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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในโรงเรียนต้นแบบ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 6๕๕๑ และ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดม-
วิทยา และเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและ
ทำงานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยืดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา      ๒ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ หลักการ         ๕ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๗   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                          ๘ 

- จุดเน้นนักเรียน            ๙      

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         ๑๑ 
- ความสำคัญของศิลปะ          ๑๑ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         ๑๒ 
- คุณภาพผู้เรียน           ๑๒ 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง        ๑๖ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา       ๔๕ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                                                     ๔๖ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา     ๔๗ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา     ๔๗ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาศิลปะ         ๔๘    
- คำอธิบายรายวิชาศิลปะ          ๔๘ 

ส่วนที่  ๔   หน่วยการเรียนรู้         ๖๙ 
- โครงสร้างรายวิชาศิลปะ         ๖๙ 

ส่วนที่  ๕   การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล      ๘๑ 
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล      ๘๑ 
- อภิธานศัพท์          ๘๖ 

ภาคผนวก           ๙๗ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้       ๙๘ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ๑๒๕ 

 



 
ส่วนที่  ๑ 
ความนำ 

 
ความหมาย 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช     ๒๕๖๐  ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook)  เป็นแผน  หรือแนวทาง  หรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
สวนอุดมวิทยา  ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวัง
ให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา อีกท้ังมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  
และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook)  จึงประกอบด้วย
สาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระสำคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ASEAN  Curriculum  Sourcebook ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแกนกลางของอาเซียน   ภายใต้ปรัชญาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีบริบทของการอยู่ร่วมกันให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนค้นหา
วิถีทางที่พลเมืองอาเซียนดำรงชีวิตและปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง และแสวงหาโอกาสท่ามกลางความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดำเนินการ
และคำนึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับ
ประถมศึกษา  เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   
และเพื่อเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิต มีสมรรถนะที่สำคัญ มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย 
และพลเมืองอาเซียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ  
“หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม”(One Vision,One Identity,One community) ตามบริบท
และความพร้อมของสถานศึกษา   
 
  ความสำคัญ 
        
          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook) มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย์  ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึง
คุณภาพตามมาตรฐาน  ในการพัฒนาเยาวชนของชาตินอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  



๒ 

 

 

 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook)  ที่พัฒนาขึ้นยัง
เป็นหลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 
 ๑.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook) มุ ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในการเร ียนรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ  และเร้าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด  มีความรู้สูงสุด ผู้เรียน
ทุกคนมีความเข้มแข็ง  ความสนใจ  มีประสบการณ์ และความมั่นใจเรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจ
กัน  มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น  รู้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร  ส่งเสริมจิตใจท่ี
อยากรู้อยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช    ๒๕๖๐   ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคม  และวัฒนธรรม  พัฒนา
หลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน  ความเชื่อและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน  และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  
สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น   มีความเสมอภาค  พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจและยอมรับ
สภาพแวดล้อมที่ตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน  ระดับ
ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก  สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล
เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช    ๒๕๖๐   ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook)  เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น  เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยยึดองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓  ส่วนคือ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระสำคัญท่ีสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมและสาระความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ASEAN  Curriculum  Sourcebook เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื ่อให้เป ็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษาและจุดเน้น
ของสพฐ. ข้อที่๘ “นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี
ภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี ่ยนแปลงในสังคมพหุว ัฒนธรรม(ASEAN  Curriculum  Sourcebook)” โดย
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้
สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook)  ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    สำหรับจัดการศึกษาใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดระดับการศึกษาเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา  (ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑–๖)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓)  



๓ 

 

 

 

 ๒.  มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้
ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้  และการ
แก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู ้ที ่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทำงาน  
ประกอบด้วย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ ่มเติม  โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ความต้องการของผู้เรียน  และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๓  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  
และสังคม  เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
  ๒.๔  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้  และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน  สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา         
อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับและสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการ
กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

    ๓.๒  มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที ่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้
ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ  และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา  คือมุ่งให้ผู้เรียน มีความรู้  
ความสามารถในเรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การ
เอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการทำงาน
ตามลำพังการแข่งขัน การรู้จักพอและการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
รับวัฒนธรรมต่างประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางและการบูรณาการใน
ลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 
 



๔ 

 

 

 

      ๔.  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นหลักสูตรท่ี 
สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับ
ตัวผู้เรียน 
     ๕. มีการบูรณาการตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางของอาเซียน โดยเชื่อมโยงกับกรอบเนื้อหา ๕ 
กรอบ ท่ีเกิดจากการสำรวจหลักสูตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 
         ๕.๑ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing Asean)การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน(โครงสร้าง สมาชิก
ภาพ ความมุ่งประสงค์และแนวทางปฏิบัติ)และการสำรวจลักษณะที่สำคัญ ความสำเร็จและสิ่งท้าทายใน
อนาคต 
         ๕.๒ การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย(Valuing Identity and Diversity) 
การสำรวจความสัมพันธ์ที ่ซับซ้อน และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและเชื่อ การตระหนักรู ้และชื่นชมในความ
แข็งแกร่งซึ่งมีอยู่ในความเหมือนของประชาชน(รายบุคคล หรือกลุ่ม) เช่นเดียวกับลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน 
        ๕.๓ การเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น(Connecting Giobal and Local) การสำรวจประเด็นของท้องถิ่นว่า
ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาและแนวโน้มของโลกอย่างไรและเหตุการณ์ในท้องถิ่นในอาเซียนส่งผลต่อ
สภาพการณ์ของโลกอย่างไร 
        ๕.๔ การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม(Promoting Equity and Justice) การส่งเสริม
หลักการของความเสมอภาคและความยุติธรรม และให้เครื่องมือและข้อมูลแก่ผู้เรียน(ทางวิทยาศาสตร์ และ
ทางการเมือง และหลักปรัชญา)เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีซับซ้อนและสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 
       ๕.๕ การทำงานร่วมกันเพื ่ออนาคตที ่ย ั ่งยืน(Working Together for a Sustainable Future) การ
ตระหนักถึงความกดดันท่ีเกิดจากทรัพยากรท่ีมีอย่างขีดจำกัด และการเพิ่มจำนวนประชากรและพบกระทบต่อ
ความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันภายในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อให้สามารถสร้าง
อนาคตท่ีมั่นคง สันติสุข และยั่งยืนของอาเซียน 
    ๖. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล
และสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
ปรัชญาของสถานศึกษา   

“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก”  
 

คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 
 “เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
โรงเรียน เป็นสถานศึกษาช้ันนำยุคใหม่ (Leading School) ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล (World 

Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT ท่ีทันสมัย 
และการจัดการเร ียนการสอนแบบ STEAM  Education การเร ียนการสอนสองภาษา (Mini  English 
Program)  การเรียนท่ีเน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาจีน ญี่ปุ่น การเรียนการสอนท่ี
เน้นกีฬา งานอาชีพในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งการจัดศึกษาเพื่อสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
พันธกิจ 
 ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
  ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๓. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ๔. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ.์ 
 ๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ๒. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓.  การพัฒนาหลักสูตร 
  ๔. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
  ๖. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
             ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทยและได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลัก มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๓. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  หลัก
เนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม  ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
 
หลักการ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช    ๒๕๖๐   ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook)  มีหลักการท่ีสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
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 ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 ๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
และมีคุณภาพ 
 ๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด   การ
เรียนรู ้
 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 
จุดหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช    ๒๕๖๐   ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook)   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  
เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ท่ีต้องมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็น
ไทย และพลเมืองโลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธและวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้ 
 ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั ่นในวิถ ีชีว ิตและ  
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
            ๖. มีบริบทของการอยู่ร่วมกันให้คุณค่าและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน ค้นหาวิถีทางท่ี
พลเมืองอาเซียนดำรงชีวิต และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริง และแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติ  ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อให้บรรลุถึงส่ิงท่ีอาเซียนจะต้องดำเนินการและคำนึงถึง
โลกของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
           ๗. มีสมรรถนะสำคัญในการดำเนินชีวิตในประคมอาเซียน สามารถติดต่อส่ือสารและอยู่ร่วมกันได้บน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพลเมืองไทย และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและตลาดโลก รวมทั้งการเปล่ียนแปลงต่างๆของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก    
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช   
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช    
๒๕๖๐   ให้สอดคล้องกับ ASEAN  Curriculum  Sourcebook) มุ ่งเน้นพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับ ASEAN  
Curriculum  Sourcebook) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม 
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด
และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือ
ออนไลน์แอพพลิเคชั่น  LINE,  Youtube, Facebook,  การเรียนรู้แบบออนไลน์  (E-Learning)   โดยใช้   
Google Apps for Education สามารถสร้างงาน เอกสาร  งานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ ได้จาก Google 
Docs, Google Sheets  ,Google Slides  Google Form   ,Google Sites ,Google Classroom  ,Google 
Docs  ,Google Drive 
 
 



๘ 

 

 

 

และนำเสนองานผ่าน Powerpoint ,ZooM  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
  
            ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 

 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
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จุดเน้นของนักเรียนกลุ่มสาระศิลปะ  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
ชั้น ป.๑ 

               ๑. สาระทัศนศิลป์ บอกและใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์และ สามารถเรียนรู้จากส่ือและ
เทคโนโลยี 

                               ๒ .สาระดนตรี  ให้จังหวะในกิจกรรมดนตรีอย่างอิสระตามความสามารถของตนเองและ สามารถใน
การเรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยี 
           ๓ .สาระนาฏศิลป์ แสดงท่าทางง่ายๆและเลียนแบบท่าทางตามธรรมชาติเพื่อส่ือความหมายแทน
คำพูดได้และ สามารถในการเรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยี 
ชั้น ป.๒ 
             ๑. สาระทัศนศิลป์  มีผลงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ต่างๆโดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น สีรูปร่าง และ
รูปทรง สามารถเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี 
             ๒. สาระดนตรี  ขับร้อง และเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลงอย่างอิสระโดยสามารถเรียนรู้
จากส่ือเทคโนโลยี 
             ๓. สาระนาฏศิลป์  แสดงท่าทางประกอบจังหวะได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี 
ชั้น ป.๓ 
           ๑. สาระทัศนศิลป์  บอก  อธิบาย  จำแนกทัศนธาตุส่ิงต่างๆในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมโดยเน้นเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวและสร้างผลงานทัศนศิลป์โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส่ือถึง ความคิด 
ความรู้สึก เช่นวาดภาพวิวทิวทัศน์ 
          ๒. สาระดนตรี   บอก อธิบาย จำแนกเสียงดนตรี เสียงขับร้องท่ีได้ฟัง นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน
หรือโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
          ๓. สาระนาฏศิลป์   เคล่ือนไหวร่างกายแสดงท่าทางในรูปแบบต่างๆอย่างอิสระและมีแบบแผนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
ชั้น ป.๔ 
          ๑. สาระทัศนศิลป์  บอก อธิบาย จำแนก วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะ ท่ีหลากหลาย 
เช่น วาดภาพเองได้ตามจินตนาการโดยไม่ต้องมีแบบ 
          ๒. สาระดนตรี   บอก  อธิบาย จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในบทเพลงท่ีฟังและอ่าน เขียนโน้ต
ดนตรีไทย สากล เป็น 
           ๓. สาระนาฏศิลป์  แสดงท่าทางภาษาท่า นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครและถ่ายทอดเรื่องราวเช่น 
การแสดงละครส้ัน  
ชั้น ป.๕  
 ๑. สาระทัศนศิลป์  สร้างผลงานศิลป์ท่ีหลากหลายได้ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกัน  นำวัสดุใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เช่นการวาดภาพ การออกแบบ Design จาก 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
          ๒. สาระดนตรี แสดงดนตรีในท้องถิ่นของตนเองและดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน ตาม
จินตนาการชองตนเอง   
          ๓. สาระนาฏศิลป์  แสดงนาฏศิลป์โดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายและการ
แสดงออกอย่างมีแบบแผน  



๑๐ 

 

 

 

ชั้น ป.๖ 
        ๑. สาระทัศนศิลป์  สร้างงานศิลปะโดยจัดองค์ประกอบศิลป์และส่ือความหมายในรูปแบบ ๒ มิติและ ๓ 
มิติ 
       ๒. สาระดนตรี  ร้องเพลงประกอบดนตรี ฟังเสียง เครื่องดนตรีและจำแนกประเภทเครื่องดนตรีไทยและ
สากลได้ 
       ๓. สาระนาฏศิลป์  แสดงนาฏศิลป์โดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ แสดงละครส้ันตามบทบาท 
ชั้น ม.๑ 
       ๑. สาระทัศนศิลป์ ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื ่นๆในการนำเสนอความคิดข้อมูล 
เปรียบเทียบความแตกต่างผลงานทัศนศิลป์วัฒนธรรมไทย สากล และอาเซียน  และทำงานได้บรรลุเป้าหมาย
ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
       ๒. สาระดนตรี  บอก อธิบายเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานนั้นน่าช่ืนชมและ
ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีบทเพลงท่ีฟังการส่ือสาร 
       ๓. สาระนาฏศิลป์  แสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบต่างๆ  
ชั้น ม.๒ 
      ๑. สาระทัศนศิลป์  สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุง
แก้ไขพัฒนางาน 
      ๒. สาระดนตรี บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟังได้และประเมินทางดนตรีของ
ตนเองหลังจากการฝึก 
      ๓. สาระนาฏศิลป์   เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
ชั้นม.๓ 
      ๑. สาระทัศนศิลป์  สร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภทและนำไปประกอบอาชีพได้   อภิปรายการ
ทำงานโดยใช้กระบวนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน 
     ๒. สาระดนตรี  แต่งเพลงส้ันๆและง่ายๆได้และนำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสม 
และบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
    ๓. สาระนาฏศิลป์   พัฒนารูปแบบการแสดงการนาฏศิลป์ไทย  การแสดงละคร สร้างสรรค์การแสดงและ
ประดิษฐ์ท่ารำท่ีเป็นของตนเอง  
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ส่วนที่ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์           
มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื ่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู ้เรียนทั ้งด้านร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจน                  
การนำไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน                   ใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ   มีทักษะวิธีการทางศิลปะ   
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ   เปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ 
ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ 

•   ทัศนศิลป์   มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอผลงาน ทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  

•   ดนตรี     มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรี   เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ    แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณี
วัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  

•   นาฏศิลป์   มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์  
ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์  ในชีวิตประจำวัน  เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม  
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑     สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์     
                         วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ   
                         งานศิลปะอย่างอิสระ   ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
                         งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  
                         และสากล 
 
สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑      เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
                          คุณค่าดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และ 
                          ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒      เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ 
                            ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
สาระที่ ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑      เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
                          คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 
                 ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒      เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
                 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ 
                           สากล 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
• รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ

งานทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจาก
เรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการ
ปรับปรุงงานของตนเอง 

• รู ้และเข้าใจความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน   ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่น 
ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

• รู้และเข้าใจแหล่งกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบท
เพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคล่ือนไหวร่างกาย       



๑๓ 

 

 

 

ให้สอดคล้องกับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน 

• ใฝ่หาความรู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความช่ืนชอบ เห็นความสำคัญและประโยชน์
ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

• สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง ตามรูปแบบ
นาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้ประโยชน์ ของการแสดงนาฏศิลปใ์น
ชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 

• รู ้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื ่นชอบและภาคภูมิใจ  ในการละเล่น
พื้นบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิต  ของคนไทย บอกลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 

• ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆที่ทันสมัยเช่น เรียนจากยูทูป เฟสบุ๊ค บทเรียนออนไลน์  DLTV และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

  
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
• รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 

ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน   ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา 
ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์    ๒ มิติ ๓ มิติ เช่น งานส่ือผสม งานวาดภาพ
ระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ   สร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอด
ความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์  ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการลด    และเพิ่มในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

• รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธา 
ในศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

• รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าท่ี  รู้ถึงการเคล่ือนท่ีขึ้น ลง 
ของทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค   และอารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง ร้อง
และบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษา   เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและ
สากลในรูปแบบต่าง ๆ รู ้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับองค์ประกอบดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงท่ีฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเรื่อง 

• รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย   และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน เห็น
ความสำคัญในการอนุรักษ์ 

• รู ้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พื ้นฐาน สร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบ
เครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิง



๑๔ 

 

 

 

ท่ีประสบในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องาน
นาฏศิลป ์

• รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และส่ิงท่ีการแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี          เห็นคุณค่าการ
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
          • ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความใน
การแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
              • รู้และเข้าใจเรื ่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการ   สร้างงาน
ทัศนศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา
และประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื ่น สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
อย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิก  ในการนำเสนอข้อมูลและมีความรู้ ทักษะท่ี
จำเป็นด้านการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ 

• รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น  แต่ละยุคสมัย 
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์  ที่มาจากยุคสมัยและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ  

• รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรู้สึก   ของบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเดี่ยวและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้องบรรเลง
อย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ต   ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย 
แปลงเสียงเบ้ืองต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี องค์ประกอบของผลงานด้าน
ดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลง สามารถนำเสนอบท
เพลงท่ีช่ืนชอบได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและ
สังคม 

• รู้และเข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ 
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 

•  รู้และเข้าใจการใช้ ภาษาท่า นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแปลความและสื่อสารผ่าน
การแสดง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง วิจารณ์
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ร่วมจัดการแสดงนำแนวคิดของการ
แสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

• รู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ของนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์เครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร มีความเข้าใจ ความสำคัญ บทบาทของนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจำวัน 
         • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงคงอยู่ต่อไป 



๑๕ 

 

 

 

         • การใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะ
ในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น   LINE,  Youtube, Facebook,   การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์  (E-Learning)   โดยใช้   Google Apps for Education สามารถสร้างงาน  เอกสาร  งาน
นำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ ได้จาก  Google Docs , Google Sheets  ,  Google Slides , Google Form 
,  Google Sites , Google Classroom   , Google Docs  Google Drive และนำเสนองานผ่าน Powerpoint 
, ZooM  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
          • ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสนใจให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาตะวันออก(EEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 
 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ        

และขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว                
ในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  

• รูปร่าง ลักษณะ  และขนาดของส่ิงต่าง ๆ  
รอบตัวในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

๒. บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

• ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
รอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงาม ของ                 
บริเวณรอบอาคารเรียน หรือรู้สึกถึงความไม่
เป็นระเบียบ ของสภาพภายในห้องเรียน 

๓. มีทักษะพื้นฐานในการเลือกใช้วัสดุ  
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว                   
ดินน้ำมัน  ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้ำ 
ดินสอสีสร้างงานทัศนศิลป์ 
• เลือกวัสดุจากธรรมชาติ 

๔. สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี 
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

• การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ำ สีโปสเตอร์               
สีเทียนและสีจากธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถิ่น  

๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ           
ตามความรู้สึกของตนเอง  

• วาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง                   

ป.๒ ๑. บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

•  รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เช่น รูปกลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และ
กระบอก 
• แยกแยะรูปร่าง  ลักษณะตามธรรมชาติ 

๒.  ระบุทัศนธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น                  
สี รูปร่าง และรูปทรง 

• เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในส่ิงแวดล้อม          
และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด            
งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 

๓. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ 
ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง 

• เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ  

๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓  มิติ 

๕. สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ            
ฉีกกระดาษ 

• ภาพปะติดจากกระดาษ 

 
 



๑๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๖. วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ

ครอบครัวของตนเองและอาเซียน 
• การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว 

๗. เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงส่ิง
ท่ีมองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

• เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ 

๘. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบ
งานโครงสร้างเคล่ือนไหว 

•  งานโครงสร้างเคล่ือนไหว   

ป.๓ 
 

๑. บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ของไทย
และของประเทศอาเซียน 

• รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์ของไทยและประเทศอาเซียน 

๒. ระบุ วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน 
 เมื่อชมงานทัศนศิลป์ 

• วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานทัศนศิลป์
ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ  

๓. จำแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ             
ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป ์
โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง  และ
พื้นผิว 

• เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

๔. วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว •  การวาดภาพระบายสี ส่ิงของรอบตัว                    
ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์  

๕. มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างสรรค์งานปั้น 

• การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 

๖. วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึก
จากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี และพื้นผิว 

• การใช้เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สี  และพื้นผิว   
วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึก 
• สร้างสรรค์วาดภาพจากประสบการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน 
๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิค
และวัสดุ อุปกรณ์ 

• วัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

๘. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง 

• การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง 

๙. ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ
ท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ   

• การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

 

 ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๑๐.บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง               

ในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้าน
และโรงเรียน    

• รูปร่าง  รูปทรง  ในงานออกแบบ 

ป.๔ 
 

๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง 
รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม               
และงานทัศนศิลป์ 

•  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะ
อุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของ
มนุษย์ 

• อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น  และวรรณะเย็น 

๓. จำแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ              
ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว 
และพื้นท่ีว่าง 

• เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง 
ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

• การใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงานพิมพ์ภาพ 
• มีทักษะการใช้วัสดุธรรมชาติมาใช้ในงาน

ทัศนศิลป์ 
๕. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 

• การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 

๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น 
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและ
แสงเงาในภาพ 

• การจัดระยะความลึก  น้ำหนักและแสงเงา  
ในการวาดภาพ 

๗.  วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่น
และสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ 

• การใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สีวรรณะเย็น วาด
ภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

๘. เปรียบเทียบความคิดความรู้สึก                  
ท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และบุคคลอื่น 

•  ความเหมือนและความแตกต่างในงาน
ทัศนศิลป์ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในงาน
ทัศนศิลป์ 

๙. เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

•  การเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก 

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ป.๕ 

 
๑. บรรยายเกี่ยวกับตำแหน่งของ
องค์ประกอบส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 

•  ตำแหน่งขององค์ประกอบส่ิงต่าง ๆ ใน
ส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน 

• ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์   
 

๓. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา 
น้ำหนัก และวรรณะสี 

• แสงเงา  น้ำหนัก และวรรณะสี   

๔. สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ำมัน หรือ
ดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอด
จินตนาการ 

• การสร้างงานปั้นเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ
ด้วยการใช้ดินน้ำมันหรือดินเหนียว  

๕. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น 
การจัดวางตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ  ในภาพ 

• การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

๖. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์  
และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงาน
ให้ดีขึ้น 

• การจัดองค์ประกอบศิลป์และการส่ือ
ความหมาย ในงานทัศนศิลป์ 

๗. บรรยายประโยชน์และคุณค่า              
ของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคน             
ในสังคม 

•  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ 
• อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของงานทัศนศิลป์

ถูกต้องและเหมาะสม 
ป.๖ ๑. ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปราย

เกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 

•  วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงข้าม 

๒. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วน
ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

•  หลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุล              
ในงานทัศนศิลป์ 

๓. สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ                
๒ มิติ เป็น๓ มิติ โดยใช้หลักการ               
ของแสงเงาและน้ำหนัก 

•  งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิติ 

๔. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่ม
และลด 

• การใช้หลักการเพิ่มและลดในการสร้างสรรค์
งานปั้น 
 

 
 
 



๒๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ 

ของรูปและพื้นท่ีว่าง 
• รูปและพื้นท่ีว่างในงานทัศนศิลป์ 

๖. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้              
สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน 
และความสมดุล 

• การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้                
สีคู่ตรงข้าม  หลักการจัดขนาด สัดส่วนและ
ความสมดุล 

๗. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ 
แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ  
 

• การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ  
แผนผัง  และภาพประกอบ 

ม.๑ 
 

๑. บรรยายความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์                 
และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

• ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน           
ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และส่ิงแวดล้อม 

๒. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และความสมดุล 

• ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล 

๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็น
ระยะไกลใกล้ เป็น ๓ มิติ 

• หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 

๔. รวบรวมงานปั้นหรอืส่ือผสมมาสร้าง
เป็นเรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ 
ความกลมกลืน และการส่ือถึงเรื่องราว
ของงาน 

• เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้น
หรืองานส่ือผสม 

๕. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์                
หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอ
ความคิดและข้อมูล 

• การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์                 
หรืองานกราฟิก 
• สร้างสรรค์งาน  แสดงถึงการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
๖. ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยาย
ถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและ
ผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดให้ 

• การประเมินงานทัศนศิลป์   

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ม.๒ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ 

และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา 
• รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์ 

๒. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

•  ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์                    
ของศิลปิน 

๓. วาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย            
ในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ 

• เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมาย 

๔. สร้างเกณฑ์ในการประเมิน                   
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 

• การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์   

๕. นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางาน 

• การพัฒนางานทัศนศิลป์ 
• การจัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 

๖. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ             
ของตัวละคร 

• การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ            
ของตัวละคร 

๗. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์              
ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ              
และนำเสนอตัวอย่างประกอบ 

• งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา 

  ม.๓ 
 

๑. บรรยายส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบ 

• ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ 

 

๒. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  
ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ท้ัง
ไทยและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 

• เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

๓. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศน
ธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ของตนเอง                     
ให้มีคุณภาพ 

• วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ 

๔. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์
อย่างน้อย ๓ ประเภท 

• การสร้างงานทัศนศิลป์ท้ังไทยและสากล 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ม.๓ 

 
๕. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ 
ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
ออกแบบ 

• การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงาน
ส่ือผสม 

๖. สร้างงานทัศนศิลป์ ท้ัง ๒ มิติ และ     
๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ 

• การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  ๒  มิติ  และ  ๓  มิติ  
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ 

๗. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือ
ความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 

•  การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ 

๘. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์           ของ
ตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน 

• การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า         
ในงานทัศนศิลป์ 

๙. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย     
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค                   
ท่ีหลากหลาย 

• การใช้เทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย             
สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 

๑๐. ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และทักษะท่ีจำเป็นในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ 

• การมีงานทำและประกอบอาชีพทาง
ทัศนศิลป์เช่นงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
การออกแบบส่ือโฆษณาและอื่นๆ 
  

๑๑. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์
ท่ีกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไป         
จัดนิทรรศการ 

• การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้าน
ทัศนศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 

สาระที่ ๑  ทัศนศิลป์  
มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล                             

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๑. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน • งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
ป.๒ ๑. บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ 

ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
• ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต 
ประจำวัน 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ 

• งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ม.๓ 

 
๕. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ 
ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
ออกแบบ 

• การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงาน
ส่ือผสม 

๖. สร้างงานทัศนศิลป์ ท้ัง ๒ มิติ และ     
๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ 

• การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  ๒  มิติ  และ  ๓  มิติ  
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ 

๗. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือ
ความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 

•  การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ 

๘. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์           ของ
ตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน 

• การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า         
ในงานทัศนศิลป์ 

๙. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย     
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค                   
ท่ีหลากหลาย 

• การใช้เทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย             
สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 

๑๐. ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และทักษะท่ีจำเป็นในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ 

• การมีงานทำและประกอบอาชีพทาง
ทัศนศิลป์เช่นงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
การออกแบบส่ือโฆษณาและอื่นๆ 
  

๑๑. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์
ท่ีกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไป         
จัดนิทรรศการ 

• การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้าน
ทัศนศิลป์ 

 



๒๔ 

 

 

 

สาระที่ ๑  ทัศนศิลป์  
มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล                             

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๑. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน • งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
ป.๒ ๑. บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ 

ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
• ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิต 
ประจำวัน 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ 

• งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ป.๓ ๑. เล่าถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
อย่างภาคภูมิใจ 
 

• ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น    

๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

• วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น 
• วัสดุรีไซเคิลสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
•  

ป.๔ ๑. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลอง             
ของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

• งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์                
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
 

• งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ป.๕ ๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้
หรือนิทรรศการศิลปะ 
 

• ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์                
ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา                           
ในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า 

• งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและ           
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ป.๖ ๑. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์           
ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม 

• บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิต                  
และสังคม 
 

 
 
 
 



๒๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ              

ความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่อ
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 

• อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่องานทัศนศิลป์          
ในท้องถิ่น 

 ๓. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์
ของบุคคล 
 

• อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผล          
ต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 

ม.๑ ๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ
งานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่น
ตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

• ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ
และท้องถิ่น 

๒. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์
ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

• งานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย 

๓. เปรียบเทียบความแตกต่างในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทางวัฒนธรรม
ไทยและสากลของแต่ประเทศอาเซียน 

• ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์                  
ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

  ม.๒ ๑.  ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 

• วัฒนธรรมท่ีสะท้อนในงานทัศนศิลป์
ปัจจุบัน 

๒. บรรยายถึงการเปล่ียนแปลง             
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดย
เน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน 

• งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย 

๓. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทย
สากลและวัฒนธรรมประเทศอาเซียน 

• การออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ไทยและสากล 

  ม.๓ ๑. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป ์
ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม 

• งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่า   
          ของวัฒนธรรม  

๒. เปรียบเทียบความแตกต่างของ              
งานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ 
วัฒนธรรมไทยสากลและประเทศอาเซียน 

• ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละ
ยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

 

สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตร ี 
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ป.๑ ๑. รู้ว่าส่ิงต่าง ๆ สามารถก่อกำเนิดเสียง 

ท่ีแตกต่างกัน 
 

• การกำเนิดของเสียง 
- เสียงจากธรรมชาติ 
- แหล่งกำเนิดของเสียง 
- สีสันของเสียง 

๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความ
ช้า- เร็วของจังหวะ 

• ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) 
• อัตราความเร็วของจังหวะTempo 

๓. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
 

• การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ 
• การร้องเพลงประกอบจังหวะ 

๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่าง
สนุกสนาน 
 

• กิจกรรมดนตรี 
- การร้องเพลง 
- การเคาะจังหวะ 
- การเคล่ือนไหวประกอบบทเพลง  

* ตามความดัง- เบาของบท
เพลง 
* ตามความช้าเร็วของจังหวะ 

๕. บอกความเกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้                                         
ในชีวิตประจำวัน 
 

• เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
-      เพลงกล่อมเด็ก 
- บทเพลงประกอบการละเล่น 
- เพลงสำคัญ (เพลงชาติไทย                

เพลงสรรเสริญพระบารมี) 
ป.๒ ๑. จำแนกแหล่งกำเนิด ของเสียงท่ีได้ยิน 

 
• สีสันของเสียงเครื่องดนตรี 
• สีสันของเสียงมนุษย์ 

๒. จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,           
ดัง-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี 

• การฝึกโสตประสาท การจำแนกเสียง           
สูง-ต่ำ  ดัง-เบา ยาว-ส้ัน 

๓. เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกาย          
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 

• การเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 
• การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย • การขับร้อง 
 
 
 



๒๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๕. บอกความหมายและความสำคัญ            

ของเพลงท่ีได้ยิน 
• ความหมายและความสำคัญของเพลง            
ท่ีได้ยิน 
- เพลงปลุกใจ 
- เพลงสอนใจ 

  ป.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี          
ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน 

• รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี 
• เสียงของเครื่องดนตรี 

๒. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และ
จังหวะเคาะ 
 

• สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ำ  
ดัง-เบา ยาว-ส้ัน) 
• สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ 

๓. บอกบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยินและ
ความสำคัญของบทเพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญพระบารม ี
เพลงประจำโรงเรียน เกิดความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

• บทบาทหน้าท่ีของบทเพลงสำคัญ 
- เพลงชาติ 
- เพลงสรรเสริญพระบารม ี
- เพลงประจำโรงเรียน 

๔. ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 
 

• การขับร้องเด่ียวและหมู่ 
• การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

๕. เคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์
ของเพลงท่ีฟัง 

• การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง 

๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี 
เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น 
 

• การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้อง
และเสียงดนตรี 
- คุณภาพเสียงร้อง 
- คุณภาพเสียงดนตรี 

๗. นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือ
โอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

• การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ 
- ดนตรีในงานรื่นเรงิ 
- ดนตรีในการฉลองวันสำคัญของชาติ 

ป.๔ 
 

๑. บอกประโยคเพลงอย่างง่าย 
 

•  โครงสร้างของบทเพลง 
- ความหมายของประโยคเพลง 
- การแบ่งประโยคเพลง 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 

 

 ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๒. จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ใน

เพลงท่ีฟัง 
• ประเภทของเครื่องดนตรี 
• เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 

๓. ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้น – ลงง่าย ๆ           
ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว                
ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง 
 

•  การเคล่ือนท่ีขึ้น - ลงของทำนอง 
•  รูปแบบจังหวะของทำนองจังหวะ 
•  รูปแบบจังหวะ 
•  ความช้า - เร็วของจังหวะ 

๔. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 
 

•  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
- กุญแจประจำหลัก    
-  บรรทัดห้าเส้น 
- โน้ตและเครื่องหมายหยุด  
- เส้นกั้นห้อง 

•  โครงสร้างโน้ตเพลงไทย 
- การแบ่งห้อง      
- การแบ่งจังหวะ 

๕. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 

•  การขับร้องเพลงในบันไดเสียงท่ีเหมาะสม
กับตนเอง 

๖. มีระเบียบวินัยในการใช้และเก็บเครื่อง
ดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

•  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ของ
ตน 

๗. ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการส่ือ
เรื่องราว 

•  ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง 

  ป.๕ 
 
 
 

๑. ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ใน
การส่ืออารมณ์ 
 

•  การส่ืออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบ
ดนตรี 
- จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง 
- ทำนองกับอารมณ์ของบทเพลง 

๒. จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ
เครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ 

•  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่าง ๆ  
•  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  

 ๓. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล            
๕ ระดับเสียง 
 

•  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
- บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic 

scale 
- โน้ตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง 

Pentatonic scale 
 ๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และ

ทำนอง  
• การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ 
• การบรรเลงทำนองด้วยเครื่องดนตรี 

 



๒๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง               

ไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  
 

• การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองช้ัน 
• การร้องเพลงสากล หรือไทยสากล 
• การร้องเพลงประสานเสียงแบบ      Canon  
Round 

๖. ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลง 
แบบถามตอบ 

• การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-ตอบ 

๗. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการ
แสดงออกตามจินตนาการ 

• การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ 
• การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง 

ป.๖ ๑. บรรยายเพลงท่ีฟัง โดยอาศัย
องค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต 

• องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต 

๒. จำแนกประเภทและบทบาทหน้าท่ี                     
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีท่ี                             
มาจากวัฒนธรรมไทยและอาเซียน 

• เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค 
• บทบาทและหน้าท่ีของเครื่องดนตรี 
• ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

๓. อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากล
ทำนองง่าย ๆ  
 

• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
• โน้ตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะสองช้ัน 
• โน้ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major  

๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ             
การร้องเพลง ด้นสด ท่ีมีจังหวะและทำนอง
ง่าย ๆ 

• การร้องเพลงประกอบดนตร ี
•  การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วย
เครื่องดนตรี 
 

 ๕. บรรยายความรู้สึกท่ีได้ฟังต่อเสียงดนตรี
ของไทยและอาเซียน 

• การบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นท่ี
มีต่อบทเพลง 
- เนื้อหาในบทเพลง 
- องค์ประกอบในบทเพลง  

