
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไ ด้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนบ้ำนฉลอง  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต ได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร

สถำนศึกษำโดยใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นแกน

หลักเพื่อก ำหนดกำรจัดท ำโครงสร้ำงและสำระหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของ

สถำนศึกษำ ซึ่งในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรสร้ำงหลักสูตรท่ีอำศัยกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน  

คณะครู  ผู้ปกครองและชุมชน ท้ังนี้เพื่อให้สำมำรถขับเคล่ือนไปสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพด้ำน

ควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตในสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงและแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต ตำมค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี 30/2561 เรื่องให้เปล่ียนมำตรฐำนกำร

เรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่ของ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีควำมทันสมัย  มุ่งผลประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส ำคัญ   และเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์

ในกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  

2551 

ในปีกำรศึกษำ 2564 นี้ ทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ได้ร่วมกันจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนรู้ ศิลปะ

โรงเรียนบ้ำนฉลอง  พุทธศักรำช  2564 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช  2551 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักรำช 2560) เพื่อเป็นกรอบทิศทำงในกำรน ำหลักสูตรไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและมีศักยภำพควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้

อย่ำงมีควำมสุขท้ังในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนท่ีให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรฉบับนี้ให้มี

ควำมสมบูรณ์และเหมำะสมตำมบริบทต่อกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนบ้ำนฉลอง ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2564 เป็นต้น

ไป 

 

         คณะผู้จัดท ำ 
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วิสัยทัศน์หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

(ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม) 

หลักสูตรโรงเรียนบ้ำนฉลอง  พุทธศักรำช  2564     ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช  2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560)  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งกำร

เรียนรู้สู่มำตรฐำนสำกลและเป็นมนุษย์ท่ีมีควำมสมดุลท้ังร่ำงกำย  ควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมเป็นผู้น ำของสังคมมี

จิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในกำรปกครอง

ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนสำมำรถใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติท่ีจ ำเป็นต่อกำรศึกษำในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญบนพื้นฐำนควำมเช่ือว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ 

เป้ำประสงค์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

           1.เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเอกภำพของชำติมีจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำย

ส ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยควบคู่กับควำม

เป็นสำกล 

2.เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อปวงชน ท่ีประชำชนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค และมีคุณภำพ 

3.เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีสนองกำรกระจำยอ ำนำจให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีมีโครงสร้ำงยืดหยุ่นท้ังด้ำนสำระกำรเรียนรู้ เวลำและกำรจัด  กำรเรียนรู้ 
5.  เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้ำหมำย  สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์     

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรกลุ่มสำระศิลปะโรงเรียนบ้ำนฉลอง  พุทธศักรำช  2564  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร  มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำ
ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรและ
ประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมท้ังกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำ
ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง  ตลอดจนกำรเลือกใช้
วิธีกำรส่ือสำร ท่ีมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
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2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพื่อ
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำร
เปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
และมีกำรตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำร
สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้
ทันกับกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และมี

ทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรส่ือสำร กำรท ำงำน  กำร

แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรกลุ่มสำระศิลปะโรงเรียนบ้ำนฉลอง พุทธศักรำช  2564 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช  2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560)  มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 
1.    รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 

2.   ซื่อสัตย์สุจริต 

3.   มีวินัย 

4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่ำงพอเพียง 

6.   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

7.   รักควำมเป็นไทย 

8.   มีจิตสำธำรณะ 
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โครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มส่งเสริม MEST ระดับประถมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชัว่โมง/ปี/สัปดาห์) 

ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 160 160 160 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 

รวม 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม  

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔0 ๔0 ๔0 40 40 40 

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 ๘0 

หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวม 240 240 240 240 240 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
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กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 

รวม 1,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
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โครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มพัฒนา ระดับประถมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชัว่โมง/ปี/สัปดาห์) 

ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 160 160 160 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120 

รวม 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม  

ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 80 80 80 80 80 80 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 80 80 80 80 80 80 

หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวม 240 240 240 240 240 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
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กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 

ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 

รวม 1,200 ชั่วโมง/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ท ำไมต้องเรียนศิลปะ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสำระท่ีช่วยพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์มีจินตนำกำรทำง

ศิลปะ  ช่ืนชมควำมงำม  มีสุนทรียภำพ  ควำมมีคุณค่ำ ซึ่งมีผลต่อคุณภำพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทำงศิลปะช่วย

