประกอบและสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์สามารถวิจารณ์คุณค่าทางนาฏศิลป์ ในเร่ืองส่ือความคิดและ
ความงามของการแสดง เรียนรู้หลกัของการเขียนบทละคร ประวติันาฏศิลป์และการละครไทยนาฏศิลป์
พื้นเมือง และวฒันธรรมท้องถ่ิน รวมถึงการเข้าใจ ในความสัมพนัธ์ระหว่าง นาฏศิลป์กับสังคมและ
วฒันธรรม สามารถเช่ือมโยงน ามาใชใ้นการเรียนรู้กบักลุ่มสาระวชิาอ่ืนๆ และชีวติประจ าวนั 

    รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี  
องคป์ระกอบของผลงานดา้นดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน  องคป์ระกอบอารมณ์  ความรู้สึกของบทเพลงจาก
วฒันธรรมต่าง ๆ  มีทกัษะในการร้องบรรเลงเคร่ืองดนตรีทั้งเด่ียวและเป็นวง  โดยเน้นเทคนิคการร้อง
บรรเลงอย่างมีคุณภาพ มีทกัษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย ท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีและเขา้ใจถึง
อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 
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 รู้และเขา้ใจการใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแปลความและส่ือสาร             ผา่น
การแสดง รวมทั้งพฒันารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพ การแสดง 
วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เร่ืององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ ร่วมจดัการแสดง  น า
แนวคิดของการแสดงไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 รู้และ เข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย  ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเป ล่ียนแปลง                      
ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย และละครพื้นบา้น เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะ ของการ
แสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์ เคร่ืองแต่งกายในการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเขา้ใจ ความส าคญั บทบาทของนาฏศิลป์ และละครในชีวติประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

toหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ)  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 
 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 
 

๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน(พืน้ฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวชิาเพิม่เติม ๔๐ ๑๒๐ ๒๐๐ 

หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

Asean  together  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม     ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม     ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
 
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๑๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค  ๑๑๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว  ๑๑๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๑๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๑๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๑๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๑๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๑๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๑๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐   
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๒๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค  ๑๒๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว  ๑๒๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๒๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๒๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๒๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๒๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๒๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๒๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 
 
 
    -- 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๙๒๐) 
ท  ๑๓๑๐๑     ภาษาไทย ๒๔๐ 

ค  ๑๓๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว  ๑๓๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๓๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๓๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๓๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๓๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๓๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๓๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๔๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔  
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๔๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค  ๑๔๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว  ๑๔๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๔๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๔๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๔๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๔๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๔๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๔๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๒๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕  
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๕๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค  ๑๕๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว  ๑๕๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๕๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๕๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๕๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๕๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๕๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๕๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๒๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทยีนราษฎร์อุทิศ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖  
 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง/ปี)  (หน่วยกจิ/ช่ัวโมง) 

รายวชิาพืน้ฐาน (๘๔๐) 
ท  ๑๖๑๐๑     ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค  ๑๖๑๐๑     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว  ๑๖๑๐๑     วทิยาศาสตร์ ๘๐ 

ส  ๑๖๑๐๑     สังคมศึกษา ๘๐ 
 

 

ส  ๑๖๑๐๒     ประวติัศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๖๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ  ๑๖๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง  ๑๖๑๐๑     การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

อ  ๑๖๑๐๑     ภาษาองักฤษ ๔๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๑๒๐) 
     -  กิจกรรมแนะแนว ๔๐  
      -   กิจกรรมนกัเรียน - 
              *  ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  
              *  ชุมนุม ๓๐  
        -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐  
รายวชิาเพิม่เติม (๑๒๐) 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 
Asean  together ๔๐ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างหลกัสูต  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ 
  
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑   ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑   สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๑    ศิลปะ ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๑ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๑๐๑    ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม๑ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๘ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๓   สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๔   พลศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๒   ศิลปะ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๒    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๒ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๑๐๒    ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕  (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๗ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสูตร  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒ 
   

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑   ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๒   ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑   สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๓ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๑๒๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๓ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๑๐๑   ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๘ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๒   ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๓   สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๔   พลศึกษา ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๒๑๐๑    ศิลปะ ๔ ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๔ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๒๑๐๒    ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๑๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๔ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม๔ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๒๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๗ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสูตร  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๑) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๑   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๑ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๒   ประวติัศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑   สุขศึกษา ๑ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑   พลศึกษา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๕ ๑ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี๕ ๑ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๑    ภาษาองักฤษ  ๕ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๓๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๓๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๓๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๓๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๓๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๘ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จดัชัว่โมงบูรณาการไวใ้นกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 
 
 

 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๒) 

 รายวชิา / กจิกรรม 
เวลาเรียน 

 (หน่วยกติ/ชม) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑  (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๒   ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๓   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๓ ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๔   ประวติัศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 
๒๓๑๐๒   สุขศึกษา ๓ ๐.๕ (๒๐) 
๒๓๑๐๒   พลศึกษา ๔  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๓๑๐๒    ศิลปะ ๖ ๑ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๒    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๖ ๑ (๔๐) 
อ๒๓๑๐๒    ภาษาองักฤษ  ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
ส๒๓๒๐๓   หนา้ท่ีพลเมือง ๐.๕  (๒๐) 
อ๒๑๓๐๑   Asean  together ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๓๔๑   คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๓๐๑    คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
ว๒๑๓๐๑    วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๖ ๐.๕ (๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
 กิจกรรมนกัเรียน ๔๐ 
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
 ชมรม ๒๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ๗ 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ 
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รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดับประถมศึกษา 
 
       รายวชิาพืน้ฐาน 

 
   

ศ๑๑๑๐๑      ศิลปะ  จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
ศ๑๒๑๐๑     ศิลปะ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
ศ๑๓๑๐๑     ศิลปะ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
ศ๑๔๑๐๑     ศิลปะ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
ศ๑๕๑๐๑     ศิลปะ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
ศ๑๖๑๐๑     ศิลปะ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๑๑๑๐๑   ศิลปะ                                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง 
 
               ศึกษาและฝึกวาดภาพรูปร่าง ลกัษณะ  และขนาดของส่ิงต่าง ๆ  รอบตวัในธรรมชาติและส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน  ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั   การใชว้สัดุ อุปกรณ์ สร้างงาน
ทศันศิลป์  การทดลองสีดว้ยการใชสี้น ้า สีโปสเตอร์  สีเทียนและสีจากธรรมชาติท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน     การ
วาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง  งานทศันศิลป์ในชีวติประจ าวนั  การก าเนิดของเสียง  ระดบั
เสียงดงั-เบา (Dynamic)  อตัราความเร็วของจงัหวะ(Tempo) การอ่านบทกลอนประกอบจงัหวะ  กิจกรรม
ดนตรี  การร้องเพลง    การเคาะจงัหวะ  เพลงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  ท่ีมาของบทเพลงในทอ้งถ่ิน  ความ
น่าสนใจของบทเพลงในทอ้งถ่ิน  การเคล่ือนไหวลกัษณะต่าง ๆ  การใชภ้าษาท่า และ   การประดิษฐท์่า
ประกอบเพลง  การแสดงประกอบเพลงท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติสัตว ์ การเป็นผูช้มท่ีดี  การละเล่นของเด็กไทย  
การแสดงนาฏศิลป์  การเคล่ือนไหวประกอบบทเพลง  การร้องเพลงประกอบจงัหวะ 

 โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย  กระบวนการคิดวเิคราะห์   กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต              การ
อภิปราย  การทดลอง  ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใหเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งริเร่ิมสร้างสรรคเ์หมาะสม   เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ กบัสาระอ่ืน ๆ  น ามา
ประยกุตใ์ชส้ร้างสรรคง์านทศันศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 

   เพือ่พฒันาทกัษะพื้นฐานการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์  มีความสามารถในการคิดในการ
ส่ือสารถึงผลงานท่ีตนเองถ่ายทอดออกมา แกปั้ญหาในการสร้างงานทศันศิลป์   ตลอดจนความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างงานทศันศิลป์    มีความคิดสร้างสรรค ์ ในการส่ือสาร     ถ่ายทอดความคิด  
สามารถแกปั้ญหาอุปสรรคท่ีเผชิญไดอ้ยา่งเหมาะสม  ส่ือความหมายแทนค าพูด  บอกส่ิงท่ีตนเองชอบจาก
การดูหรือการร่วมแสดง  เพื่อใหเ้กิด ความรัก  ช่ืนชม  รับรู้  นาฏศิลป์อนัเป็นมรดกไทย 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ศ ๑.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ศ ๑.๑    ป.๑/๑ 
ศ ๒.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ศ ๒.๒ ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
ศ ๓.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป.๑/๓  
ศ ๓.๒ ป.๑/๑,ป.๑/๒   

รวม  ๑๘  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๑๒๑๐๑   ศิลปะ                                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง 
 

             ศึกษาและฝึกการสังเกตรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เส้น สี รูปร่าง รูปทรงใน
ส่ิงแวดลอ้ม   และงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด   งานป้ัน และงานพิมพภ์าพ  เส้น รูปร่างใน
งานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ  การใชว้สัดุ อุปกรณ์ สร้างงานทศันศิลป์ ๓  มิติ  ภาพปะติดจากกระดาษ      การ
วาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราว  เน้ือหาเร่ืองราวในงานทศันศิลป์  งานโครงสร้างเคล่ือนไหว  ความส าคญัของงาน
ทศันศิลป์ในชีวติ ประจ าวนั  งานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  สีสันของเสียงเคร่ืองดนตรี  สีสันของเสียงมนุษย ์ 
การฝึกโสตประสาท การจ าแนกเสียง   สูง-ต ่า,  ดงั-เบา,  ยาว-สั้น  การเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาในบทเพลง  
การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง  การขบัร้อง  ความหมายและความส าคญัของเพลง ท่ีไดย้นิ  เพลงปลุกใจ  
เพลงสอนใจ  บทเพลงในทอ้งถ่ิน  ลกัษณะของเสียงร้องและเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นบทเพลง  กิจกรรม
ดนตรีในโอกาสส าคญัในโรงเรียน  วนัส าคญัของชาติ  การเคล่ือนไหวอยา่งมีรูปแบบ  การนัง่  การยนื  การ
เดิน  การประดิษฐท์่าจากการเคล่ือนไหวอยา่งมีรูปแบบ  เพลงท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  หลกัและวธีิการปฏิบติั
นาฏศิลป์  การฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทนอากปักิริยา  การฝึกนาฏยศพัทใ์นส่วนล าตวั  การใชภ้าษาท่า
และนาฏยศพัทป์ระกอบจงัหวะ  การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทป์ระกอบจงัหวะ  มารยาทในการชมการ
แสดง  การเขา้ชมหรือมีส่วนร่วม  การละเล่นพื้นบา้น  ท่ีมาของการละเล่นพื้นบา้น 

โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย  กระบวนการคิดวเิคราะห์   กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต    การอภิปราย  
การทดลอง  ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใหเ้หตุผลประกอบ    การตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งริเร่ิมสร้างสรรคเ์หมาะสม   เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ กบัสาระอ่ืน ๆ  น ามาประยกุตใ์ช้
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 

เพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์  มีความสามารถในการคิดในการ
ส่ือสารถึงผลงานท่ีตนเองถ่ายทอดออกมา แกปั้ญหาในการสร้างงานทศันศิลป์   ตลอดจนความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างงานทศันศิลป์    มีความคิดสร้างสรรค ์ ในการส่ือสาร     ถ่ายทอดความคิด  
สามารถแกปั้ญหาอุปสรรคท่ีเผชิญไดอ้ยา่งเหมาะสม  ส่ือความหมายแทนค าพูด  บอกส่ิงท่ีตนเองชอบจาก
การดูหรือการร่วมแสดง  เพื่อใหเ้กิด ความรัก  ช่ืนชม  รับรู้  นาฏศิลป์อนัเป็นมรดกไทย 
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รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑  ป. ๒/๑,  ป.๒/๒, ป. ๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป. ๒/๖, ป. ๒/๗,  ป. ๒/๘ 
ศ ๑.๒ ป. ๒/๑,  ป.๒/๒ 
ศ ๒.๑ ป. ๒/๑,  ป.๒/๒, ป. ๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
ศ ๒.๒ ป. ๒/๑,  ป.๒/๒ 
ศ ๓.๑  ป. ๒/๑,  ป.๒/๒, ป. ๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
ศ ๓.๒ ป. ๒/๑,  ป.๒/๒, ป. ๒/๓ 

รวม  ๒๕  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๑๓๑๐๑   ศิลปะ                                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง 
 

     ศึกษารูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์  วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างงาน
ทศันศิลป์ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ  เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและ
งานทศันศิลป์  การวาดภาพระบายสี ส่ิงของรอบตวั    ดว้ยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์   การใชว้สัดุ
อุปกรณ์ในงานป้ัน  การใชเ้ส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สี  และพื้นผวิ  วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึก  วสัดุ  
อุปกรณ์ เทคนิควธีิการในการสร้างงานทศันศิลป์  การแสดงความคิดเห็นในงานทศันศิลป์ของตนเอง  การจดั
กลุ่มของภาพตามทศันธาตุ  รูปร่าง  รูปทรง  ในงานออกแบบ  ท่ีมาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  วสัดุ 
อุปกรณ์ และวธีิการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรี  เสียงของเคร่ืองดนตรี  
สัญลกัษณ์แทนคุณสมบติัของเสียง (สูง-ต ่า  ดงั-เบา ยาว-สั้น)  สัญลกัษณ์แทนรูปแบบจงัหวะ  บทบาทหนา้ท่ี
ของบทเพลงชาติ   เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงมาร์ชนิคมฯ ๑  การขบัร้องเด่ียวและหมู่   การบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง  การเคล่ือนไหวตาม
อารมณ์ของบทเพลง  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพเสียงร้องและคุณภาพเสียงดนตรี       การใช้
ดนตรีในโอกาสพิเศษ  ดนตรีในงานร่ืนเริง    ดนตรีในการฉลองวนัส าคญัของชาติ  เอกลกัษณ์ของดนตรีใน
ทอ้งถ่ิน  ลกัษณะเสียงร้อง  ภาษาและเน้ือหาในบทร้อง  เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีในทอ้งถ่ิน 
ดนตรีกบัการด าเนินชีวติในทอ้งถ่ิน  การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  ร าวงมาตรฐาน  เพลงพระราชนิพนธ์   
สถานการณ์สั้น ๆ   สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้ การแสดงนาฏศิลป์  ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์  ส่ิงท่ีเคารพ   

โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การอภิปราย  การทดลอง  ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งริเร่ิม
สร้างสรรคเ์หมาะสม   เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ กบัสาระอ่ืน ๆ  น ามาประยกุตใ์ชส้ร้างสรรคง์านทศันศิลป์  
ดนตรี  และนาฏศิลป์ 

เพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์  มีความสามารถในการคิดในการ
ส่ือสารถึงผลงานท่ีตนเองถ่ายทอดออกมา แกปั้ญหาในการสร้างงานทศันศิลป์   ตลอดจนความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างงานทศันศิลป์    มีความคิดสร้างสรรค ์ ในการส่ือสาร     ถ่ายทอดความคิด  
สามารถแกปั้ญหาอุปสรรคท่ีเผชิญไดอ้ยา่งเหมาะสม  ส่ือความหมายแทนค าพูด  บอกส่ิงท่ีตนเองชอบจาก
การดูหรือการร่วมแสดง  เพื่อใหเ้กิด ความรัก  ช่ืนชม  รับรู้  นาฏศิลป์อนัเป็นมรดกไทย  เพื่อให้เกิดความรัก
ชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
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รหัสตัวช้ีวดั  

ศ ๑.๑ ป. ๓/๑,  ป.๓/๒, ป. ๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป. ๓/๖, ป. ๓/๗,  ป. ๓/๘, ป. ๓/๙,  ป. ๓/๑๐ 
ศ ๑.๒ ป. ๓/๑,  ป.๓/๒ 
ศ ๒.๑ ป. ๓/๑,  ป.๓/๒, ป. ๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗ 
ศ ๒.๒ ป. ๓/๑,  ป.๓/๒ 
ศ ๓.๑ ป. ๓/๑,  ป.๓/๒, ป. ๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
ศ ๓.๒ ป. ๓/๑,  ป.๓/๒, ป. ๓/๓ 

รวม  ๒๙  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๑๔๑๐๑   ศิลปะ                                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง 
 

                ศึกษาและฝึกปฏิบติัรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์  อิทธิพลของสี 
วรรณะอุ่น  และวรรณะเยน็  เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีวา่งในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์  การใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงานพิมพภ์าพ  การใชว้สัดุ  อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี    การจดั
ระยะความลึก  น ้าหนกัและแสงเงา ในการวาดภาพ  การใชสี้วรรณะอุ่นและใชสี้วรรณะเยน็ วาดภาพถ่าย
ทอดความรู้สึกและจินตนาการ  ความเหมือนและความแตกต่างในงานทศันศิลป์ความคิดความรู้สึกท่ี
ถ่ายทอดในงานทศันศิลป์  การเลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก  งานทศันศิลป์ในวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน  งานทศันศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ  โครงสร้างของบทเพลง ความหมายของประโยคเพลง  
ประเภทของเคร่ืองดนตรี เสียงของเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท การแบ่งประโยคเพลง  การเคล่ือนท่ีข้ึน – ลง
ของท านอง  รูปแบบจงัหวะของท านองจงัหวะ รูปแบบจงัหวะความชา้ – เร็วของจงัหวะ  เคร่ืองหมายและ
สัญลกัษณ์ทางดนตรี  กุญแจประจ าหลกั  บรรทดัหา้เส้น  โนต้และเคร่ืองหมายหยดุ   เส้นกั้นหอ้ง  
โครงสร้างโนต้เพลงไทย    การแบ่งห้อง  การแบ่งจงัหวะการขบัร้องเพลงในบนัไดเสียงท่ีเหมาะสมกบั
ตนเอง  การใชแ้ละการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี ของตน  ความหมายของเน้ือหาในบทเพลง ความสัมพนัธ์ของ
วถีิชีวติกบัผลงานดนตรี   เน้ือหาเร่ืองราวในบทเพลงกบัวถีิชีวติ  โอกาสในการบรรเลงดนตรี  การอนุรักษ์
วฒันธรรมทางดนตรี  ความส าคญัและความจ าเป็นในการอนุรักษ ์ แนวทางในการอนุรักษ ์  หลกัและ
วธีิการปฏิบติันาฏศิลป์  การฝึกภาษาท่า  การฝึกนาฏยศพัท ์ การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทป์ระกอบเพลง
ปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์   การใชศ้พัทท์าง การละครในการถ่ายทอดเร่ืองราว  การประดิษฐท์่าทาง
หรือท่าร าประกอบจงัหวะพื้นเมือง  การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่  ร าวงมาตรฐาน  การเล่าเร่ือง  
ความเป็นมาของนาฏศิลป์    ท่ีมาของชุดการแสดงระบ า  การชมการแสดงนาฏศิลป์  การแสดงของทอ้งถ่ิน  
ความเป็นมาของนาฏศิลป์การท าความเคารพ  ก่อนเรียนและก่อนแสดง  ความเป็นมาของนาฏศิลป์  คุณค่า
ของนาฏศิลป์ 
  โดยใชก้ระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  การสังเกต  การอภิปราย  การทดลอง  ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งริเร่ิม
สร้างสรรคเ์หมาะสม   เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ กบัสาระอ่ืน ๆ  น ามาประยกุตใ์ชส้ร้างสรรคง์านทศันศิลป์  
ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
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 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ  ช่ืนชมและประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั  มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมศิลปะ  เกิดความรักในความเป็นไทย  
มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ ให้เกิดความรัก  ช่ืนชม  รับรู้นาฏศิลป์อนัเป็นมรดกไทย  และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนั   
 

รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑ ป. ๔/๑,  ป.๔/๒, ป. ๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป. ๔/๖, ป. ๔/๗,  ป. ๔/๘, ป. ๔/๙  
ศ ๑.๒ ป. ๔/๑,  ป.๔/๒ 
ศ ๒.๑ ป. ๔/๑,  ป.๔/๒, ป. ๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ 
ศ ๒.๒ ป. ๔/๑,  ป.๔/๒ 
ศ ๓.๑ ป. ๔/๑,  ป.๔/๒, ป. ๔/๓, ป.๓/๔, ป.๔/๕ 
ศ ๔.๒ ป. ๔/๑,  ป.๔/๒, ป. ๔/๓ 

รวม  ๒๘  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๑๕๑๐๑   ศิลปะ                                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕                                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง 
 

               ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัจงัหวะ ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ  ในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์    ความ
แตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์  แสงเงา  น ้าหนกั และวรรณะสี  การสร้างงานป้ันเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ
ดว้ยการใชดิ้นน ้ามนัหรือดินเหนียว  การจดัภาพในงานพิมพภ์าพ  การจดัองคป์ระกอบศิลป์และการส่ือ
ความหมาย ในงานทศันศิลป์  ประโยชน์และคุณค่าของงานทศันศิลป์  ลกัษณะรูปแบบของงานทศันศิลป์  
งานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและ ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน  การส่ืออารมณ์ของบทเพลงดว้ยองคป์ระกอบ
ดนตรี    จงัหวะ  ท านองกบัอารมณ์ของบทเพลง    ลกัษณะของเสียงนกัร้องกลุ่มต่าง ๆ  
ลกัษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี   บนัไดเสียง ๕ เสียง 
Pentatonic scale  โนต้เพลงในบนัไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale  การบรรเลงเคร่ืองประกอบจงัหวะ 
การบรรเลงท านองดว้ยเคร่ืองดนตรี  การร้องเพลงไทยในอตัราจงัหวะสองชั้น  การร้องเพลงสากล หรือไทย
สากล  การร้องเพลงประสานเสียงแบบ  Canon  Round  การสร้างสรรคป์ระโยคเพลงถาม-ตอบ    การ
บรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์  การสร้างสรรคเ์สียงประกอบการเล่าเร่ือง  ดนตรีกบังานประเพณี  
บทเพลงในงานประเพณีในทอ้งถ่ิน  บทบาทของดนตรีในแต่ละประเพณี  คุณค่าของดนตรีจากแหล่ง
วฒันธรรม  คุณค่าทางสังคม  องคป์ระกอบของนาฏศิลป์  จงัหวะ  ท านอง  ค  าร้อง  ภาษาท่า    นาฏยศพัท ์ 
อุปกรณ์  การประดิษฐท์่าทางประกอบเพลง    หรือท่าทางประกอบเร่ืองราว  คุณค่าทางประวติัศาสตร์  การ
แสดงนาฏศิลป์  ระบ า  ฟ้อน ร าวงมาตรฐาน  องคป์ระกอบของละคร  การเลือกและเขียนเคา้โครงเร่ืองบท
ละครสั้น ๆ  ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ  หลกัการชมการแสดง   
การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่าของการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ   การแสดงพื้นบา้น 
การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ  การแสดงพื้นบา้น 
  โดยใชว้ธีิการฝึกปฏิบติั  วาดภาพ  งานป้ัน  งานพิมพภ์าพ  ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์   
วเิคราะห์  วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึกอยา่งอิสระ  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี  
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  อนัเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  การใชภ้าษาท่าและนาฏศพัทใ์นการส่ือ
ความหมาย   
 เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิด  การแกปั้ญหา  การใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทกัษะชีวิตอยู่
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  เกิดรักในความเป็นไทย  มุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑ ป. ๕/๑,  ป.๕/๒, ป. ๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป. ๕/๖, ป. ๕/๗ 
ศ ๑.๒ ป. ๕/๑,  ป.๕/๒ 
ศ ๒.๑ ป. ๕/๑,  ป.๕/๒, ป. ๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ศ ๒.๒ ป. ๕/๑,  ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑ ป. ๕/๑,  ป.๕/๒, ป. ๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖ 
ศ ๓.๒ ป. ๕/๑,  ป.๕/๒ 