คุณภาพเสียงในบทเพลง 

 ๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง 
จังหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียง
ของเพลงท่ีฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ม.๑ 

 
 
 

๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล 
 

• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
- โน้ตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะสองช้ัน 
- โน้ตสากล ในกุญแจซอลและฟา           

ในบันไดเสียง C Major 
๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง                
ของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรม                    
ท่ีต่างกันในแต่ละประเทศของอาเซียน 

• เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี               
ในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  
- วิธีการขับร้อง    
- เครื่องดนตรีท่ีใช้ 

๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลง                
ท่ีหลากหลายรูปแบบ  

• การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการ
ร้อง 
- บทเพลงพื้นบ้าน บทเพลงปลุกใจ 
- บทเพลงไทยเดิม 
- บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว 
- บทเพลงรูปแบบ ABA   
- บทเพลงประกอบการเต้นรำ 

๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ            
วงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

• วงดนตรีพื้นเมือง 
• วงดนตรีไทย  
• วงดนตรีสากล 

๕. แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของ
บทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ                 
และความดัง - เบา แตกต่างกัน 
 

• การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง 
- จังหวะกับอารมณ์เพลง 
- ความดัง-เบากับอารมณ์เพลง 
- ความแตกต่างของอารมณ์เพลง 

๖. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ 
ฟังดนตรีแต่ละประเทศกลุ่มอาเซียน 

• การเปรียบเทียบทำนองและจังหวะของ
เสียงดนตรีของไทยและดนตรีในประเทศต่างๆใน
อาเซียน   

๗. นำเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ 
และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานนั้น
น่าช่ืนชม 

• การนำเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจและบอกเหตุผล
ในส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 
 

๘. ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพ              
งานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง 

• การประเมินคุณภาพของบทเพลง 
- คุณภาพด้านเนื้อหา 
- คุณภาพด้านเสียง 
- คุณภาพด้านองค์ประกอบดนตรี 

๙. มีระเบียบวินัยในการใช้และบำรุงรักษา
เครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม               

• การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของตนและ
ของส่วนรวม 

ม.๒ 
 

๑. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกันในแต่ละ
ประเทศอาเซียน  

• องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่าง 
ๆ  

๒. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลท่ี
มีเครื่องหมายแปลงเสียง 
 

• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
- โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสองช้ัน 
- โน้ตสากล (เครื่องหมายแปลงเสียง) 

๓. ระบุปัจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์งานดนตรี 
 

• ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง 
- จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง 
- การถ่ายทอดเรื่องราวความคิด                        

ในบทเพลง 
- สร้างสรรค์บทเพลงในเชิงคุณธรรม 

๔. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง 
 

• เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี 
- การร้องและบรรเลงเด่ียว 
- การร้องและบรรเลงเป็นวง 

๕. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ี
มีต่อบทเพลงท่ีฟัง 

• การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง 

๖. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรี
ของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ 
 

• การประเมินความสามารถทางดนตรี 
- ความถูกต้องในการบรรเลง 
- ความแม่นยำในการอ่านเครื่องหมายและ

สัญลักษณ์ 
- การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและ

บรรเลง 
๗. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
และสามรถนำไปประกอบอาชีพได้ 

• อาชีพทางด้านดนตรี 
• บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
• สร้างสรรค์ดนตรีในธุรกิจบันเทิงเชิงคุณธรรม 

 



๓๒ 

 

 

 

 
 ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ม.๓ 
 

๑. เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น ทางวัฒนธรรม
ไทยและต่างประเทศในอาเซียน 
 

•  การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงาน
ศิลปะ 
- การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์

งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น 
- เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งาน

ดนตรีและศิลปะแขนงอื่น  
๒. ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง 
โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การ
แสดงออก และคุณภาพสียง 

•  เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้อง
และบรรเลงดนตรีเด่ียวและรวมวง 

๓. แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ  
 

•  อัตราจังหวะของเพลงไทยและสากล 
                   

•  การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะของเพลง
ไทยและสากล 

๔. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์            
งานดนตรีของตนเอง 
                                          

•  การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์
บทเพลง 
- การเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์               

บทเพลง 
- การเรียบเรียงทำนองเพลง 

๕.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง                  
งานดนตรีของตนเองและผู้อื่น                            
 

•  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง 
- สำเนียง      
- อัตราจังหวะ     
- รูปแบบบทเพลง 
- การประสานเสียง    
- เครื่องดนตรีท่ีบรรเลง 

๖. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี                 
ท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 
 

• อิทธิพลของดนตรี 
- อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล 
- อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม 

 ๗. นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี               
ท่ีเหมาะสมบูรณาการกับสาระ การเรียนรู้
อื่นๆ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ 

• การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 
- การเลือกวงดนตรี เลือกบทเพลง 
- การเลือกและจัดเตรียมสถานท่ี 
- การเตรียมบุคลากร 
- การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ 
- การจัดรายการแสดง 

• ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดแสดงดนตรี 



๓๓ 

 

 

 

สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
                          ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
  ป.๑ 
 

๑. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น • ท่ีมาของบทเพลงในท้องถิ่น 
 

๒. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีท้องถิ่น • ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น 
 

 ป.๒ ๑. บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง                         
เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น            
โดยใช้คำง่าย ๆ 

• บทเพลงในท้องถิ่น 
- ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง 
- ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีท่ีใช้            

ในบทเพลง 
-  

๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี 
ในท้องถิ่น 

• กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  
- ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน 
- ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ 
-  

  ป.๓ ๑. ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์            
ของดนตรีในท้องถิ่น 

• เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
- ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่น 
- ภาษาและเนื้อหาในบทร้องของดนตรี

ในท้องถิ่น 
- เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ระบุความสำคัญและประโยชน์ของ
ดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 

• ดนตรีกับการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น 
- ดนตรีในชีวิตประจำวัน 

-      ดนตรีในวาระสำคัญ 



๓๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
ป.๔ ๑. บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพันธ์             

ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อนในดนตรี               
และเพลงท้องถิ่น 
 

• ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี 
- เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถีชีวิต 
- โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

 ๒. ระบุความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมทางดนตร ี
 

•  การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี 
- ความสำคัญและความจำเป็นในการ

อนุรักษ์ดนตรีไทย 
- แนวทางในการอนุรักษ์รักษา

วัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยสืบทอด
ต่อไป 

  ป.๕ 
 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีในท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
ต่าง ๆ 
 

• ดนตรีกับงานประเพณี 
- บทเพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น 
- บทบาทของดนตรีในแต่ละประเพณี 

 ๒. อธิบายคุณค่าของดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมท่ีต่างกันของไทยและอาเซียน 

• คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม 
- คุณค่าทางสังคม 
- คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

  ป.๖ ๑. อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย                        
ในประวัติศาสตร์  

• ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ 
- ดนตรีในเหตุการณ์สำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ 
- ดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีต่อดนตรี

ท้องถิ่นของไทยและอาเซียน 
 ๒. จำแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีต่างกัน    
 ๓. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม                

ต่อดนตรีในท้องถิ่นของไทยและอาเซียน 
 

  ม.๑ ๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย 

• บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
- บทบาทดนตรีในสังคม 
- อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

 ๒.  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบ
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างกันในประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

• องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 

 
 
 
 



๓๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ม.๒ ๑. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรี

ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

• ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
- บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรม 
- อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม 

๒. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม              
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อ
รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

• เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปล่ียนแปลง 
ทางดนตรีในประเทศไทย 
- การเปล่ียนแปลงทางการเมืองกับ

งานดนตร ี
- การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีกับงาน

ดนตรี 
  ม.๓ ๑. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละ ยุค

สมัย                 
• ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ  
• ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ  

๒. อภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานดนตรี
นั้นได้รับการยอมรับ 

• ปัจจัยท่ีทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และ 
                                     ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

  ป.๑ ๑. เลียนแบบการเคล่ือนไหว 
 

• การเคล่ือนไหวลักษณะต่าง ๆ  
- การเลียนแบบธรรมชาติ 
- การเลียนแบบคน สัตว์  ส่ิงของ 

๒. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือความหมาย 
แทนคำพูด 

• การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์                  
ท่าประกอบเพลง 
• การแสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติสัตว์ 

 
 

๓. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือ 
ร่วมการแสดง 

•  การเป็นผู้ชมท่ีดี 

 ป.๒ ๑. เคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ีและ 
การเคล่ือนท่ี  
 
 

• การเคล่ือนไหวร่างกายอย่างมีรูปแบบ 
- การนั่ง 
- การยืน 
- การเดิน 

 ๒. แสดงการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสะท้อน
อารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ 

• การประดิษฐ์ท่าจากการเคล่ือนไหว           
อย่างมีรูปแบบ 
• เพลงท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
 

 ๓. แสดงท่าทาง เพื่อส่ือความหมาย             
แทนคำพูด 

 

• หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์   
- การฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทน

อากัปกิริยา 
- การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนลำตัว 
-  

 ๔. แสดงท่าทางประกอบจังหวะ                    
อย่างสร้างสรรค์ 

• การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบ
จังหวะ 
 

 ๕. ระบุมารยาทในการชมการแสดง 
 

• มารยาทในการชมการแสดง  การเข้าชม
หรือมีส่วนร่วม 
 

 
 



๓๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
3 ๑. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง 

ๆ ในสถานการณ์ส้ัน ๆ  
 

• การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  
- รำวงมาตรฐาน 
- เพลงพระราชนิพนธ ์
- สถานการณ์ส้ัน ๆ  
- สถานการณ์ท่ีกำหนดให้ 

 
 ๒. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบ

นาฏศิลปไ์ทยและของประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน 

 

• หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่าส่ืออารมณ์ของมนุษย์  
- การฝึกนาฎยศัพท์ในส่วนขา 
- การฝึกนาฏศิลป์ไทย 
- การฝึกท่าทางง่ายๆของอาเซียน 

 
 ๓. เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผู้แสดงและ

ผู้ชม 
• หลักในการชมการแสดง 
- ผู้แสดง 
-  ผู้ชม   
- การมีส่วนร่วม 

๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะ 
สมกับวัย 

๕. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ 
ในชีวิตประจำวัน 

• การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระ                
การเรียนรู้อื่น ๆ  
 

ป.๔ ๑. ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และ 
การละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ 
 

• หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่า 
- การฝึกนาฏยศัพท์ 

๒. ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
 

• การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบ
เพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์ 
• การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอด
เรื่องราว 

๓. แสดง การเคล่ือนไหวในจังหวะต่าง ๆ 
ตามความคิดของตน 

• การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำประกอบ
จังหวะพื้นเมือง 

๔. แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ • การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่ 
- รำวงมาตรฐาน 
- ระบำ 

๕. เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเน้น
จุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่น              
ของตัวละคร 

• การเล่าเรื่อง 
- จุดสำคัญ   
- ลักษณะเด่นของตัวละคร     
-  



๓๘ 

 

 

 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ป.๕ ๑.  บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์ 
 

• องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
- จังหวะ  ทำนอง  คำร้อง  
- ภาษาท่า  นาฏยศัพท์ 
- อุปกรณ์ 

 ๒. แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราว
ตามความคิดของตน 

• การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง             
หรือท่าทางประกอบเรื่องราว 

 ๓. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่า 
และนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายและ 
การแสดงออก 

• การแสดงนาฏศิลป์ 
- ระบำ   
- รำ 
- ฟ้อน  
- รำวงมาตรฐาน 

 
๔. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียน                 
เค้าโครงเรื่องหรือบทละครส้ัน ๆ 
 

 
• องค์ประกอบของละคร 
- การเลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง   
- บทละครส้ัน ๆ 

๕.  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ของไทย
และอาเซียน 

• ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ของไทยและ
อาเซียน  

๖. บอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการชม            
การแสดง 
 

• หลักการชมการแสดง   
• การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่า              
ของการแสดง 

  ป.๖ ๑. สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวร่างกาย 
และการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรือ
อารมณ์ 
 

• การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจ
หรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่นเน้นลีลา         
หรืออารมณ์ 

๒. ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์
ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

• การออกแบบสร้างสรรค์ 
- เครื่องแต่งกาย 
- อุปกรณ์ ฉากประกอบการแสดง 
- ใช้วัสดุเหลือใช้มาออกแบบอุปกรณ์

และเครื่องแต่งกายในการแสดง 
๓. แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ 
 

• การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร 
- รำวงมาตรฐาน   
- ระบำ  
- ฟ้อน 
- ละครสร้างสรรค์ 



๓๙ 

 

 

 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

  ป.๖ ๔. บรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องาน
นาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ 

• บทบาทและหน้าท่ีงานนาฏศิลป์และละคร 

๕. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 
 
 

• หลักการชมการแสดง 
- การวิเคราะห์  
- ความรู้สึกช่ืนชม 
- เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 

๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ 
และการละครกับส่ิงท่ีประสบ                        
ในชีวิตประจำวัน 

• องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละคร 

  ม.๑ ๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดัง             
ท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิด
ของผู้ชม 

• การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม 
-มีความอดทน อดกล้ัน ซื่อสัตย์ เสียสละ 
• ประวัตินักแสดงท่ีช่ืนชอบ  
-มีการใฝ่หาความรู้ สืบค้นข้อมูล 
• การพัฒนารูปแบบของการแสดง 
• อิทธิพลของนักแสดงท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ชม 

๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร 
ในการแสดง 
 

• นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร                
ในการแสดง 
• ภาษาท่า  และการตีบท 
• ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์ 
• ระบำเบ็ดเตล็ด 
• รำวงมาตรฐาน 

๓. แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ  
 

• รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
- นาฏศิลป์  
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน  
- นาฏศิลป์นานาชาติ 

๔. ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม                     
ในกระบวนการผลิตการแสดง  
 

• บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดการแสดง 
• การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงท่ีสนใจ                   
โดยแบ่งฝ่ายและหน้าท่ีให้ชัดเจน 
• ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3  ห่วง  
2  เงื่อนไขในการสร้างสรรค์การแสดง 
• มีความรู้รักสามัคคี 
•คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 



๔๐ 

 

 

 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

  ม.๑ ๕. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีกำหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชม                
โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า  และ
การเคล่ือนไหว 

•  หลักในการชมการแสดง 

  ม.๒ ๑. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ 
กับการแสดง 
 
 

• ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง 
- แสง สี เสียง 
- ฉาก 
- เครื่องแต่งกาย 
- อุปกรณ์ 

๒. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร 
 

• หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดย
ใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร 

๓. วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น 
โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร ท่ี
เหมาะสม 
 

• หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง 

๔. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง                
การแสดง  
 

• วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง   
นาฏศิลป์ และการละคร 
• รำวงมาตรฐาน 
 

๕. บูรณาการเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ 
 
 

• ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือ                 
การละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

  ม.๓ ๑. ระบุโครงสร้างของนาฏศิลป์และการ
ละครของไทยและประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม
อาเซียน 
 

• องค์ประกอบของบทละคร 
 -โครงเรื่อง   
 -ตัวละครและการวางลักษณะนิสัย                     
ของตัวละคร   
 -ความคิดหรือแก่นของเรื่อง และบทสนทนา 
 

 
 
 
 



๔๑ 

 

 

 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

   ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร          
เปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คน
ในชีวิตประจำวันและ 
ในการแสดง 

• ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ 
- ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ  
-  ภาษาท่าท่ีมาจากการประดิษฐ์  
- รำวงมาตรฐาน 

๓. มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง 
 

• รูปแบบการแสดง 
- การแสดงเป็นหมู่   
- การแสดงเด่ียว   
- การแสดงละคร  
- การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

๔. มีทักษะในการแปลความและ                 
การส่ือสารผ่านการแสดง 

• การประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบ            
การแสดง 
- ความหมาย  
- ความเป็นมา  
- ท่าทางท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ 

๕. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์                
ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้             
เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ 

• องค์ประกอบนาฏศิลป์ 
- จังหวะทำนอง  
- การเคล่ือนไหว   
- อารมณ์และความรู้สึก   
- ภาษาท่า  นาฎยศัพท์   
- รูปแบบของการแสดง   
- การแต่งกาย 

๖. ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าท่ี
ต่าง ๆ 
 
 
 

• วิธีการเลือกการแสดง 
- ประเภทของงาน   
- ขั้นตอน  
- ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง 

๗. นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง                 
ของการแสดงท่ีสามารถนำไปปรับใช้            
ในชีวิตประจำวัน 

 • ละครกับชีวิต 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
  ป.๑ ๑. ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย  

 
• การละเล่นของเด็กไทย 
- วิธีการเล่น 
- กติกา 

๒. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการแสดง
นาฏศิลป์ 

• การแสดงนาฏศิลป์ 

  ป.๒ ๑. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน  
 

• การละเล่นพื้นบ้าน 
- วิธีการเล่น 
- กติกา 

๒. เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่น
พื้นบ้านกับส่ิงท่ีพบเห็นในการดำรงชีวิตของ
คนไทย 

• ท่ีมาของการละเล่นพื้นบ้าน 

๓. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ                
ในการละเล่นพื้นบ้าน 

• การละเล่นพื้นบ้าน 

  ป.๓ ๑. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็น               
ในท้องถิ่น 

• การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือท้องถิ่น
ของตน 

๒. ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของการแสดงนาฏศิลป์  

• การแสดงนาฏศิลป์ 
- ลักษณะ     -  เอกลักษณ์ 

๓. อธิบายความสำคัญของการแสดง
นาฏศิลป์ 

• ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ 
- ส่ิงท่ีเคารพ 

  ป.๔ ๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ 

• ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
• ท่ีมาของชุดการแสดง 

๒. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ 
กับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น 
 