พัฒนำผู้เรียนท้ังด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ตลอดจนกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีควำมเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐำน ในกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพได้  

 

เรียนรู้อะไรในศิลปะ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะวิธีกำรทำงศิลปะ เกิดควำม

ซำบซึ้งในคุณค่ำของศิลปะ เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่ำงอิสระในศิลปะแขนงต่ำง ๆ ประกอบด้วยสำระส ำคัญ 

คือ 

 ทัศนศิลป์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธำตุ สร้ำงและน ำเสนอผลงำน ทำงทัศนศิลป์

จำกจินตนำกำร โดยสำมำรถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถใช้เทคนิค วิธีกำร ของศิลปินในกำรสร้ำงงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ  วิเครำะห์  วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำงำนทัศนศิลป์  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนศิลป์  

ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่ำงำนศิลปะท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย

และสำกล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน   

 ดนตรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ 

วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ทำงดนตรีอย่ำงอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำดนตรีท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และสำกล ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่ำง ๆ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

เสียงดนตรี  แสดงควำมรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  

และเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์   

 นำฏศิลป์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจองค์ประกอบนำฏศิลป์  แสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์  ใช้

ศัพท์เบื้องต้นทำงนำฏศิลป์ วิเครำะห์วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำนำฏศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ 

สร้ำงสรรค์กำรเคล่ือนไหวในรูปแบบต่ำง ๆ ประยุกต์ใช้นำฏศิลป์ในชีวิตประจ ำวัน  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

นำฏศิลป์กับประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภูมิ

ปัญญำไทย และสำกล  
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

 

สำระที่ ๑  ทัศนศิลป์ 

มำตรฐำน ศ ๑.๑  สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์  

 วิจำรณ์คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ  

 ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

มำตรฐำน ศ ๑.๒   เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนศิลป์ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำงำน 

 ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และสำกล 

 

สำระที่ ๒  ดนตรี 

มำตรฐำน ศ ๒.๑  เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอด

ควำมรู้สึก ควำมคิดต่อดนตรีอย่ำงอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

มำตรฐำน ศ ๒.๒   เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำของดนตรี 

  ท่ี เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล 

 

สำระที่ ๓  นำฏศิลป์ 

มำตรฐำน ศ ๓.๑  เข้ำใจ และแสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำ 

 นำฏศิลป์ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 

 ในชีวิตประจ ำวัน 

มำตรฐำน ศ ๓.๒  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำ 

 ของนำฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล 
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คุณภำพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 

 รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับรูปร่ำง รูปทรง และจ ำแนกทัศนธำตุของส่ิงต่ำง ๆ ในธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและ

งำนทัศนศิลป์ มีทักษะพื้นฐำนกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำรสร้ำงงำนวำดภำพระบำยสี โดยใช้เส้น รูปร่ำง รูปทรง สี 

และพื้นผิว ภำพปะติด และงำนปั้น งำนโครงสร้ำงเคล่ือนไหวอย่ำงง่ำย ๆ  ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึกจำกเรื่องรำว 

เหตุกำรณ์ ชีวิตจริง สร้ำงงำนทัศนศิลป์ตำมท่ีตนช่ืนชอบ สำมำรถแสดงเหตุผลและวิธีกำรในกำรปรับปรุงงำนของ

ตนเอง 

  รู้และเข้ำใจควำมส ำคัญของงำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจ ำวัน ท่ีมำของงำนทัศนศิลป์  ในท้องถิ่น 

ตลอดจนกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 รู้และเข้ำใจแหล่งก ำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบำทหน้ำท่ี ควำมหมำย ควำมส ำคัญของบท

เพลงใกล้ตัวท่ีได้ยิน สำมำรถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคำะจังหวะ เคล่ือนไหวร่ำงกำย ให้สอดคล้องกับบทเพลง 

อ่ำน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคำะจังหวะ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มี

ส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ ำวัน 

  รู้และเข้ำใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีควำมช่ืนชอบ เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของดนตรี

ต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 

  สร้ำงสรรค์กำรเคล่ือนไหวในรูปแบบต่ำง ๆ สำมำรถแสดงท่ำทำงประกอบจังหวะเพลง ตำมรูปแบบ

นำฏศิลป์  มีมำรยำทในกำรชมกำรแสดง  รู้หน้ำท่ีของผู้แสดงและผู้ชม รู้ประโยชน์ของกำรแสดงนำฏศิลป์ใน