รวม  ๒๗  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๑๖๑๐๑   ศิลปะ                                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖                                                          เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง 
 

               ศึกษาและฝึกปฏิบติัวงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงขา้ม  หลกัการจดัขนาด สัดส่วนความสมดุล              
ในงานทศันศิลป์  งานทศันศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิติ  บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวติและสังคม   
อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  องคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์ังคีต  เคร่ืองดนตรีไทยแต่
ละภาค  บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรี   ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์
ทางดนตรี  โนต้บทเพลงไทย  อตัราจงัหวะสองชั้น  โนต้บทเพลงสากลในบนัไดเสียง C Major การร้องเพลง
ประกอบดนตรี การสร้างสรรครู์ปแบบจงัหวะและท านองดว้ยเคร่ืองดนตรี การบรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง เน้ือหาในบทเพลง   องคป์ระกอบในบทเพลง  
คุณภาพเสียงในบทเพลง  ดนตรีไทยในประวติัศาสตร์  ดนตรีในเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
ดนตรีในยคุสมยัต่าง ๆ  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีต่อดนตรี  การประดิษฐท์่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือ
เพลงพื้นเมืองหรือทอ้งถ่ินเนน้ลีลาหรืออารมณ์  การออกแบบสร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกาย  อุปกรณ์ ฉาก
ประกอบการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร  ร าวงมาตรฐาน  ระบ า   ฟ้อน 
ละครสร้างสรรค ์ บทบาทและหนา้ท่ีในงานนาฏศิลป์และการละคร  หลกัการชมการแสดง  การวเิคราะห์   
องคป์ระกอบทางนาฏศิลป์และการละคร  ความรู้สึกช่ืนชมความหมาย ความเป็นมา ความส าคญั ของ
นาฏศิลป์และละครบุคคลส าคญั  คุณค่า  การแสดงนาฏศิลป์และละคร    ในวนัส าคญัของโรงเรียน 
  โดยการปฏิบติั  วาดภาพ  งานป้ัน  งานพิมพภ์าพ  ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์   
กระบวนการคิดวเิคราะห์  วิพากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี    จ  าแนก   ดน้สด  ถ่ายทอดความรู้สึกอยา่งอิสระ 
อภิปราย  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  อนัเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  
การใชภ้าษาท่าและนาฏศพัทใ์นการส่ือความหมาย   
 เพื่อให้เกิดความคิด  ความมุ่งมัน่ในการท างาน  มีวินยัใฝ่เรียนใฝ่รู้  อยู่อยา่งพอเพียง  รักความเป็น
ไทยและมีจิตใจสาธารณะ   มุ่งมัน่ในการท างาน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และสามารถประยุกตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัได ้  
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รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑ ป. ๖/๑,  ป.๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป. ๖/๖, ป. ๖/๗ 
ศ ๑.๒ ป. ๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ศ ๒.๑ ป. ๖/๑,  ป.๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖  
ศ ๒.๒ ป. ๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ศ ๓.๑ ป. ๖/๑,  ป.๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ ๓.๒ ป. ๖/๑,  ป.๖/๒ 

รวม  ๒๗  ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาพืน้ฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
       รายวชิาพืน้ฐาน 
 
   

ศ๒๑๑๐๑    ศิลปะ ๑ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ๒๑๑๐๒   ศิลปะ ๒ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๓ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ๒๒๑๐๒  ศิลปะ ๔ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๕ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ๒๓๑๐๒  ศิลปะ ๖ จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ๑.๐ หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๒๑๑๐๑   ศิลปะ ๑                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ภาคเรียนที ่ ๑                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง ( ๑.๐ หน่วยกติ ) 

 

           ศึกษาและฝึกปฏิบติัความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนั ของทศันธาตุในงานทศันศิลป์ และ
ส่ิงแวดลอ้ม   ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล   หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพ  เอกภาพความ
กลมกลืนของเร่ืองราวในงานป้ันหรืองานส่ือผสม ลกัษณะ รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ินงาน
ทศันศิลป์ภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  โนต้บทเพลงไทย  อตัราจงัหวะ
สองชั้น  โนต้สากล ในกุญแจซอลและฟา   ในบนัไดเสียง C Major  เสียงร้องและเสียงของเคร่ืองดนตรี   ใน
บทเพลงจากวฒันธรรมต่าง ๆ  วธีิการขบัร้อง   เคร่ืองดนตรีท่ีใช ้ การร้องและการบรรเลงเคร่ืองดนตรี
ประกอบการร้องบทเพลงพื้นบา้น บทเพลงปลุกใจ  บทเพลงไทยเดิม  บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว  บท
เพลงรูปแบบ ABA    บทเพลงประกอบการเตน้ร า  วงดนตรีพื้นเมือง  วงดนตรีไทย  วงดนตรีสากล  การ
ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงจงัหวะกบัอารมณ์เพลง  ความดงั-เบากบัอารมณ์เพลง  ความแตกต่างของ
อารมณ์เพลง  การน าเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ  การประเมินคุณภาพของบทเพลงดา้นเน้ือหา  ดา้นเสียง  
และดา้นองคป์ระกอบดนตรี  การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีของตน  บทบาทและอิทธิพลของดนตรีใน
สังคม  องคป์ระกอบของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม  การปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้ม  ประวติันกัแสดงท่ีช่ืน
ชอบ   การพฒันารูปแบบของการแสดง  อิทธิพลของนกัแสดงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูช้ม   
  โดยใชว้ธีิการฝึกปฏิบติั  เทคนิควธีิการการเขียนภาพ  อภิปราย  กระบวนการคิด  วเิคราะห์  
วพิากษว์จิารณ์   
 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ทกัษะ  เจตนคติท่ีดีกบังานศิลปะมีความช่ืนชม  เห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรมไทย
และสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑ ม. ๑/๑,  ม.๑/๒, ม. ๑/๓,  
ศ ๑.๒ ม. ๑/๑,  ม.๑/๒ 
ศ ๒.๑ ม. ๑/๑,  ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙ 
ศ ๒.๒ ม. ๑/๑,  ม.๑/๒ 

รวม  ๑๖  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๒๑๑๐๒   ศิลปะ ๒                                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ภาคเรียนที ่ ๒                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง ( ๑.๐ หน่วยกติ ) 

 

   ศึกษาและฝึกปฏิบติั  เอกภาพความกลมกลืนของเร่ืองราวในงานป้ันหรืองานส่ือผสมการออกแบบ 
รูปภาพ สัญลกัษณ์   หรืองานกราฟิก  การประเมินงานทศันศิลป์  ลกัษณะ รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติ
และทอ้งถ่ิน  งานทศันศิลป์ภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย    ความแตกต่างของงานทศันศิลป์  ในวฒันธรรม
ไทยและสากล    งานศิลปะดา้นทศันศิลป์  ดว้ยการป้ันหรือส่ือผสมมาสร้างงานสามมิติมาเป็นเร่ืองราวให้
ผูอ่ื้นรับรู้  การออกแบบรูปภาพ  สัญลกัษณ์หรือกราฟิกอ่ืน ๆ  มีการประเมินงานทศันศิลป์  และบรรยายถึง
วธีิการปรับปรุงงานของตนเองและผูอ่ื้นโดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดให ้ ศึกษาประวติัของนกัแสดงท่ีช่ืนชอบและ
อิทธิพลของนกัแสดงท่ีมีผลต่ออารมณ์  ความคิด  หรือพฤติกรรมของผูช้ม  ฝึกปฏิบติัท่าทางนาฏยศพัท ์  
ภาษาท่า  การตีบท    การส่ือความหมายทางอารมณ์  แสดงท่าทาง  สามารถจ าแนกการแสดงนาฏศิลป์ใน
รูปแบบง่ายๆ   ศึกษาประเภทของละครไทยแต่ละยคุ  วจิารณ์ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ 
 โดยใชว้ธีิการฝึกปฏิบติั  เทคนิควธีิการการเขียนภาพแสดงท่าทาง  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการ
คิดวเิคราะห์  จ  าแนกการแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบง่ายๆ  

เพื่อพฒันาใหเ้กิดความรู้  ทกัษะ  เจตนคติท่ีดีกบังานศิลปะมีความช่ืนชม  เห็นคุณค่า
ศิลปวฒันธรรมไทยและสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั   เกิดความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  และน าไป
ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั    

 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑ ม. ๑/๔,  ม.๑/๕, ม. ๑/๖,  
ศ ๑.๒ ม. ๑/๑,  ม.๑/๒ 
ศ ๓.๑ ม. ๑/๑,  ม.๑/๒, ม. ๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕  
ศ ๓.๒ ม. ๑/๑,  ม.๑/๒ 

รวม  ๑๒  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๒๒๑๐๑   ศิลปะ ๓                                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒  ภาคเรียนที ่ ๑                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง ( ๑.๐ หน่วยกติ ) 
 

  ศึกษา รูปแบบของทศันธาตุและแนวคิดในงานทศันศิลป์   ความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ของศิลปิน  เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมาย  การประเมิน
และวจิารณ์งานทศันศิลป์  การพฒันางานทศันศิลป์  การจดัท าแฟ้มสะสมงานทศันศิลป์  องคป์ระกอบของ
ดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  โนต้จากเพลงไทยอตัราจงัหวะสอง
ชั้น  โนต้สากล (เคร่ืองหมายแปลงเสียง)  ปัจจยัในการสร้างสรรคบ์ทเพลงจินตนาการในการสร้างสรรคบ์ท
เพลง  การถ่ายทอดเร่ืองราวความคิดในบทเพลง  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี  การร้องและบรรเลงเด่ียว  
การร้องและบรรเลงเป็นวง  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง         การประเมินความสามารถทาง
ดนตรี  ความถูกตอ้งในการบรรเลง  ความแม่นย  าในการอ่านเคร่ืองหมาย  และสัญลกัษณ์การควบคุม
คุณภาพเสียงในการร้องและบรรเลง  อาชีพทางดา้นดนตรี 
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง  ดนตรีในวฒันธรรมต่างประเทศ  บทบาทของดนตรีในวฒันธรรม 
อิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรม  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย 
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองกบังานดนตรี  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยกีบังานดนตรี 
  โดยใชว้ธีิการฝึกปฏิบติั   สร้างเกณฑแ์ละน าผลการวจิารณ์ไปปรับปรุง แกไ้ขและพฒันางาน ฝึก
ปฏิบติั  อ่าน  เขียน  ขบัร้อง บรรยาย  แสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์สืบคน้ขอ้มูลจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  หรือทางอินเทอร์เน็ต   

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสมารถในการส่ือสาร  คิดวเิคราะห์  แกปั้ญหา  สามารถใชท้กัษะชีวติผสาน
กบัการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการส่ือสาร  คิดวเิคราะห์  วพิากษว์จิารณ์คุณค่าของ
ดนตรี  พฒันาความสามารถในการใชท้กัษะชีวติและสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี มีความเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑ ม. ๒/๑,  ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕  
ศ ๒.๑ ม. ๒/๑,  ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗ 
ศ ๒.๒ ม. ๒/๑,  ม.๒/๒ 

รวม  ๑๔  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๒๒๑๐๒   ศิลปะ ๔                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒  ภาคเรียนที ่ ๒                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง ( ๑.๐ หน่วยกติ ) 
 

           ศึกษาและฝึกปฏิบติั  การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะของตวัละคร  งานทศันศิลป์ใน        การ
โฆษณา  วฒันธรรมท่ีสะทอ้นในงานทศันศิลป์ปัจจุบนั  งานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยั     การ
ออกแบบงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล  ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กบัการแสดง  แสง สี เสียง ฉาก 
เคร่ืองแต่งกาย  อุปกรณ์  หลกัและวธีิการสร้างสรรคก์ารแสดง โดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร  
หลกัและวธีิการวเิคราะห์การแสดง  วธีิการวเิคราะห์ วจิารณ์การแสดง   นาฏศิลป์ และการละคร ร าวง
มาตรฐาน  ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์หรือ   การละครกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  นาฏศิลป์พื้นเมือง 
ความหมาย  ท่ีมา  วฒันธรรม  ลกัษณะเฉพาะ  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ  นาฏศิลป์  นาฏศิลป์
พื้นเมือง  ละครไทย  ละครพื้นบา้น  การละครสมยัต่าง ๆ 
  โดยใชว้ธีิการฝึกปฏิบติั  เทคนิควธีิการ  การเขียนภาพ  การป้ัน  แกะสลกัเร่ืองราว  อภิปราย    
แสดงท่าทาง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  จ  าแนกการแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบง่ายๆ    
วจิารณ์ความคิดเห็นต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย     
 เพื่อพฒันาใหเ้กิด  ทกัษะ  เจตนคติท่ีดีกบังานศิลปะมีความช่ืนชม  เห็นคุณค่าศิลปวฒันธรรมไทย
และสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑ ม. ๒/๖, ม.๒/๗  
ศ ๑.๒ ม. ๒/๑,  ม.๒/๒, ม.๒/๓  
ศ ๓.๑ ม. ๒/๑,  ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕  
ศ ๓.๒ ม. ๒/๑,  ม.๒/๒ 

รวม  ๑๒  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๒๓๑๐๑   ศิลปะ ๕                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่ ๑                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง ( ๑.๐ หน่วยกติ ) 

 

  ศึกษาและฝึกปฏิบติั ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์  เทคนิควธีิการ
ของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์  วธีิการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์  
การสร้างงานทศันศิลป์ทั้งไทยและสากล  การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานส่ือผสม  การสร้างงาน
ทศันศิลป์แบบ  ๒  มิติ  และ  ๓  มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ             การประยกุตใ์ช้
ทศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์  การเปรียบเทียบองคป์ระกอบในงานศิลปะการใช้
องคป์ระกอบในการสร้างสรรคง์านดนตรีและศิลปะ  แขนงอ่ืน เทคนิคท่ีใชใ้น 
การสร้างสรรคง์านดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน   เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้องและบรรเลงดนตรี
เด่ียวและรวมวง  อตัราจงัหวะ  ๒  และ  ๔  การประพนัธ์เพลงในอตัราจงัหวะ ๒ และ  ๔   การเลือกใช้
องคป์ระกอบในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  การเลือกจงัหวะเพื่อสร้างสรรคบ์ทเพลง  การเรียบเรียงท านองเพลง  
การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง  ส าเนียง   อตัราจงัหวะ  รูปแบบบทเพลง   
การประสานเสียง   เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงการจดัการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ  การเลือกวงดนตรี  การ
เลือกบทเพลงการเลือกและจดัเตรียมสถานท่ี  การเตรียมบุคลากร  การเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ  การจดั
รายการแสดงประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ   ประวติัดนตรีตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆ  ปัจจยัท่ีท าใหง้าน
ดนตรีไดรั้บการยอมรับ 

โดยใชก้ารฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย น าเสนอหรือการจดัแสดงดนตรีท่ี
เหมาะสมโดยการบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ศิลปะ    

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าของศิลปะ  ดนตรี  มีวินยั  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  รัก
ความเป็นไทย  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะและน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑  ม. ๓/๑,  ม. ๓/๒,  ม. ๓/๓,  ม. ๓/๔,  ม. ๓/๕,  ม. ๓/๖,  ม. ๓/๗ 
ศ ๒.๑ ม. ๓/๑,  ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗  
ศ ๒.๒ ม. ๓/๑,  ม.๓/๒ 

รวม  ๑๖  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ๒๓๑๐๒   ศิลปะ ๖                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ภาคเรียนที ่ ๒                                 เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง ( ๑.๐ หน่วยกติ ) 

 

           ศึกษาและฝึกปฏิบติั การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์   
การเปรียบเทียบองคป์ระกอบในงานศิลปะ  การวเิคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่า  ในงานทศันศิลป์ไทย 
และสากล อิทธิพลของวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการสร้างงานศิลปะยคุต่าง ๆ และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัการใชเ้ทคนิค วธีิการท่ีหลากหลาย   สร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย  การประกอบ
อาชีพทางทศันศิลป์  การจดันิทรรศการ  งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม   
ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล  องคป์ระกอบของบทละคร  
ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ  ภาษาท่าท่ีมาจากการประดิษฐ ์  ร าวงมาตรฐาน  
รูปแบบการแสดงการแสดงเป็นหมู่  การแสดงเด่ียว  การแสดงละคร  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  การ
ประดิษฐท์่าร าและท่าทางประกอบ   การแสดงความหมาย ความเป็นมา ท่าทางท่ีใชใ้น 
การประดิษฐท์่าร า   องคป์ระกอบนาฏศิลป์  จงัหวะท านอง   การเคล่ือนไหว  อารมณ์และความรู้สึก  
ภาษาท่า  นาฏยศพัท ์  รูปแบบของการแสดง การแต่งกาย  วธีิการเลือกการแสดงประเภทของงาน  ขั้นตอน 
ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง   ละครกบัชีวติ  การออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์    
และเคร่ืองแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์  ความส าคญัและบทบาทของนาฏศิลป์  และการละครใน
ชีวติประจ าวนั  การอนุรักษน์าฏศิลป์ 

โดยใชก้ารฝึกปฏิบติั   อภิปราย กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์   
การแสดงตามหลกันาฏศิลป์และการละคร  สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ   มีความรักชาติ ศาสน์  กษตัริย ์ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  
ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ศ ๑.๑ ม.๓/๗ , ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม. ๓/๑๐, ม.๓/๑๑ 
ศ ๑.๒ ม. ๓/๑,  ม.๓/๒ 
ศ ๓.๑ ม. ๓/๑,  ม.๓/๒, ม. ๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖,  ม.๓/๗ 
ศ ๓.๒ ม. ๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓ 

รวม  ๒๓  ตัวช้ีวดั 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้ รายวชิา ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่๑ รหัสวิชา ศ ๑๑๑๐๑ 

 

สาระ ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ๑.๑ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  อภิปรายเก่ียวกบัรูปร่าง ลกัษณะ และขนาด 
ของส่ิงต่างๆ รอบตวั 

•  รูปร่าง ลกัษณะ และขนาดของส่ิงต่างๆ รอบตวัในธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

๒.  บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

•  ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเช่น ความรู้สึก 
ประทบัใจกบัความงามบริเวณรอบอาคารเรียน หรือความไม่
เป็นระเบียบของสภาพภายในหอ้งเรียน 

๓.  มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้าง
งานทศัศิลป์ 

•  การใชว้สัดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน ้ามนั ดินสอ พู่กนั
กระดาษ สีเทียน สีน ้า ดินสอสี สร้างงานทศันศิลป์ 

๔.  สร้างงานทศันศิลป์โดยการทดลองใชสี้ดว้ย
เทคนิคง่าย ๆ 

•  การทดลองใชสี้ดว้ยการใชสี้น ้า สีโปสเตอร์ สีเทียน และ 
สีจากธรรมชาติท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน 

๕.  วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง 

•  การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง 

 

มาตรฐาน ศ ๑.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  ระบุงานทศันศิลป์ในชีวติประจ าวนั •  งานทศันศิลป์ในชีวติประจ าวนั 
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สาระ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่า 
ดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  รู้วา่ส่ิงต่างๆ สารมารถก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกนั •  การก าเนิดเสียง 
      -  เสียงจากธรรมชาติ 
      -  แหล่งก าเนิดเสียง 
      -  สีสันของเสียง 

๒.  บอกลกัษณะของเสียง ดงั-เบา และความชา้-เร็ว เพลง
ง่ายๆ  

•  ระดบัเสียง ดงั-เบา (Dynamic) 
•  อตัราความเร็วของจงัหวะ (Tempo) 

๓.  ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ   •  การอ่านบทกลอนประกอบจงัหวะ 
•  การร้องเพลงประกอบจงัหวะ 

๔.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอยา่งสนุกสนาน •  กิจกรรมดนตรี 
      -  การร้องเพลง 
      -  การเคาะจงัหวะ 
      -  การเคล่ือนไหวประกอบบทเพลงตามความดงั-
เบาของบทเพลง ตามความชา้-เร็ว ของจงัหวะ 

๕.  บอกความเก่ียวขอ้งของเพลงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั •  เพลงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
    -  เพลงกล่อมเด็ก 
    -  บทเพลงประกอบการละเล่น 
    -  เพลงส าคญั (เพลงชาติไทย) (เพลงสรรเสริญพระ
บารมี) 

 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  เล่าถึงเพลงในทอ้งถ่ิน •  ท่ีมาของบทเพลงในทอ้งถ่ิน 
๒.  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีทอ้งถ่ิน •  ความน่าสนใจของบทเพลงในทอ้งถ่ิน 
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สาระนาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์  
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชอบและประยกุต ์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  เลียนแบบการเคล่ือนไหว •  การเคล่ือนไหวลกัษณะต่าง ๆ 

      -  การเลียนแบบธรรมชาติ 
      -  การเลียนแบบ คน สัตว ์ส่ิงของ 

๒.  แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด •  การใชภ้าษาท่า และการประดิษฐ ์ท่าประกอบเพลง 
•  การแสดงประกอบเพลง ท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ สัตว ์

๓.  บอกส่ิงท่ีตนเองชอบจากการดู หรือร่วมการแสดง •  การเป็นผูช้มท่ีดี 
 
 

มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  ระบุ และเล่น การละเล่นของเด็กไทย •  การละเล่นของเด็กไทย 