• การชมการแสดง 
- นาฏศิลป์   
- การแสดงของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๓. อธิบายความสำคัญของการแสดงความ

เคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ 
• ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
- การทำความเคารพก่อนเรียนและ

ก่อนแสดง 
๔. ระบุเหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอด 
การแสดงนาฏศิลป์ 

• ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
- คุณค่า 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น 

• การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
- การแสดงพื้นบ้าน 

 
๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้านท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทยและอาเซียน 

• การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
- การแสดงพื้นบ้าน 

ป.๖ ๑. อธิบายส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร 
 

• ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ 
ของนาฏศิลป์และละคร 
- บุคคลสำคัญ 
- คุณค่า 

๒. ระบุประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือ
การชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

• การแสดงนาฏศิลป์และละคร                      
ในวันสำคัญของโรงเรียนและชุมชน 

ม.๑ ๑. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย 
และละครพื้นบ้าน 

• ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง                 
ของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย     
และละครพื้นบ้าน 

๒. บรรยายประเภทของละครไทย                
ในแต่ละยุคสมัย 

• ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 

ม.๒ ๑. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ              
การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมไทยและ
ของประเทศอาเซียน 
 
 

• นาฏศิลป์พื้นเมือง 
- ความหมาย  
- ท่ีมาวัฒนธรรม 
- ลักษณะเฉพาะ 

๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน                 
หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต 
 

• รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ 
- นาฏศิลป์ไทย 
- นาฏศิลป์พื้นเมือง 
- ละครไทย   ละครพื้นบ้าน 
- ละครคุณธรรม 



๔๔ 

 

 

 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๓. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ

เนื้อหาของละคร 
• การละครสมัยต่าง ๆ 

ม.๓ ๑. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์         
และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และ
ละครท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

• การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และ 
เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. อธิบายความสำคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน 

• ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์  
และการละครในชีวิตประจำวัน 

๓. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทย 

• การอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศกัราช  ๒๕๖๐ ) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
 
 



๔๖ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ     
     วัฒนธรรม 

๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 

 
ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี
ช้ัน ป.๑ ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๒ ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๑ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๓ ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๔ ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๕ ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๖ ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายภาค 

ช้ัน ม.๑ 
ศ ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ - ดนตรี ๑   ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑.๐ หน่วยกิต) 
ศ ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์ ๒ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑.๐ หน่วยกิต) 

ช้ัน ม.๒ 
ศ ๒๒๑๐1 ทัศนศิลป์ - ดนตรี ๓  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑.๐ หน่วยกิต) 
ศ ๒๒๑๐2 ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์ ๔ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑.๐ หน่วยกิต) 

ช้ัน ม.๓ 
ศ ๒๓๑๐1 ทัศนศิลป์ - ดนตรี  ๕ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑.๐ หน่วยกิต) 
ศ ๒๓๑๐2 ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์ ๖ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ (๑.๐ หน่วยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
คำอธิบายรายวิชา                     เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์  
            บอก  อธิบาย  บรรยาย วิเคราะห์ รูปร่าง ลักษณะ ขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและส่ิง
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมรอบตัว ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดินเหนียว 
ดินนำมัน ดินสอสี พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีนํ้ามัน สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช้สีนํ้าโปสเตอร์ สีเทียน สี
จากธรรมชาติ ท่ีมีในท้องถิ่น การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง การระบุงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน  เรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยีใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  
เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
ดนตรี  

 บอก อธิบาย บรรยาย  วิเคราะห์ แยกแยะ การกําเนิดของเสียง ลักษณะของเสียงดังเบา และความ
ช้าเร็วของจังหวะ การท่องบทกลอน การร้องเพลงง่าย ๆ การเข้าร่วมปฏิบัติ กิจกรรมดนตรี การร้องเพลง การ
เคาะจังหวะ การเคล่ือนไหวประกอบเพลง การบอกเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลง
ประกอบการละเล่น การเล่า การระบุท่ีมาของบทเพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น  
  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
มีความสามารถในการเรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการ
ส่ือสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟซบุก๊ ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
นาฏศิลป์  
          ปฏิบัติการเลียนแบบการเคล่ือนไหว ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติ คน สัตว์ ส่ิงของ แสดงท่าทางง่าย ๆ 
โดยใช้ภาษาท่า การแสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ การเป็นผู้ชมท่ีดี การระบุ การบอก  การ
อธิบาย  การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์  การเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 

 

ดนตรี นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย การช่ืนชมและการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล มีความสามารถในการเรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยี  ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  
ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน      เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสารและ
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
           
ศ ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕      
ศ ๑.๒ 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  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
 

ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
คำอธิบายรายวิชา            เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์  

 บอก  อธิบาย รูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทัศนธาตุและงานทัศนศิลป์ เรื่องเส้น 
สี รูปร่าง และรูปทรง เรื่องราว การเลือก สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ เส้น เช่น งานวาด งานปั้นและงาน
พิมพ์ภาพ รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว การฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ 
การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ การวาดภาพ   เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเองและเพื่อนบ้าน  การบอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน การอภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้  

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
ดนตรี 

จำแนก  อธิบาย แหล่งกําเนิดของเสียงท่ีได้ยิน คุณสมบัติของเสียง สูงต่ํา - ดังเบา ยาวส้ัน  
ของดนตรี ส่ิงต่าง ๆ ท่ีก่อกําเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของจังหวะ ความ
เกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน การเคาะจังหวะหรือการเคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของเพลง การร้องเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลจากส่ือ ICT ท่ี
ทันสมัย และการบันทึกข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร  และเห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 
นาฏศิลป์  

บอก อธิบาย ความหมายและความสำคัญของเพลง และร้องเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ ความสัมพันธ์
ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่าย ๆ  ระบุมารยาทในการชมการแสดง การเล่น  
การละเล่น  ปฏิบัติการเคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและการเคล่ือนท่ีอย่างมีรูปแบบ การเคล่ือนไหวท่ีสะท้อน
อารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนคำพูด ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ 
การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีของท้องถิ่นใน
โอกาสพิเศษ การละเล่นพื้นบ้าน การเช่ือมโยงการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย การระบุส่ิงท่ีช่ืน
ชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน  
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  
ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูลและเห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 



๕๑ 

 

 

 

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   ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
คำอธิบายรายวิชา                     เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์ 

บอก  อธิบาย บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์
ท่ีใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึง
เทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์  การจำแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดย
เน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น การวาด
ภาพ การระบายสีส่ิงของรอบตัว การถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี และพื้นผิว   การระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง การระบุ และการ
จัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ การบรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการ
ออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน  การเล่าถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น การอธิบายเกี่ยวกับ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  
  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
ดนตรี  
          บอก    อธิบาย บรรยาย และระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน 
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  การบอกบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน การ
ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง การแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น การนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
           นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
 
 
 



๕๓ 

 

 

 

 
นาฏศิลป์  

  ปฏิบัติการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง  รำวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ สถานการณ์ส้ัน ๆ 
สถานการณ์ท่ีกําหนด   แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ การเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผู้
แสดงและผู้ชม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย การบอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์
ในชีวิตประจำวัน   การเล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่น การระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของการแสดงนาฏศิลป์ การอธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์  
  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
           ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความใน
การแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   
 
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  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

คำอธิบายรายวิชา                                                                    เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์  
  บอก  อธิบาย  บรรยาย เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์   ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความประทับใจผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น การ
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์ และงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น จำแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นท่ีว่าง ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์
ภาพ งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักแสงเงาใน
ภาพ และงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น 
ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์  

 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ นำเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม อภิปราย 
เปรียบเทียบผลงาน เพื่อนำความรู้และวิธีการทางทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำแนกรวมทั้งระบุ อภิปราย
งานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล 
           นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
ดนตรี   

บอก  บรรยาย  อธิบายโครงสร้างของบทเพลง ความหมาย จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุ
ทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้นลงง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยท่ี
สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง บอกความหมาย
และสัญลักษณ์ทางดนตรี โครงสร้างโน้ตเพลงไทย ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระบุว่า
ดนตรีสามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ความสำคัญในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ท่ีสะท้อนในดนตรี เพลงท้องถิ่นและโอกาสในการบรรเลงดนตรี เพื่อนำ
ความรู้และหลักการทางดนตรีไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 

 

 
         นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
นาฏศิลป์   
  ปฏิบัติกิจกรรมทางนาฏศิลป์และการละครโดยใช้ทักษะพื้นฐาน เพื่อส่ือความหมาย อารมณ์ หลักและ
วิธีการปฏิบัติ การเคล่ือนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ รำวง
มาตรฐาน ระบำ เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ถ่ายทอดเรื่องราว 
อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  

ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว ประดิษฐ์ท่าทาง
หรือท่ารำประกอบจังหวะพื้นเมือง ชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมา
จากวัฒนธรรมอืน่ เพื่อสืบทอดการแสดง นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ บ่งบอก
ถึงค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
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.๔/๔, ป.๔/๕     
ศ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป๔/๔ 
 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
คำอธิบายรายวิชา                                                                     เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์  

บอก อธิบาย บรรยาย เกี่ยวกับ ตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ส่ือความคิด จินตนาการ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ  จากแหล่งการเรียนรู้
หรือนิทรรศการ แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของ
คนในสังคม สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ำมัน หรือดินเหนียว งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 
ศิลปะ และการจัดวางตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ  

เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
อภิปราย เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากลและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
ดนตรี   

บอก  อธิบาย บรรยายและแสดง จังหวะ ทำนอง องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์ 
จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรี ท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ การอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย 
ดนตรีสากล ๕ ระดับเสียง ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย ๆ โดย
ใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง ร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตาม
จินตนาการ  

ปฏิบัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจและเห็นคุณค่า 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อนำไปสร้างสรรค์ระหว่าง
ดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 

 

นาฏศิลป์   
 บอก อธิบาย บรรยาย ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ การบรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์ การ
ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด  องค์ประกอบของละคร บอกท่ีมาของการแสดง
นาฏศิลป์ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง  

แสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์ ทางนาฏศิลป์ ละครสร้างสรรค์ การแสดงออก การถ่ายทอดความรู้สึก เพื่อ
นำความรู้และหลักการทางด้านนาฏศิลป์มาใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำวัน
สัมพันธ์กับการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
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  ๒๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
คำอธิบายรายวิชา                                                                    เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 

 
ทัศนศิลป์  

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อส่ือความคิด ความหมาย ถ่ายทอดจินตนาการ ใช้สีคู่ตรงข้าม แสงเงา 
น้ำหนักงานปั้น รูปแบบ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ แสดงเป็นแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ อธิบายหลักการ
จัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ บทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์งาน กระบวนการกลุ่มและรายบุคคล เพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
ดนตรี   

บอก อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี เพลงท่ีฟังและศัพท์สังคีต จำแนก
ประเภทเครื่องดนตรี ใช้เครื่องดนตรีและเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ต
สากล ร้องเพลง ด้นสด สร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรท่ีีมาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ สืบทอดดนตรีไทย จำแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีใน
ท้องถิ่น บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง ความไพเราะของเสียงดนตรี  

ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำความรู้และ
หลักการทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ 
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
           นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
นาฏศิลป์   
 ปฏิบัติ แสดงท่าทางภาษาท่า นาฏยศัพท์ นาฏศิลป์เบื้องต้น มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ  แสดงออก
อย่างอิสระในการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์และ
ละครสร้างสรรค์  แต่งเรื่องราว จินตนาการ ประสบการณ์ ละครสร้างสรรค์ ระบำ ฟ้อน รำวงมาตรฐาน การ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจำวัน ใช้หลักสุนทรีทาง
นาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญพร้อมท้ังระบุ 
 
 



๕๙ 

 

 

 

ชีวิตประจำวัน ใช้หลักสุนทรีทางนาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญพร้อมท้ังระบุ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวและการถ่ายทอดลีลา 
อารมณ์ ส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร 
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
  
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  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๑๑๐๑     ทัศนศิลป์ - ดนตรี ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
คำอธิบายรายวิชา                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
  
 
ทัศนศิลป์ ๑               
 บอก  อธิบาย บรรยาย วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ   หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน
และความสมดุล  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น ๓ มิติ  รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมา
สร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน และการส่ือถึงเรื่องราวของงานการออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล  ประเมินงานทัศนศิลป์และวิธีการ
ปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดให้   ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของ
ท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย มีผลงานสร้างสรรค์ 
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลท่ีเป็นผลงานของตนเอง 
            ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
ความสามารถในการส่ือสาร  การส่ือความคิดจินตนาการและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไป 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถเรียนรู้จากส่ือICT และสร้างช้ินงานจากองค์ความรู้
ท่ีได้รับ นำมาสร้างผลงานทัศนศิลป์เป็นของตนเอง 
            ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะใน
การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ 
(E-Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์ม
ออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive  
และนำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,    
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    ๑๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๑๑๐๒    ทัศนศิลป์- นาฏศิลป์ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
คำอธิบายรายวิชา                                                                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
  
ดนตรี 
  บอก  อธิบาย วิเคราะห์โน้ตไทย และโน้ตสากล   เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมา
จากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน   ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลาย
รูปแบบ    จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์
ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดัง - เบา แตกต่างกัน    เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟัง
ดนตรีแต่ละประเภท  นำเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานนั้นน่าช่ืนชม   
การใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง     การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่าง
ระมัดระวงัและรับผิดชอบ  บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย และความหลากหลาย
ขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกนั 
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนนำความรู้และหลักการทางดนตรีท่ีเรียนรู้จากส่ือดิจิทัล ICT  ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียน
ออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล 
โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์
บทเพลงดนตรีของตนเอง และใช้การดำเนินชีวิตประจำวัน   
 
นาฏศิลป ์
 บอก อธิบาย วิเคราะห์อิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม  
ปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีใช้ในการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่าย ๆ การทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง   การใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีกำหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง  การแสดงท่า  และการเคล่ือนไหว ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย    และละครพื้นบ้านและประเภทของละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย 
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารตลอดจนนำความรู้และหลักการทางนาฏศิลป์ท่ี
เรียนรู้จากส่ือดิจิทัล ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์บทละคร การแสดงของตนเอง  
และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
          ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ 
ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive          
 
 



๖๒ 

 

 

 

และนำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
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   ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๒๑๐1  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
คำอธิบายรายวิชา                                                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
  
ทัศนศิลป์ ๒           
  บอก อธิบาย  บรรยาย วิเคราะห์ ทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์   ความเหมือน
และความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน   การวาดภาพด้วยเทคนิคท่ี
หลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ    การสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์และนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน    วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร    
วิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและนำเสนอตัวอย่างประกอบ   ระบุเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง 
 ๆท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน  การเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึง

แนวคิดและเนื้อหาของงานและเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและ
สากล 
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำและสามารถเรียนรู้จากส่ือ 
ICT ท่ีทันสมัยและสร้างช้ินงานจากองค์ความรู้ท่ีได้รับ นำมาสร้างผลงานทัศนศิลป์เป็นของตนเอง ความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
           ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ 
ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive และนำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗ 
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     ๑๖    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๒๑๐2  ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
คำอธิบายรายวิชา                                                                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
ดนตรี 
 บอก  อธิบาย บรรยายและเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน  โน้ตไทย
และโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง  ปัจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี 
ร้องเพลง  ปฏิบัติเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง  อารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง 
ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ   ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  บอก อธิบายบทบาทและอิทธิพลของดนตรใีนวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารตลอดจนนำความรู้และหลักการทางดนตรีท่ีเรียนรู้
จากส่ือดิจิทัล ICT ท่ีทันสมัย มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีของตนเอง 
และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
 

นาฏศิลป ์

 นำศิลปะแขนงอื่น ๆ มาบูรณาการกับการแสดง  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้หลักและวิธีการ
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่นโดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครท่ีเหมาะสม เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ  การแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย ละครพื้นบ้าน   หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของละครโดยมีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
          ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารตลอดจนนำความรู้และหลักการทางนาฏศิลป์ท่ี
เรียนรู้จากส่ือดิจิทัล ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ บทละคร การ
แสดงของตนเอง และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
          ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ 
ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive  
 
 
 
 



๖๕ 

 

 

 

นำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
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, ม.๒/๓         
         
รวม    ๑๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๓๑๐1  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
คำอธิบายรายวิชา                                                                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
  
ทัศนศิลป์ ๓            
 มีผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ   เทคนิค วิธีการ  
ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ โดยใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองให้มีคุณภาพ  อย่างน้อย ๓ ประเภท  การผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการออกแบบ     สร้างงานทัศนศิลป์ท้ัง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ    
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ   รูปแบบ 
เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน    สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย   งานทัศนศิลป์และทักษะท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้จากผลงานของตนเอง   เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัด
นิทรรศการ  งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม   และเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์
ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
          ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 
และสามารถเรียนรู้จากส่ือICT และสร้างช้ินงานจากองค์ความรู้ท่ีได้รับ นำมาสร้างผลงานทัศนศิลป์เป็นผลงาน
ของตนเองเผยแพร่สู่สาธารณชน   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบอาชึพได้ตามความเหมาะสม 
          ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ 
ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive 
นำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘ ม.๓/๙, ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑   
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    ๒๐    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 