ชีวิตประจ ำวัน เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแสดงท่ีเหมำะสมกับวัย 

  รู้และเข้ำใจกำรละเล่นของเด็กไทยและนำฏศิลป์ท้องถิ่น ช่ืนชอบและภำคภูมิใจ ในกำรละเล่นพื้นบ้ำน 

สำมำรถเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในกำรละเล่นพื้นบ้ำนกับกำรด ำรงชีวิต ของคนไทย บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์

ของนำฏศิลป์ไทยตลอดจนควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยได้ 

 

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 

  รู้และเข้ำใจกำรใช้ทัศนธำตุ รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงำ มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ 

ถ่ำยทอดควำมคิด อำรมณ์ ควำมรู้สึก สำมำรถใช้หลักกำรจัดขนำด สัดส่วนควำมสมดุล น้ ำหนัก แสงเงำ ตลอดจน

กำรใช้สีคู่ตรงข้ำมท่ีเหมำะสมในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ เช่น งำนส่ือผสม งำนวำดภำพระบำยสี งำน

ปั้น งำนพิมพ์ภำพ รวมทั้งสำมำรถ  สร้ำงแผนภำพ แผนผัง และภำพประกอบเพื่อถ่ำยทอดควำมคิดจินตนำกำรเป็น

เรื่องรำวเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  และสำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนทัศนศิลป์ท่ีสร้ำงสรรค์                
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ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรท่ีแตกต่ำงกัน เข้ำใจปัญหำในกำรจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักกำรลด และเพิ่มในงำนปั้น 

กำรส่ือควำมหมำยในงำนทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีกำรปรับปรุงงำนให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้ำใจคุณค่ำของงำน

ทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

 รู้และเข้ำใจบทบำทของงำนทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของควำมเช่ือ  ควำมศรัทธำ ใน

ศำสนำ และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบำทหน้ำท่ี รู้ถึงกำรเคล่ือนท่ีขึ้น ลง 

ของท ำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และอำรมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง ร้องและ

บรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่ำงง่ำย ใช้และเก็บรักษำ  เครื่องดนตรีอย่ำงถูกวิธี อ่ำน เขียนโน้ตไทยและสำกลใน

รูปแบบต่ำง ๆ รู้ลักษณะของผู้ท่ีจะเล่นดนตรีได้ดี แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ำยทอดควำมรู้สึก

ของบทเพลงท่ีฟัง สำมำรถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทำงนำฏศิลป์และ กำรเล่ำเรื่อง 

 รู้และเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่ำง ๆ 

เรื่องรำวดนตรีในประวัติศำสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่ำดนตรีท่ีมำจำกวัฒนธรรมต่ำงกัน เห็น

ควำมส ำคัญในกำรอนุรักษ์ 

 รู้และเข้ำใจองค์ประกอบนำฏศิลป์ สำมำรถแสดงภำษำท่ำ นำฏยศัพท์พื้นฐำน สร้ำงสรรค์กำร

เคล่ือนไหวและกำรแสดงนำฏศิลป์ และกำรละครง่ำย ๆ ถ่ำยทอดลีลำหรืออำรมณ์ และสำมำรถออกแบบเครื่อง

แต่งกำยหรืออุปกรณ์ประกอบกำรแสดงง่ำย ๆ เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์และกำรละครกับส่ิงท่ีประสบ

ในชีวิตประจ ำวัน แสดงควำมคิดเห็นในกำรชมกำรแสดง และบรรยำยควำมรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องำนนำฏศิลป์ 

 รู้และเข้ำใจควำมสัมพันธ์และประโยชน์ของนำฏศิลป์และกำรละคร สำมำรถเปรียบเทียบกำรแสดง

ประเภทต่ำง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และส่ิงท่ีกำรแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณค่ำกำรรักษำและ

สืบทอดกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 

ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง และ สำระกำรเรียนรุ้ท้องถ่ิน 

สำระที่ ๑  ทัศนศิลป์ 

มำตรฐำน ศ ๑.๑  สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์ วิจำรณ์

คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.๑ ๑. อภิปรำยเกี่ยวกับรูปร่ำง ลักษณะ        

และขนำดของส่ิงต่ำง ๆ รอบตัว                

ในธรรมชำติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น  

 รูปร่ำง ลักษณะ  และขนำดของส่ิงต่ำง ๆ  

รอบตัวในธรรมชำติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 

 