      -  วธีิการเล่น 
      -  กติกา 

๒.  บอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์ •  การแสดงนาฏศิลป์ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้ รายวชิา ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่๒ รหัสวิชา ศ ๑๒๑๐๑ 

 

สาระทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์วจิารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นวติประจ าวนั 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  บรรยายเก่ียวกบัรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

•  รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  
รูปกลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และกระบอก 

๒.  ระบุทศันธาตุของท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม และงาน
ทศันศิลป์ โดยเนน้เร่ือง สี รูปร่าง และรูปทรง 

•  เส้น สี รูปร่าง และรูปทรงในส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ประเภทต่างๆ เช่น งานวาด งานป้ัน และงาน
พิมพภ์าพ 

๓.  สร้างงานทศันศิลป์ต่างๆ ท่ีใชท้ศันธาตุท่ีเนน้ 
รูปร่าง และรูปทรง    

•  เส้น รูปร่าง ในงานทศันศิลป์ประเภทต่างๆ เช่น งาน
วาด งานป้ัน และงานพิมพภ์าพ 

๔.  มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้าง
งานทศันศิลป์ ๓ มิติ 

•  การใชว้สัดุ อุปกรณ์ สร้างงานทศันศิลป์ ๓ มิติ 

๕.  สร้างภาพปะติด โดยการตดั หรือฉีกกระดาษ •  ภาพปะติดกระดาษ 
๖.  วาดภาพเพื่อนถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบั
ครอบครัวของตนเอง และเพื่อนบา้น 

•  การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราว 

๗.  เลือกงานทศันศิลป์ และบรรยายถึงส่ิงท่ี
มองเห็นรวมถึงเน้ือหาเร่ืองราว 

•  เน้ือหาเร่ืองราวในงานทศันศิลป์ 

๘.  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ เป็นรูปแบบของงาน
โครงสร้างเคล่ือนไหว 

•  งานโครงสร้างเคล่ือนไหว 

 
 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  บอกความส าคญัของงานทศันศิลป์ท่ีพบเห็นใน
ชีวติประจ าวนั 

•  ความส าคญัของงานทศันศิลป์ท่ีพบเห็นใน
ชีวติประจ าวนั 
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สาระ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรี อยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  จ  าแนกแหล่งก าเนิดของเสียงท่ีไดย้นิ •  สีสันของเสียง เคร่ืองดนตรี 

•  สีสันของเสียงมนุษย ์
๒.  จ  าแนกคุณสมบติัของเสียงสูง-ต ่า, ดงั-เบา, ยาว-
สั้น ของดนตรี 

•  การฝึกโสตประสาท การจ าแนกเสียง สูง-ต ่า ดงั-เบา 
ยาว-สั้น  

๓.  เคาะจงัหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกาย ให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง 

•  การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง 
•  การเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาในบทเพลง 

๔.  ร้องเพลงง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยั •  การขบัร้อง 
๕.  บอกความหมายและความส าคญัของเพลงท่ีได้
ยนิ 

•  ความหมาย และความส าคญั ของเพลงท่ีไดย้นิ 
   -  เพลงปลุกใจ 
   -  เพลงสอนใจ 

 

 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของ 
ดนตรี ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  บอกความสัมพนัธ์ของเสียงร้อง เสียงเคร่ือง
ดนตรีในเพลงทอ้งถ่ิน โดยใชค้  าง่ายๆ 

•  บทเพลงในทอ้งถ่ิน 
   -  ลกัษณะของเสียงร้องในบทเพลง 
   -  ลกัษณะของเสียง เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นบทเพลง 

๒.  แสดงและเขา้ร่วมกิจกรรมทางดนตรี ใน
ทอ้งถ่ิน 

•  กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ 
   -  ดนตรีกบัโอกาสส าคญัของโรงเรียน 
   -  ดนตรีกบัวนัส าคญัของชาติ 
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สาระ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์     
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  เคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ี และเคล่ือนท่ี •  การเคล่ือนไหวอยา่งมีรูปแบบ 

   -  การนัง่ 
   -  การยนื 
   -  การเดิน 

๒.  แสดงการเคล่ือนไหวท่ีสะทอ้นอารมณ์ ของ
ตนเองอยา่งอิสระ 

•  การประดิษฐท์่าจากการเคล่ือนไหว อยา่งมีรูปแบบ 
•  เพลงท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

๓.  แสดงท่าทาง เพื่อส่ือความหมาย แทนค าพดู •  หลกัและวธีิการปฏิบติันาฏศิลป์ 
   -  การฝึกภาษาท่า ส่ือความหมายแทนอากปักิริยา 
   -  การฝึกนาฏยศพัท ์ในส่วนล าตวั 

๔.  แสดงท่าทางประกอบจงัหวะอยา่งสร้างสรรค ์ •  การใชภ้าษาท่า และนาฏยศพัทป์ระกอบจงัหวะ 
๕.  ระบุมารยาทในการชมการแสดง •  มารยาทในการชมการแสดง การเขา้ชม หรือมีส่วนร่วม 

 
 
 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
ของนาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  ระบุและเล่น การละเล่นพื้นบา้น •  การละเล่นพื้นบา้น 

   -  วธีิการเล่น 
   -  กติกา 

๒.  เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบา้น กบัส่ิงท่ี
พบเห็นในการด ารงชีวติของคนไทย 

•  ท่ีมาของการละเล่นพื้นบา้น 

๓.  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบ และภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบา้น •  การละเล่นพื้นบา้น 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้ รายวชิา ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ รหัสวชิา ศ ๑๓๑๐๑ 

 

สาระ ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์
วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต ์ 
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

                                      ตวัช้ีวดั                         สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  บรรยายรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและ
งานทศันศิลป์ 

•  รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

๒.  ระบุวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างผลงาน เม่ือชม 
งานทศันศิลป์ 

•  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างงานทศันศิลป์ประเภท  งาน
วาด ป้ัน  งานพิมพภ์าพ 

๓.  จ  าแนกทศันธาตุของส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ โดยเนน้เร่ืองเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง และพื้นผวิ 

•  เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผวิ ในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 

๔.  วาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตวั •  การวาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตวั ดว้ยสีเทียน 
ดินสอสี และโปสเตอร์ 

๕.  มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้างสรรคง์าน
ป้ัน 

•  การใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงานป้ัน 

๖.   วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก จากเหตุการณ์
ชีวติจริง โดยใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สีและพื้นผวิ 

•  การใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผวิวาด ภาพ
ถ่ายทอดความคิด และความรู้สึก 

๗.  บรรยายเหตุผล และวธีิการในการสร้างงานทศันศิลป์ 
โดยเนน้ถึงเทคนิค และวสัดุอุปกรณ์ 

•  วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิค และวธีิการในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

๘.  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงาน
ทศันศิลป์ของตนเอง 

•  การแสดงความคิดเห็นในงานทศันศิลป์ของตนเอง 

9.  ระบุและจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุท่ีเนน้ในงาน
ทศันศิลป์นั้น ๆ 

•  การจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุ 

๑๐.  บรรยาย ลกัษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบ 
ส่ิงต่างๆท่ีมีในบา้นและโรงเรียน 

•  รูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบ 
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มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

                                            ตวัช้ีวดั                             สาระการเรียนรู้แกนกลาง        
๑.  เล่าท่ีมาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน •  ท่ีมาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 
๒.  อธิบายเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการสร้างงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

•  วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการสร้างงานทศันศิลป์
ในทอ้งถ่ิน 

 
 

สาระ ดนตรี นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
ดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

                                     ตวัช้ีวดั                           สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  ระบุรูปร่าง ลกัษณะของเคร่ืองดนตรี ท่ีเห็นและไดย้นิ
ในชีวติประจ าวนั 

•  รูปร่าง ลกัษณะของเคร่ืองดนตรี 
•  เสียงของเคร่ืองดนตรี 

๒.  ใชรู้ปภาพ หรือสัญลกัษณ์แทนเสียงและเคาะจงัหวะ •  สัญลกัษณ์แทนคุณสมบติัของเสียง(สูง-ต ่า - ดงั-
เบา-- ยาว-สั้น) 
•  สัญลกัษณ์แทนรูปจงัหวะ 

๓.  บอกบทบาทหนา้ท่ีของเพลงท่ีไดย้นิ •  บทบาทหนา้ท่ีของบทเพลงส าคญั 
       -  เพลงชาติ 
       -  เพลงสรรเสริญพระบารมี 
       -  เพลงประจ าโรงเรียน 

๔.  ขบัร้อง และบรรเลงดนตรีง่ายๆ •  การขบัร้องเด่ียวและหมู่ 
•  การบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง 

๕.  เคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง •  การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง 
๖.  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี  เสียงขบัร้อง
ของตนเองและผูอ่ื้น 

•  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงร้องและ
เสียงดนตรี 
       -  คุณภาพเสียงร้อง 
       -  คุณภาพเสียงดนตรี 

๗.  น าดนตรีไปใชใ้นชีวติประจ าวนั หรือโอกาสต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

•  การใชด้นตรีในโอกาสพิเศษ 
       -  ดนตรีในงานร่ืนเริง 
       -  ดนตรีในการฉลองวนัส าคญัของชาติ 
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มาตรฐาน ศ ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ 
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

                                    ตวัช้ีวดั                         สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  ระบุลกัษณะเด่น และเอกลกัษณ์ของดนตรีใน
ทอ้งถ่ิน 

•  เอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถ่ิน 
       -  ลกัษณะเสียงร้องของดนตรีในทอ้งถ่ิน 
       -  ภาษา และเน้ือหาในบทร้องของดนตรีในทอ้งถ่ิน 
       -  เคร่ืองดนตรี และวงดนตรีในทอ้งถ่ิน 

๒.  ระบุความส าคญั และประโยชน์ของดนตรี ต่อ
การด าเนินชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 

•  ดนตรีกบัการด าเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน 
       -  ดนตรีในชีวิตประจ าวนั 
       -  ดนตรีในวาระส าคญั 

 
 

มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์ คุณค่า 
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

                                        ตวัช้ีวดั                                สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหว ในรูปแบบต่างๆ ใน
สถานการณ์นั้น ๆ 

•  การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ 
       -  ร าวงมาตรฐาน 
       -  เพลงพระราชนิพนธ์ 
       -  สถานการณ์สั้นๆ 
       -  สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้ 

๒.  แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์   •  หลกัและวธีิการปฏิบติันาฏศิลป์ 
       -  การฝึกภาษา ท่าส่ืออารมณ์ของมนุษย ์
       -  การฝึกนาฏยศพัทใ์นส่วนขา 

๓.  เปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ีของผูแ้สดงและผูช้ม •  หลกัในการชมการแสดง 
       -  ผูแ้สดง 
       -  การมีส่วนร่วม 

๔.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกบัวยั •  หลกัในการชมการแสดง 
       -  ผูช้ม 
       -  การมีส่วนร่วม 

๕.  บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวติประจ าวนั 

•  การบูรณาการนาฏศิลป์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ 
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

                                      ตวัช้ีวดั                                สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในทอ้งถ่ิน •  การแสดงนาฏศิลป์พื้นบา้น หรือทอ้งถ่ินของตน 
๒.  ระบุส่ิงท่ีเป็นลกัษณะเด่น และเอกลกัษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์ 

•  การแสดงนาฏศิลป์ 
       -  ลกัษณะของการแสดงนาฏศิลป์ 
       -  เอกลกัษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ 
 

๓.  อธิบายความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์ •  ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ 
       -  ส่ิงท่ีเคารพในการแสดงนาฏศิลป์ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้  รายวชิา ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔    รหัสวชิา ศ ๑๔๑๐๑  

   
สาระ ทศันศิลป์      
มาตรฐาน ศ๑.๑ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความ คิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต ์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑. เปรียบเทียบรูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม  และงานทศันศิลป์ 

  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

๒. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเยน็ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย ์

 อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น  และวรรณะเยน็ 

๓. จ  าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม  และ งานทศันศิลป์โดยเนน้เร่ืองเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงพื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง 

 เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

๔. มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานพิมพภ์าพ 

 การใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงานพิมพภ์าพ 

๕. มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสี 

 การใชว้สัดุ  อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 

๖. บรรยายลกัษณะของภาพโดยเนน้เร่ืองการจดัระยะ  
ความลึก น ้าหนกั และแสงเงาในภาพ 

 การจดัระยะความลึก น ้ าหนกั และแสงเงาใน 
การวาดภาพ 

๗. วาดภาพระบายสีโดยใชสี้วรรณะอุ่นและสีวรรณะ
เยน็  ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

 การใชสี้วรรณะอุ่นและใชสี้วรรณะเยน็  
วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

๘. เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผา่น 
งานทศันศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 

 ความเหมือนและความแตกต่างในงานทศันศิลป์
ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในงานทศันศิลป์ 

9. เลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกใน
การสร้างงานทศันศิลป์ 

 การเลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอด  อารมณ์ ความรู้สึก 
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มาตรฐาน ศ๑.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  ระบุ และอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ ในเหตุการณ์ และ
งานเฉลิมฉลอง ของวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

 งานทศันศิลป์ในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

๒. บรรยายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  งานทศันศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ 
 
 

สาระ ดนตรี  
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
ดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้ในชีวติประจ าวนั 

 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  บอกประโยคเพลงอยา่งง่าย  โครงสร้างของบทเพลง 
     -    ความหมายของประโยคเพลง 
     -    การแบ่งประโยคเพลง 

๒. จ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลงท่ีฟัง  ประเภทของเคร่ืองดนตรี 
 เสียงของเคร่ืองดนตรีแต่ประเภท 

๓.  ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลง ง่ายๆของท านอง 
รูปแบบ จงัหวะ และความเร็วของจงัหวะในเพลงท่ีฟัง 

 การเคล่ือนท่ีข้ึนท่ี- ลงของท านอง 
  รูปแบบจงัหวะของท านองจงัหวะ 
 รูปแบบจงัหวะ 
 ความชา้-เร็วของจงัหวะ 

๔.  อ่านเขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล   เคร่ืองหมายกบัสัญลกัษณ์ทางดนตรี 
  -    กุญแจประจ าหลกั         -    บรรทดัหา้เส้น 
  -   โนต้และเคร่ืองหมายหยุด -   เส้นกั้นหอ้ง 

๕. ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
 
 

  โครงสร้างของโนต้เพลงไทย 
     -   การแบ่งห้อง 
     -   การแบ่งจงัหวะ 

๖.  ใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  การใชแ้ละดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีของตน 

๗.  ระบุวา่ดนตรีสามารถใชใ้นการส่ือเร่ืองราว  ความหมายของเน้ือหาในบทเพลง 
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มาตรฐาน  ศ ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่า            
ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพนัธ์ของวถีิชีวติไทย
ท่ีสะทอ้นในดนตรีและเพลงทอ้งถ่ิน 

 ความสัมพนัธ์ของวถีิชีวติกบัผลงานดนตรี 
     -  เน้ือหาเร่ืองราวในบทเพลงกบัวถีิชีวติ 
     -  โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

๒.  ระบุความส าคญัในการอนุรักษส่์งเสริม
วฒันธรรมทางดนตรี 

 การอนุรักษว์ฒันธรรมทางดนตรี 
     -  ความส าคญัและความจ าเป็นในการอนุรักษ ์
     -  แนวทางในการอนุรักษ ์
 

สาระนาฎศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจแสดงออกนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรคว์เิคราะห์   วพิากษว์ิจารณ์คุณค่า                                                                 
นาฏศิลป์   ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  ระบุทกัษะพื้นท่ีฐานทางนาฏศิลป์และการละครใช้
ส่ือความหมายและอารมณ์ 

 หลกัและวธีิการปฏิบติันาฏศิลป์ 
     -   การฝึกภาษาท่า 
     -   การฝึกนาฏยศพัท ์

๒. ใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร
ง่ายๆในการถ่ายทอดเร่ืองราว 

 การใชภ้าษาท่า  และนาฏยศพัทป์ระกอบเพลงปลุกใจ
และเพลงพระราชนิพนธ์ 
 การใชศ้พัทท์างละครในการถ่ายทอดเร่ืองราว 

๓.  แสดงการเคล่ือนไหวในจงัหวะต่างๆตามความคิด
ของตนเอง 

 การประดิษฐท์่าทางหรือท่าร าประกอบจงัหวะพื้นเมือง 

๔.  แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่   การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่และหมู่ 
     -   ร าวงมาตรฐาน 
     -   ระบ า 

๕. เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดง โดยเนน้จุดส าคญั
ของเร่ืองและลกัษณะเด่นของตวัละคร 
 

  การเล่าเร่ือง 
     -   จุดส าคญั 
     -   ลกัษณะเด่นของตวัละคร 
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มาตรฐาน  ศ ๓.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่า 
ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  อธิบายประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุด
การแสดงอยา่งง่ายๆ 

 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
 ท่ีมาของชุดการแสดง 

๒. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กบัการแสดงท่ีมา
จากวฒันธรรมอ่ืน 

 การชมการแสดง 
     -  นาฏศิลป์ 
     -  การแสดงของทอ้งถ่ิน 

๓.  อธิบายความส าคญัของการแสดงความเคารพใน
การเรียน 

 การประดิษฐท์่าทางหรือท่าร าประกอบจงัหวะพื้นเมือง 

๔.  ระบุเหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดง
นาฏศิลป์ 

  ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
     -    คุณค่านาฏศิลป์ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้  รายวชิา ศิลปะ                                                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕      รหัสวชิา ศ ๑๕๑๐๑ 

 

สาระ ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ๑.๑   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์    วพิากษ ์ 
วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม  และประยกุต ์ใชใ้น
ชีวติ ประจ าวนั 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  บรรยายเก่ียวกบัจงัหวะต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏ
ในส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 

  จงัหวะ ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ  ในส่ิงแวดลอ้มและ
งานทศันศิลป์ 

๒.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์ ท่ี
สร้างสรรคด์ว้ยวสัดุอุปกรณ์และวธีิการท่ีต่างกนั 

ความแตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์ 

๓.  วาดภาพโดยใชเ้ทคนิคของแสงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี  แสงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี 

๔. สร้างสรรคง์านป้ันจากดินน ้ามนั หรือดินเหนียว โดยเนน้              
การถ่ายทอดจินตนาการ 

 การสร้างงานป้ันเพื่อถ่ายทอดจินตนาการดว้ย
การใชดิ้นน ้ามนั หรือดินเหนียว   

๕.  สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ โดยเนน้การจดัวางต าแหน่ง 
ของส่ิงต่าง ๆ  ในภาพ 

 การจดัภาพในงานพิมพภ์าพ 

๖.  ระบุปัญหาในการจดัองคป์ระกอบศิลป์  และการส่ือ
ความหมายในงานทศันศิลป์ของตนเอง และบอกวธีิการ
ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 

 การจดัองคป์ระกอบศิลป์และการส่ือความหมาย 
ในงานทศันศิลป์ 

๗.  บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อ
ชีวติของคนในสังคม 

 ประโยชน์และคุณค่าของงานทศันศิลป์ 
 

 
มาตรฐาน ศ๑.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  ระบุ และบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบของงาน
ทศันศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ 

  ลกัษณะรูปแบบของงานทศันศิลป์ 

๒.  อภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

  งานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ในทอ้งถ่ิน 
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สาระ ดนตรี  
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี  
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้ในชีวติประจ าวนั 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  ระบุองคป์ระกอบดนตรีในเพลงท่ีใชใ้นการส่ืออารมณ์ 
 

  การส่ืออารมณ์ในบทเพลงดว้ยองคป์ระกอบดนตรี 
     -  จงัหวะการอารมณ์ของบทเพลง 
     -  ท  านองกบัอารมณ์ของบทเพลง 

๒.  จ าแนกลกัษณะของเสียงขบัร้องและเคร่ืองดนตรีท่ีอยู่
ในวงดนตรีประเภทต่างๆ 
 

  ลกัษณะของเสียงนกัร้องกลุ่มต่างๆ 
  ลกัษณะของเสียงวงดนตรีประเภทต่างๆ 

๓.  อ่าน  เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล ๕ ระดบัเสียง  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 
   -  บนัไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic Scale 
  -  โนต้เพลงบนัไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic Scale 

๔.  ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะและท านอง   การบรรเลงเคร่ืองประกอบจงัหวะ 
  การบรรเลงท านองดว้ยเคร่ืองดนตรี 

๕.  ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงสากลท่ี
เหมาะสมกบัวยั 

  การร้องเพลงไทยในอตัราจงัหวะสองชั้น 
  การร้องเพลงสากลหรือเพลงไทยสากล 
  การร้องเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round 

๖.  ดน้สดง่ายๆ โดยใชป้ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ   การสร้างสรรคป์ระโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
๗.  ใชด้นตรีร่วมกิจกรรม   การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ 

  การสร้างสรรคเ์สียงประกอบการเล่าเร่ือง 
 

มาตรฐาน ศ ๒.๒   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีใน
วฒันธรรมต่างๆ 

  ดนตรีกบังานประเพณี 
     -  บทเพลงในงานประเพณีในทอ้งถ่ิน 
     -  บทเพลงของดนตรีในแต่ละประเพณี 

๒.  อธิบายคุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนั   คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรม 
     -  คุณค่าทางสังคม 
     -  คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
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สาระนาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรคว์ิเคราะห์  วพิากษว์จิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  บรรยายองคป์ระกอบของนาฏศิลป์   องคป์ระกอบเพลงของนาฏศิลป์ 

     -  จงัหวะ  ท านอง  ค  าร้อง 
     -  ภาษาท่า  นาฏยศพัท ์
     -  อุปกรณ์ 

๒.  แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความคิด
ของตนเอง 

  การประดิษฐท์่าทางประกอบเพลงหรือท่าทาง
ประกอบเร่ืองราว 
     -  เคร่ืองแต่งกาย 
     -  อุปกรณ์  ฉากประกอบการแสดง 

๓.  แสดงนาฏศิลป์  โดยเนน้การใชภ้าษาท่าและนาฏย
ศพัทใ์นการส่ือความหมายและการแสดงออก 

  การแสดงนาฏศิลป์ 
     -  ระบ า 
     -  ฟ้อน 
     -  ร าวงมาตรฐาน 

๔.  มีส่วนร่วมกบักลุ่มในการเขียนเคา้โครงเร่ืองหรือบท
ละครสั้นๆ 

  องคป์ระกอบของละคร 
     -  การเลือกและเขียนเคา้โครงเร่ือง 
     -  บทละครสั้นๆ 

๕.  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ   ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ 
๖.  บอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการชมการแสดง   หลงัการชมการแสดง 

  การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่าของการแสดง 
 

มาตรฐาน ศ ๓.๒   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  เปรียบเทียบการแสดงของไทยในแต่ละทอ้งถ่ิน   การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ 

     -  การแสดงพื้นบา้น 
๒.  ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์   การแสดงเพลงเก่ียวขา้ว 

  การแสดงประกอบเพลงกรุงศรีอยธุยา 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้  รายวชิา ศิลปะ                                                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖    รหัสวชิา ศ ๑๖๑๐๑ 

 

สาระ ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความ คิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์  วพิากษ ์
วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต ์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑.  ระบุสีคู่ตรงขา้ม และอภิปรายเก่ียวกบัการใชสี้คู่ตรง
ขา้มในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 

  วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงขา้ม 

๒. อธิบายหลกัการจดัขนาดสัดส่วนความสมดุลในการ
สร้างงานทศันศิลป์ 

  หลกัการจดัขนาด สัดส่วนความสมดุลในงาน
ทศันศิลป์ 

๓. สร้างงานทศันศิลป์จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดย
ใชห้ลกัการของแสงเงาและน ้ าหนกั 

  งานทศันศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิติ 

๔. สร้างสรรคง์านป้ันโดยใชห้ลกัการเพิ่มและลด  การใชห้ลกัการเพิ่มและลดในการสร้างสรรคง์านป้ัน 

๕. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ ของรูปและ 
พื้นท่ีวา่ง 

 รูปและพื้นท่ีวา่งในงานทศันศิลป์ 

๖. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชสี้คู่ตรงขา้มหลกัการ
จดัขนาดสัดส่วน และความสมดุล 

 การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชสี้คู่ตรงขา้ม  
หลกัการจดัขนาด สัดส่วนและความสมดุล 

๗. สร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผงั และ
ภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกบั
เหตุการณ์ต่าง ๆ  

 การสร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ  แผนผงั  
และภาพประกอบ 

 

มาตรฐาน ศ ๑.๒   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. บรรยายบทบาทของงานทศันศิลป์ ท่ีสะทอ้นชีวติและ
สังคม 

 บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวติ  และสังคม 

๒. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของความเช่ือ  
ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

 อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่องานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 

๓. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีมี
ผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ของบุคคล 

 อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีมีผล ต่อการ
สร้างงานทศันศิลป์ 
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สาระ ดนตรี  
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. บรรยายเพลงท่ีฟัง โดยอาศยัองคป์ระกอบ
ดนตรี ศพัทส์ังคีต 

 องคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์ังคีต 

๒. จ าแนกประเภทและบทบาทหนา้ท่ีเคร่ือง
ดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรม
ต่างๆ 

 เคร่ืองดนตรีไทยแต่ละภาค 
   บทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรี 
   ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

๓.  อ่าน เขียนโนต้ไทยและโนต้สากลท านองง่ายๆ    เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 
   โนต้บทเพลงไทย อตัราจงัหวะสองชั้น 
   โนต้บทเพลงสากลในบนัไดเสียง C Major 

๔.  ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง 
ดน้สด ท่ีมีจงัหวะและท านองง่ายๆ 

 การร้องเพลงประกอบดนตรี 
 การสร้างสรรครู์ปแบบจงัหวะและท านองดว้ยเคร่ืองดนตรี 

๕.  บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี    การบรรยายความรู้สึกและแสดง 
     ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง 
     -  เน้ือหาในบทเพลง 
     -  องคป์ระกอบในบทเพลง 
     -  คุณภาพเสียงในบทเพลง 

๖.  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัท านองจงัหวะ การ
ประสานเสียงและคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง 

 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. บรรยายเร่ืองราวของดนตรีไทยใน
ประวติัศาสตร์ 
๒.  จ  าแนกดนตรีท่ีมาจากยคุสมยัท่ีต่างกนั 
๓.  อภิปรายอิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรีใน
ทอ้งถ่ิน 

 ดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ 
-  ดนตรีในเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
-  ดนตรีในยคุสมยัต่างๆ 
-  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีต่อดนตรี 
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มาตรฐาน ศ ๓.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรคว์ิเคราะห์  วพิากษว์จิารณ์คุณค่านาฏศิลป์  
ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวและการแสดงโดย
เนน้การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 

  การประดิษฐท์่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลง
พื้นเมืองหรือทอ้งถ่ินเนน้ลีลาหรืออารมณ์ 

๒.  ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  หรืออุปกรณ์
ประกอบการแสดงอยา่งง่ายๆ 

  การออกแบบสร้างสรรค์ 
     -  เคร่ืองแต่งกาย 
     -  อุปกรณ์  ฉากประกอบการแสดง 

๓.  แสดงนาฏศิลป์และละครง่ายๆ   การแสดงนาฏศิลป์และการประกอบการแสดง 
     -  ร าวงมาตรฐาน 
     -  ระบ า 
     -  ฟ้อน 
     -  ละครสร้างสรรค์ 

๔.  บรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องาน
นาฏศิลป์และการละครอยา่งสร้างสรรค ์

  บทบาทและหนา้ท่ีในงานนาฏศิลป์และการละคร 

๕.  แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง   หลกัการชมการแสดง 
     -  การวเิคราะห์ 
     -  ความรู้สึกช่ืนชม 

๖.  อธิบายความส าพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ และ
การละครกบัส่ิงท่ีประสบในชีวติประจ าวนั 

  องคป์ระกอบทางนาฏศิลป์และการละคร 

 
มาตรฐาน ศ ๓.๒   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  อธิบายส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 

  ความหมาย ความเป็นมา ความส าคญั ของนาฏศิลป์ 
และละคร 
     -  บุคคลส าคญั 
     -  คุณค่า 

๒.  ระบุประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแสดงหรือการ
ชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

  การแสดงนาฏศิลป์และละครในวนัส าคญัของโรงเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระเรียนรู้แกนกลาง รายวชิาดนตรี นาฏศิลป์ ๑ 
สาระที ่ ๒    ช้ันมัธยมศึกษาป่ีที ่ ๑  รหัสวชิา ศ ๒๑๑๐๒ 

มาตรฐาน  ศ  ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  อ่าน เขียน ร้องโนต้ไทยและโนต้สากล 
 

 เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 
-   โนต้บทเพลงไทย อตัราจงัหวะสองชั้น 
-   โนต้สากลในกุญแจซอลและฟาในบนัไดเสียง  C 
Major 

2.  เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเคร่ือง
ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนั 
 

 เสียงร้องและเสียงของเคร่ืองดนตรีในบทเพลงจาก 
วฒันธรรมต่าง ๆ 

-    วธีิการขบัร้อง 
-    เคร่ืองดนตรีท่ีใช ้

๓.  ร้องเพลงและใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลงดว้ยบทเพลงท่ีหลากหลาย
รูปแบบ 
 

 การร้องและการบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบกบัการ
ร้อง 

-    บทเพลงพื้นบา้น  บทเพลงปลุกใจ 
-    บทเพลงไทยเดิม 
-    บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว 
-    บทเพลงรูปแบบ A B A 
-    บทเพลงประกอบการเตน้ร า 

๔.  จดัประเภทของวงดนตรีไทย 
 

 วงดนตรีพื้นเมือง 
 วงดนตรีไทย 
 วงดนตรีสากล 

๕.  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบท
เพลงท่ีมีความเร็วของจงัหวะและความดงั-เบา
แตกต่างกนั 
 

 การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง 
- จงัหวะกบัอารมณ์เพลง 
- ความดงั-เบากบัอารมณ์เพลง 
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มาตรฐาน  ศ  ๒.๑  (ต่อ) 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๖.  เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟัง
ดนตรีแต่ละประเภท 

 ความแตกต่างของอารมณ์เพลง 
 

๗.  น าเสนอตวัอยา่งเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และ
อภิปรายลกัษณะเด่นท่ีท าใหง้านนั้นน่าช่ืนชม 

 การน าเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ 

๘.  ใชเ้กณฑส์ าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรี
หรือเพลงท่ีฟัง 
 

 การประเมินคุณภาพของบทเพลง 
- คุณภาพดา้นเน้ือหา 
- คุณภาพดา้นเสียง 
- คุณภาพดา้นองคป์ระกอบดนตรี 

9.  ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีอยา่ง
ระมดัระวงัและรับผดิชอบ 
 

 การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีของตน 

 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  อธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพล
ของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย 
 

 บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
- บทบาทดนตรีในสังคม 
- อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

๒.  ระบุความหมายหลากหลายของ
องคป์ระกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างกนั 

 องคป์ระกอบของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม 
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มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์ คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงช่ือดงัท่ีมีผลต่อการ
โนม้นา้วอารมณ์หรือความคิดของผูช้ม 
 

- การปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้ม 
- ประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ 
- การพฒันารูปแบบของการแสดง 
- อิทธิพลของนกัแสดงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูช้ม  

๒. ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการ
แสดง 

- นาฏศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง 
- ภาษาท่าและการตีบท 
- ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์ 
- ระบ าเบด็เตล็ด 
- ร าวงมาตรฐาน 

๓. แสดงนาฏศิลป์ และละครในรูปแบบต่างๆ - รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
-นาฏศิลป์พื้นบา้น 
- นาฏศิลป์นานาชาติ 

๔. ใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการ
ผลิตการแสดง 

-  บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆในการจดัการแสดง 
- การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจ โดยแบ่งฝ่าย
และหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

๕. ใชห้ลกัเกณฑง่์ายๆท่ีก าหนดใหใ้นการพิจารณา
คุณภาพการแสดงท่ีชม โดยเนน้เร่ืองการใชเ้สียง 
การแสดงท่าและการเคล่ือนไหว 

- หลกัในการชมแสดง 

 
มาตรฐาน ๓.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบา้นละครไทยและละครพื้นบา้น 

-  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบา้นละครไทยและละครพื้นบา้น 

๒. บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั -  ประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง   รายวชิา ทศันศิลป์ ๑ 
รหัสวชิา ศ ๒๑๑๐๑     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์
วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต ์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. บรรยายความแตกต่าง และความคลา้ยคลึงกนัของ
งานทศันศิลป์ และส่ิงแวดลอ้มโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศัน
ธาตุ 
๒. ระบุและบรรยายหลกัการออกแบบงานทศันศิลป์ 
โดยเนน้ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความ
สมดุล 
๓. วาดภาพทศันียภาพ แสดงใหเ้ห็นระยะไกลใกล ้เป็น  
๓ มิติ 
๔. รวบรวมงานป้ันหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเร่ืองราว ๓ 
มิติ โดยเนน้ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและการ
ส่ือถึงเร่ืองราวของงาน 
๕.ออกแบบรูปภาพสัญลกัษณ์หรือกราฟิกอ่ืนๆในการ
น าเสนอความคิดและขอ้มูล 
๖. ประเมินงานทศันศิลป์และบรรยายถึงวธีิการ
ปรับปรุงงานของตนเองละผูอ่ื้นโดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนด 

•  ความแตกต่าง และความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุ
ในงานทศันศิลป์และส่ิงแวดลอ้ม 
 
• ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล 
 
• หลกัการวาดภาพ แสดงทศันียภาพ 
 
• เอกภาพความกลมกลืนของเร่ืองราวในงานป้ันหรือ
งานส่ือผสม 
 
• การออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ หรืองานกราฟิก 
• การประเมินงานทศันศิลป์ 

 
มาตรฐาน ศ ๑.๒   เขา้ใจความส าพนัธ์ ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน 
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. ระบุและบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบงาน
ทศันศิลป์ของชาติและของทอ้งถ่ินตนเองจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั 
๒. ระบุและเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ของภาคต่างๆใน
ประเทศไทย 
๓. เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงคใ์นการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ของวฒันธรรมไทยและสากล 

•  ลกัษณะ รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ิน 
 
•  งานทศันศิลป์ภาคต่างๆในประเทศไทย 
 
•  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทย
และสากล 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวดั/ สาระการเรียนรู้แกนกลาง   รายวชิา  ดนตรี นาฏศิลป์ 
สาระที ่๒    ช้ัน  มัธยมศึกษาป่ีที ่ ๒   รหัสวชิา  ศ  ๒๒๑๐๒    

มาตรฐาน  ศ ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  เปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรีท่ีมา
จากวฒันธรรมต่างกนั 

 องคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่างๆ 

๒.  อ่าน เขียน ร้องโน๊ตไทยและโน๊ตสากลท่ีมี
เคร่ืองหมายแปลงเสียง 

 เคร่ืองหมายและสัญญาลกัษณ์ทางดนตรี 
- โน๊ตจากเพลงไทยอตัราจงัหวะสองชั้น 
- โนต้สากล (เคร่ืองหมายแปลงเสียง) 

๓.  ระบุปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคง์านดนตรี 

 เทคนิคและการแสดงออกในการ 
- จินตนาการในการสร้างสรรคบ์ทเพลง 
- การถ่ายทอดเร่ืองราวความคิดในบทเพลง 

๔.  ร้องเพลงและเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง  เทคนิคการร้องและการบรรเลงดนตรี 
- การร้องและบรรเลงเด่ียว 
- การร้องและการบรรเลงเป็นวง 

๕.  บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมี
ต่อบทเพลงท่ีฟัง 

 การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกใน 
บทเพลง 

๖.  ประเมินพฒันาการทกัษะทางดนตรีของ
ตนเองหลงัจากการฝึกปฏิบติั 

 การประเมินความสามารถทางดนตรี 
- ความถูกตอ้งในการบรรเลง 
- ความแม่นย  าในการอ่านในการอ่านเคร่ืองหมายและ

สัญญาลกัษณ์ 
- การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและการบรรเลง 

๗.  ระบุงานอาชีพต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี
และบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง 

 อาชีพทางดา้นดนตรี 
 บทบาทของดนตรีธุรกิจบนัเทิง 
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มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล    
   

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีใน
วฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ 

 ดนตรีในวฒันธรรมต่างประเทศ 
- บทบาทของดนตรีในวฒันธรรม 
- อิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรม 

๒.  บรรยายอิทธิพลของวฒันธรรมและ
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของ
ดนตรีในประเทศไทย 

 เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลง
ทางดนตรีในประเทศ 

- การเปล่ียนแปลงทางการเมืองกบังานดนตรี 
- การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยกีบังานดนตรี 

 
มาตรฐาน ๓.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืนๆ กบั
การแสดง 

- ศิลปะแขนงอ่ืนๆ กบัการแสดง 
   - แสง สี เสียง 
   - ฉาก 
   - เคร่ืองแต่งกาย 
   - อุปกรณ์ 

๒. สร้างสรรคก์ารแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบ
นาฏศิลป์และการละคร 

- หลกัและวธีิการสร้างสรรคก์ารแสดงโดยใช้
องคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร 

๓.วเิคราะห์การแสดงของตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้
นาฏยศพัยห์รือศพัทท์างการละครท่ีเหมาะสม 

-หลกัและวธีิการวเิคราะห์การแสดง 

๔.เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง 
 

- วธีิการวเิคราะห์ วจิารณ์การแสดง นาฏศิลป์ และการ
ละคร 

- ร าวงมาตรฐาน 
๕. เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหวา่งนาฏศิลป์และการ
ละครกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

- ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวชิา ทศันศิลป์ ๒  
รหัสวชิา ศ ๒๒๑๐๑     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์
วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต ์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. อภิปรายเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบและแนวคิด
ของงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมา 

• รูปแบบของทศันธาตุ และแนวคิดในงานทศันศิลป์ 

๒. บรรยายเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใชว้สัดุอุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ของศิลปิน 

• ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้
วสัดุ อุปกรณ์ในงานทศันศิลป์ของศิลปิน 

๓. วาดภาพดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือ
ความหมายและเร่ืองราวต่างๆ 

• เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมาย 
 

๔. สร้างเกณฑใ์นการประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ • การประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ 

๕. น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันางาน • การพฒันางานทศันศิลป์ 
• การจดัท าแฟ้มสะสมงาน 

๖. วาดภาพแสดงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร • การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
๗. บรรยายวธีิการใชง้านทศันศิลป์ในการโฆษณาเพื่อ
โนม้นา้วใจและน าเสนอตวัอยา่งประกอบ 

• งานทศันศิลป์ในการโฆษณา  
 

 
มาตรฐาน ศ ๑.๒   เขา้ใจความส าพนัธ์ ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน 

ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑. ระบุและบรรยายเก่ียวกบัวฒันธรรมต่างๆท่ีสะทอ้นถึง
งานทศันศิลป์ในปัจจุบนั 

• วฒันธรรมท่ีสะทอ้นในงานทศันศิลป์ปัจจุบนั 

๒. บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทศันศิลป์ของ
ไทยในแต่ละยคุสมยัโดยเนน้แนวคิดและเน้ือหาของงาน 

• งานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยั 

๓. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทศันศิลป์
ท่ีมาจากวฒันธรรมไทยและสากล 

• การออกแบบงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมและสากล 
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๔ ๔ 
๔ 

๔ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวชิาดนตรี นาฏศิลป์ 
สาระที ่๒    ช้ัน  มัธยมศึกษาป่ีที ่ ๓   รหัสวชิา  ศ  ๒๓๑๐๒    

มาตรฐาน  ศ  ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  เปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ีใชง้านดนตรี
และงานศิลปะอ่ืน 

 การเปรียบเทียบองคป์ระกอบในงานศิลปะ 
   -   การใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคง์านดนตรีและ
ศิลปะแขนงอ่ืน 
   -  เทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรคง์านดนตรีและศิลปะแขนง
อ่ืน 

๒.  ร้องเพลงเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเนน้
เทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และ
คุณภาพเสียง 

 เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้องและบรรเลงดนตรี
เด่ียวและรวมวง 

๓.  แต่งเพลงสั้นๆ จงัหวะง่ายๆ   อตัราจงัหวะ     ๒      และ      ๔     
 การประพนัธ์เพลงในอตัราจงัหวะ   ๒   และ  
  ๔ 

๔.  อธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบ
ดนตรีในการสร้างสรรคง์านดนตรีของตนเอง 

 การเลือกใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคบ์ทเพลง 
- การเลือกจงัหวะเพื่อสร้างสรรคบ์ทเพลง 
- การเรียบเรียงท านองเพลง 

๕.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงาน
ดนตรีของตนเองและผูอ่ื้น 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง 
- ส าเนียง                          -    อตัราจงัหวะ 
- รูปแบบบทเพลง            -    การประสานเสียง 
- เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง 

๖.  อธิบายเก่ียวกบัอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อ
บุคคลและสังคม 
 

 อิทธิพลของดนตรี 
- อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล 
- อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม 

๗.  น าเสนอหรือจดัการแสดงดนตรีท่ี
เหมาะสมโครงการบูรณาการกบัสภาวะการ
เรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ 

 การจดัการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 
 -  เลือกวงดนตรี                              -    การเลือกเพลง 
 -  การเลือกและจดัเตรียมสถานท่ี   -  การเตรียมบุคลากร 
 -  การเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ       -  การจดัรายการแสดง 
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มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  บรรยายววิฒันาการของดนตรีแต่ละยคุสมยั  ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ 

 ประวติัดนตรีตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆ 

๒.  อภิปรายลกัษณะเด่นท่ีท าใหง้านดนตรีนั้นไดรั้บการ
ยอมรับ 

 ปัจจยัท่ีท าใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ 

 

มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.  ระบุโครงสร้างของบทละคร โดยใชศ้พัท์
ทางการละคร 

- องคป์ระกอบของบทละคร  
   - โครงเร่ือง 
   - ตวัละครและการวางลกัษณะนิสัยของตวัละคร 
    - ความคิดหรือแก่นของเร่ือง 
    - บทสนทนา 

๒.ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครท่ี
เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบการแสดง
อากปักิริยาของผูค้นในชีวติประจ าวนัและใน
การแสดง 

- ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ 
   - ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ 
   - ภาษาท่าทีมาจากการประดิษฐ์ 
   - ร าวงมาตรฐาน  

๓. มีทกัษะในการใชค้วามคิดในการพฒันา
รูปแบบการแสดง 

   - รูปแบบการแสดง             - การแสดงเป็นหมู่ 
   - การแสดงเด่ียว                  - การแสดงละคร 
   - การแสดงเป็นชุดเป็นตอน  

๔.มีทกัษะในการแปลความและการส่ือสารผา่น
การแสดง 

-การประดิษฐท์่าร าและท่าทางประกอบการแสดง 
    - ความหมาย                        - ความเป็นมา 
    - ท่าทางท่ีใชใ้นการประดิษฐท์่าร า 

๕. วจิารณ์เปรียบเทียบนาฏศิลป์ ท่ีมีความ
แตกต่างกนั โดยใชค้วามรู้เร่ืององคป์ระกอบ
นาฏศิลป์ 

- องคป์ระกอบนาฏศิลป์ 
   - จงัหวะท านอง                   - การเคล่ือนไหว 
   - อารมณ์และความรู้สึก       - ภาษาท่า นาฏยศพัท ์
   - รูปแบบของการแสดง        - การแต่งกาย 

๗.น าเสนอแนวคิดจากเน้ือเร่ืองของการแสดงท่ี
สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

- ละครกบัชีวติ 
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มาตรฐาน ๓.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑.ออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์ และเคร่ือง
แต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์ และละครท่ีมาจาก
วฒันธรรมต่างๆ 

- การออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์ และเคร่ืองแต่งกาย
เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ 

๒.อธิบายความส าคญัและบทบาทของนาฏศิลป์
และการละครในชีวติประจ าวนั 

- ความส าคญัและบทบาทของนาฏศิลป์ และการละครใน
ชีวติประจ าวนั 

๓.แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ - การอนุรักษน์าฏศิลป์ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั/สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวชิา ทศันศิลป์ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      รหัสวชิา ศ ๒๓๑๐๑     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์  
 วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ  
 ช่ืนชม และประยกุต ์ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑. บรรยายส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดย
ใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ และหลกัการออกแบบ 

•  ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้ม และ
งานทศันศิลป์ 

๒. ระบุบรรยายเทคนิควธีิการของศิลปินในการสร้างงาน 
ทศันศิลป์ 

•  เทคนิควธีิการของศิลปินในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

๓. วเิคราะห์และบรรยายวธีิการใชท้ศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองใหมี้
คุณภาพ 

•  วธีิการใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในงาน
สร้างงานทศันศิลป์ 
 