 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๓๑๐2  ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
คำอธิบายรายวิชา                                                                       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
ดนตรี  
           เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ  การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง   ความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น      อิทธิพลของดนตรี
ท่ีมีต่อบุคคลและสังคม    นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น
ในกลุ่มศิลปะ วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย และลักษณะเด่นท่ีทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ   
วิเคราะหอ์งค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น  เทคนิคและการแสดงออกในการร้องเพลง  แต่ง
เพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ   
          ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารตลอดจนนำความรู้และหลักการทางดนตรีท่ีเรียนรู้
จากส่ือดิจิทัล ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีของตนเอง เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบ
อาชึพได้ตามความเหมาะสม 
 
นาฏศิลป ์
  บอก อธิบาย บรรยาย วิเคราะห์โครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครท่ีเหมาะสม  บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการ
แสดง   การใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง  ประดิษฐ์ท่ารำของตนเอง  การแปลความและการ
ส่ือสารผ่านการแสดง การวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่อง
องค์ประกอบนาฏศิลป์  การแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ   การเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ี
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดง
นาฏศิลป์และละครท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ    ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครใน
ชีวิตประจำวันและการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์  
              ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล ตลอดจนนำความรู้และหลักการทางนาฏศิลป์ท่ีเรียนรู้จากส่ือดิจิทัล ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยสามารถสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ บทละคร การแสดงของตนเอง  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
             ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะใน
การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ 
(E-Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสาร 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 

 

งานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google 
Form  , Google Sites , Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive  
นำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
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     ๑๒     ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง   

 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑.  พื้นฐานงานศิลป์ ศ ๑.๑ ป.๑/๑ ,  ป.๑/๓  ๘ ๘ 
๒. สนุกกับงานศิลป์สถานท่ีสำคัญ

ของอาเซียน 
ศ ๑.๑ ป.๑/๒ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ ๕ ๕ 

๓. ศิลปะกับชีวิต ศ ๑.๒ ป.๑/๑ ๕ ๕ 
๔. ดนตรีไทย  สากล และอาเซียน

น่ารู้ 
ศ ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  ๕ ๕ 

๕. กิจกรรมดนตรี ศ ๒.๑ ป.๑/๓ , ป.๑/๔ ๕ ๕ 
๖. ดนตรีกับชีวิต ศ ๒.๑ ป.๑/๕  ,ศ ๒.๒ ป.๑/๑ , 

ป.๑/๒ 
๗ ๗ 

๗. นาฏศิลป์ไทยและอาเซียน
พื้นฐาน 

ศ ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ ๒ ๒ 

๘. กิจกรรมนาฎศิลป์ ศ ๓.๑ ป.๑/๓, ศ ๓.๒ ป.๑/๑ , ป.
๑/๒ 

๓ ๓ 

     
                                                            รวมเวลาเรียนตลอดปี ๔๐  

                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

   

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ศิลปะขั้นพื้นฐาน ศ ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/
๓ 

๕ ๕ 

๒. ศิลปะพาเพลิน ศ ๑.๑ ป.๒/๔,ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , 
ป.๒/๗ , ป.๒/๘ 

๘ ๘ 

๓. ศิลปะกับชุมชนและศิลปะ
ท้องถิ่นอาเซียน 

ศ ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  ๗ ๗ 

๔.  พื้นฐานการดนตรี ศ ๒.๑ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒,ป.๒/๓, 
ป.๒/๔ , ป.๒/๕  

๗ ๗ 

๕.  เพลงท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยและอาเซียน 

ศ ๒.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ๖ ๖ 

๖. พื้นฐานนาฏศิลป์ ศ ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒,ป.๒/๓ , 
ป.๒/๔, ป.๒/๕ 

๕ ๕ 

๗. นาฏศิลป์พื้นฐานไทยและ
อาเซียน 

ศ ๓.๒ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒ ,    ป.๒/
๓  

๒ ๒ 

                                                          รวมเวลาเรียนตลอดปี ๔๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                 รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑.  งานศิลปะพื้นฐาน ศ ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/
๙, ป.๓/๑๐ 

๘ ๘ 
 

๒.  งานศิลปะแสนสนุก ศ ๑.๑ป.๓/๒,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.
๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙   

๗ ๗ 

๓. ศิลปะท้องถิ่นไทยและ
อาเซียน 

ศ ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ๕ ๕ 

๔. เรียนรู้สู่การดนตรี ศ ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,         
ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕,ป.๓/๖,     
ป.๓/๗ 

๘ ๘ 

๕. ดนตรีท้องถิ่นไทยและ
อาเซียน 

ศ ๒.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ๕ ๕ 

๖. นาฏศิลป์ไทย ศ ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒,ป.๓/๓ , 
ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 

๕ ๕ 

๗. นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทยและ 
อาเซียนน่ารู้  

ศ ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒,ป.๓/๓ ๒ ๒ 

                                                          รวมเวลาเรียนตลอดปี ๔๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                               รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                         เวลา  ๘๐  ชั่วโมง   

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ทัศนธาตุกับงานศิลป์ 
บูรณาการอาเซียน  ภาพธง
อาเซียนมาวิเคราะห์ว่าธงชาติ
มีทัศนธาตุอะไรบ้าง 

ศ ๑.๑  ป.๔/๑ ,ป.๔/๓ 
 

๙ ๑๐ 

๒. สนุกกับงานศิลป์ 
นักเรียนสร้างศิลปะส่ือ
เรื่องราวอาเซียน 

ศ ๑.๑ ป.๔/๒, ป.๔/๔, ป.๔/๕, 
ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙ 

๑๖ ๑๕ 

๓. ศิลปะท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
ของอาเซียน 

ศ ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ๑๐ ๑๐ 

๔. กิจกรรมดนตรี 
เครื่องดนตรีประจำชาติ
อาเซียน 

ศ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖, ป.๔/๗ 

๑๔ ๑๕ 

๕. ดนตรีกับชีวิต   ศ ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ๑๑ ๑๐ 
๖. กิจกรรมนาฏศิลป์ 

การละเล่นแต่ละประเทศใน
อาเซียน 

ศ ๓.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
 

๑๐ ๑๐ 

๗. นาฏศิลป์ไทย  มรดกไทย ศ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓, 
ป.๔/๔ 

๑๐ ๑๐ 

                                                           รวมเวลาเรียนตลอดปี ๘๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                 รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                       เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. พื้นฐานงานศิลป์ 
ภาพส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ส่ิงก่อสร้างท่ีเห็นมีการ
จัดจังหวะแบบใด 

ศ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
 

๙ ๑๐ 

๒. สร้างสรรค์งานศิลป์ 
วาดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
อาเซียนโดยใช้วรรณะสีต่าง ๆ 

ศ ๑.๑ ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.
๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 

๑๖ ๑๕ 

๓. การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยภูมิปัญญา ศ ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ๑๐ ๑๐ 
๔. สนุกกับดนตรี 

เครื่องดนตรีในประเทศอาเซียน 
ศ ๒.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒, 
ป.๕/๓,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕, 
ป.๕/๖ , ป.๕/๗ 

๑๔ ๑๕ 

๕. ดนตรีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพลงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ศ ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ ๑๑ ๑๐ 

๖. นาฏศิลป์ไทย  มรดกไทย 
การแสดงนาฏศิลป์ของประเทศอาเซียน  
โดยเฉพาะประเทศพม่า ลาว และ
กัมพูชา มักมีลักษณะคล้ายกัน 
เนื่องจากรับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย 

ศ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔, ป.๕/๕ ป.๕/๖ 
 

๑๐ ๑๐ 

๗. นาฏศิลป์ไทย ท้องถิ่นไทย ศ ๓.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ 
 

๑๐ ๑๐ 

                                                             รวมเวลาเรียนตลอดปี ๘๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                 รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                              เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. หลักการสร้างสรรค์งานศิลป์ ศ ๑.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๕,  
ป.๖/๖  

๙ ๑๐ 

๒. งานทัศนศิลป์แสนสนุก ศ ๑.๑ ป.๖/๓, ป.๖/๔,ป.๖/๗ ๑๖ ๑๕ 
๓. งานศิลป์กับชีวิต 

งานทัศนศิลป์กับศาสนาใน
อาเซียน 

ศ ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ ๑๐ ๑๐ 

๔. ดนตรีน่ารู้ 
ลักษณะเครื่องดนตรีอาเซียน
ท่ีคล้ายดนตรีไทย 

ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 

๑๔ ๑๕ 

๕. ความเป็นมาของดนตรี ศ ๒.๒ ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ ๑๑ ๑๐ 
๖. นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย  

การแสดงประจำชาติของ
ประเทศในอาเซียน 

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.๖/๒ 

๑๐ ๑๐ 

๗. คุณค่านาฏศิลป์และการ
ละคร  

ศ ๓.๒ ป.๖/๑ ๑๐ ๑๐ 

                                                            รวมเวลาเรียนตลอดปี ๘๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๒๑๑๐๑  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง        
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทัศนศิลป์
และทัศนธาตุ 

ศ ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ ๗ ๒๐ 

๒. หลักการออกแบบและ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์งาน
ประยุกต์ศิลป์และศิลปะ
ส่ือผสม 

ศ ๑.๑ ม.๑/๔,ม.๑/๕ ๘ ๑๐ 
 

๓. หลักการประเมินงาน
ทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ๒ ๕ 

๔. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรี
ไทย  ดนตรีสากลและเครื่อง
ดนตรีแต่ละประเทศของ
อาเซียน 

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

๘ ๒๐ 

๕.  หลักการร้องเพลงและการ
บรรเลงดนตรีไทย  ดนตรี
สากลและดนตรีพื้นบ้าน 

ศ ๒.๑ ม.๑/๗, ม.๑/๘,ม.๑/๙ ๘ ๑๕ 

๖. องค์ประกอบของดนตรีในแต่
ละวัฒนธรรมท่ีต่างกันของแต่
ละประเทศในอาเซียน 

ศ.๒/๒  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ ๗ ๑๐ 

                                                           รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                    รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๒๑๑๐๒  ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ ๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น ศ ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ ๘ ๑๕ 
๒. ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรมของประเทศใน
อาเซียน 

ศ ๑.๒ ม.๑/๓ ๘ ๑๕ 

๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์และละคร 

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ๕ ๑๕ 

๔. ทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
นาฏศิลป์พื้นบ้าน  นาฏศิลป์
นานาชาติและการแสดงละคร 

ศ ๓.๑ ม.๑/๓, ม.๑/๔,ม.๑/๕ ๑๕ ๒๕ 

๕. แนวทางการจัดการด้านการ
แสดง 

ศ ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ ๔ ๑๐ 

                                                              รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                    รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๒๒๑๐1  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๓              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                                         เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   จำนวน 
๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. รูปแบบของทัศนธาตุและ
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒ ๕ ๙ 

๒. การวาดภาพส่ือความหมาย
และเรื่องราว 

ศ ๑.๑ ม.๒/๓,ม.๒/๖ ๗ ๑๕ 

๓. การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ ๕ ๙ 

๔. งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา ศ ๑.๑ ม.๒/๗ ๓ ๕ 
๕. ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม

ของไทยและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

ศ ๒.๑ม.๒/๑ ๓ ๕ 

๖. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรี
ไทย  ดนตรีสากล 

ศ ๒.๑ม.๒/๒, ม.๒/๓,ม.๒/๕ ๗ ๑๔ 

๗. ทักษะดนตรีไทย  ดนตรีสากล
และบทบาทดนตรีในธุรกิจ
บันเทิง 

ศ ๒.๑ม.๒/๔, ม.๒/๖,ม.๒/๗ ๗ ๑๔ 

๘. บทบาทและอิทธิพลของดนตรี
ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง 
ๆ 

ศ ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒ ๓ ๙ 

                                                              รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                    รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๗๘ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๒๒๑๐2  ทัศนศิลป์ – นาฎศิลป์ ๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   จำนวน ๑.๐ 
หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. วัฒนธรรมในงานทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบัน 

ศ ๑.๒ ม.๒/๑ ๔ ๙ 

๒. งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละ
ยุคสมัย 

ศ ๑.๒ ม.๒/๒ ๔ ๑๐ 

๓. การออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ศ ๑.๒ ม.๒/๓ ๕ ๙ 

๔. หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ
แสดงนาฏศิลป์  การละครโดย
ใช้ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการ
แสดง 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒ ๗ ๑๔ 

๕. หลักและวิธีการวิเคราะห์การ
แสดง 

ศ ๓.๑ ม.๒/๓,ม.๒/๔ ๔ ๙ 

๖. บูรณาการนาฏศิลป์กับสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ 

ศ ๓.๑ ม.๒/๕ ๖ ๑๐ 

๗. รูปแบบการแสดงประเภทต่าง 
ๆของไทยและอาเซียน 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๒ ๗ ๑๐ 

๘. การแสดงละคร ศ ๓.๒ ม.๒/๓ ๓ ๙ 
                                                              รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                 รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๒๓๑๐1  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๕                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบในส่ิงแวดล้อมในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ,ม.๓/๓ ๓ ๕ 

๒. เทคนิควิธีการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ท้ังไทยและ
ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ศ ๑.๑ ม.๓/๒ , ม.๓/๔ ๓ ๕ 

๓. สร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อส่ือ
ความหมายโดยใช้เทคนิคท่ี
หลากหลาย 

ศ ๑.๑ ม.๓/๕,ม.๓/๖,ม.๓/๗,   
ม.๓/๙ 

๙ ๒๐ 

๔. ทัศนศิลป์สู่อาชีพและการจัด
นิทรรศการ 

ศ ๑.๑ ม.๓/๘,ม.๓/๑๐,ม.๓/๑๑ ๖ ๑๐ 

๕. ดนตรีกับสังคม  วัฒนธรรม
ไทยและต่างประเทศของ
อาเซียน 

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๖ ๑๐ 

๖. ทักษะดนตรีไทยและดนตรี
สากล  ดนตรีพื้นบ้านเพื่อการ
นำเสนอหรือจัดการแสดง 

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

๑๐ ๒๕ 

๗. วิวัฒนาการซองดนตรีและ
ปัจจัยท่ีทำให้งานดนตรีเป็นท่ี
ยอมรับ 

ศ ๒.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒ ๓ ๕ 

                                                            รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                 รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ศ ๒๓๑๐2  ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ ๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทย ศ ๑.๒ ม.๓/๑  ๔ ๙ 
๒. เปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์

ของวัฒนธรรมไทยและของ
สมาชิกอาเซียน 

ศ ๑.๒ ม.๓/๒  ๔ ๙ 

๓. นาฏศิลป์และการละครกับ
ชีวิตมนุษย์ของไทยและ 
ต่างประเทศของอาเซียน 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๔ ๙ 

๔. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทยการ
ละคร 

ศ ๓.๑ ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔, ม.
๓/๕ 

๑๕ ๒๕ 

๕. เทคนิคพื้นฐานในการจัดการ
แสดงละคร 

ศ ๓.๑ ม.๓/๖,ม.๓/๗ ๕ ๘ 

๖. บทบาทของนาฏศิลป์และการ
ละครในชีวิตประจำวัน 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒ ๕ ๑๐ 

๗. การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ศ ๓.๒ ม.๓/๓ ๓ ๑๐ 
                                                               รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                  รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 

 

 
ส่วนที่ ๕  

การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้หลายวิธี เช่น   
          ๑ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
ใช้ประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา จนเกิดความชำนาญ 
          ๒. การเรียนท่ีเน้นการให้ข้อมูลป้อนหลับ เป็นการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเน้นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับทันที เนื่องจากการปฏิบัติงานศิลปะจะเน้นความละเอียด งดงาม ประณีต และเน้นการพฒันาความมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน การให้ข้อมูลท่ีป้อนกลับอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เรียนปฏิบัติงานได้ถูกต้องและพัฒนาผลงาน
ตนเองให้ดีขึ้น 
          ๓. การเรียนแบบบูรณาการ มีลักษณะการบูรณาการด้านความรู้ เจตคติและทักษะทางศิลปะอย่าง
ผสมผสานกลมกลืนในทุกหน่วยการเรียนรู้ บางเนือ้หาในกลุ่มสาระศิลปะให้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดียวกัน ให้
สอดคล้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันได้ 
          ๔. การเรียนจากสภาพจริง โดยนำส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่รอบๆตัว มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติงานใน
สภาพท่ีแท้จริงหรือการเรียนรู้จากตัวแบบ  ตัวอย่าง ท่ีใช้วิธีสอนโดยการสาธิต ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
         ๕. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปะพื้นบ้าน ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม  
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานภาพพิมพ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างเพียงพอ  และ
เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังในห้องเรียน  นอกห้องเรียนและนอกสถานศึกษา  เช่น  ในชุมชนใกล้ ๆ 
บริเวณสถานศึกษา  ตลาด  วัด  หรือสถานท่ีสำคัญ ๆ ในชุมชน 
         ๖. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ชีวิตขณะท่ีเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ 
Bloom ท้ัง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจำ (Remembering) ความเข้าใจ(understanding) การประยุกต์ใช้
(Applying) การวิเคราะห์(Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และการคิดสร้างสรรค์(Creating) ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงงานเป็นฐาน นั้นจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
       ๗. การเรียนรู้แบบ Coding คือการใช้เทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์มาช่วยสอน ประยุกต์ใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามลำดับข้ันตอน ลำดับความคิด เพื่อส่ือสารให้เข้าใจกัน   ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เช่น 
การออกแบบช้ินงานโดยใช้โปรมแกรม CAD (Computer Aided Desing) คือการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาดลายเส้น รูปแบบของช้ินงาน เช่นงานประติมากรรม
การแกะสลักลายไม้  การแต่งเพลง วางลำดับตัวโน้ตดนตรี จึงเป็นการโค้ดด้ิง งานด้านนาฏศิลป์การออกแบบ
ท่าเต้น ลำดับท่าเต้น ท่ารำ ก็เป็นการวางโค้ด การเขียนกลอน การเขียนแผนธุรกิจ ลำดับการวางแผน การ
เขียนลำดับความคิด เช่น Mind map ก็เป็นการโค้ดด้ิง  ก็ใช้หลักการโค้ดด้ิง หรือแม้แต่การเขียนส่ือสาร