๒. บอกควำมรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชำติ 

และส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
 ควำมรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

รอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับควำมงำม                  

ของบริเวณรอบอำคำรเรียน หรือรู้สึกถึง                

ควำมไม่เป็นระเบียบ ของสภำพภำยใน

ห้องเรียน 

๓. มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ  

อุปกรณ์สร้ำงงำนทัศนศิลป์ 
 กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว                   

ดินน้ ำมัน  ดินสอ พู่กัน กระดำษ สีเทียน สี

น้ ำ ดินสอสีสร้ำงงำนทัศนศิลป์  

๔. สร้ำงงำนทัศนศิลป์โดยกำรทดลอง

ใช้สี ด้วยเทคนิคง่ำย ๆ 
 กำรทดลองสีด้วยกำรใช้สีน้ ำ สีโปสเตอร์               

สีเทียนและสีจำกธรรมชำติท่ีหำได้ในท้องถิ่น  

๕. วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติ           

ตำมควำมรู้สึกของตนเอง  
 กำรวำดภำพระบำยสีตำมควำมรู้สึก                 

ของตนเอง  

ป.๒ ๑. บรรยำยรูปร่ำง รูปทรงท่ีพบใน

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
  รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม เช่น รูปกลม รี สำมเหล่ียม 

ส่ีเหล่ียม และกระบอก 
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๒.  ระบุทัศนธำตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม 

และงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น                  

สี รูปร่ำง และรูปทรง 

  เส้น สี รูปร่ำง รูปทรงในส่ิงแวดล้อม          

และงำนทัศนศิลป์ประเภทต่ำง ๆ เช่น งำน

วำด            งำนปั้น และงำนพิมพ์ภำพ 

๓. สร้ำงงำนทัศนศิลป์ต่ำง ๆ โดยใช้

ทัศนธำตุท่ีเน้นเส้น รูปร่ำง 
 เส้น รูปร่ำงในงำนทัศนศิลป์ประเภทต่ำง 

ๆ เช่น งำนวำด งำนปั้น และงำนพิมพ์ภำพ  

 ๔. มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ  

อุปกรณ์ สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ 
 กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ๓  

มิติ 

 

 

 

 

 

๕. สร้ำงภำพปะติดโดยกำรตัดหรือ            

ฉีกกระดำษ 
 ภำพปะติดจำกกระดำษ 

๖. วำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำว

เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและ

เพื่อนบ้ำน 

 กำรวำดภำพถ่ำยทอดเรื่องรำว 

๗. เลือกงำนทัศนศิลป์ และบรรยำย

ถึงส่ิงท่ีมองเห็น รวมถึงเนื้อหำ

เรื่องรำว 

 เนื้อหำเรื่องรำวในงำนทัศนศิลป์ 

๘. สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์เป็น

รูปแบบงำนโครงสร้ำงเคล่ือนไหว 
  งำนโครงสร้ำงเคล่ือนไหว   

ป.๓ 

 

๑. บรรยำย รูปร่ำง รูปทรงใน

ธรรมชำติส่ิงแวดล้อม และงำน

ทัศนศิลป์ 

 รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติส่ิงแวดล้อม

และงำนทัศนศิลป์ 

 

 

 

 

 

๒. ระบุ วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้สร้ำง

ผลงำน 

 เมื่อชมงำนทัศนศิลป์ 

 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้ำงงำนทัศนศิลป์

ประเภทงำนวำด งำนปั้น งำนพิมพ์ภำพ  

๓. จ ำแนกทัศนธำตุของส่ิงต่ำง ๆ             

ในธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและงำน

ทัศนศิลป ์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี 

รูปร่ำง รูปทรง  และพื้นผิว 

 เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ 
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๔. วำดภำพ ระบำยสีส่ิงของรอบตัว   กำรวำดภำพระบำยสี ส่ิงของรอบตัว                    

ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์  

๕. มีทักษะพื้นฐำน ในกำรใช้วัสดุ

อุปกรณ์สร้ำงสรรค์งำนปั้น 
 กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ในงำนปั้น  

๖. วำดภำพถ่ำยทอดควำมคิด

ควำมรู้สึกจำกเหตุกำรณ์ชีวิตจริง 

โดยใช้เส้น รูปร่ำง รูปทรง สี และ

พื้นผิว 

 กำรใช้เส้น  รูปร่ำง  รูปทรง  สี  และ

พื้นผิว   

วำดภำพถ่ำยทอดควำมคิดควำมรู้สึก 

 