๔. มีทกัษะในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์อยา่งนอ้ย ๓ 
ประเภท 

•  การสร้างงานทศันศิลป์ทั้งไทยและสากล 
 

๕. มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่างๆในการสร้างงาน
ทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ 

•  การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้างงานส่ือผสม 

๖. สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ และจินตนาการ 

•  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 

๗. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว
โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบ 

•  การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ และหลกัการ
ออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 

๘.วเิคราะห์และอภิปราย รูปแบบ เน้ือหา และคุณค่าใน
งานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น หรือของศิลปิน 

•  การวเิคราะห์รูปแบบเน้ือหาและคุณค่าในงาน
ทศันศิลป์ 

9. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ
โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย 

•  การใชเ้ทคนิค วธีิการท่ีหลากหลายสร้างงาน
ทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 

๑๐. ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ี
จ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆ 

•  การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 

๑๑.เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดข้ึน อยา่ง
เหมาะสมและน าไปจดันิทรรศการ 

•  การจดันิทรรศการ 
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มาตรฐาน ศ ๑.๒   เขา้ใจความส าพนัธ์ ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน 
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑. ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้น
คุณค่าของวฒันธรรม 

•  งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของ
วฒันธรรม 

๒. เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละ
ยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 
 

•  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั
ของวฒันธรรมไทยละสากล 
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โครงสร้างรายวชิา 
ศิลปะ   
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โครงสร้างรายวชิาศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑  รหัสวชิา ๑๑๑๐๑ 
สาระทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ๑.๑ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๑.๑ ป.๑/๑ ๑.  รูปร่าง มีลกัษณะเป็น ๒ มิติ คือ กวา้ง 
และยาว 

•  รูปร่างรอบตวั ๕ ๗ 

๒ ศ ๑.๑ ป.๑/๒ ๒.  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัจะมี 
ลกัษณะท่ีสวยงามถา้ช่วยกนับ ารุงรักษา 

•  ความประทบัใจ 
      ในโรงเรียน 

๗ 9 

๓ ศ ๑.๑ ป.๑/๓ ๓.  วสัดุ อุปกรณ์งานทศันศิลป์มีราคาแพง 
ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงัและช่วยกนัรักษา 

•  การใชเ้คร่ืองมือ ๗ ๘ 

๔ ศ ๑.๑ ป.๑/๔ ๔.  การทดลองใชสี้ดว้ยเทคนิคง่ายๆ จะท า 
ใหไ้ดง้านทศันศิลป์ท่ีแปลกตา 

•  การทดลองใชสี้ ๗ 9 

๕ ศ ๑.๑ ป.๑/๕ ๕.  การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติดว้ย
ความรู้สึกท่ีประทบัใจเป็นการวาดภาพจาก
จินตนาการ 

•  วาดภาพ
ธรรมชาติ 
ตามจินตนาการ 

๗ 9 

 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ศ ๑.๒ ป.๑/๑ ๖  งานทศันศิลป์พื้นบา้นเป็นงานศิลปะท่ี
ควรอนุรักษ ์

• งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 
 - ของเล่นจากใบ
มะพร้าว 
 - แหวน,นาฬิกาใบ
มะพร้าว 

๗ ๘ 

รวม ๔๐ ๕๐ 
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สาระดนตรี  
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่า 
ดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๒.๑ ป.๑/๑ ๑.  เสียงท่ีอยูร่อบๆตวัเรา แบ่งออกเป็นเสียง
ท่ีเกิดจากธรรมชาติ และเสียงท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน นอกจากน้ียงัมีเสียงท่ีเกิดจากการเล่น
เคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ ซ่ึงถือเป็นเสียงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน 

• เส้นสายลายเสียง ๓ ๓ 

๒ ศ ๒.๑ ป.๑/
๓,ป.๑/๔,ป.๑/
๕,ป.๑/๒ 

ระดบัเสียง ดงั-เบา (Dynamic)   อตัรา
ความเร็วของจงัหวะ (Tempo) การบอก
ลกัษณะของเสียง ดงั-เบา และความชา้-เร็ว 
เพลงง่าย ๆ ท าใหรู้้ถึงความแตกต่างของเพลง 
และเกิดการสร้างสรรคผ์ลงานทางดนตรี 

• จงัหวะพร้อม
เพรียง 

๓ ๓ 

๓ ศ ๒.๑ ป.๑/๓, 
ป.๑/๔ 
 
 

๓.  การอ่าน การท่องบทกลอนประกอบ
จงัหวะ และการร้องเพลงประกอบจงัหวะ  
ร้องเพลงง่าย ๆ ช่วยใหมี้ความเขา้ใจ และ
ซาบซ้ึงในเสียงเพลง  

•   ร้อยเรียงขบัขาน ๔ ๕ 

๔ ศ ๒.๑ ป.๑/๓, 
ป.๑/๔ 
 

๔.  การร้องเพลง เคาะจงัหวะ การ
เคล่ือนไหวประกอบบทเพลงตามความดงั-
เบาของบทเพลง ตามความชา้-เร็ว ของ
จงัหวะ เป็นกิจกรรมสร้างสรรคท์างดนตรี 

•   กงัวาน
สร้างสรรค ์

๔ ๕ 

๕ ศ ๒.๑ ป.๑/๓, 
ป.๑/๔.ป.๑.๕ 
 

๕.  เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น 
 เพลงส าคญั (เพลงชาติไทย) (เพลงสรรเสริญ
พระบารมี) เป็นเพลงท่ีใชบ้อกความเก่ียวขอ้ง
ของเพลงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

•  กล่อมขวญัดว้ย
เสียงเพลง 

๓ ๔ 
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มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ศ ๒.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

๖. การเล่าถึงต านานเพลงในทอ้งถ่ิน เป็น
การสืบสานวฒันธรรมไทย 

•   เล่าขานต านานเพลง ๓ ๔ 

๗ ศ ๒.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

๗. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีทอ้งถ่ิน เป็น
การสืบสานวฒันธรรมไทย 

•   ดนตรีบรรเลงใน
ทอ้งถ่ิน 

๓ ๔ 

 

สาระนาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชอบและประยกุต ์ใชใ้น 
 ชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๘ ศ ๓.๑ ป.๑/
๑,ป.๑/๒ 
 

๘. การเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งมี
รูปแบบ ตอ้งบงัคบัอวยัวะต่างๆให้
เคล่ือนไหวตามจงัหวะ และรูปแบบท่ี
ตอ้งการ 

•  ฟังเสียงเพลงเคล่ือนไหว       ๔ ๕ 

9 ศ ๓.๑ ป.๑/
๑,ป.๑/๒ 

9. การเคล่ือนไหวของคนและสัตว์
สามารถน ามาประดิษฐท์่าทางร่ายร า
ประกอบจงัหวะ และแสดงทางนาฏศิลป์
ไดง้ดงามอยา่งมากมาย  

•  ตั้งใจประดิษฐท์่าร า 
   -  เพลงชา้ง  
 

๔ ๕ 

๑๐ ศ ๓.๑ ป.๑/
๒,ป.๑/๓ 

๑๐. มรรยาทในการชมการแสดง  ช่วย
ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่ผูแ้สดง และฝึก
การเป็นผูช้มท่ีดี 

•  มรรยาทตอ้งจ า 
 

๒ ๔ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 
ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๑ ศ ๓.๒ ป.๑/
๖,ป.๑/๗ 
 

๑๑. การละเล่นของเด็กไทย มีวธีิการ 
และกติกาการเล่ท่ีควรศึกษา เพราะเป็น
การแสดงออกท่ีเกิดจากการละเล่นท่ี
สนุกสนาน และเพลิดเพลินของเด็กไทย
ในทอ้งถ่ิน 

•  การละเล่นเด็กไทย      ๔ ๔ 

๑๒ ศ ๓.๑ ป.๑/
๑,ป.๑/๒ 

๑๒. การแสดงความความช่ืนชมใน
ศิลปะการแสดงดา้นนาฏศิลป์ เป็น
สนบัสนุนสุนทรียข์องนาฏศิลป์ไทย 

•  สุนทรียของนาฏศิลป์ ๓ ๔ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ รหัสวชิา ๑๒๑๐๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สาระ ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์
วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๑.๑ป.๒/๑ •  รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงรอบตวัท่ีมีลกัษณะ
เป็น ๒ และ ๓ มิติ 

•  การวาดภาพรูปร่าง 
รูปทรง 

๔ ๕ 

๒ ศ ๑.๑ป.๒/๒ •  ทศันธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม และงาน
ทศันศิลป์ ประกอบด้วย เส้น สี รูปร่าง 
และรูปทรง 

•  งานป้ัน เส้น สี  
รูปร่างและรูปทรง 

๔ ๕ 

๓ ศ ๑.๑ป.๒/๓ •  รูปร่าง และรูปทรงของงานทศันศิลป์ท่ี
สวยงาม มีพื้นฐานจากทศันธาตุ 

•  งานพิมพภ์าพ 
เส้น รูปร่าง 

๔ ๕ 

๔ ศ ๑.๑ป.๒/๔ •  การมีทักษะพื้นฐานในการใช้ว ัสดุ 
อุปกรณ์ จะช่วยสร้างงานทศันศิลป์ ๓ มิติ
ท่ีมัน่คง 

•  การใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
สร้างงาน 

๕ ๕ 

๕ ศ ๑.๑ป.๒/๕ •  ภาพปะติด เป็นงานทัศนศิลป์ท่ีสร้าง
จากการตดั หรือฉีกกระดาษ 

•  ภาพปะติด ๕ ๕ 

๖ ศ ๑.๑ป.๒/๖ •  ความสัมพนัธ์ครอบครัวของฉัน และ
เพื่อนบ้าน เ ป็นพื้นฐานของการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

•  ภาพวาดครอบครัว
ของฉนัและเพื่อน 

๕ ๕ 

๗ ศ ๑.๑ป.๒/๗ •  เน้ือหาเร่ืองราวของส่ิงท่ีมองเห็น เป็น
แรงบนัดาลใจท่ีซ่อนอยูใ่นงานทศันศิลป์ 

•  การวาดภาพเพื่อน
บา้น 

๕ ๕ 

๘ ศ ๑.๑ป.๒/๘ • งานโครงสร้างท่ีแสดงการเคล่ือนไหว 
เป็นงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค ์

•  งานโครง สร้าง ๔ ๕ 
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มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

9 ศ ๑ .๒  ป .
๒/๑ 

•  งานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน เป็น
พื้นฐานส าคญั ก่อใหเ้กิดผลงานท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค ์

• ของเล่นจากธรรมชาติ 
 - ของเล่นจากใบมะพร้าว 
ปลาปักเป้ากงัหนัลม 
 -ของเล่นจากกะลา  
  - เคร่ืองเคาะจงัหวะจากกะลา  

     ๔ ๑๐ 

                                                                   รวม       ๔๐ ๕๐ 

สาระดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๒.๑ ป.๒/๑,ป.
๒/๒,ป.๒/๓ 
ศ ๒.๒ ป.๒/๑ 

๑.  การศึกษาวธีิการท าใหเ้กิดเสียงช่วยใหเ้ขา้ใจ  
การก าเนิดเสียงจากเคร่ืองดนตรี  ดีด สี ตี เป่า และ
สามารถใชเ้คร่ืองดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• เรียนรู้เร่ือง
เสียง  

     ๓ ๔ 

๒ ศ ๒.๑ ป.๒/๒ ๒.  การฝึกโสตประสาทเพื่อจ าแนกเสียง สูง-ต ่า ดงั-
เบา ยาว-สั้น ของจงัหวะเป็นส่ิงส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั         
การด าเนินชีวติประจ าวนัของมนุษย ์จงัหวะการพดู  
การหายใจเป็นจงัหวะสามญั 

•  พร้อม
เพรียงจงัหวะ 

๓ ๔ 

๓ ศ  ๒ . ๑  ป . ๒ /
๒,ป.๒/๓,ป.๒/
๕ 

๓.  การขบัเพลงท่ีถูกตอ้งตามจงัหวะ และท านอง
เพลง  โดยฝึกอ่านเน้ือร้องให้ถูกตอ้ง  แบ่งวรรค
ตอน นองเพลงและฝึกออกเสียงใหช้ดัเจนตามเสียง
พยญัชนะ สระวรรณยกุต ์เสียงควบกล ้าต่างๆ  เพื่อ
การเล่นดนตรี และร้องเพลงไดไ้พเราะยิง่ข้ึน 

•  ส าเนียงขบั
ร้อง 

๓ ๕ 

๔ ศ  ๒ . ๑  ป . ๒ /
๒,ป.๒/๔,ป.๒/
๕ 

๔.  การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง การ
เคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาในบทเพลง ดว้ยการ
เคาะจงัหวะ หรือเคล่ือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของเพลงเป็นการตอบสนองทางดนตรี 

•  ท านองลีลา ๓ ๔ 
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มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๕ ศ  ๒ .๒  ป .
๒/๑,ป.๒/๒ 

๕.  ความหมาย และความส าคญั ของเพลงท่ีไดย้นิ 
เช่นเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ บทเพลงในทอ้งถ่ิน 
เป็นการใชเ้พลงเพื่อส่ือภาษา และกระตุน้ความรู้สึก 

•  ส่ือภาษา
สร้างสรรค ์

๓ ๔ 

๖ ศ  ๒ .๒  ป .
๒/๒ ,ป.๒/
๒ 

๖.  ลกัษณะของเสียงร้อง ลกัษณะของเสียงเคร่ือง
ดนตรีท่ีใชใ้นบทเพลงในโอกาสส าคญั พิเศษ ของ
โรงเรียน วนัส าคญัของชาติ  ความไพเราะเกิดจากการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรี ท านอง จงัหวะ และเกิดจากการ
ขบัร้อง 

•  เพลงส าคญั
เพื่อไทย 

๓ ๔ 

สาระนาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๗ ศ ๓.๑ ป.๒/
๑ 

๗.  การเคล่ือนไหวอยา่งมีรูปแบบ เช่น การนัง่ การ
ยนื 
การเดิน การประดิษฐท์่าจากการเคล่ือนไหว อยา่งมี
รูปแบบเป็นการส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ และ
น าเพลงมาใชป้ระกอบการเคล่ือนไหวของร่างกาย
เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน  โดยเลือกเพลงท่ีมี
จงัหวะท านองท่ีท าท่าประกอบไดง่้าย 

•  สร้างสรรค ์
ท่าทาง 

     ๔ ๔ 

๘ ศ ๓.๑ ป.๒/
๒ 

๘.  การแสดงท่าทางอยา่งอิสระเป็นการเคล่ือนไหว
ร่างกายตามความรู้สึก เป็นการสร้างสรรคใ์นการ
ประดิษฐท์่าร า ง่าย ๆ  ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

•  ภาษาท่าร า 
•  เพลงท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  

๓ ๓ 

9 ศ ๓.๑ ป.๒/
๒ ,ป . ๒ /
๓,ป.๒/๕ 

9.  การฝึกภาษาท่า ส่ือความหมายแทนอากปักิริยา 
และการฝึกนาฏยศพัทเ์ป็นหลกัและวธีิการขั้น
พื้นฐาน ในการปฏิบติัท่าร าของนาฏศิลป์   

•  ร่ายร าส่ือ 
ความหมาย 

๓ ๔ 
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ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑๐ ศ ๓.๑ ป.๒/
๓ ,ป . ๒ /
๔,ป.๒/๔ 

๑๐.  การใชภ้าษาท่า และนาฏยศพัทป์ระกอบ
จงัหวะง่าย ๆ เป็นการประดิษฐท์่าร าเร่ิมตน้ท่ีให้
ความสนุกสนาน และสวยงาม 

•  กรีดกราย ร่ายร า ๓ ๓ 

๑๑ ศ ๓.๑ ป.๒/
๓ ,ป . ๒ /
๔,ป.๒/๕ 

๑๑.  มารยาทในการชมการแสดง การเขา้ชม หรือมี

ส่วนร่วม 

•  ช่ืนชมศิลปะ
ไทย 

๓ ๓ 

 

มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์  ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๒ ศ ๓.๒,ป.
๒/๑ 

๑๒.  การศึกษาการละเล่นพื้นบา้น เร่ืองวธีิการ 
กติกาการเล่นท าใหไ้ดเ้รียนรู้ และอนุรักษน์าฏศิลป์
ไทย   

•  สุนทรีนาฏศิลป์
ไทย 

๓ ๔ 

๑๓ ศ ๓.๑ ป.๒/
๒, 

๑๓.  การศึกษา เร่ืองราว ท่ีมาของการละเล่น
พื้นบา้น วธีิการ กติกาการเล่นท าใหไ้ดเ้รียนรู้ และ
อนุรักษน์าฏศิลป์ไทย   

•  ประโยชน์และ
การเป็นผูช้มท่ีดี 

๓ ๔ 

                                                                   รวมตลอดทั้งปี ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ รหัสวชิา ๑๓๑๐๑ 
สาระ ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

ล าดั
บที ่

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๑.๑ ป.๓/๑ ๑.  การพูดถึงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์เป็นพื้นฐาน
ของการบรรยาย 

•  รูปร่าง  รูปทรง ๓ ๔ 

๒ ศ ๑.๑ ป.๓/
๒ 

๒. วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานทศันศิลป์
แต่ละประเภทมีความแตกต่างกนั 

•  โรงเรียนของเรา ๓ ๔ 

๓ ศ ๑.๑ ป.๓/
๓ 

๓. ทศันธาตุของส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติ
และงานทัศนศิลป์ มีพื้นฐานจากเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง และพื้นผวิท่ีแตกต่างกนั 

•  การวาดภาพโดย
ใชเ้ส้น สี รูปร่าง       
รูปทรง และพื้นผวิ 

๓ ๕ 

๔ ศ ๑.๑ ป.๓/
๔ 

๔.  การมีความประทบัใจจากส่ิงรอบตวัๆ 
ช่วยใหก้ารวาดภาพระบายสีสวยงาม 

•  การวาดภาพระบาย
สีส่ิงของรอบตวั 

๓ ๕ 

๕ ศ ๑.๑ ป.๓/
๕ 

๕ . การมีทักษะพื้นฐานในการใช้ว ัสดุ 
อุปกรณ์ ช่วยใหผ้ลงานป้ันสร้างสรรค ์

•  วสัดุอุปกรณ์ใน 
งานป้ัน 

๔ ๔ 

๖ ศ ๑.๑ ป.๓/๖ ๖.  การใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สีและพื้นผิว
วาดภาพเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
จากเหตุการณ์ชีวติจริง 

•   การวาดภาพโดย
ใช ้ เส้น สี ใหเ้กิด
พื้นผวิ 

๔ ๕ 

๗ ศ ๑.๑ ป.๓/
๗ 

๗.  การใช้ว ัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคท่ี
แตกต่างกนั เป็นการสร้างงานทศันศิลป์ ท่ี
สร้างสรรค ์

•  การใชเ้ทคนิควาด
ภาพ 

๔ ๔ 

๘ ศ ๑.๑ ป.๓/
๗ 

๘.  ความช่ืนชมและปรับปรุงแก้ไขเป็น
พื้นฐานในการยอมรับผูอ่ื้น 

•   การปรับปรุง
ผลงานตนเอง 

๓ ๓ 

9 ศ ๑.๑ ป.๓/
๗ 

9.  การจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุใน
งานทศันศิลป์เป็นการจดัองคป์ระกอบ 

•  การจดักลุ่มของ 
ภาพวาด 

๔ ๔ 

๑๐ ศ ๑.๑ ป.๓/
๗ 

๑๐. พื้นฐานการออกแบบ คือการจดัรูปร่าง •  การออกแบบ
รูปร่าง 

๓ ๔ 
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มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑๑ ศ ๑.๒ ป.๓/
๑ 

๑.  งานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน สืบทอดมา 
จากบรรพบุรุษ 

•  งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 
   -  การสานกระจบั
จากใบมะพร้าว 

๓ ๔ 
 

๑๒ ศ ๑.๒ ป.๓/
๒ 

๒.  ว ัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้การสร้างงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน ท ามาจากส่ิงใกลต้วั 

•  งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 
-  วสัดุท่ีใชส้านกงัหนั
ของเล่นจากใบ
มะพร้าว 

๓ ๔ 

                                                              รวม ๔๐ ๕๐ 
 

สาระ ดนตรี นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี  
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๒.๑ ป.๓/๑ ๑.  รูปร่าง ลกัษณะของเคร่ืองดนตรี 
ท าใหเ้กิดส่วนประกอบและคุณภาพของ
เสียงดนตรีท่ีแตกต่างกนั 

•  เคร่ืองดนตรี  
 

      ๒ ๓ 

๒ ศ ๒.๑ ป.๓/๒ ๒.  การใชรู้ปภาพ หรือตวัโนต้สากลแทน
สัญลกัษณ์ หรือคุณสมบติัของเสียง(สูง-ต ่า 
- ดงั-เบา-- ยาว-สั้น) และแทนรูปจงัหวะ 

• สัญลกัษณ์ทางดนตรี ๓ ๓ 

๓ ศ ๒.๑ ป.๓/๓ ๓.  เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงประจ าโรงเรียนเป็นเพลงท่ีใช้
แสดงบทบาทหนา้ท่ีของบทเพลงท่ีส าคญั      
 

•  เพลงส าคญัในชีวติ ๔ ๕ 
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ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๔ ศ ๒.๑ ป.๓/๓ ๔.  การขบัร้องเด่ียวและหมู่ ใหส้อดคลอ้ง
กบัการบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง
จะสร้างความไพเราะในการรับฟัง 

•  การขบัร้องเพลง ๓ ๕ 

๕ ศ ๒.๑ ป.๓/๔ ๕.  การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบท
เพลง การบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบ
เพลง และท านองเพลงแต่ละท านองข้ึนอยู่
กบัอารมณ์และความรู้สึกของผูแ้ต่ง 

•  อารมณ์เพลง ๒ ๓ 

๖ ศ ๒.๑ ป.๓/๖ ๖.  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียง
ร้องและเสียงดนตรี โดยพิจารณาจาก 
คุณภาพเสียงร้อง คุณภาพเสียงดนตรี ท่ี
ช่วยใหเ้พลงไพเราะ 

•  เพลงไทยไพเราะ ๓ ๓ 

๗ ศ ๒.๑ ป.๓/๗ ๗.  ดนตรีสามารถใชใ้นโอกาสพิเศษต่าง 
ๆ  เช่น ดนตรีในงานร่ืนเริง ในการเฉลิม
ฉลองวนัส าคญัของชาติ ช่วยให้
บรรยากาศในงานร่ืนเริงสนุกสนาน 