๘๒ 

 

 

 

ลำดับขั้นตอนการทำงานใดๆ เช่น การทำโครงงาน ก็เป็นการเขียนเป็นผังงานหรือโค้ดได้ โค้ดด้ิงจึงเกี่ยวพัน
กับชีวิต การวางแผน การคิด และการแก้ปัญหา 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และ
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้  จากส่ือเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุค
ศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การ
เรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงาน
นำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  
, Google Sites , Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive นำเสนองานผ่าน Powerpoint 
,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้  สามารถคิด
สร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิจารณ์  แก้ปัญหา  และทำส่ิงท่ีแตกต่างให้ดีขึ้น 
 
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ต้ังแต่
ผู้เรียน  ผู้สอน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้เรียนต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วยสมอง  กาย  ใจ  และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยการจัดการให้ผู้เรียนขวนขวายหาความรู้  เพิ่มความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก
และเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม  ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดสร้างแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจึงเพิ่มประสบการณ์การทำงานจริงตามสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้นตามช่วงช้ัน 
 ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  จะพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์  เห็น
คุณค่าของตนเองเพื่อการแสดงออกอย่างอิสระเพิ่มการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง  เพิ่มโครงงานตามศักยภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข  มีเสรีภาพในการเรียนและแสวงหาความรู้ได้ตามความต้องการ 
 
 
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑.  การเรียนรู้แบบพัฒนาความสามารถในกระบวนการคิดของผู้เรียน 
 เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องมีการใช้ข้อมูลทางศิลปะกับกระบวนการคิดของตนเอง  และ
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการตัดสินใจ  เลือกยุทธศาสตร์  กระบวนการ  ประเมินตนเอง  วางแผนปฏิบัติงาน  
ลงมีปฏิบัติจริง  ตรวจสอบและปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ 
 •   คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinktng)   ด้วยการสร้างแนวคิดใหม่   แสวงหาพิจารณา
ทางเลือกอย่างหลากหลาย  ประยุกต์ปรับเข้าหาแนวทาง  สำรวจทางเลือกท่ีเหมาะสม  ต้ังข้อตกลงร่วมกัน 
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•   คิดวิเคราะห์ (Critical Thinktng)   ด้วยกระบวนการตรวจสอบ  ทำให้ชัดเจน  จัดระบบ  ให้เหตุผล  
วิเคราะห์  ทำให้กระจ่างชัด  ต้ังสมมติฐาน  ทำนาย  ประเมิน  สังเคราะห์ 
 •   คิดไตร่ตรอง (Reflective  Thinktng)   วิธีนี้จะคิดด้วยการต้ังคำถาม  ถามตนเอง  เช่ือมโยง  
ความคิดก่อนหน้าความคาดหวังและประสบการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกัน  ประเมิน  วิเคราะห์  ต้ังสมมติฐาน  
แสวงหาพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม 
๒.   การเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยการปฏิบัติ  ทดลอง  หาเหตุผล   
สัมผัสจริง  และสรุปด้วยตนเองเป็นประสบการณ์ตรง 
๓.   การเรียนรู้แบบประเมินตนเอง (Self  Assessment)   
 เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีมีลำดับขั้นตอนไว้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองหรือประเมนิ
เพื่อนในช้ันเรียนอย่างมีเหตุผล 
๔.   การเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา (Problem-Based  Learning)   
 เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา  วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  ต้ังแต่การกำหนดปัญหา
และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีและขั้นตอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
๕.   การเรียนรู้แบบเชื่อมโยงบูรณาการความรู้สหสาขา (Multidisciplinary  Approach)   
 เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีสามารถบูรณาการการเช่ือมโยงความรู้และกระบวนการท้ังในกลุ่มสาระ
และระหว่างกลุ่มสาระ 
 ๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สองภาษา 
            ทุกวันนี้ ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างมาก การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ท่ีมีความสอดคล้อง
กันท้ังสองภาษา จะทำให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเคยชินกับการใช้ภาษามาขึ้น มีความ
กล้าท่ีจะใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของผู้เรียน เพราะภาษา โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศจะช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น ทำให้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น 
๗. ใช้ STEM เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
            การเรียนรู้แบบ STEM คือการนำเอาศาสตร์ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการรวมกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ข้ึนมาตามโจทย์ท่ีผู้เรียนสนใจ ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ และใช้ศาสตร์ความรู้ท้ัง 4 ด้าน มาประยุกต์ใช้ให้ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ซึ่งนับวา่เป็นหัวใจ
หลักของการศึกษาในยุค Thailand 4.0 
๘. ส่งเสริมทักษะ EF ในการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต 
           EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด ในสมองส่วนหน้า ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด 
ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด และการ
ต้ังเป้าหมาย รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นทักษะท่ีจำเป็นอย่างมากในโลกยุค
ปัจจุบัน 
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๙. การเรียนรู้แบบโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
                การเรียนรู้แบบโครงการ จะช่วยให้ผู้เรียนกำหนดปัญหา สมมติฐาน ได้ร่วมมือกันวางแผนและใช้
ความคิดอย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากข้อสรุปต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
และนำไปสู่การนำเสนอโครงการท่ีสร้างสรรค์ 
 
๑๐. ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 
            เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและเกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและมุ่ง
หมายให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
๑๑. เน้นการก้าวสู่ข้ันของกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
             กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ โดยมีครูคอยเป็นโค้ชให้มากกว่าจะถ่ายทอดความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นขั้นที่ทำให้ผู้เรียนมีความคงทนใน
ความรู้ได้ถึงกว่า 100% เพราะเป็นขั้นของการเรยีนรู้ท่ีผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองจากการกระทำ
ต่างๆ ซึ่งองค์ความรู้ท่ีผู้เรียนได้นี้เองจะทำให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ 
 ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ  ผู้สอนสามารถใช้และพัฒนาส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ท้ัง นวัตกรรม  
บุคลากร   แหล่งเรียนรู้ในชุมชน    ใช้ส่ือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ 
DLTV   ส่ือจากแหล่งเว๊บไซค์ต่างๆ และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล 
โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรยีนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ 
ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive นำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  ตามศักยภาพของผู้เรียน  ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและสถานท่ีต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็น
ส่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  และมีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้เกิดการเรียนรู้ศิลปะได้อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง  สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 หลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีการติดตามประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงช้ัน  ซึ่งใช้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  การประเมินผลต้องปรับเปล่ียนไปจากเดิม  โดยมีตัวบ่งช้ี (Benchmark)  
แสดงคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐาน  การประเมินเกี่ยวกับด้านความรู้จะประเมินจากความรู้ท่ีพัฒนาแล้ว  
คือการนำความรู้ไปใช้และรวมทั้งการประเมินทักษะและประเมินเจตคติผสมผสานกัน 
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 การประเมินด้วยตนเองจะเป็นแก่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้  ซึ่งวิธีการประเมินอาจทำได้โดยจัดให้มี
การประเมินร่วมกนั  โดยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  ให้กลุ่มเพื่อนนักเรียนประเมนิผู้เรียน  และผู้สอนประเมิน
ผู้เรียน  แล้วนำการประเมินทุกส่วนมาสรุปเป็นผลการประเมินขั้นสุดท้าย  และการประเมินผลควรกระทำ
อย่างต่อเนื่อง  คือ  ประเมินผลระหว่างเรียน  (formative  evaluation)  และประเมินผลรวมยอด  
(summative  evaluation)  ท่ีสำคัญคือจะไม่เน้นผลงานศิลปะเป็นตัวหลักในการกำหนดคุณภาพและ
ความสำเร็จของผู้เรียน และการประเมินผลท่ีทันสมัยจากการจัดการเรียนรู้จากการใช้ส่ือส่ือ ICTเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  DLTV  บทเรียนออนไลน์  เฟสบุ๊ค ไลน์บทความ   การ
เรียนทางบทเรียนออนไลน์และทำแบบทดสอบ Google Formพร้อมได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบผ่าน
เกณฑ์ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 แหล่งการเรียนรู้  คือ  สถานท่ี  ปรากฏการณ์  เหตุการณ์  หรือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้  
ความชำนาญ  ความเช่ียวชาญ  ความคิดเห็น  ความรู้สึกของบุคคลซึ่งอาจมีการถ่ายทอดหรือบันทึกไว้ในส่ือ
ต่าง ๆ เช่น  หนังสือเรียน  ตำรา  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ด้วยธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้วิธีแสวงหาความรู้ได้ทุกเวลา  ทุกโอกาสและทุกสถานท่ีประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร 
           ท่ีผ่านมาส่ือการเรียนรู้ท่ีสำคัญของการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์  คือ  ส่ือ ICT เทคโนโลยี่ทางการศึกษา  เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  DLTV  บทเรียน
ออนไลน์  เฟสบุ๊ค ไลน์บทความ  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  การเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  
ต้องมีชีวิตชีวา  มีสีสันของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน  เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน  อาจมี
ต้ังแต่ของง่าย ๆ จำพวก  กระดาษ  ดินสอ  ไปจนถึงอุปกรณ์การส่ือสารเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  บุคคล  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  นอกจากนั้น  การให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  ก็ถือเป็นส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ท่ีสำคัญด้วย 
 ห้องเรียน  ควรประกอบด้วย  สื่อ  อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ มีผนังห้องที่มีสีสันไว้จัดแสดงผลงานตา่ง 
ๆ มีลูกโลก  แผนท่ีให้ผู้เรียนได้สัมผัสจัดต้องได้  มีแหล่งความรู้  เอกสารหลักฐานท้ังท่ีเป็นแหล่งปฐมภูมิ  ทุติย
ภูมิ  ของจำลอง  ภาพงานศิลปะ  ดนตรี  วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องที่ศึกษา  มีสื ่อประกอบ
คอมพิวเตอร์  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ซอฟท์แวร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล  และสื่อต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อให้
เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นสภาพท่ีเป็นจริง 
 ส่ือการเรียนรู้บางอย่าง  ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมกลับไปบ้านได้  เพื่อให้เขานำไปเรียน  ศึกษาร่วมกัน
กับคนในครอบครัว  โดยถือว่าสมาชิกในครอบครัวก็เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่ง 
 การใช้เทคโนโลยี (using technology)     เพื่อการสืบค้นข้อมูล ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  เช่น  การใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ   การใช้  Google   Earth   การใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีประกอบการเรียน
การสอนการใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน  
ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด  
          การใช้สถิติพื้นฐาน (  Using  basic  statistics )   จากข้อมูลต่าง ๆ  มาเป็นค่าสถิติอย่างง่าย ๆ  เช่น
ค่าเฉล่ีย  ค่ามัธยฐาน  มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   หรือความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นท่ี  เป็นต้น 
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อภิธานศพัท์ 
สาระทัศนศิลป์ 

สัดส่วน 
 การนำเอาส่วนประกอบต่างๆมาจัดให้ได้สัดส่วนท่ีเหมาะสม ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันของจำนวน 
ความกว้าง ยาว ลึก น้ำหนักของรูปทรงต่างๆ 
เอกภาพ 
 ความเป็นหน่วยหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั มีความกลมกลืนเข้าด้วยกันได้ การจัดภาพความสัมพันธ์
ในกลุ่มเดียวกัน ไม่กระจัดกระจายหรือก่อให้เกอดความสับสน 
โครงสร้างเคลื่อนไหว (mobile) 
 เป็นงานประติมากรรมท่ีมีโครงสร้างบอบบางจัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบาง ๆ ท่ีมีวัตถุรูปร่าง  รูปทรง
ต่าง ๆ ท่ีออกแบบเช่ือมติดกับเส้นลวด เป็นเครื่องแขวนท่ีเคล่ือนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบา ๆ  

งานสื่อผสม (mixed media)  
เป็นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ท่ีประกอบด้วยหลายส่ือโดยใช้วัสดุหลาย ๆ แบบ เช่น กระดาษ ไม้ 

โลหะ สร้างความผสมกลมกลืนด้วยการสร้างสรรค์ 

จังหวะ (rhythm)  
 เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักในลักษณะของการซ้ำกัน สลับไป
มา หรือลักษณะล่ืนไหล เคล่ือนไหวไม่ขาดระยะจังหวะท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจะช่วยเน้นให้เกิดความเด่น 
หรือทางดนตรีก็คือการซ้ำกันของเสียงในช่วงเท่ากันหรือแตกต่างกันจังหวะให้ความรู้สึกหรือความพอใจทาง
สุนทรียภาพในงานศิลปะ 

ทัศนธาตุ (visual  elements) 
 ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยของการมองเห็นเป็นส่วนต่าง ๆ  ท่ีประกอบกันเป็นภาพ  ได้แก่  เส้น  น้ำหนัก  ท่ีว่าง  
รูปร่าง   รูปทรง  สี  และลักษณะพื้นผิว 

ทัศนียภาพ (perspective)  
วิธีเขียนภาพของวัตถุให้มองเห็นว่ามีระยะใกล้ไกล 

ทัศนศิลป์ (visual  art)  
 ศิลปะท่ีรับรู้ได้ด้วยการเห็น ได้แก่   จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ภาพพิมพ์  และงานสร้างสรรค์
อื่น  ๆ ท่ีรับรู้ด้วยการเห็น 

ภาพปะติด (collage)  
เป็นภาพที่ทำขึ้นด้วยการใช้วัสดุต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ผ้า เศษวัสดุธรรมชาติ   ฯลฯ  ปะติดลงบน

แผ่นภาพด้วยกาวหรือแป้งเปียก 

วงสีธรรมชาติ (color circle) 
               คือวงกลมซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุ้งท่ีเรียงกันอยู่ในธรรมชาติ สีวรรณะอุ่น จะอยู่ในซีกท่ีมีสีแดงและ
เหลือง ส่วนสีวรรณะเย็นอยู่ในซีกท่ีมีสีเขียว และสีม่วง สีคู่ตรงข้ามกันจะอยู่ตรงกันข้ามในวงสี 
วรรณะสี (tone) 
 ลักษณะของสีที ่แบ่งตามความรู ้สึกอุ ่นหรือเย็น  เช่น  สีแดง  อยู ่ในวรรณะอุ่น (warm tone)             
สีเขียวอยู่ในวรรณะเย็น (cool tone) 
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สีคู่ตรงข้าม (complementary colors)  
สีท่ีอยู่ตรงกันข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน  คือ สีคู่ท่ีตัดกันหรือต่างจากกันมากท่ีสุด  เช่น  สีแดง

กับสีเขียว สีเหลืองกับสีม่วง   สีน้ำเงินกับสีส้ม 

องค์ประกอบศิลป์ (composition  of  art)  
วิชาหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ 

สุนทรียภาพ 
 ความซาบซึ้งในคุณค่าของส่ิงท่ีงาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือศิลปะ 
การเลียนแบบธรรมชาติ 
 ในที่นี้หมายถึงศิลปะที่ถ่ายทอดจากต้นแบบที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เช่น รูปร่างมนุษย์ ทิวทัศน์ทาง
ทะเล ต้นไม้ ภูเขา เป็นต้น 
สร้างสรรค ์
 การประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่เดิม เช่น ธรรมชาติ ความรู้ วัสดุ 
เทคโนโลยี เป็นต้น 
จิตรกรรม (Painting) 
 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์บนพื้นระนาบด้วยวิธีการลาก การขีดเขียน หรือการระบายสีฝุ่น สีน้ำ 
สีน้ำมัน ลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบ เช่น กระดาษ ผ้าใบ ผนัง แผนไม้ เพดาน ผิวหน้าของวัตถุอื่นๆ 
เป็นต้น 
ประติมากรรม (Sculpture) 
 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท่ีเกิดจากกลวิธีการปั้น การแกะสลัก การหล่อ การเช่ือมหรือกระบวนการ
อื่นท่ีสร้างให้เกิดรูปร่าง รูปทรง มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความหนา เช่นรูปคน รูป
สัตว์ รูปส่ิงของ เป็นต้น 
สถาปัตยกรรม (Architecture) 
 ศิลปะและวิทยาการแห่งการก่อสร้างที่ทำขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการในด้านวัตถุและจิตใจ มี
ลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้างขึ้นอย่างงดงามถูกต้องตามหลักวิชาการ ผ่านกระบวนการออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง 
มีความเหมาะสมสะดวกในการใช้งาน มีความมั่นคง แข็งแรง  
ภาพพิมพ์ (Printing)  
 ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการกดแม่พิมพ์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษโดยใช้แม่พิมพ์ชนิด
ต่างๆ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งแม่พิมพ์เหล่านั้นศิลปินได้ออกแบบสร้างสรรค์
ขึ้นมา 
วิจิตรศิลป์ (Fine Art) 
                ผลงานศิลปะที่มุ ่งเน้นคุณค่าทางความงามเป็นสำคัญ กล่าวคือ มุ่งตอบสนองอารมณ์และ
ความรู้สึกทางด้านจิตใจเป็นหลักมากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) 
 ผลงานของศิลปินที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ โดยใช้หลักการทาง
ศิลปะหรือสุนทรียภาพเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
รูปร่างอิสระ 
 รูปร่างที่มีลักษณะไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวไปใน
รูปแบบใด 
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รูปร่างเรขาคณิต 
 รูปร่างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น มีโครงสร้างแน่นอน ได้แก่ รูปร่างวงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ห้าเหล่ียม วงรี 
เป็นต้น 
รูปร่างธรรมชาติ 
 รูปร่างท่ีถ่ายทอดแบบมาจากธรรมชาติท่ีพบเห็นอยู่ท่ัวไป เช่น คน สัตว์ พืช เป็นต้น 
รูปธรรม 
 เป็นศิลปะที่แสดงลักษณะของรูปร่าง รูปทรงอย่างชัดเจน เช่น รูปลักษณะของมนุษย์ สัตว์ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีพบเห็นในธรรมชาติ โดยเป็นรูปลักษณ์ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือบิดเบือนจากความจริง 
นามธรรม 
 เป็นศิลปะที่แสดงออกทางสุนทรียภาพ ไม่เน้นความเป็นจริงของรูปร่าง รูปทรงตามธรรมชาติ แต่เน้นท่ี
อารมณ์ความรู้สึก 
การวาดภาพลายเส้น 
 เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และการออกแบบเป็นวิธีการสร้างภาพ 2 มิติ ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว 
โดยใช้ดินสอสี ดินสอถ่าน ชอล์ก ชอล์กสี ซึ่งโดยมากจะเขียนลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ เช่น พลาสติก หนัง 
ผ้า กระดาน เป็นต้น 
ภาพลึกลวงตา 
 ระยะไกลใกล้ของวัตถุในสิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็นแต่เนื่องจากการเขียนภาพแสดงระยะไกลใกล้นั้น
เขียนอยู่บนพื้นระนาบ 2 มิติ จึงไม่ใช่ความลึกจริง เป็นความลึกจากการสร้างสรรค์ภาพขึ้นมาให้เปรียบเสมือน
จริงท่ีเรามองเห็นด้วยตา จึงใช้คำว่า ความลึกลวงตา 
ประติมากรรมร่วมสมัย 
 ผลงานประติมากรรมที่มีรูปแบบร่วมยุคร่วมสมัยกับ รูปแบบสากล ไม่มีลักษณะเฉพาะที่ดูแล้วเป็น
วัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่ง 
รูปทรง 3 มิติ 
 เป็นรูปทรงท่ีมีความกว้าง ความยาวและความลึก ความหนา รูปทรงลักษณะนี้จะมองเห็นได้รอบด้าน
และกินเนื้อที่ในอากาศ 
สุนทรียศาสตร์ 
               ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความงาม ซึ่งการวิจารณ์ศิลปะในแง่สุนทรียศาสตร์จะหมายถึงการ
ประเมินคุณค่าเกี่ยวกับงานศิลปะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะอย่างมีหลักการ โดยใช้ทฤษฎี
ศิลปะเป็นฐาน เพื่อต้นหาคุณค่าความงามทางสุนทรีภาพในผลงานศิลปะนั้นๆ 
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สาระดนตรี 
วรรค  