๗. บรรยำยเหตุผลและวิธีกำรในกำร

สร้ำงงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นถึง

เทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ 

 วัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิควิธีกำรในกำรสร้ำง

งำนทัศนศิลป์ 

 

 ๘. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในงำนทัศนศิลป์ของตนเอง 

 กำรแสดงควำมคิดเห็นในงำนทัศนศิลป์
ของตนเอง 

 

 ๙. ระบุ และจัดกลุ่มของภำพตำม
ทัศนธำตุท่ีเน้นในงำนทัศนศิลป์นั้น ๆ   

 กำรจัดกลุ่มของภำพตำมทัศนธำตุ  

 ๑๐.บรรยำยลักษณะรูปร่ำง รูปทรง               
ในงำนกำรออกแบบส่ิงต่ำง ๆ ท่ีมีใน
บ้ำนและโรงเรียน    

 รูปร่ำง  รูปทรง  ในงำนออกแบบ  

ป.4 ๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของ
รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติ 
ส่ิงแวดล้อม               และงำน
ทัศนศิลป์ 

  รูปร่ำง รูปทรง ในธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม
และงำนทัศนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 

๒. อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของสี
วรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่อ
อำรมณ์ของมนุษย์ 

 อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น  และวรรณะ
เย็น 

๓. จ ำแนกทัศนธำตุของส่ิงต่ำง ๆ              
ในธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและงำน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่ำง 
รูปทรงพื้นผิว และพื้นท่ีว่ำง 

 เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ี
ว่ำง 
ในธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ 

๔. มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ 

 กำรใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้ำงงำนพิมพ์ภำพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 ๕. มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ  

อุปกรณ์สร้ำงสรรค์งำนวำดภำพ
ระบำยสี 

 กำรใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในกำรวำดภำพระบำย
สี 

 

๖. บรรยำยลักษณะของภำพโดย
เน้น เรื่องกำรจัดระยะ ควำมลึก 
น้ ำหนักและแสงเงำในภำพ 

 กำรจัดระยะควำมลึก  น้ ำหนักและแสง
เงำ  
ในกำรวำดภำพ 

 

๗.  วำดภำพระบำยสี โดยใช้สี
วรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น 
ถ่ำยทอดควำมรู้สึกและจินตนำกำร 

 กำรใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สีวรรณะเย็น 
วำดภำพถ่ำยทอดควำมรู้สึกและจินตนำกำร 

 

๘. เปรียบเทียบควำมคิดควำมรู้สึก                  
ท่ีถ่ำยทอดผ่ำนงำนทัศนศิลป์ของ
ตนเองและบุคคลอื่น 

  ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงในงำน
ทัศนศิลป์ควำมคิดควำมรู้สึกท่ีถ่ำยทอดใน
งำนทัศนศิลป์ 

 

๙. เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ำยทอด
อำรมณ์ ควำมรู้สึกในกำรสร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ 

  กำรเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ำยทอดอำรมณ์ 
ควำมรู้สึก 

 

ป.๕ 
 

๑. บรรยำยเกี่ยวกับจังหวะต ำแหน่ง             
ของส่ิงต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏใน
ส่ิงแวดล้อม และงำนทัศนศิลป์ 

 จังหวะ ต ำแหน่งของส่ิงต่ำง ๆ  ในส่ิงแวดล้อม
และงำนทัศนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒. เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงงำนทัศนศิลป์ ท่ีสร้ำงสรรค์
ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรท่ีต่ำงกัน 

 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนทัศนศิลป์   
 

 ๓. วำดภำพ โดยใช้เทคนิคของแสง
เงำ น้ ำหนัก และวรรณะสี 

 แสงเงำ  น้ ำหนัก และวรรณะสี   

๔. สร้ำงสรรค์งำนปั้นจำก ดินน้ ำมัน 
หรือดินเหนียว โดยเน้นกำรถ่ำยทอด
จินตนำกำร 

 กำรสร้ำงงำนปั้นเพื่อถ่ำยทอดจินตนำกำร
ด้วยกำรใช้ดินน้ ำมันหรือดินเหนียว  

 ๕. สร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ โดย
เน้น กำรจัดวำงต ำแหน่งของส่ิงต่ำง ๆ  
ในภำพ 