• ดนตรีในงานร่ืนเริง ๓ ๔ 

 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์ วเิคราะห์  วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
ดนตรีถ่ายทอด ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชชี้วติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๘ ศ ๒.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๘.  เอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถ่ิน 
ประกอบ ดว้ย ลกัษณะเสียงร้อง ภาษา  
และเน้ือหาในบทร้อง เคร่ืองดนตรี และ
การบรรเลง วงดนตรีในทอ้งถ่ิน 

•  เสียงดนตรีใน
ทอ้งถ่ิน 

      ๓ ๔ 

9 ศ ๒.๑ ป.๓/๑ 9.  ดนตรีแสดงเร่ืองราว ความส าคญัใน
ชีวติประจ าวนั  และวาระส าคญัของ 
การด าเนินชีวติในทอ้งถ่ิน 

•  เสียงดนตรีใน
ทอ้งถ่ิน 

      ๓ ๗ 
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สาระนาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์ วเิคราะห์  วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชชี้วติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑๐ ศ ๓.๑ ป.๓/
๑ 

๑๐.  การประดิษฐท์่าร าในการร าวง
มาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์  หรือ
สถานการณ์ท่ีก าหนดใหท้ าใหเ้กิดการ
เคล่ือนไหวในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

•  จินตนาการ
สร้างสรรค ์

     ๔ ๓ 

๑๑ ศ ๓.๑ ป.๓/
๑,ป.๓/๖ 

๑๑.  แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบ
นาฏศิลป์  ตอ้งใชห้ลกัและวิธีการปฏิบติัของ
นาฏศิลป์ เช่น การฝึกนาฏยศพัทส่์วนขา  การ
ฝึกภาษาท่าเพื่อส่ืออารมณ์ของมนุษย ์       

•  สารพนับทบาท      ๔ ๔ 

๑๒ ศ ๓.๑ ป.๓/
๒ ,ป . ๓ /
๕ ,ป . ๓ /
๕,ป.๓/๖ 

๑๓. หลกัในการชมการแสดง ผูแ้สดงตอ้ง
แสดงใหเ้ตม็ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็น
การใหเ้กียรติผูช้ม  และผูช้มตอ้งแสดงความ
ช่ืนชมใหก้ าลงัใจ ชมการแสดงอยา่งมี
มรรยาท 

•  มรรยาทในการชม
การแสดง 

๓ ๒ 

๑๓ ศ ๓.๑ ป.๓/
๔ 

๑๔. การบูรณาการนาฏศิลป์  เป็นการน า
ประโยชน์ของนาฏศิลป์  ไปเช่ือมโยงเรียนรู้
กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

•  การบูรณาการชีวติ ๒ ๔ 

รวมตลอดทั้งปี ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาศิลปะช้ันประถมศึกษาปีที ่๔   รหัสวชิา ๑๔๑๐๑ 
สาระ ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ๑.๑ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความ คิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต ์ 
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๑.๑ป.๔/๑ 
 

-  ความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์  
ช่วยใหเ้กิดผลงานทศันศิลป์ท่ีแปลกใหม่ 

รูปร่างรูปทรง ๔ ๕ 

๒ ศ ๑.๑ป.๔/๒ 
ศ ๑.๑ป.๔/๗ 

 

-  อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็มี
อิทธิพลต่ออารมณ์ และการสร้างผลงานของ
มนุษย ์

อิทธิพลของ 
สีวรรณะอุ่นและ
วรรณะเยน็ 

๔ ๕ 

๓ ศ ๑.๑ป.๔/๑ 
ศ ๑.๑ป.๔/๒ 
ศ ๑.๑ป.๔/๓ 

-  เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีวา่ง
เป็นทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม  และ งานทศันศิลป์ 

การใชท้ศันธาตุ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

๔ ๕ 

๔ ศ ๑.๑ป.๔/๔ 
ศ ๑.๑ป.๔/๗ 

-  การมีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์
สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ ช่วยใหท้  างาน
สวยงาม สะอาด คล่องแคล่ว และปลอดภยั 

วสัดุ อุปกรณ์ใน
งานพิมพภ์าพ 

๔ ๕ 

๕ ศ ๑.๑ป.๔/๒ 
ศ ๑.๑ป.๔/๔ 
ศ ๑.๑ป.๔/๕ 
ศ ๑.๑ป.๔/๗ 

-  การมีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์
สร้างสรรคง์านวาดภาพระบายสี ช่วยใหท้  างาน
สวยงาม สะอาด คล่องแคล่ว และปลอดภยั 

วสัดุ อุปกรณ์ใน
งานวาดภาพ
ระบายสี 

๔ ๕ 

๖ ศ ๑.๑ป.๔/๓ 
ศ ๑.๑ป.๔/๖ 

-  การจดัระยะ ความลึก น ้าหนกั และแสงเงาใน
ลกัษณะของภาพ ช่วยใหภ้าพเกิดมิติ 

การจดัระยะของ
ภาพ 

๔ ๕ 

๗ ศ ๑.๑ป.๔/๒ 
ศ ๑.๑ป.๔/๔ 
ศ ๑.๑ป.๔/๗ 

-  สีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเยน็ ช่วยถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ 

การใชสี้วรรณะ
อุ่น และ 
สีวรรณะเยน็ 

๔ ๕ 

 
 
 



 

toหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

87 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ (ต่อ) 
ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๘ ศ ๑.๑ป.๔/๒ 
ศ ๑.๑ป.๔/๓ 
ศ ๑.๑ป.๔/๖ 
ศ ๑.๑ป.๔/๘ 

-  ความเหมือนและความแตกต่างในงาน
ทศันศิลป์ เป็นความรู้สึกสร้างสรรคท่ี์
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ 

วาดภาพดว้ยสี
วรรณะอุ่น 

๔ ๕ 

9 ศ ๑.๑ป.๔/๒ 
ศ ๑.๑ป.๔/๗ 
ศ ๑.๑ป.๔/9 

- วรรณะของสี ช่วยถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในการสร้างงานทศันศิลป์ 

วาดภาพดว้ยสี
วรรณะเยน็ 

๔ ๕ 

 

มาตรฐาน ศ๑.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๑.๒ป.๔/๑ -  งานทศันศิลป์ในงานเฉลิมฉลอง ของ
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินเป็นท่ีมาของศิลปะ
ไทย 

งานทศันศิลป์ใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- การสานปลาลูก
ตะเพียน 

๒  
 
 
 
๕ ๒ ศ ๑.๒ป.๔/๑ศ 

๑.๒ป.๔/๒ 
-  งานทศันศิลป์ เป็นท่ีมาจากวฒันธรรม
ไทย 

งานทศันศิลป์ใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- การสานลูกปลา
ตะเพียน 

๒ 

รวม ๔๐ ๕๐ 
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สาระ ดนตรี นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า 
ดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้ในชีวติประจ าวนั 

 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๒.๑ป.๔/๑ 
 

  - ระบบโครงสร้างของบทเพลงเป็น
ลกัษณะของค าวลี และประโยคซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดความเคล่ือนท่ีของจงัหวะและ
ท านองของเพลง 

จ าแนกบทเพลง ๔ ๕ 

๒. ศ ๒.๑ ป.๔/๒  
ศ๒.๑ ป.๔/๓ 

-  การจ าแนกประเภทเคร่ืองดนตรีจาก
เพลงท่ีฟังช่วยใหน้กัเรียนแยกเสียงของ
ดนตรีแต่ละประเภทได ้

หลกัการฟังดนตรี ๔ ๕ 

๓. ศ ๒.๑ ป.๔/๔  -  การร้องเพลงจะตอ้งรู้เร่ืองระดบัเสียง
และรู้เร่ืองโนต้เพลงเพื่อเป็นพื้นฐานการ
เรียนร้องเพลงท่ีสูงข้ึน 

ดนตรีกบัสัญลกัษณ์ ๔ ๕ 

๔. ศ ๒.๑ ป.๔/๕ 
ศ ๒.๑ ป.๔/๖ 
ศ ๒.๑ ป.๔/๗ 

-  การฝึกร้องเพลงท่ีเหมาะสมกบัวยัช่วย
ใหเ้ด็กสนุกสนานการเรียนรู้ 
-  การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีท่ีถูกตอ้งจะ
ช่วยใหส้ามารถใชเ้คร่ืองดนตรีไดน้าน 

บรรเลงสร้างสรรค ์ ๔ ๕ 

 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหา้งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยสากล 

 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๕. ศ ๒.๒ ป.๔/๑ 
ศ ๒.๒ ป.๔/๒ 

  -  การระบุท่ีมาของเสียงเพลงแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ของวถีิชีวติและวฒันธรรม 
 

รู้รักษด์นตรี ๔ ๕ 
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สาระนาฎศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์ วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ  ช่ืนชม  และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ศ ๓.๑ ป.๔/๑ 
ศ ๓.๑ป.๔/๒ 

 

  -  การฝึกภาษาท่าและนาฏศพัท ์วา่เป็น
พื้นฐานในการออกแบบท่าทางประกอบ
เพลงปลุกใจ หรือเพลงพระราชนิพนธ์ และ
น าศพัทท์างละครในการถ่ายทอดเร่ืองราวได ้

พื้นฐานท่าร าไทย ๔ ๕ 

๗ ศ ๓.๑ป.๔/๓ 
ศ๓.๑ป.๔/๔ 

-  พื้นฐานของร าไทยตอ้งอาศยัการฝึกฝน
ภาษาท่า นาฏศพัท ์และน ามาประดิษฐท์่า
ประกอบเพลงในรูปแบบต่างๆได ้

การประดิษฐท์่าร า
ประกอบเพลง 

๔ ๕ 

๘ ศ ๓.๑ป.๔/๕ -  การแสดงบทบาทสมมุติโดยการเลียนแบบ
ท่าทางท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติพื้นฐานของ
การแสดงละครสร้างสรรค์ 

ละครสร้างสรรค์ ๔ ๕ 

 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

9 ศ ๓.๒ ป.๔/๑ 
ศ ๓.๒ ป.๔/๒ 

 

  -  การแสดงนาฏศิลป์ไทย  และนาฏศิลป์
พื้นเมือง  เป็นการน าเอาภาษาท่า  และภาษา
นาฏศิลป์ต่างๆมาประยกุตใ์ชป้ระกอบการ
แสดงเพื่อใหไ้ดท้่าอ่อนชอ้ย สวยงาม และ
เห็นความส าคญัของนาฏศิลป์ท่ีมีต่อ
ชีวติประจ าวนั 

นาฏศิลป์ไทยใน
ชีวติประจ าวนั 

๔ ๕ 

๑๐ ศ ๓.๒ ป.๔/๓ 
ศ๓.๒ ป.๔/๔ 

-  บรรยายความรู้สึกคุณค่านาฏศิลป์ไทย  แต่
การสืบทอดและการอนุรักษเ์พราะแฝงไว้
ดว้ยศิลปะวฒันธรรมประเพณีของคนไทย
ในแต่ละทอ้งถ่ิน 

คุณค่านาฏศิลป์ไทย ๔ ๕ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาศิลปะ    ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕  รหัสวิชา ๑๕๑๐๑  
สาระทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ๑.๑   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความ คิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๑.๑ป.๕/๑ 
 

๑. งานทศันศิลป์ท่ีน่าสนใจ จะมีการจดัวาง
จงัหวะ ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ไดเ้หมาะสม 

จงัหวะ และ
ต าแหน่ง 

๔ ๕ 

๒ ศ ๑.๑ป.๕/๑ 
ศ ๑.๑ป.๕/๒ 

 ๒. ความแตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์ท่ี
สร้างสรรคเ์กิดจากการใชว้สัดุ อุปกรณ์และ
วธีิการท่ีต่างกนั 

ความเหมือนและ
ความแตกต่าง 

๔ ๕ 

๓ ศ ๑.๑ป.๕/๒ศ 
๑.๑ป.๕/๓ 

๓. แสงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี  เป็น
เทคนิคของการวาดภาพ 

แสง เงา น ้าหนกั 
และวรรณะสี   

๕ ๖ 

๔ ศ ๑.๑ป.๕/๔ ๔. งานป้ันท่ีสร้างสรรค ์สามารถใชดิ้น
น ้ามนั หรือดินเหนียวถ่ายทอดจินตนาการ 

การป้ันจาก
จินตนาการ 

๕ ๖ 

๕ ศ ๑.๑ป.๕/๑ 
ศ ๑.๑ป.๕/๔ 
ศ ๑.๑ป.๕/๕ 

๕. งานพิมพภ์าพท่ีสร้างสรรค ์เกิดจากการ
จดัวางต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

การพิมพภ์าพจาก
จินตนาการ 

๕ ๖ 

๖ ศ ๑.๑ป.๕/๑ 
ศ ๑.๑ป.๕/๓ 
ศ ๑.๑ป.๕/๖ 

๖. การแกปั้ญหาในการจดัองคป์ระกอบศิลป์  
เป็นวธีิการปรับปรุงผลงานใหดี้ข้ึน 

การจดั
องคป์ระกอบศิลป์ 

๕ ๖ 

๗ ศ ๑.๑ป.๕/๑ 
ศ ๑.๑ป.๕/๒ 
ศ ๑.๑ป.๕/๗ 

๗. ประโยชน์ และคุณค่าของงานทศันศิลป์ 
มีผลต่อชีวติของคนในสังคม 

ประโยชน์และ
คุณค่าของงาน
ทศันศิลป์ 

๔ ๖ 
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มาตรฐาน ศ๑.๒   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๘ ศ ๑.๒ป.๕/๑ 
ศ ๑.๒ป.๕/๒ 

 

๘.  การถ่ายทอดความลกัษณะรูปแบบ
ของงานทศันศิลป์ในแหล่งเรียนรู้ หรือ
นิทรรศการศิลปะ เป็นการเขา้ใจในงาน
ทศันศิลป์ 

การถ่ายทอดงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

- การสานปลา
ตะเพียน 

๔ ๕ 

9 ศ ๑.๒ป.๕/๑ ศ 
๑.๒ป.๕/๒ 

 

9.  การอภิปรายงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 
เป็นการฝึกถ่ายทอดวฒันธรรม และ 
ภูมิปัญญา 

การถ่ายทอดงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 
- การสานปลา
ตะเพียน 

๔ ๕ 

รวม ๔๐ ๕๐ 
 

สาระ ดนตรี  
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี  
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้ในชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๒.๑ป.๕/๑ 
ศ ๒.๑ ป.๕/๒ 

๑.  เสียงดนตรีเป็นการประยุกตเ์สียง
ธรรมชาติ  เช่น  เสียงลมพดั  เสียงน ้าตก  
ผสมผสานกนัท าใหเ้กิดความไพเราะ 

สุขใจไดฟั้งเพลง ๔ ๕ 

๒ ศ ๒.๑ ป.๕/๓ ๒.  สัญลกัษณ์ของดนตรี  เช่น  โนต้สากล  
พื้นฐานของโนต้สากล   

ดนตรีกบัสัญลกัษณ์ ๔ ๕ 

๓ ศ ๒.๑ ป.๕/๔ 
ศ ๒.๑ ป.๕/๕ 

๓.  ลกัษณะรูปร่างและวธีิการเล่นของ
เคร่ืองดนตรีท าให้เกิดเสียงท่ีแตกต่างกนั 

บรรเลงร้อง
สร้างสรรค ์

๔ ๕ 

๔ ศ ๒.๑ ป.๕/๖ 
ศ ๒.๑ ป.๕/๗ 

๔.  เคร่ืองดนตรีไทยมีวธีิการเล่น ๔ กลุ่ม 
คือ ดีด  สี  ตี  เป่า 
  -  การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีท่ีถูกตอ้งจะ
ท าใหเ้คร่ืองมีอายกุารใชง้านไดย้าว 

สีสันแห่งดนตรี ๔ ๕ 
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มาตรฐาน ศ ๒.๒   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๕ ศ ๒.๑ป.๕/๑ 
ศ ๒.๑ ป.๕/๒ 

๕.  แหล่งท่ีมาของเคร่ืองดนตรีสะทอ้น
วถีิชีวติและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

ต านานการดนตรี ๔ ๕ 

 

สาระนาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้ในชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ศ ๓.๑ป.๕/๑ 
 

๖.  พื้นฐานของการร าไทยตอ้งอาศยัการ
เคล่ือนไหวมือและเทา้อยา่งมีแบบแผน
ซ่ึงในทางนาฏศิลป์เรียกวา่ นาฏยศพัท ์ 
และส่ืออารมณ์ความรู้สึกโดยแสดง
ท่าทางในทางนาฏศิลป์เรียกวา่ ภาษาท่า 

พื้นฐานนาฏศิลป์
ไทย 

๔ ๕ 

๗ ศ ๓.๑ ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑ ป.๕/๓ 

๗.  นาฏศิลป์เป็นศิลปะท่ีเด่นท่ีสุด 
สามารถแสดงออกไดด้ว้ยตนเองทั้งใน
ลกัษณะเขม้แขง็และอ่อนโยนออกมาใน
รูปของ ระบ า ร า ฟ้อน   

ระบ า  ร า  ฟ้อน ๔ ๕ 

๘ ศ ๓.๑ ป.๕/๔ 
 

๘.  การฝึกการเลียนแบบท่าทางท่ีเกิดข้ึน
จากธรรมชาติ เพื่อน าไปสู่การแสดง
ละครเบ้ืองตน้  ซ่ึงละครเป็น
ศิลปะการแสดงประเภทหน่ึงท่ีเสนอ
เร่ืองราวต่างๆผา่นตวัละคร บทละคร 
และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ซ่ึงมีหลาย
รูปแบบ 

การละครเบ้ืองตน้ ๔ ๕ 

9 ศ ๓.๑ ป.๕/๕ 
ศ ๓.๑ ป.๕/๖ 

9.  การแสดงนาฏศิลป์ เป็นการสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยา่งหน่ึงให้
ด ารงสืบต่อไป โดยเสนอในรูปแบบการ
แสดงของไทยในแต่ละภาค 

นาฏศิลป์ไทย
ทรงคุณค่า 

๔ ๕ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๒   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑๐ ศ ๓.๑ป.๕/๑ 
ศ ๓.๑ ป.๕/๒ 

๑๐.  การแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นส่วน
หน่ึงในชีวติประจ าวนั  ซ่ึงสืบทอดมา
ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั แฝงไว้
ดว้ยศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน 

นาฏศิลป์ไทยใน
ชีวติประจ าวนั 

๔ ๕ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาศิลปะ    ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖     รหัสวชิา ๑๖๑๐๑ 
สาระทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความ คิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์  วพิากษ ์ 
วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต ์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๑.๑ป.๖/๑ 
 

-  สีคู่ตรงขา้ม ช่วยถ่ายทอดความคิด และ
อารมณ์การท างานทศันศิลป์ใหเ้กิด
จุดเด่น 

วงสีธรรมชาติ 
และสีคู่ตรงขา้ม 

๔ ๕ 

๒ ศ ๑.๑ป.๖/๒ 
ศ ๑.๑ป.๖/๗ 

 -  การจดัขนาด สัดส่วน ความสมดุล เป็น
พื้นฐานในการสร้างงานทศันศิลป์ 

 ขนาด สัดส่วน 
และความสมดุล  

๔ ๕ 

๓ ศ ๑.๑ป.๖/๒ศ 
๑.๑ป.๖/๓ 

-  การสร้างรูปจาก ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ ใช้
หลกัของแสง เงา และน ้าหนกัมาสร้าง
งานทศันศิลป์ 

รูปร่าง ๒ มิติ และ 
รูปทรง 

๔ ๕ 

๔ ศ ๑.๑ป.๖/๔ -  งานป้ันสร้างสรรคโ์ดยใชห้ลกัของการ
เพิ่มและลด 

การเพิ่ม และลด
ในงานป้ัน 

๔ ๕ 

๕ ศ ๑.๑ป.๖/๔ 
ศ ๑.๑ป.๖/๕ 

-  การใชห้ลกัของ รูป พื้น และท่ีวา่งเป็น
หลกัการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 

รูป พื้น และท่ีวา่ง ๔ ๕ 

๖ ศ ๑.๑ป.๖/๑ 
ศ ๑.๑ป.๖/๓ 
ศ ๑.๑ป.๖/๖ 

- หลกัการจดัขนาด สัดส่วน และความ
สมดุลสามารถใชสี้คู่ตรงขา้มสร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ 

สีคู่ตรงขา้ม  การ
จดัขนาด สัดส่วน
และความสมดุล 

๔ ๕ 

๗ ศ ๑.๑ป.๖/๑ 
ศ ๑.๑ป.๖/๒ 
ศ ๑.๑ป.๖/๗ 

-  แผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบ 
สามารถถ่ายทอดความคิด หรือเร่ืองราว
เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ จากงาน
ทศันศิลป์ 

การสร้างงานเป็น 
แผนภาพ  แผนผงั  
และภาพประกอบ 

๔ ๕ 
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มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน 
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๘ ศ ๑.๒ป.๖/๑ ศ 
๑.๒ป.๖/๒ 

 

-  การบรรยายงานทศันศิลป์ ท่ีสะทอ้นชีวติ
และสังคม เป็นการถ่ายทอดคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

งานทศันศิลป์
ในชีวติ  และ
สังคม 

๔ ๕ 

9 ศ ๑.๒ป.๖/๑ ศ 
๑.๒ป.๖/๒ 

 

-  อิทธิพลของความเช่ือ สะทอ้นชีวิตและ
สังคม และคุณค่าของงานทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวฒันธรรม 

ศาสนากบั
ทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 

๔ ๕ 

๑๐ ศ ๑.๒ป.๖/๑ ศ 
๑.๒ป.๖/๒ 
ศ ๑.๒ป.๖/๓  
 

-  อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  มีผลต่อ
การสร้างงานทศันศิลป์ของบุคคล 

วฒันธรรมกบั 
การสร้างงาน
ทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 

๔ ๕ 

รวม ๔๐ ๕๐ 
 

สาระ ดนตรี นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ๒.๑   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์ วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ  ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ ๒.๑ป.๖/๑ 
ศ ๒.๑ป.๖/๒ 

-  การฟังเสียงดนตรีจะสามารถบอก
ประเภทของเคร่ืองดนตรีไดถู้กตอ้ง 

พื้นฐานการฟัง
ดนตรี 

๔ ๕ 

๒ ศ ๒.๑ป.๖/๓ 
 

-  การฝึกอ่านโนต้สากลเป็นองคป์ระกอบ
ของสัญลกัษณ์ทางดนตรี เพื่อเป็นพื้นฐาน
ของการฝึกร้องเพลงท่ีถูกวธีิ 

สัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี 

๔ ๕ 

๓ ศ ๒.๑ป.๖/๔ -  การฝึกหดัร้องเพลงจะช่วยใหส้ร้างสรรค์
รูปแบบจงัหวะท านองเป็นของตนเอง 

บรรเลงร้อง
สร้างสรรค ์

๔ ๕ 

๔ ศ ๒.๑ป.๖/๕ 
ศ ๒.๑ป.๖/๖ 

-  เพลงไทยเป็นเพลงท่ีมีจงัหวะท านองขบั
ร้องและการประสานเสียงท่ีแสดงความ
เป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย 

ดนตรีไพเราะ ๔ ๕ 
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มาตรฐาน ศ ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๕ ศ ๒.๒ป.๖/๑ 
ศ ๒.๒ป.๖/๒ 
ศ ๒.๒ป.๖/๓ 

-  อธิบายคุณค่าของดนตรีแต่ละประเภท
ท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัซ่ึงเป็นท่ีมา
ของต านานการดนตรีแต่ละทอ้งถ่ิน 

ต านานดนตรี ๔ ๕ 

 

 มาตรฐาน  ศ  ๓.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษว์จิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม  และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ศ ๓.๑ป.๖/๑ 
 

-  การเคล่ือนไหวร่างกายใหส้ัมพนัธ์กบัจงัหวะ  
ช่วยใหเ้กิดความกลมกลืนมองดูสวยงาม
เพลิดเพลินสนุกสนาน 

ลีลา
นาฏศิลป์ 

๔ ๕ 

๗ ศ ๓.๑ป.๖/๒ 
 

-  การออกแบบสร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกายในการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นการประดิษฐเ์คร่ืองแต่ง
กายใหส้อดคลอ้งกบับทเพลงท่ีใชป้ระกอบการ
แสดงในแต่ละยคุสมยั 

สัญลกัษณ์
ทางดนตรี 

๔ ๕ 

๘ ศ ๓.๑ป.๖/๓ -  การฝึกภาษานาฏศพัทเ์ป็นการออกแบบท่าร า
ประกอบเพลง 
  -  การแสดงละครเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิดและเร่ืองราวต่างๆตามจินตนาการช่วยฝึก
ทกัษะการแสดงพื้นฐานและน าไปสู่การพฒันา
กระบวนการคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 

การ
นาฏศิลป์
ไทย 

๔ ๕ 

9 ศ ๓.๑ป.๖/๔ 
ศ ๓.๑ป.๖/๕ 
ศ ๓.๑ป.๖/๖ 

-  ลกัษณะของผูช้มท่ีดีช่วยใหน้กัแสดงมีความ
ภาคภูมิใจและเป็นก าลงัใจช่วยใหแ้สดงไดดี้ยิง่ข้ึน 
   -  องคป์ระกอบทางนาฏศิลป์และการละครเป็น
การบอกความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์และการละคร
ท่ีประสบในชีวติประจ าวนั 

ผูช้มท่ีดี ๔ ๕ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๒   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล  
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ (Key concept) 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑๐ ศ ๓.๒ป.๖/๑ 
ศ ๓.๒ป.๖/๒ 

-  การะบุประวติัความเป็นมาของบุคคล
ส าคญัของนาฏศิลป์เป็นการเรียนรู้คุณค่า
และอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์กบัวถีิ
ชีวติคนไทย 

 
 
๔ 

 
 
๕ 

๑๑ ศ ๓.๒ป.๖/๑ 
ศ ๓.๒ป.๖/๒ 

-  ระบุประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแสดงหรือ
การชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา  ดนตรี นาฏศิลป์ ๑  รหัส  ศ  ๒๑๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑ ศ  ๒.๑  ม.๑/๑  อ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย
และโนต้สากล  

 อ่าน เขียนโนต้เบ้ืองตน้ 
- วธีิการอ่านเขียนโนต้ไทย 
- วธิการอ่านเขียนโนต้สากล 

๓ ๖ 

๒ ศ  ๒.๑  ม.๑/๒ 
, ม.๑/๓ 

 เปรียบเทียบเสียงร้องและ 
เสียงของเคร่ืองดนตรีท่ีใชเ้คร่ือง
ดนตรีบรรเลงประกอบการร้อง
เพลงดว้ยบทเพลงท่ีหลากหลาย
รูปแบบมาจากวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง 

 บทเพลงไพเราะ 
 - บทเพลงพื้นบา้น 
 - บทเพลงปลุกใจ 
 - บทเพลงไทยเดิม 
 - บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว 
 - บทเพลงรูปแบบ A B A 
 - บทเพลงประกอบการเตน้ร า 

๓ ๖ 

๓ ศ  ๒.๑  ม.๑/๔,  
ศ  ๒.๑ ม.๑/9 

 จดัประเภทของดนตรีไทย 
และการใชแ้ละบ ารุงรักษา
เคร่ืองดนตรีของตน 

 ลกัษณะของวงดนตรีและ
การบ ารุงรักษา 

- วงดนตรีประเภทต่าง ๆ 
การใชแ้ละการ บ ารุงรักษา 

๓ ๖ 
 
 

๔ ศ  ๒.๑  ม.๑/๕ 
ศ  ๒.๑  ม.๑/๖ 

 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ 
อารมณ์ของบทเพลงท่ีมี
ความเร็วของจงัหวะและความ
ดงัเบาแตกต่างกนัเปรียบเทียบ
ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละ
ประเภท 

 การถ่ายทอดอารมณ์ของ
บทเพลง 

- จงัหวะกบัอารมณ์เพลง 
- ความดงัเบาของบทเพลง 
- ความแตกต่างของบทเพลง 
 

๒ ๖ 

๕ ศ  ๒.๑  ม.๑/๗ 
, ศ  ๒.๑ ม.๑/๘ 

 น าเสนอตวัอยา่งเพลงท่ีตน 
ช่ืนชอบและอภิปรายลกัษณะ
เด่นท่ีท าใหง้านนั้นน่าช่ืนชม 
โดยใชเ้กณฑป์ระเมินคุณภาพ
งานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง 

 การน าเสนออยา่งมีคุณภาพ 
- คุณภาพของทางดา้นเน้ือร้อง 
- คุณภาพของทางดา้นเสียง 
- คุณภาพดา้นองคป์ระกอบ
ดนตรี 

๒ ๖ 
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มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๖ ศ  ๒.๒  ม.๑/๑  อธิบายบทบาท  
ความสัมพนัธ์และอิทธิพล
ของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย 
และความหลากหลายของ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

 บทบาทและ 
อิทธิของดนตรี 
- บทบาทดนตรี

ในสังคอิทธิพล
ของดนตรีใน
สังคม 

๒ ๖ 

๗ ศ  ๒.๒  ม.๑/๒  ประวติัความเป็นมา
ของดนตรีและความ
เช่ือทางวฒันธรรมท่ีมี
อิทธิพลต่อดนตรี 

 ดนตรีในทอ้งถ่ิน 
-       การเล่นดนตรี
ไทย (ขลุ่ย) 

๕ ๘ 

 

มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๘ ศ ๓.๑ ม.๑/๑  การเป็นผูช้มท่ีดีจะท าใหผู้แ้สดงเกิด 
ความภาคภูมิใจและเป็นก าลงัใจช่วยให้
แสดงไดดี้ข้ึน 
 การศึกษาประวติันกัแสดง ท่ีช่ืนชอบจะ 
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดในการปฏิบติัตน
เพื่อเป็นนกัแสดงท่ีดีได ้
 การปรับปรุงวธีิการแสดและการ 
น าเสนอเป็นการพฒันารูปแบบของการ
แสดงอิทธิพลของนกัแสดงท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูช้มคือท าให้เกิดความรู้สึก
ช่ืนชม คลอ้ยตามหรือขดัแยง้ 

๑. หลกัการของ
ละครสร้างสรรค์
ละครวทิยแุละ
น ามาปฏิบติั 

๒ ๖ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๑  (ต่อ) 
ล าดับ 
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

9 ศ ๓.๑ ม.๑/๒ 
 

 นาฏยศพัทเ์ป็นศพัทท์างการแสดงละครต่างๆ 
 ภาษาท่าเป็นส่ือใหผู้ช้มทราบกริยา  
อาการของตวัแสดงเช่นเดียวกบัการตีบทตาม
เน้ือหาหรือเน้ือร้อง 
 ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงออกมีอารมณ์ 
เป็นภาษาท่า 
 ระบ าเบด็เตล็ดเป็นระบ าท่ีเกิดจากความคิด 
สร้างสรรคใ์นรูปแบบระบ าหมู่ ระบ าเด่ียว โดย
ไม่ใชก้ฎเกณฑต์ายตวัเป็นมาตรฐาน 
 ร าวงมาตรฐาน ตอ้งเป็นกฎเกณฑต์ายตวั 
ในการใชท้่าร าประกอบเพลงแต่ละเพลงท่ีใชร้ า
เพลงนั้นๆ 

๒.ปฏิบติั
นาฏศิลป์ไทย
ขั้นพื้นฐาน 
(ร าวง) 
๓.
องคป์ระกอบ
ของนาฏศิลป์ 
(นาฏยศพัท)์
และการออก  
(ตีบท) 

๓ ๘ 

๑๐ ศ ๓.๑ ม.๑/๓ 
 

 นาฏศิลป์พื้นบา้นเป็นการ 
แสดงตามรูปแบบทอ้งถ่ินนั้นก าหนดคิด
ประดิษฐข้ึ์นแลว้ใชต่้อเน่ืองมานานในพื้นบา้น
หรือทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 นาฏศิลป์นานาชาติเป็นการ 
แสดงตามรูปแบบของพื้นบา้นหรือทอ้งถ่ินของ
ชาวต่างชาติในสมยัดัง่เดิมแลว้ใชแ้สดง
ต่อเน่ืองกนัมาถึงปัจจุบนัตามพื้นบา้นหรือ
ทอ้งถ่ินของชาตินั้นๆ 

๔.ประวติัการ
แสดง
นาฏศิลป์
พื้นเมือง 
(พื้นบา้น)และ
สากล 

๓ ๖ 

๑๑ ศ ๓.๑ ม.๑/๔ 
 
 

 การศึกษาเร่ืองท่ีใชห้ลกัในการจดัการ 
แสดงจะท าใหรู้้และเขา้ใจหลกัในการแสดงแต่
ละประเภท เพื่อจดัแบ่งหนา้ท่ีใหทุ้กฝ่ายรู้หนา้ท่ี
ของตนเอง เช่น อุปกรณ์ฉาก เคร่ืองดนตรี แสง
และเสียง 

๕. การเรียนรู้
บทละครท่ี
น ามาใชใ้นการ
แสดงชุดต่างๆ
โดยใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์

๓ ๘ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๑  (ต่อ) 
ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๒ ศ ๓.๑ ม.๑/๕ 
 

 การศึกษาหลกัในการชมการแสดงแต่ 
ละชนิด ประเภท เช่น ชมละคร ชมโขน  ชม
การร าเป็นชุดต่างๆ หรือประเภทของ 
การแสดงท่ีมาชม จะท าใหไ้ดอ้รรถรสของการ
มาชมท่ีดียิง่ข้ึน 

๖.เรียนรู้บท
ละครท่ี
น ามาใชแ้สดง
ละคร โดยใช้
หลกัเกณฑ์
และประเภท
ของการแสดง 

๓ ๖ 

 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล 

ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๓ ศ ๓.๒ ม.๑/๑ 
 

 การศึกษาประวติัของนาฏศิลป์ 
พื้นบา้นและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท าใหผู้เ้รียนรู้
เขา้ใจววิฒันาการของพื้นบา้นและทอ้งถ่ินนั้น
ดียิง่ข้ึนเพื่อน ามาดดัแปลงสร้างสรรคใ์ห้
สวยงามแต่คงความเป็นทอ้งถ่ินไวไ้ดอี้ก
รูปแบบหน่ึง 

- นาฏศิลป์
พื้นเมือง
ไทยหรือ
นาฏศิลป์กบั
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

๒ ๖ 

๑๔ ศ ๓.๒ม.๑/๒ 
 

 การศึกษาเรียนรู้ ประวติั 
นาฏศิลป์ ละครไทยและประวติัละครสากลท า
ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัเปรียบเทียบวฒันธรรมของ
แต่ละชาติ เช่น ของไทยจะสวยงาม นุ่มนวล 
อ่อนชอ้ยแต่ของต่างชาติจะดูเขม้แขง็สง่า
พร้อมเพรียงและมกัเป็นจงัหวะเร็ว อาจจะเป็น
อิทธิพลของภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ 

- เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาสากล
ในเร่ืองของ
นาฏศิลป์
นานาชาติ 

๓ ๖ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา ทศันศิลป์ ๑ รหัสวชิา   ศ๒๑๑๐๑     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ 
 

ศ ๑.๑  ม.๑/๑ 
 

๑. ความแตกต่างของทศันธาตุ 
ช่วยใหเ้กิดงานทศันศิลป์ท่ี
แปลกใหม่ 

• การใชท้ศันธาตุบรรยาย
ความแตกต่างในงาน
ทศันศิลป์ 

๖ ๑๐ 
 

๒ 
 
 

ศ ๑.๑  ม.๑/๒   
ศ ๑.๑  ม.๑/๔ 

๒.  ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน ความสมดุล เป็น
องคป์ระกอบของศิลปะในงาน
ทศันศิลป์ทุกประเภท 

• ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน ความสมดุล 
 

๖ 
 

๒๐ 

๓ 
 

ศ ๑.๑  ม.๑/๓ 
 

๓. ระยะใกลไ้กลช่วยท าใหภ้าพ
เกิดมิติของทศันียภาพ 

• การวาดภาพแสดง
ทศันียภาพ 

๗ 
 

๒๐ 

๔ 
 
 

ศ ๑.๑  ม.๑/๕ 
 
 

๔. รูปภาพสัญลกัษณ์หรืองาน
กราฟิกต่างๆเป็นงานท่ีใชใ้น
การน าเสนอความคิดและขอ้มูล 

• การออกแบบรูปภาพ
สัญลกัษณ์ 
 

๗ 
 
 

๒๐ 
 

 ศ ๑.๑  ม.๑/๖ 
 
 
 

๕. เกณฑก์ารประเมินผลงาน
เป็นเคร่ืองมือ ช้ีวดัผลงาน
ทศันศิลป์ 
 

• การประเมินงาน
ทศันศิลป์ 
    - ความถูกตอ้งในการใช ้    
ทศันธาตุ 
    - ความถูกตอ้งในการใช้
องคป์ระกอบศิลป์ 

๗ 
 
 
 

๒๐ 
 
 

๖ ศ ๑.๒  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒  ม.๑/๓ 

๖. การเปรียบเทียบลกัษณะ
รูปแบบงานทศันศิลป์สากลและ
ศิลปะทอ้งถ่ิน คือ ความ
แตกต่างของงานทศันศิลป์ 

• งานทศันศิลป์ของไทยใน
แต่ละภาค 
    - รูปแบบงานทศันศิลป์ 
    - เปรียบเทียบความ
แตกต่างในการสร้างงาน 

๗ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา   ดนตรี นาฏศิลป์ ๒    รหัส  ศ  ๒๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ล าดับ ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑. ศ  ๒.๑  ม.๒/๒  อ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย 
และโนต้สากลท่ีมีเคร่ืองหมาย
แปลงเสียง 

 ฝึกอ่านเขียนโนต้ 
- เคร่ืองหมายสัญญา

ลกัษณ์ของโนต้ต่าง ๆ 
- การอ่านเขียนโนต้ไทย 

อตัราจงัหวะสองชั้น 
- การอ่านเขียนโนต้

สากล (เคร่ืองหมาย
แปลงเสียง) 

๔ ๗ 

๒. ศ  ๒.๑  ม.๒/๑  เปรียบเทียบการใช ้
องคป์ระกอบดนตรีท่ีมาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 

 ลกัษณะท่ีมาของดนตรี 
- แหล่งก าเนิดและท่ีมา

ของดนตรี 
- การถ่ายทอดทางดนตรี 
- คุณลกัษณะของดนตรี 
- ประเภทของดนตรี 
- เปรียบเทียบวฒันธรรม

ท่ีมาของดนตรี 

๒ ๖ 

๓. ศ  ๒.๑  ม.๒/๓   
ศ  ๒.๑ ม.๒/๕ 

 ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การสร้างสรรคง์านดนตรีและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง 

 เทคนิคและการ
แสดงออก 

- การสร้างสรรคบ์ท
เพลง 

- การถ่ายทอดเร่ืองราว
ความคิดในเพลง 

๒ ๖ 
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ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔. ศ  ๒.๑  ม.๒/๔  ร้องเพลงและเล่นดนตรี
เด่ียวและรวมวง 

 เทคนิคการร้องและ
บรรเลงดนตรี 

- การร้องและบรรเลง
เด่ียว 

- การร้องและบรรเลงวง 

๒ ๖ 

๕. ศ  ๒.๑  ม.๒/๖  การประเมินพฒันาการ
ทกัษะทางดนตรีของ
ตนเองหลงัจากการฝึก
ปฏิบติั 

 การประเมิน
ความสามารถทาง
ดนตรี 

- ความถูกตอ้งในการ
บรรเลง 

- ความแม่นย  าในการ
อ่านเคร่ืองหมายและ
สัญญาลกัษณ์ 

- การควบคุมคุณภาพ
เสียงในการร้องและ
บรรเลง 

๑ ๖ 

๖. ศ  ๒.๑  ม.๒/๗  ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดนตรีและ
บทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบนัเทิง 

 บทบาทและอาชีพของ
ดนตรี 

- อาชีพทางดา้นดนตรี 
- บทบาทของดนตรีใน

ธุรกิจบนัเทิง 

๑ ๖ 
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มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก   
คะแนน 

๗. ศ  ๒.๒  ม.๒/๑ 
ศ  ๒.๒  ม.๒/๒ 

 บรรยายบทบาทและ
อิทธิพลของดนตรีใน
วฒันธรรมของประเทศต่าง 
ๆ และเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อ
รูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทย 

 การเปล่ียนแปลงทาง
ดนตรี 

- บทบาทของดนตรีใน
วฒันธรรม 

- การเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองกบังานดนตรี 

- การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยกีบังาน
ดนตรี 

๒ ๖ 

๘. ศ  ๒.๒  ม.๒/๑ 
ศ  ๒.๒  ม.๒/๒ 

 หลกัการจดัการและแสดง
กิจกรรมดนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมรดกทางวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

 ดนตรีในทอ้งถ่ิน 
- กลองยาว 
 

๖ ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

toหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

106 

มาตรฐาน ๓.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก   
คะแนน 

๑ ๑. อธิบายการ 
บูรณาการ 
ศิลปะแขนง
อ่ืนๆกบัการ
แสดง 

- การน าสาระนาฏศิลป์บูรณา
การกบัสาระอ่ืน ๆ เช่น  ฉาก สี
ของฉาก ในทอ้งเร่ืองนั้นๆ เช่น 
ละครในวรรณคดี เคร่ืองแต่ง
กาย ตอ้งอาศยัการตดัเยบ็ 
เส้ือผา้ การปักเล่ือมลายต่างๆ 
บูรณาการกบัวชิาสาระการงาน
พื้นฐานอาชีพฯ ท าใหผู้เ้รียน
เกิดทกัษะในการเรียนรู้ดา้นน า
บูรณาการกบัสานะวชิาอ่ืนๆไป
พร้อมกนัไดดี้ข้ึนอีก 

- การแสดงในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
(ละครโทรศพัท,์ ภาพยนตร์
,ละครเวทีฯลฯ) 

๓ ๖ 

๒ ๒.สร้างสรรค์
การแสดงโดยใช้
องคป์ระกอบ
นาฏศิลป์และ
การละคร 

- องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ 
ไดแ้ก่ นาฏศพัท ์ภาษท่า เคร่ือง
แต่งกาย พระ นาง หรือชุดระบ า
ในชุดนั้น บทเพลงท่ีใช้
ประกอบการแสดงชุดนั้นๆ ถา้
เป็นตวัละครตอ้งมีบทละคร 
ฉาก แสง สี เสียงต่างๆดว้ย 
ผูเ้รียนตอ้งศึกษาองคป์ระกอบ
ใหรู้้วา่การแสดงใดตอ้งใช้
องคป์ระกอบใดจึงสามารถมา
สร้างสรรคเ์ป็นการแสดงชุด
นาฏศิลป์ 

- เขียนบทละครเพื่อจดัการ
แสดงเป็นชุดหรือตอนๆ 

๒ ๖ 
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ล าดับ 
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก   
คะแนน 

๓ วเิคราะห์การ
แสดงของตนเอง
และผูอ่ื้นโดยใช้
นาฏยศพัทห์รือ
ศพัทท์างการละคร
ท่ีเหมาะสม วธีิ
วเิคราะห์ วิจารณ์
นาฏศิลป์และ
ละคร 

- การคิดวิเคราะห์วจิารณ์นาฏยศพัท์
ทางนาฏศิลป์ หรือภาษาท่าทาง
ละคร เช่น การตีบทใหเ้หมาะสม
กบัเน้ือร้องเน้ือร้อง  การแต่งกาย
สอดคลอ้งกบัการแสดงชุดถา้เป็น
การแสดงเป็นหมู่มีการแปรรูปแถว
สวยงามพร้องเพรียงใหเ้หมาะสม
และประทบัใจผูช้ม  ผูแ้สดงตอ้งมี
รูปร่างสูงต ่าใกลเ้คียงกนัช่วยให้
ผูเ้รียนมีความสามารถเป็น      ผู ้
วเิคราะห์วิจารณ์ ผลงานดา้นน้ีได้
ถูกตอ้งเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์
ไดดี้แลว้น ามาสรุปเป็น
ขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุง
การแสดงต่างๆ ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

- การแสดงออกดา้น
ความคิดวเิคราะห์ดว้ย
เร่ืองนาฏศพัทเ์บ้ืองตน้ 
- นาฏศิลป์ในแง่มุมท่ี
หลากหลาย 

๑ ๔ 

๔ ๔. ร าวงใน
รูปแบบมาตรฐาน
ท่ีก าหนดไว ้

- ร าวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง เป็นร าวง
ท่ีทางศิลปากรและบรมครูทาง
นาฏศิลป์ไดอ้อกกฎเกณฑท์่าร า 
นาฏยศพัทแ์ละเน้ือร้องเพลง 
ท านองเพลง จงัหวะเพลง ได้
ก าหนดเป็นมาตรฐานเอาไวแ้ลว้ไม่
สามารถน ามาแกไ้ขปรับปรุงได ้