ส่วนหนึ่งของทำนองเพลงที่กำหนดโดยความยาวของจังหวะหน้าทับ  ทำนองเพลง ๑ วรรค มีความ
ยาวเท่ากับ ๑ จังหวะหน้าทับ 
ท่อน   

ทำนองเพลงท่ีมีความยาวตั้งแต่ ๒ วรรค ขึ้นไป ท่ีมาเรียบเรียงติดต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของเพลง 
จับ   
 มีความหมายเดียวกับ “ท่อน” แต่ใช้เรียกทำนองเพลงเชิดนอกที่ใช้ปี่นอกบรรเลงประกอบการแสดง
หนังใหญ่ โดยการแสดงแต่ละครั้งคนเชิดจะเชิดหนังจับออกมา ๓ คู่ ในแต่ละคู่ ผู้บรรเลงปี่นอกจะต้องบรรเลง
เพลงเชิดนอก ๑ จับ ดังนั้นในการบรรเลงเพลงเชิดนอกท่ีถูกต้อง จึงต้องบรรเลงให้ครบ ๓ จับ 
ตัว   
 มีความหมายเดียวกับ “ท่อน” และ “จับ” ต่างกันเพียง “ตัว” ใช้สำหรับเรียนสัดส่วนของเพลงบาง
ประเภท ได้แก่ เพลงตระ และเพลงเชิดต่างๆ ยกเว้นเพลงเชิดนอกท่ีเรียกเป็น “ จับ” อีกท้ังเพลงท่ีนับเป็นตัว
จะมีลักษณะพิเศษ คือ ทำนองเพลงตอนท้ายของทุกตัวนั้นจะลงเหมือนกัน 
เพลง 
 ทำนองท่ีดุริยกวีได้ประพันธ์ขึ้นจากจินตนาการของตนหรือแรงบันดาลใจ  โยมีจังหวะช้าหรือเร็วหรือ
ยาวไม่เท่ากัน แต่แบบท่ีถูกต้องของเพลงไทยโบราณ คือ ท่อนหนึ่งควรมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒ หน้าทับ 
เพลงเถา 
 เพลงเพลงเดียวที่บรรเลงหรือขับร้องติดต่อกันโดยมีอัตราจังหวะที่ลดหลั่นกัน ตั้งแต่อัตราจังหวะ ๓ 
ช้ัน (ช้า)  ๒ ช้ัน (ปานกลาง)  และช้ันเดียว(เร็ว) เช่น เพลงราตรีประดับดาวเถา เป็นต้น 
เพลงเกร็ด 
 เพลงที่นำมาบรรเลงหรือขับร้องอิสระ ไม่จำเป็นต้องบรรเลงหรือขับร้องร่วมกับเพลงอื่นๆ  ส่วนใหญ่
จะเป็นเพลงท่ีมีบทร้องบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติ การชมความงาม การอวยพรหรือเป็นคติสอนใจ  เช่น เพลง
เขมรไทรโยก  เพลงแขกสาหร่าย ๒ ช้ัน เป็นต้น 
เพลงตับ   
 เพลงหลายๆเพลงท่ีนำมาบรรเลงหรือขับร้องต่อเนื่องกัน  แบ่งย่อยออกเป็น ๒ ประเภท คือ เพลงตับ 
โดยเป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะเดียวกัน เช่น เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง ๓ ชั้น ประกอบด้วยเพลงต้นเพลงฉิ่ง ๓ ช้ัน 
เพลงจระเข้หางยาว ๓ ช้ัน เพลงตวงพระธาตุ ๓ ช้ัน และนกขมิ้น ๓ ช้ัน เป็นต้น และตับเรื่อง คือ เพลงท่ีนำมา
บรรเลงหรือขับร้องต่อเนื่องกัน โดยมีบทร้องเป็นเรื่องราวเดียวกัน เช่น ตับคาวี เป็นต้น 
เพลงโหมโรง 
              เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงเป็นเพลงแรกก่อนการบรรเลงหรือการแสดงที่แสดง เช่น เพลงโหมโรงคล่ืน
กระทบฝ่ัง เป็นต้น 
เพลงลูกหมด  
 เป็นเพลงท่ีมีทำนองส้ัน จังหวะเร็ว แสดงเป็นนัยว่าเพลงจะจบแล้ว 
เพลงหน้าพาทย์ 
 เป็นเพลงช้ันสูงท่ีใช้บรรเลงในพระราชพิธี พิธี หรืองานท่ีต้องการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลัง
หรือบรรเลงประกอบกิริยาอาการต่างๆของผู้แสดงโขนหรือละคร เช่น เพลงตระนิมิต เป็นต้น 
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เพลงหางเคร่ือง 
 เป็นเพลงบรรเลงต่อท้ายเพลงใหญ่ อาจมีสำเนียงเดียวกับเพลงใหญ่ หรือเป็นหางเครื่องที่กำหนดไว้
ประจำเฉพาะซึ่งเพลงส่วนใหญ่มีทำนองส้ันๆ และมีจังหวะสนุกสนาน 
เพลงเร่ือง 
 เป็นเพลงท่ีนำมาบรรเลงติดต่อกันโดยใช้บรรเลงประกอบพิธีต่างๆ ไม่มีการขับร้องมาเกี่ยว เช่น เพลง
เรื่องทำขวัญ เป็นต้น 
วงดนตรีไทย 
 จะแบ่งตามประเภทของการบรรเลง มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ วงปี่พาทย์ วงเครื่องสายและวงมโหรี 
วงบัวลอย 
 เป็นการบรรเลงดนตรีที่ประกอบด้วยปี่ชวา กลองมลายูและฆ้องเหม่ง นิยมนำมาเล่นในงานอวมงคล 
แต่เดิมนั้นวงบัวลอยประกอบด้วยปี่ชวา 1 เลา กลองมลายู 2 คู่ และฆ้องเหม่ง 1 ใบ ภายหลังใช้กลองมลายู
เพียง 1 คู่เท่านั้น 
หนังใหญ่ 
  ทำจากหนังวัวหรือหนังควาย นำมาฉลุเป็นรูปพระ นาง ยักษ์ ลิง ตามตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิ ตัว
หนังเมื ่อจะนำมาแสดงต้องมีคนเชิด และต้องมีผู ้พากย์ทำหน้าที่พ ูดแทนตัวหนัง ใช้วงปี่พาทย์บรรเลง
ประกอบการแสดง 
หน้าทับปรบไก่ 
 เป็นหน้าทับที่ดัดแปลงมาจากเสียงร้องลูกคู่ในการร้องเพลงปรบไก่ จะใช้ตีกำกับจังหวะของเพลงที่มี
สัดส่วนค่อนข้างยากหรือเพลงท่ีมีลีลาทำนองดำเนินประโยควรรคตอนเป็นระเบียบ 
หน้าทับสองไม้ 
 เป็นหน้าทับท่ีแต่งขยายจากลำนำ การตีเครื่องหนังของหน้าทับเพลงเร็ว ซึ่งเดิมมีอัตราช้ันเดียวให้เป็น
อัตราจังหวะ 2 ชั้น สำหรับนำมาตีประกอบการร้องต้นแบบหนึ่งที่เรียกว่า ต้นสองไม้  หน้าทับสองไม้นิยมใช้
กำกับจังหวะท่ีมีสัดส่วนค่อนข้างส้ันหรือเป็นเพลงท่ีมีทำนองพลิกแพลงหรือเพลงท่ีกำหนดความยาวไม่แน่นอน 
จังหวะ 
 สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมออย่างมีระบบ โดยจังหวะในที่นี้ยกตัวอย่างให้เป็นจังหวะของการ
ปรบมือ สามารถแบ่งออกได้แบบ 2 จังหวะ คือจังหวะตก หมายถึง จังหวะหนักหรือจังหวะท่ีปรบมือแล้วทำให้
เกิดเสียงและจังหวะเคาะหมายถึงท่ีเรายกมือออกจากกันหรือจังหวะท่ีไม่เกิดเสียงใดๆ 
คร่อม  
                การบรรเลงทำนองหรือบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ หรือร้องดำเนินไปโดยไม่ตรงกับจังหวะท่ี
ถูกต้อง เสียงท่ีควรจะตกลงตรงจังหวะกลายเป็นตกลงในระหว่าง จังหวะซึ่งกระทำไปโดยไม่มีเจตนา และถือว่า
เป็นการกระทำท่ีผิด เรียกอย่างเต็มว่า “คร่อมจังหวะ” 
คลอ  
 การบรรเลงดนตรีไปพร้อม ๆ กับการร้องเพลง โดยดำเนินทำนองเป็นอย่างเดียวกัน คือ บรรเลงไป
ตามทางร้อง เช่น ซอสามสายสีคลอไปกับเสียงร้อง เป็นต้น เปรียบเทียบ ก็เหมือนคน ๒ คนเดินคลอกันไป  
เคล้า เป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อม ๆ กับการร้องเพลง (เช่นเดียวกับคลอ ดูคำว่า คลอ) โดย เพลงเดียวกัน 
แต่ต่างก็ดำเนินทำนองไปตามทางของตน คือร้องก็ดำเนินไปตามทางร้อง ดนตรีก็ดำเนินไปตามทางดนตรี 
ยึดถือแต่เนื้อเพลง จังหวะ และเสียงที่ตกจังหวะ (หน้าทับ) เท่านั้น เช่น การร้องเพลงทะแย ๒ ชั้น ในตับ
พรหมาสตร์ท่ีมีบทว่า “ช้างเอย ช้างนิมิต เหมือนไม่ผิดช้างมัฆวาน ฯลฯ” ซึ่ง คนร้องดำเนินทำนองไปอย่างหนึ่ง 
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ดนตรี ก็ดำเนินทำนองไปอีกอย่างหนึ่ง แต่ก็เป็นเพลงทะแยท่ี ร้องและบรรเลงไปพร้อม ๆ กัน เทียบได้กับการ
คลุกเคล้าปรุงรสอาหารให้รสเปรี้ยวเค็มเข้าผสมผสานกันให้โอชา รส วิธีการเช่นนี้บางท่านเรียกว่า “คลอ” 
คันชักเกิด   
 หมายถึงการสีซอโดยดึงคันชักออกมา สมัยนี้มักเรียกกันว่า คันชักออก 
 
คันชักดับ  
 หมายถึงการสีซอโดยส่งคันชักเข้าไป สมัยนี้มักเรียกว่า คันชักเข้า 
คาบลูกคาบดอก  
 เป็นวิธีบรรเลงเพลงอย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยการ “เก็บ”  และ “รัว”  สลับกันไป ซึ่งโดยมากก็
เป็นทางเด่ียวเฉพาะของระนาดเอกเท่านั้น เครื่องดนตรีอื่นๆ ถึงจะทำ“คาบลูกคาบดอก”ได้ก็ไม่น่าฟังเท่าใดนัก 
เด่ียว  
 วิธีบรรเลงอย่างหนึ่งที่ใช้เครื่องดนตรีจำพวกดำเนินทำนองเช่น ระนาด ฆ้องวง จะเข้ ซอ บรรเลงแต่
อย่างเดียว การบรรเลงเครื่องดำเนินทำนองเพียงคนเดียวที่ เรียกว่า “เดี่ยว” นี้ อาจมีเครื่องประกอบจงัหวะ 
เช่น ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง โทน รำมะนา สองหน้า หรือกลองแขก บรรเลงไปด้วยก็ได้ การบรรเลงเดี่ยวอาจบรรเลง
ตลอดท้ังเพลงหรือแทรกอยู่ในเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นบางตอนก็ได้ 
ทอน  
 คือการแบ่งส่วนย่อยลงเรื่อยๆ เช่น “ลูกโยน” แต่ละโยนในเพลง “ลูกล้อลูกขัด” นั้น ท่านจะเริ่มด้วย 
“ลูกล้อ” ก่อน เสร็จแล้วจึง “ทอน” โดยวิธีแบ่งครึ่งลูกล้อนั้นมาเป็น “ลูกต่อ” ต่อจากนั้น “ทอน” อีกทีหนึ่ง
เป็น “ลูกขัด” แล้ว”ทอน” ต่อไปเรื่อยๆจนหมดกระบวนการลูกโยน   
รัว  
 มีความหมายเป็น ๒ กรณี คือ 
       ๑) หมายถึงวิธีบรรเลงเครื่องดนตรีท่ีทำให้เกิดเป็นเสียงส้ันๆถี่ๆท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ เครื่องดนตรีทุกชนิด
สามารถรัวได้ท้ังนั้น 
               ๒) หมายถึงชื่อของเพลงหน้าพาทย์จำพวกหนึ่ง ซึ่งบรรเลงด้วยวิธีตัวตามความหมายที่ ๑ เป็น
ส่วนมาก เพลงจำพวกนี้ก็เช่น รัวลาเดียว (รัวธรรมดา) รัวสามลา รัวคุกพาทย์ รัวดึกดำบรรพ์ รัวประลองเสภา 
รัวลูกไม้หล่น รัวฉิ่ง เหล่านี้เป็นต้น 
       รัวตามความหมายท่ี ๑ นั้น ระนาดเอกเป็นเครื่องมือท่ีจะบรรเลงได้สนิทสนมท่ีสุด ท้ังนี้เพราะอาจรัว
เป็นทำนองได้อย่างน่าฟัง โดยใช้วิธีต่อไปนี้ คือ 
       ๑) รัวลูกเดียว ได้แก่ การใช้ไม้ตี ๒ มือ ตีสลับกันไปบนลุกระนาดลูกเดียวให้เร็วและถี่ท่ีสุด แล้วเล่ือน
ไหลไปยังลูกอื่นๆ ให้เกิดเป็นทำนองตามท่ีต้องการได้ (ท้ังๆท่ีรัวอยู่บนลูกระนาดลูกเดียวนั่นเอง) 
 ๒) รัวแจกลูก ใช้วิธีรัวเช่นเดียวกับ ๑) แต่ตีสลับกันลนลูกระนาดคนละลูก จึงสามารถดำเนินทำนอง
โดยรัวไม้ตีแจกลูกให้เป็นคู่ต่างๆ เช่น คู่ ๓ คู่ ๔ คู่ ๕ หรือจะรัวสลับลูกกันให้เกิดเป็นทำนองต่างๆก็ได้ 
ลูกล้อลูกขัด  
 เป็นช่ือเพลงประเภทหนึ่งซึ่งมี “ลูกโยน” (โปรดดูคำว่า “ลูกโยน”) ประกอบไปกับ “เนื้อเพลง” ซึ่งเนื้อ
เพลงจริงๆไม่ยาวเท่าใด ท่ีบรรเลงยาวเหยียดคือ “ลูกโยน” เสียแทบท้ังนั้น ความสนุกสนานในการบรรเลงเพลง
ประเภทนี้ อยู่ท่ีลูกโยนซึ่งประกอบด้วยกระบวนการลูกล้อลูกขัดต่างๆ อย่างน่าท่ึง เพลงบางเพลงก็มีลูกโยนต้ัง
หลายชุด ประกอบด้วยลูกล้อลูกขัดในลักษณะต่างๆ แต่มีเนื้ออยู่นิดเดียวเท่านั้น เช่น เพลงกราวใน ทยอยใน 
เป็นต้น 
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ลูกหมด  
 เป็นชื่อเพลงชนิดหนึ่งซึ่งใช้สำหรับบรรเลงต่อท้ายเพลงต่างๆ เพื่อแสดงว่าจบ เพลงชนิดนี้เป็นเพลง
ส้ันๆ ใช้จังหวะช้ันเดียวและบรรเลงค่อนข้างเร็ว บางทีวิ่งปราดเข้าไปหาจุดจบของเพลงทีเดียว 
กรอ  
 วิธีการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีดำเนินทำนอง ท่ีทำให้เกิดเสียงต่อเนื่องกันเป็นเสียงยาวสม่ำเสมอ  
โดยใช้ 2 มือตีสลับกันถี่ๆเหมือนรัวเสียงเดียว แต่ท้ังสองมือมิได้ตีอยู่ท่ีเดียวกัน  มักจะตีเป็นคู่ 2  คู่ 3  คู่ 4  คู่ 
5  คู่ 6 และคู่ 8       
เก็บ  
 วิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีดำเนินทำนองทั่วไป ที่เพิ่มเติมเสียงสอดแทรกให้มีพยางค์ถี่ขึ้นมากกว่า
ทำนองเนื้อเพลงธรรมดา การบรรเลง “เก็บ” นี้  ส่วนมากใช้กับทำนองเพลงพื้นๆทั่วไป เช่น เพลงลมพัดชาย
เขา  เพลงจระเข้หางยาว เรียกว่าทางเก็บ  ส่วนเพลงบังคับทางส่วนมากเป็นทางกรอ  เช่น เพลงเขมรไทรโยค  
เพลงโสมส่องแสง  มักไม่ค่อยมีการเก็บ 
ขยี้  
 เป็นการบรรเลงท่ีเพิ่มเติมเสียงแทรกแซงให้มีพยางค์ถี่ข้ึน  ไปจาก “เก็บ”  อีก 1 เท่า  
อีก 1 เท่า ถ้าจะเขียนเป็นโน้ตสากลในจังหวะ 2/4  ก็จะเป็นจังหวะละ 8 ตัว  ห้องละ 16 ตัว (เขบ็ด 3 ช้ัน
ท้ัง 16  ตัว)   
      อธิบาย :  การบรรเลงที่เรียกว่าขยี้นี้ จะบรรเลงตลอดทั้งประโยคของเพลง หรือ จะบรรเลงสั้นยาว
เพียงใดแล้วแต่ผู้บรรเลงจะเห็นสมควร  วิธีบรรเลงอย่างนี้บางท่านก็ เรียกว่า “เก็บ 6 ช้ัน”  ซึ่งถ้าจะพิจารณา
ถึงหลักการกำหนดอัตรา(สองช้ัน สามช้ัน) แล้ว คำว่า 6 ช้ัน ดูจะไม่ถูกต้อง   
สะบัด  
                ได้แก่การบรรเลงที่แทรกเสียงเข้ามาในเวลาบรรเลงทำนอง “เก็บ”  อีก 1 พยางค์ ซึ่งแล้วแต่ผู้
บรรเลงจะเห็นสมควรว่าจะแทรกตรงไหน  ทำนองตรงท่ีแทรกนั้นก็เรียกว่า “สะบัด” 
 อธิบาย : การแทรกเสียงท่ีจะให้เป็นสะบัด  ต้องแทรกเสียงเพียงแห่งละพยางค์เดียวถ้าแทรกเป็นพรืด
ไปก็กลายเป็น “ขย้ี” 
การดำเนินทำนอง (melodic progression)  