 กำรจัดภำพในงำนพิมพ์ภำพ 
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 ๖. ระบุปัญหำในกำรจัด
องค์ประกอบศิลป์  
และกำรส่ือควำมหมำยใน
งำนทัศนศิลป์ของตนเอง 
และบอกวิธีกำรปรับปรุง
งำนให้ดีขึ้น 

 กำรจัดองค์ประกอบศิลป์และกำรส่ือควำมหมำย ใน
งำนทัศนศิลป์ 

 

๗. บรรยำยประโยชน์และ
คุณค่ำ              ของงำน
ทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิต
ของคน             ในสังคม 

  ประโยชน์และคุณค่ำของงำนทัศนศิลป์  

ป.๖ ๑. ระบุสีคู่ตรงข้ำม และ

อภิปรำยเกี่ยวกับกำรใช้สีคู่

ตรงข้ำมในกำรถ่ำยทอด

ควำมคิดและอำรมณ์ 

  วงสีธรรมชำติ และสีคู่ตรงข้ำม  
 
 
 
 
 
 

๒. อธิบำยหลักกำรจัด

ขนำดสัดส่วนควำมสมดุล

ในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ 

  หลักกำรจัดขนำด สัดส่วนควำมสมดุล              

ในงำนทัศนศิลป์ 

๓. สร้ำงงำนทัศนศิลป์จำก

รูปแบบ                ๒ มิติ 

เป็น๓ มิติ โดยใช้หลักกำร               

ของแสงเงำและน้ ำหนัก 

  งำนทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓  มิติ 

 ๔. สร้ำงสรรค์งำนปั้นโดย

ใช้หลักกำรเพิ่มและลด 
 กำรใช้หลักกำรเพิ่มและลดในกำรสร้ำงสรรค์งำน

ปั้น 

 ๕. สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์

โดยใช้หลักกำร ของรูปและ

พื้นท่ีว่ำง 

 รูปและพื้นท่ีว่ำงในงำนทัศนศิลป์ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 ๖. สร้ำงสรรค์งำน

ทัศนศิลป์โดยใช้              

สีคู่ตรงข้ำมหลักกำรจัด

ขนำดสัดส่วน และควำม

สมดุล 

 กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์โดยใช้                สี

คู่ตรงข้ำม  หลักกำรจัดขนำด สัดส่วนและควำมสมดุล 

 

๗. สร้ำงงำนทัศนศิลป์เป็น

แผนภำพ แผนผัง และ

ภำพประกอบ เพื่อ

ถ่ำยทอดควำมคิดหรือ

เรื่องรำวเกี่ยวกับเหตุกำรณ์

ต่ำง ๆ  

 กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์เป็นแผนภำพ  แผนผัง  

และภำพประกอบ 

 

 

 

สำระที่ ๑  ทัศนศิลป์  

มำตรฐำน ศ ๑.๒  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนศิลป์ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำ 

 งำนทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และสำกล 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.๑ ๑. ระบุงำนทัศนศิลป์ใน

ชีวิตประจ ำวัน 
 งำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจ ำวัน วำดรูปส่ิงท่ีช่ืนชอบ ของ

อำหำรท้องถิ่น 

ป.๒ ๑. บอกควำมส ำคัญของงำน

ทัศนศิลป์ 

ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ ำวัน 

 ควำมส ำคัญของงำนทัศนศิลป์ในชีวิต ประจ ำวัน  

 

วำดรูปส่ิงท่ีช่ืนชอบ ของ

อำหำรท้องถิ่น ๒. อภิปรำยเกี่ยวกับงำน

ทัศนศิลป์ประเภทต่ำง ๆ ใน

ท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีกำร

 งำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
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สร้ำงงำนและวัสดุอุปกรณ์ ท่ี

ใช้ 

ป.๓ ๑. เล่ำถึงท่ีมำของงำน

ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 ท่ีมำของงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น    สร้ำงงำนทัศนศิลป์ 

เกี่ยวกับ ขนมพื้นเมือง

ท้องถิ่น  ๒. อธิบำยเกี่ยวกับวัสดุ

อุปกรณ์และวิธีกำรสร้ำงงำน

ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ใน

ท้องถิ่น 

ป.๔ ๑. ระบุ และอภิปรำยเกี่ยวกับ

งำนทัศนศิลป ์ในเหตุกำรณ์ 

และงำนเฉลิมฉลอง             

ของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 งำนทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
 