- ร าวงมาตรฐาน ๑-๒ 
ชุด (ข้ึนอยูก่บัครูผูส้อน
เลือก ๑-๒  เพลง) 

๔ ๘ 
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ล าดับ 
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก   
คะแนน 

๕ ๕. เช่ือมโยงการ
เรียนรู้ระหวา่ง
นาฏศิลป์และการ
ละครกบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ 

-  ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์
หรือการละครกบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ ท าใหผู้เ้รียนไดไ้ป
ประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งใน
ชีวติประจ าวนั และการใชแ้สดง
เพื่อเป็นการผอ่นคลายพกัผอ่น
อารมณ์และจิตใจหรือท าให้เป็น
จุดเด่นท่ีจะน าไปสู่ความจ าท่ี
แม่นย  าข้ึนในวชิานั้นๆ เช่น การ
แสดงบทบาทสมมุติ กบัวชิา
ภาษาไทย สังคม เก่ียวกบัอาชีพ
ในชุมชนต่างๆ ภาษาไทยคือ
การแสดงละครในวรรณคดีบาง
ตอนต่างๆ ท าใหผู้เ้รียนเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อบทเรียนช่วย
ความจ าในบทเรียนพฒันา
อารมณ์ให้เกิดความรู้สึกผอ่น
คลายสนุกสนานยิง่ข้ึน 

- ปฎิบติันาฏยศพัทก์บัการ
แสดงละครร่วมกบักลุ่ม
สาระวชิาอ่ืน 

๓ ๘ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก   
คะแนน 

๑ ๑. เปรียบเทียบ
ลกัษณะเฉพาะของ
การแสดง
นาฏศิลป์จาก
วฒันธรรมต่างๆ 

๑.ผูเ้รียนตอ้งศึกษานาฏศิลป์
พื้นเมืองถึงเร่ือง ความหมาย ท่ีมา 
วฒันธรรม ลกัษณะเฉพาะ ของการ
แสดงพื้นเมืองนั้นๆ (ครูสามารถ
เลือกใหผู้เ้รียนศึกษาการแสดง
พื้นเมือง ๑ชุด) ท าใหผู้เ้รียนรู้เขา้ใจ
รูปแบบการแสดงไดดี้ 

- ความสัมพนัธ์
ของการแสดงกบั
ยคุสมยั 

๑ ๔ 

๒ ๒. ระบุหรือแสดง
นาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบา้น 
ละครไทย ละคร
พื้นบา้น หรือ
มหรสพอ่ืนท่ีเคย
นิยมกนัในอดีต 

๒. ละครพื้นบา้นผูเ้รียนศึกษาถึง
เร่ืองความหมาย ท่ีมา วฒันธรรม 
ลกัษณะเฉพาะของละครไทย ละคร
พื้นบา้น จะท าใหผู้เ้รียนรู้เขา้ใจแยก
ประเภทของละครท่ีชมไดดี้ข้ึน 

-การปฏิบติัและ
คน้ควา้การแสดง
พื้นเมืองและ
การละเล่นพื้นบา้น
ท่ีสนใจ ภูมิปัญญา
ไทยกบัการแสดง 

๓ ๖ 

๓ ๓. อธิบาย อิทธิพล 
ของวฒันธรรมท่ีมี
ผลต่อเน้ือหาของ
ละคร 

๓. การละครในสมยัต่างๆในอดีต 
วา่มีวฒันธรรมจากทอ้งถ่ินนั้นมี
อะไรบา้ง ผูเ้รียนจะเกิดการศึกษา
คน้ควา้เก่ียวกบัอิทธิพลของทอ้งถ่ิน
วา่มีผลต่อการแสดงของละครนั้นๆ
อยา่งไรท าใหผู้เ้รียนรู้และเขา้
ใจความเป็นมาดีข้ึน 

- บทละครท่ีรู้จกั 
- บทละครกบั
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- บทละครสากล 

๓ ๖ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาทศันศิลป์ ๒       รหัสวชิา    ศ ๒๒๑๐๑          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ 
 

ศ ๑.๑ ม.๒/๑ 
 

๑. รูปแบบของทศันธาตุเกิดจาก
แรงบนัดาลใจในงานทศันศิลป์ 

•  รูปแบบของทศันธาตุ 
 

๖ 
 

๒๐ 
 

๒ 
 
 

ศ ๑.๑ ม.๒/๒ 
 
 

๒. การใชว้สัดุอุปกรณ์และ
เทคนิควธีิการท่ีแตกต่าง ท าให้
เกิดผลงานท่ีแตกต่างกนัของ
ศิลปะ 

•  วสัดุ อุปกรณ์ ในงาน
ทศันศิลป์ 
 

๖ 
 
 

๒๐ 
 
 

๓ 
 
 
 

ศ ๑.๑ ม.๒/๓   
ศ ๑.๑ ม.๒/๖ 
 
 

๓. การใชเ้ทคนิควาดภาพท่ี
หลากหลายช่วยส่ือความหมาย
และถ่ายทอดเร่ืองราวของ
ผลงาน 
 

•  เทคนิคในการวาดภาพ 
   - วาดภาพส่ือ
ความหมาย 
   - วาดภาพถ่ายทอด
บุคลิกลกัษณะ 

๑๐ 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๔ 
 
 
 

ศ ๑.๑ ม.๒/๔   
ศ ๑.๑ ม.๒/๕ 
 
 

๔. การประเมินและวจิารณ์งาน
ทศันศิลป์สามารถน าผลไป
พฒันางาน และจดัท าแฟ้ม
สะสม 
 

•  ศิลปวจิารณ์ 
  - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
การวจิารณ์งานศิลปะ 
 

๖ 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๕ 
 
 
 

ศ ๑.๑ ม.๒/๗ 
 
 
 

๕. การโฆษณาท่ีมี
ประสิทธิภาพเกิดจากการศึกษา
งานทศันศิลป์จนช านาญ 
 
 

•  ทศันศิลป์กบัการ
โฆษณา 
   - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
งานโฆษณา    

๖ 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 

ศ ๑.๒ ม.๒/๑   
ศ ๑.๑ ม.๒/๒ 
ศ ๑.๑ ม. ๒/๓ 

๖.  วฒันธรรมเป็นเคร่ือง
สะทอ้นงานทศันศิลป์ ในแต่ละ
ยคุสมยัจนถึงปัจจุบนั 

•  ศิลปะทอ้งถ่ิน 
   - การสืบคน้ วถีิชีวติ
ประวติัความเป็นมา 
   - ขั้นตอน วธีิการ
ด าเนินงาน 

๖ ๑๐ 
 
 
 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิา   ดนตรี  นาฏศิลป์ ๒  รหัส  ศ  ๒๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑. ศ  ๒.๑  ม.๓/๑  เปรียบเทียบองคป์ระกอบ 
ท่ีใชใ้นงานดนตรีและงาน
ศิลปะ 

 เปรียบเทียบ 
องคป์ระกอบในงานศิลปะ 
 - การใชอ้งคป์ระกอบใน
การสร้างสรรคง์านดนตรี
และศิลปะแขนงอ่ืน 
 - เทคนิคท่ีใชใ้นการ 
สร้างสรรคง์านดนตรีและ
ศิลปะแขนงอ่ืน 

๒ ๖ 

๒. ศ  ๒.๑  ม.๓/๒ 
ศ  ๒.๑  ม.๓/๓ 

 ร้องเพลงเล่นดนตรีเด่ียว 
และรวมวง โดยเนน้เทคนิค
การร้อง การล่น การ
แสดงออกและคุณภาพเสียง
และสามารถแต่งเพลงสั้นๆ 
จงัหวะง่ายๆ ได ้

 เทคนิคและการ 
แสดงออก 
- การขบัร้อง 
- การบรรเลงดนตรี 
- การแต่งเพลง 

๓ ๖ 

๓. ศ  ๒.๑  ม.๓/๔  อธิบายเหตุผลในการ 
เลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรี
ในการสร้างสรรคง์านดนตรี
ของตนเอง 

 การเลือกใช ้
องคป์ระกอบในการ
สร้างสรรคบ์ทเพลง 
- การเลือกจงัหวะ 
เพื่อสร้างสรรคบ์ทเพลง 

๒ ๖ 

๔. ศ  ๒.๑  ม.๓/๕  เปรียบเทียบความ 
แตกต่างระหวา่งงานดนตรี
ของตนเองและผูอ่ื้น 

 การเปรียบเทียบความ 
แตกต่างของบทเพลง 
- ส าเนียง 
- อตัราจงัหวะ 
- รูปแบบบทเพลง 
- การประสานเสียง 
- เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง 

๒ ๖ 

 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

112 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ (ต่อ) 
ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๕. ศ  ๒.๑  ม.๓/๗  น าเสนอหรือจดัการ
แสดงดนตรีท่ีเหมาะสม  
โดยบูรณาการกบัสาระ
การเรียนรู้อ่ืนในกลุ่ม
ศิลปะ 

 การจดัแสดงดนตรีใน 
วาระต่าง ๆ 
- เลือกวงดนตรี 
- การเลือกบทเพลง 
- การเลือกและจดัเตรียม 
สถานท่ี 

๓ ๖ 

 

มาตรฐาน  ศ  ๒.๒ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของดนตรี
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล 
ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๖. ศ  ๒.๒  ม.๓/๑  บรรยายววิฒันาการของ
ดนตรีแต่ยคุสมยั 

 ประวติัของดนตรี 
 - ประวติัดนตรีไทยยคุ
สมยัต่างๆ 
 - ประวติัดนตรีตะวนัตก
ยคุสมยัต่างๆ 

๒ ๖ 

๗. ศ  ๒.๒  ม.๓/๗ 
ศ  ๒.๒  ม.๓ 
 

 หลกัการจดัการแสดง
และกิจกรรมดนตรีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมรดกทาง
วฒันธรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา
สากลท่ีท าใหง้านดนตรี
ไดรั้บการยอมรับ 

 การเล่นดนตรีไทย 
- ฮงักะลุง 

๔ ๖ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขา้ใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด อยา่งอิสระช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๘. ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
 

 องคป์ระกอบของบทละคร 
 ประกอบดว้ยโครงเร่ือง ตวั
ละครและการวางลกัษณะนิสัย
ของตวัละคร ความคิดหรือแก่น
ของเร่ือง บทสนทนา  เพื่อให้ผู ้
เรียนรู้และเขา้ใจและสามารถฝึก
ปฏิบติัจดัแสดงละครบ่อยๆได ้

๑. เลือกบทละครจดั
กลุ่มแสดง 

๑ ๖ 

9. ศ ๓.๑ ม.๓/๒ 
 

 ภาษาท่า หรือภาษาทาง 
นาฏศิลป์มาจากการประดิษฐ์
จากการแสดงอากปักิริยาของ
ผูค้น หรือสัตวท่ี์แสดงใน
ชีวติประจ าวนั 

๒. นาฎยศพัยแ์ละการ
ร าตีบท 

๓ ๖ 

๑๐. ศ ๓.๑ ม.๓/๓ 
 

   การเรียนรู้รูปแบบการแสดง 
การแสดงเป็นหมู่ การแสดงเด่ียว 
การแสดงละคร การแสดงเป็น
ชุดเป็นตอน ช่วยพฒันาทกัษะ
การใชค้วามคิดในการพฒันา
รูปแบบการแสดง 

๓. เขียนบทละครเพื่อ
จดัการแสดง 

๓ ๖ 

๑๑. ศ ๓.๑ ม.๓/๔ 
 

  การประดิษฐท์่าร าและท่าทาง
ประกอบการแสดง โดยการศึกษา
ความหมาย ความเป็นมา 
และท่าทางท่ีใชใ้นการประดิษฐ์
ท่าร าช่วยใหมี้ทกัษะในการ
ส่ือสารผา่นการแสดง 

๔. แบ่งกลุ่มปฏิบติัคิด
สร้างสรรคป์ระดิษฐท์่า
ร า ชุดการแสดงต่างๆ 

๔ ๖ 
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มาตรฐาน ศ ๓.๑  (ต่อ) 
ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๒. ศ ๓.๑ ม.๓/๕ 
 

การวจิารณ์เปรียบเทียบนาฏศิลป์ โดยศึกษา
ความแตกต่างเร่ืององคป์ระกอบนาฏศิลป์ 
จงัหวะท านอง  การเคล่ือนไหว  อารมณ์
และความรู้สึก ภาษาท่านาฏยศพัท ์รูปแบบ
ทางการแสดง และการแต่งกาย 

๕. แสดง
ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นจาก
การท่ีไดช้มการ
แสดง 

๒ ๖ 

๑๓. ศ ๓.๑ ม.๓/๖ 
 

การร่วมจดังานการแสดงตอ้งรู้จกัประเภท
ของงาน  ขั้นตอน  และประโยชน์และ
คุณค่าของการแสดง  ช่วยให้รู้เขา้ใจ
วพิากษ ์วจิารณ์นาฏศิลป์ไดถู้กตอ้ง  

๖. นาฏศิลป์ใน
แง่มุมท่ี
หลากหลาย 

๒ ๖ 

๑๔. ศ ๓.๑ ม.๓/๗ 
 

การน าเสนอเน้ือเร่ืองของละครกบัชีวติ 
เป็นการถ่ายทอด และเปรียบเทียบ
ชีวติประจ าวนักบัการแสดงละครส่วนดี 
ส่วนไม่ดี มาปรับใชใ้นสังคมไดห้รือ
ชีวติประจ าวนัได ้

๗.การถ่ายทอด
ทางวฒันธรรมใน
รูปแบบของ
นาฏศิลป์ไทยและ
สากล 

๒ ๖ 

 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล 
ล าดับ
ที่ 

ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ 
ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๑๕ ศ ๓.๑ ม.๓/๑ การออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์ และ
เคร่ืองแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์ช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคผ์ลงาน 
เกิดทกัษะในการประยกุตใ์ชท่ี้ดีข้ึน 

 
 
 

นาฏศิลป์ไทย 

 
 
 
๕ 

 
 
 

๑๖ 
๑๖. ศ ๓.๑ ม.๓/๒ การอธิบายความส าคญัและบทบาทใน

ชีวติประจ าวนั ช่วยใหผู้เ้รียนน าไปปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัไดถู้กตอ้ง 

๑๗. ศ ๓.๑ ม.๓/๓ การแสดงความคิดเห็นเร่ืองการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทยช่วยใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีใน
ส่ิงเรามีเกิดความภาคภูมิใจท่ีจะอนุรักษ ์

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวชิาทศันศิลป์ ๓        รหัสวชิา ศ ๒๓๑๐๑            ช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่๓ 
 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๑ 
 
 
 
 
 
 

 

ศ ๑.๑  ม.๓/๑  ม.
๓/๒ 
           ม.๓/๓ 
 
 
 
 
 
 

- การออกแบบงานทศันธาตุให้
มีประสิทธิภาพ ตอ้งใชเ้ทคนิค
วธีิการท่ีถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 

• ทศันธาตุสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
   - จุด 
   - เส้น 
   - น ้าหนกัอ่อนแก่
ของแสง  เงา 
   - ท่ีวา่งหรือช่องไฟ 
   - สี 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๒ 
 

ศ ๑.๑  ม.๓/๔  ม.
๓/๕ 
           ม.๓/๗ 
 
 
 
 
 
 

- หลกัการออกแบบท่ีถูกตอ้ง 
ตอ้งใชท้กัษะในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
 
 
 
 
 

• ความรู้เก่ียวกบัการ
ออกแบบ 
   - ประวติัความเป็นมา
ของการออกแบบ 
   - เคร่ืองมืออุปกรณ์
ในการออกแบบ 
   - ประเภทของการ
ออกแบบ 

๖ 
 
 
 

 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 

๓ ศ ๑.๑ ม.๓/๖  
ศ ๑.๑  ม.๓/9 
ศ ๑.๑  ม.๓/๑๐ 

- การประยกุตใ์ชเ้ทคนิควธีิการ
ท่ีหลากหลายในงานทศันศิลป์ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
จินตนาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จะสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได ้จนท าให้เกิดผลงานท่ี
มีคุณค่า 

• สร้างงานทศันศิลป์
จากประสบการณ์สู่
อาชีพ 
   - อาชีพทางดา้น
ทศันศิลป์ 

๑๐ ๒๐ 

 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

116 

มาตรฐาน ศ ๑.๒   เขา้ใจความส าพนัธ์ ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน 
ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระส าคัญ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

๔ 
 
 

 

ศ ๑.๒  ม.๓/๘  
ศ ๑.๒  ม.๓/๑๑ 

- การจดันิทรรศการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตอ้ง
วเิคราะห์รูปแบบเน้ือหา
โดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์
เหมาะสม 

• งานทศันศิลป์เพื่อการจดั
นิทรรศการ 
-  ความรู้เก่ียวกบัการจดั
นิทรรศการ 

๗ 
 
 

 

๒๐ 
 
 

 

๕ ศ ๑.๒  ม.๓/๑  ม.
๓/๒ 

- การเปรียบเทียบงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั
จะท าใหเ้ห็นถึงคุณค่าจาก
วฒันธรรมท่ีต่างกนั 

  • ประวติัศาสตร์งาน
ทศันศิลป์ 
   - ประวติัศาสตร์ศิลปะ
ไทย ในยคุสมยัต่างๆ 
    - ประวติัศาสตร์ศิลปะ
สากลในยคุสมยัต่างๆ 
    - เปรียบเทียบคุณค่างาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยั 
 

๗ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
      ๑)  การใชท้กัษะการอ่าน คิด วเิคราะห์ เขียน 
     ๒)  การใชก้ระบวนการกลุ่ม 
    ๓)  ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล ประวติัศาสตร์ศิลป์ 
    ๔)  การเรียนรู้ดา้นสุนทรียะศิลป์ 
 ๕)  การเรียนรู้ดา้นศิลปะปฏิบติั 
 ๖)  การเรียนรู้ดา้นการวจิารณ์ศิลป์ 
     ๗)  ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล ประวติัศาสตร์ทางดนตรี 
     ๘)  การเรียนรู้ดา้นสุนทรียะดนตรี 
     9)  การเรียนรู้ดา้นปฏิบติัทางดนตรี 
             ๑๐)  การเรียนรู้ดา้นการวจิารณ์ทางดนตรี 
             ๑๑)  ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล ประวติัศาสตร์ทางนาฏศิลป์ 
             ๑๒)  การเรียนรู้ดา้นสุนทรียะนาฏศิลป์ 
             ๑๓)  การเรียนรู้ดา้นการปฏิบติัทางนาฏศิลป์ 
             ๑๔)  การเรียนรู้ดา้นการวจิารณ์ทางนาฏศิลป์ 
 

แนวทางการวดัและประเมนิผล  (ดา้นความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค)์ 
     ๑)  ประเมินผลก่อนเรียน 
     ๒)  ประเมินผลระหวา่งเรียน 
     ๓)  ประเมินผลระหวา่งเรียน 
     ๔)  การสังเกต 
     ๕)  การตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      หลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

118 

เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
 ในหลกัสูตรโรงเรียนวดัเขาจ าปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) รายวิชาศิลปะ คนตรี- นาฏศิลป์ และทศันศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ก าหนดคะแนนตลอดภาคเรียน ๑๐๐ คะแนน  ระหวา่งการเรียนรู้ ๘๐ คะแนน  
และสอบปลายภาคเรียน  ๒๐ คะแนน (๗๐ : ๓๐)    ผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๘ ระดบั คือ 

ระดบั   ๐     ค่าคะแนน   ต ่ากวา่     ๕๐  คะแนน    แปลผล   ต ่ากวา่เกณฑเ์กณฑ์ขั้นต ่าท่ีก าหนด 
ระดบั     ๑.๐     ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๕๐ – ๕๔   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑ์ระดบัผา่นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนด 
ระดบั     ๑.๕    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๕๕ – ๕9   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัพอใช ้
ระดบั     ๒.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๖๐ – ๖๔   คะแนน      แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัน่าพอใจ 
ระดบั     ๒.๕    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๖๕ – ๖9   คะแนน      แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัค่อนขา้งดี 
ระดบั     ๓.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๗๐ – ๗๔   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดี                              
ระดบั     ๓.๕    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๗๕ – ๗9   คะแนน     แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดีมาก 
ระดบั     ๔.๐    ค่าคะแนน   ระหวา่ง  ๘๐ – ๑๐๐   คะแนน   แปลผล   ผา่นเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม 

 

ส่ือนวตักรรม เทคโนโลย ีและแหล่งการเรียนรู้ 
     ๑)  การจดัท าแผนการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นกระบวนการออกแบบจดัท าแผนการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบั (Backward Design) ท่ีก าหนดหลกัฐานการแสดงออกของผูเ้รียน/กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามหลกัฐานท่ีออกแบบการเรียนรู้ไว ้มี
แนวทางการออกแบบการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
      ขั้นท่ี ๑ ก าหนดความรู้ความสามารถท่ีผูเ้รียนต้องการ (Identify desired results) ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบ ท่ีพิจารณาจากพนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
       -  ความรู้ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนคุน้เคย 
       -  ความรู้และทกัษะท่ีส าคญั 
       -  ความเขา้ใจท่ีคงทน 
      ขั้นท่ี ๒  ก าหนดการแสดงออกของผูเ้รียนเป็นหลกัฐานชดัเจน ท่ีสามารถวดัประเมินผลได้
วา่ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้น ท่ี ๑ (Determine acceptable evidence of learning) 
โดยก าหนดขั้นตอนวิธีการสอนครู และผูเ้รียนมีความรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัหรือไม่ ก าหนดลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสามารถวดัและประเมินผลได ้ซ่ึงเป็นการวดัและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ ในขั้นท่ี ๑  
      ขั้นท่ี ๓ ออกแบบประสบการณ์ (Plan leaning experiences and instruction) เพื่อให้ผูเ้รียน
แสดงออกตามหลกัฐานการแสดงในขั้นท่ี ๒ วา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถท่ีก าหนดไวใ้นขั้นท่ี ๑ 
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     ๒)  ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
         -  รูปภาพ VCD 
         -  แถบบนัทึกเสียง 
         -  แผนภาพ 
         -  ใบความรู้ 
         -  ใบงาน  
         -  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
         -  แบบทดสอบต่าง ๆ 
         -  แบบตรวจผลงาน แบบสังเกตการณ์ปฏิบติักิจกรรม 
     ๓)  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

-  อุทยานประวติัศาสตร์ 
 -  งานกลุ่มหตักรรมต่างๆ 
-  แผนภาพ 
-  คณะละคร 
-  ศูนยศึ์กษา 
-  มหาวทิยาลยั 
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