๑. การก้าวเดินไปข้างหน้าของทำนอง 
 ๒. กระบวนการดำเนินคอร์ดซึ่งแนวทำนองขยับทีละขั้น 

ความเข้มของเสียง (dynamic)  
 เสียงเบา เสียงดัง เสียงท่ีมีความเข้มเสียงมากก็ยิ่งดังมากเหมือนกับ loudness 

ด้นสด  
เป็นการเล่นดนตรีหรือขับร้อง โดยไม่ได้เตรียมซ้อมตามโน้ตเพลงมาก่อน ผู้เล่นมีอิสระในการกำหนด

วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง บนพื้นฐานของเนื้อหาดนตรีท่ีเหมาะสม เช่น การบรรเลงในอัตราความเร็วท่ี
ยืดหยุ่น การบรรเลงด้วยการเพิ่มหรือตัดโน้ตบางตัว 

บทเพลงไล่เลียน (canon)  
 แคนอน มาจากภาษากรีก แปลว่า กฎเกณฑ์ หมายถึงรูปแบบบทเพลงที่มีหลายแนวหรือดนตรีหลาย
แนว แต่ละแนวมีทำนองเหมือนกัน แต่เริ่มไม่พร้อมกันแต่ละแนว จึงมีทำนองท่ีไล่เลียนกันไปเป็นระยะเวลายาว
กว่าการเลียนท่ัวไป โดยท่ัวไปไม่ควรต่ำกว่า ๓ ห้อง ระยะขั้นคู่ระหว่างสองแนวท่ีเลียนกันจะห่างกันเป็นระยะ
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เท่าใดก็ได้ เช่น แคนอนคู่สองหมายถึง แคนอนท่ีแนวทั้งสองเริ่มท่ีโน้ตห่างกันเป็นระยะคู่ ๕ และรักษาระยะคู่ 
๕ ไปโดยตลอดถือเป็นประเภทของลีลาสอดประสานแนวทำนองแบบเลียนท่ีมีกฎเกณฑ์เข้มงวดท่ีสุด 

ประโยคเพลง (phrase)   
 กลุ่มทำนอง จังหวะท่ีเรียบเรียงเช่ือมโยงกันเป็นหน่วยของเพลงท่ีมีความคิดจบสมบูรณ์ในตัวเอง มักลง
ท้ายด้วยเคเดนซ์ เป็นหน่วยสำคัญของเพลง 

ประโยคเพลงถาม - ตอบ  
 เป็นประโยคเพลง ๒ ประโยคท่ีต่อเนื่องกันลีลาในการตอบรับ – ส่งล้อ – ล้อเลียนกัน  อย่างสอดคล้อง 
เป็นลักษณะคล้ายกันกับบทเพลงรูปแบบ AB แต่เป็นประโยคเพลงสั้น ๆ ซึ่งมักจะมีอัตราความเร็วเท่ากัน
ระหว่าง ๒ ประโยค และความยาวเท่ากัน เช่น ประโยคเพลงท่ี ๑(ถาม) มีความยาว ๒ ห้องเพลง ประโยคเพลง
ท่ี ๒ (ตอบ) ก็จะมีความยาว ๒ ห้องเพลง ซึ่งจะมีลีลาต่างกัน แต่สอดรับกันได้กลมกลืน 
ผลงานดนตรี 
     ผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนองานทางดนตรี เช่น บทเพลง การแสดงดนตรี 

เพลงทำนองวน (round)   
เพลงที่ประกอบด้วยทำนองอย่างน้อย ๒ แนว ไล่เลียนทำนองเดียวกัน แต่ต่างเวลาหรือจังหวะ 

สามารถไล่เลียนกันไปได้อย่างต่อเนื่องจนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกไม่มีวันจบ 

รูปร่างทำนอง (melodic contour)  
รูปร่างการขึ้นลงของทำนอง ทำนองท่ีสมดุลจะมีทิศทางการขึ้นลงท่ีเหมาะสม 

สีสันของเสียง  

ลักษณะเฉพาะของเสียงแต่ละชนิดท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะต่างกัน เช่น  ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง
ผู้ชายจะมีความทุ้มต่ำแตกต่างจากสีสันของเสียงผู้หญิง  ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียงของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
จะมีความแตกต่างจากเสียงเด็กผู้ชายคนอื่น ๆ  

องค์ประกอบดนตรี (elements of music)   
      ส่วนประกอบสำคัญท่ีทำให้เกิดเสียงดนตรีได้แก่ทำนองจังหวะ เสียงประสาน สีสันของเสียงและเนื้อดนตรี 

อัตราความเร็ว (tempo) 
 ความช้า ความเร็วของเพลง เช่น อัลเลโกร(allegero) เลนโต (lento) 
ABA  

สัญลักษณ์บอกรูปแบบวรรณกรรมดนตรีแบบตรีบท หรือเทอร์นารี (ternary) 
ternary form  
 สังคีตลักษณ์สามตอน โครงสร้างของบทเพลงท่ีมีส่วนสำคัญขยับทีละขั้นอยู่ ๓ ตอน ตอนแรกและตอน
ท่ี ๓ คือ ตอน A จะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันท้ังในแง่ของทำนองและกุญแจเสียง ส่วนตอนท่ี ๒ คือ ตอน B เป็น
ตอนที่แตกต่างออกไป ความสำคัญของสังคีตลักษณ์นี้ คือ การกลับมา ของตอน A ซึ่งนำทำนองของส่วนแรก
กลับมาในกุญแจเสียงเดิมเป็นสังคีตลักษณ์ที่ใช้มากที่สุดโดยเฉพาะในเพลงร้อง จึงอาจเรียกว่า สังคีตลักษณ์
เพลงร้อง (song form) ก็ได้ 
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นาฏศิลป ์
 
ระบำ 
 เป็นชุดการแสดงท่ีประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประกอบการแสดง  หรือเพื่อแสดงในโอกาสต่างๆ ระบำแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ระบำมาตรฐาน และระบำเบ็ดเตร็ด 
ระบำมาตรฐาน 
 เป็นการแสดงประเภทระบำท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีการแต่งกายยืนเครื่อง พระนางเช่นเดียวกับการแต่ง
กายของละครหลวง มีการอนุรักษ์ท่ารำสืบทอดมาจนถึงกรมมหรสพ 
ระบำเบ็ดเตร็ด 
 เป็นระบำท่ีปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ได้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเป็นแบบแผน โดยประดิษฐ์ท่ารำจากภาพ
จำหลักหรือภาพประติมากรรมของนางอัปสร หรือพระพุทธรูปต่างๆ 
รำเด่ียว 
 การแสดงท่ีมีผู้แสดงเพียงคนเดียว  เน้นลีลาท่ารำท่ีอ่อนช้อยงดงามของผู้รำ  ท่วงท่าท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตนและถูกต้องตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย 
รำคู ่
 การแสดงท่ีมีผู้แสดง ๒ คน เน้นผู้รำท่ีมีท่วงท่าอ่อนช้อยงดงาม และสง่างาม อวดฝีไม้ลายมือในการรำท่ี
สอดประสานกันอย่างกลมกลืน ถูกต้องตามแบบแผนและการแสดง อารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องตามบทร้อง
และทำนองเพลง รวมทั้งการรักษาจารีตของการแสดงท่ีได้รับสืบทอดมาแต่โบราณ 
ละครรำ 
 เป็นแบบแผนด้ังเดิม ใช้ศิลปะในการรำเป็นการดำเนินเรื่อง เช่น ละครชาตรี ละครนอก และละครใน 
ละครชาตรี 
 เป็นละครแบบแรกของประเทศไทย เป็นการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดทางภาคใต้ โดยรับอิทธิพลมาจาก
ทางอินเดีย 
ละครนอก 
 ละครท่ีคนธรราดาสามัญเล่นกัน นอกเขตพระราชฐานผู้แสดงเป็นชายล้วน การดำเนินเรื่องรวดเร็ว มี
บทตลกแทรกได้ตลอดเวลา ไม่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณี 
ละครใน 
 นับว่าเป็นต้นแบบของศิลปะการร่ายรำของไทย เพราะมีสุนทรียะทางนาฏกรรม แสดงถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในราชสำนัก  ท่ารำประณีตงดงามมีลักษณะเฉพาะ เช่น ท่ารำของตัวพระ รำ
อาวุธ เป็นต้น 
โขน 
 เป็นการแสดงท่ารำ เต้น มีดนตรีประกอบการแสดง มีบทพากย์  และเจรจา ด้วยเหตุท่ีโขนนิยมแสดง
เรื่องรามเกียรติ์  รวมทั้งเป็นการแสดงท่ีเน้นการร่ายรำ จึงจัให้โขนเป็นศิลปะในแขนงของละครใน 
โขนกลางแปลง  
 แสดงบนพื้นสนาม ไม่มีเวที ผู้บรรยายต้องคอยพากย์ และเจรจา ไม่มีบทร้อง 
โขนโรงใน 
 การแสดงโขนเป็นละครใน มีท้ังบทพากย์ เจรจา มีฉากด้านหลัง และเตียง โดยสมมุติให้เป็ฯท่ีประทับ 
 



๙๕ 

 

 

 

โขนหน้าจอ 
 เป็นการแสดงหน้า “จอ” สำหรับเชิดหนังใหญ่ เวลาท่ีไม่มีการเชิดหนังก็ยกพื้นขึ้นสำหรับแสดงโขน 
การตีบท 
 การแสดงท่ารำตามบทร้อง บทเจรจาหรือบทพากย์ควรคำนึงถึงความหมายของบท แบ่งเป็นการตีบท 
ธรรมชาติ และการตีบทแบบละคร 

การประดิษฐ์ท่า  
 การนำภาษาท่า  ภาษานาฎศิลป์ หรือ นาฏยศัพท์มาออกแบบ  ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับจังหวะทำนอง  
บทเพลง  บทร้อง  ลีลา ความสวยงาม 

นาฏยศัพท ์   
ศัพท์เฉพาะทางนาฎศิลป์  ท่ีใช้เกี่ยวกับการเรียกท่ารำ  กิริยาท่ีแสดงมีส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่  ส่วน

แขนและมือ  ส่วนของลำตัว  ส่วนขาและเท้า 

บุคคลสำคัญในวงการนาฎศิลป์  
 เป็นผู้เช่ียวชาญทางนาฎศิลป์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสร้างผลงาน 

ภาษาท่า      
การแสดงท่าทางแทนคำพูด  ใช้แสดงกิริยาหรืออิริยาบถ  และใช้แสดงถึงอารมณ์ภายใน 

ส่วนขาและเท้า   
กิร ิยาแสดง เช่น กระทบ ยืดยุบ ประเท้า กระดกเท้า กระทุ ้ง จรด ขยับ ซอย วางส้น ยกเท้า              

ถัดเท้า 

ส่วนแขนและมือ  
กิริยาท่ีแสดง เช่น จีบ ต้ังวง ล่อแก้ว ม้วนมือ สะบัดมือ กรายมือ ส่ายมือ  

ส่วนลำตัว  
 กิริยาท่ีแสดง เช่น ยักตัว โย้ตัว โยกตัว 

ส่วนศีรษะใบหน้าและไหล ่  
 กิริยาท่ีแสดง เช่น เอียงศีรษะ เอียงไหล่ กดไหล่ กล่อมไหล่ กล่อมหน้า  

สิ่งที่เคารพ 
 ในสาระนาฎศิลป์มีส่ิงท่ีเคารพสืบทอดมา  คือ  พ่อแก่  หรือพระพรตฤษี ซึ่งผู้เรียนจะต้อง แสดงความ
เคารพ  เมื่อเริ่มเรียนและก่อนแสดง 
องค์ประกอบนาฎศิลป ์
 จังหวะและทำนองการเคลื่อนไหว  อารมณ์และความรู้สึก  ภาษาท่า นาฎยศัพท์ รูปแบบของการ
แสดง การแต่งกาย 

องค์ประกอบละคร 
 การเลือกและแต่งบท  การเลือกผู้แสดง  การกำหนดบุคลิกของผู้แสดง การพัฒนารูปแบบของการ
แสดง การปฏิบัติตนของผู้แสดงและผู้ชม 
 
 



๙๖ 

 

 

 

โจงกระเบน 
 เป็นเครื่องนุ่งห่มชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาสวมใส่ในการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ โดยมากจะใช้ผ้าสีแดงมานุ่ง 
จากนั้นม้วนชายผ้าแล้วดึงไปไว้ข้างหลัง 
กรองคอ 
 หรือกรองศอ เครื่องประดับท่ีใช้สวมใส่ท่ีคอ เป็นผ้าสีปักด้ินเวลาแต่งใช้สวมทับลงบนเส้ือ ส่วนมากใช้
ผ้าคนละสี เพื่อท่ีสีจะได้ตัดกัน มองเห็นได้อย่างเด่นชัด 
อินทรธนู 
 เป็นเครื่องประดับของตัวพระ และยักษ์ มีลักษณะทรงสูง ปลายงอนเข้าเล็กน้อย ปักด้ินและเล่ือมเป็น
ลวดลาย ตรงปลายยอดติดพู่ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปการทำอินทรธนูนั้นจะต้องสอดกระดาษแข็งไว้ข้างในแล้วใช้
ผ้าสีทับอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 



๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 

 

 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๑๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๒๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๐๐ 

 

 

 

 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๓๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๔๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๐๑ 

 

 

 

 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๕๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๖๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๐๒ 

 

 

 

 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๐๓ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 

ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๐๔ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๐๕ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๐๖ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ 40 
ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 
ส๑๓๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ 40 
ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ 40 
ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 
ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ค22201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค22202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว22201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว22202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ศ21201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ21202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ21201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ21202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ2๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ศ22201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ22202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ22201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ22202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



๑๒๐ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ศ23201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ23202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ23201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ23202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



๑๒๑ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 

 

 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

ท่ี    ๔๘   / 2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   

ประจำปีการศึกษา  2564 
……………………………………………………………………………………………………………… 

  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  
และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึง
ขอแต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  
หน้าที่ 

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๒๖ 

 

 

 

3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักดิ์  ฉลวย   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
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2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และ
แนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนว
ให้สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชาใน

แต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
บริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   



๑๒๙ 

 

 

 

4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนนัท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษา 

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
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2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
 

4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๓๐ 

 

 

 

 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๓๑ 

 

 

 

55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๓๒ 

 

 

 

๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๓๓ 

 

 

 

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงช้ัน 

7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๓๔ 

 

 

 

๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๓๕ 

 

 

 

53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ         ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
หน้าที่ 
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือส่ือการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้ส่ือประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   

9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที่ 
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๑๓๖ 

 

 

 

2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
 

9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาตะวันออก ) 

11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ

ทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 
2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 

 



๑๓๗ 

 

 

 

 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
 