งำนทัศนศิลป์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

๒. บรรยำยเกี่ยวกับงำน

ทัศนศิลป์                ท่ีมำ

จำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ 

 งำนทัศนศิลป์จำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ 

ป.๕ ๑. ระบ ุและบรรยำย

เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของ

งำนทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้

หรือนิทรรศกำรศิลปะ 

 ลักษณะรูปแบบของงำนทัศนศิลป์  
 
 
 
งำนทัศนศิลป์ท่ีเกี่ยวกับ
สถำนท่ีท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่น 
 

๒. อภิปรำยเกี่ยวกับงำน

ทัศนศิลป์                ท่ี

สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญำ                           

ในท้องถิ่น 

 งำนทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ

ในท้องถิ่น 

ป.๖ ๑. บรรยำยบทบำทของงำน

ทัศนศิลป์           ท่ีสะท้อน

ชีวิตและสังคม 

 บทบำทของงำนทัศนศิลป์ในชีวิต                  

และสังคม 

 
 
 
บรรยำยอำชีพในท้องถิ่น 
 

๒. อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพล

ของ              ควำมเช่ือ
 อิทธิพลของศำสนำท่ีมีต่องำนทัศนศิลป์          

ในท้องถิ่น 
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ควำมศรัทธำในศำสนำท่ีมีผล

ต่องำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 

๓. ระบุ และบรรยำยอิทธิพล

ทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมี

ผลต่อกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์

ของบุคคล 

 อิทธิพลทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผล          

ต่อกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ 
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สำระที่ ๒  ดนตรี 

มำตรฐำน ศ ๒.๑   เข้ำใจและแสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์คุณค่ำดนตร ี 

 ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่อดนตรีอย่ำงอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 

 ในชีวิตประจ ำวัน 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.๑ ๑. รู้ว่ำส่ิงต่ำง ๆ สำมำรถ

ก่อก ำเนิดเสียง 

ท่ีแตกต่ำงกัน 

 

 กำรก ำเนิดของเสียง 

- เสียงจำกธรรมชำติ 

- แหล่งก ำเนิดของเสียง 

- สีสันของเสียง 

-  

๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-

เบำ และควำมช้ำ- เร็วของ

จังหวะ 

 ระดับเสียงดัง-เบำ (Dynamic) 

 อัตรำควำมเร็วของจังหวะTempo 

 

๓. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำย 

ๆ 

 

 กำรอ่ำนบทกลอนประกอบจังหวะ 

 กำรร้องเพลงประกอบจังหวะ 

 

๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี

อย่ำงสนุกสนำน 

 

 กิจกรรมดนตรี 

- กำรร้องเพลง 

- กำรเคำะจังหวะ 

- กำรเคล่ือนไหวประกอบบทเพลง  
o ตำมควำมดัง- เบำของบทเพลง 
o ตำมควำมช้ำเร็วของจังหวะ 

 

๕. บอกควำมเกี่ยวข้องของ

เพลงท่ีใช้                                         

ในชีวิตประจ ำวัน 

 

 เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

-      เพลงกล่อมเด็ก 

- บทเพลงประกอบกำรละเล่น 

- เพลงส ำคัญ (เพลงชำติไทย                
เพลงสรรเสริญพระบำรมี) 

-  

ป.๒ ๑. จ ำแนกแหล่งก ำเนิด ของ

เสียงท่ีได้ยิน 
 สีสันของเสียงเครื่องดนตรี 

 สีสันของเสียงมนุษย์ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 ๒. จ ำแนกคุณสมบัติของเสียง 

สูง- ต่ ำ ,           ดัง-เบำ ยำว-

ส้ัน ของดนตรี 

 กำรฝึกโสตประสำท กำรจ ำแนกเสียง           

สูง-ต่ ำ  ดัง-เบำ ยำว-ส้ัน 

 

๓. เคำะจังหวะหรือเคล่ือนไหว

ร่ำงกำย          ให้สอดคล้อง

กับเนื้อหำของเพลง 

 กำรเคล่ือนไหวประกอบเนื้อหำในบทเพลง 

 กำรเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

 

๔. ร้องเพลงง่ำย ๆ ท่ีเหมำะสม

กับวัย 
 กำรขับร้อง  

๕. บอกควำมหมำยและ

ควำมส ำคัญของเพลงท่ีได้ยิน 
 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของเพลง            

ท่ีได้ยิน 

- เพลงปลุกใจ 

- เพลงสอนใจ 

 

ป.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ระบุรูปร่ำงลักษณะของ

เครื่องดนตรี          ท่ีเห็นและ

ได้ยินในชีวิตประจ ำวัน 

 รูปร่ำงลักษณะของเครื่องดนตรี 

 เสียงของเครื่องดนตรี 

 

๒. ใช้รูปภำพหรือสัญลักษณ์

แทนเสียง และจังหวะเคำะ 

 

 สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ ำ  ดัง-

เบำ ยำว-ส้ัน) 

 สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ 

 

๓. บอกบทบำทหน้ำท่ีของเพลง

ท่ีได้ยิน 

 

 บทบำทหน้ำท่ีของบทเพลงส ำคัญ 

- เพลงชำติ 

- เพลงสรรเสริญพระบำรม ี

- เพลงประจ ำโรงเรียน 

-  

๔. ขับร้องและบรรเลงดนตรี

ง่ำย ๆ 

 

 กำรขับร้องเด่ียวและหมู่ 

 กำรบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

 

๕. เคล่ือนไหวท่ำทำงสอดคล้อง  กำรเคล่ือนไหวตำมอำรมณ์ของบทเพลง  
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กับอำรมณ์ของเพลงท่ีฟัง 

๖. แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

เสียงดนตรี เสียงขับร้องของ

ตนเองและผู้อื่น 

 

 กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและ

เสียงดนตรี 

- คุณภำพเสียงร้อง 

- คุณภำพเสียงดนตรี 

-  

๗. น ำดนตรีไปใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันหรือโอกำสต่ำง 

ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 

 

 กำรใช้ดนตรีในโอกำสพิเศษ 

- ดนตรีในงำนรื่นเรงิ 

- ดนตรีในกำรฉลองวันส ำคัญของชำติ 

-  

ป.๔ ๑. บอกประโยคเพลงอย่ำงง่ำย 

 
  โครงสร้ำงของบทเพลง 

- ควำมหมำยของประโยคเพลง 

- กำรแบ่งประโยคเพลง 

-  

 ๒. จ ำแนกประเภทของเครื่อง

ดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง 
 ประเภทของเครื่องดนตรี 

 เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 

-  

 ๓. ระบุทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีขึ้น 

– ลงง่ำย ๆ ของท ำนอง 

รูปแบบจังหวะและควำมเร็ว                

ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง 

 

  กำรเคล่ือนท่ีขึ้น - ลงของท ำนอง 

  รูปแบบจังหวะของท ำนองจังหวะ 

  รูปแบบจังหวะ 

  ควำมช้ำ - เร็วของจังหวะ 

-  

 ๔. อ่ำน เขียนโน้ตดนตรีไทย

และสำกล 

 

  เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี 

- กุญแจประจ ำหลัก    

-  บรรทัดห้ำเส้น 

- โน้ตและเครื่องหมำยหยุด  

- เส้นกั้นห้อง 

  โครงสร้ำงโน้ตเพลงไทย 

- กำรแบ่งห้อง    

-  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 

 

 - กำรแบ่งจังหวะ  

๕. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ี

เหมำะสมกับตนเอง 
  กำรขับร้องเพลงในบันไดเสียงท่ีเหมำะสมกับ

ตนเอง 

 

๖. ใช้และเก็บเครื่องดนตรี

อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
  กำรใช้และกำรดูแลรักษำเครื่องดนตรี ของตน  

๗. ระบุว่ำดนตรีสำมำรถใช้ใน

กำรส่ือเรื่องรำว 
  ควำมหมำยของเนื้อหำในบทเพลง  

ป.๕ 

 

 

 

๑. ระบุองค์ประกอบดนตรีใน

เพลงท่ีใช้ในกำรส่ืออำรมณ์ 

 

  กำรส่ืออำรมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบ

ดนตรี 

- จังหวะกับอำรมณ์ของบทเพลง 

- ท ำนองกับอำรมณ์ของบทเพลง 

-  

 ๒. จ ำแนกลักษณะของเสียงขับ

ร้องและเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวง

ดนตรีประเภทต่ำง ๆ 

  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่ำง ๆ  

  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่ำง ๆ  

-  

 ๓. อ่ำน เขียนโน้ตดนตรีไทย

และสำกล  ๕ ระดับเสียง 
  เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี 

- บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale 
-     โน้ตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง 

Pentatonic scale 

-  

 ๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง

จังหวะ และท ำนอง  
 กำรบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ 

 กำรบรรเลงท ำนองด้วยเครื่องดนตรี 

-  

 ๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลง

สำกลหรือเพลง               

ไทยสำกลท่ีเหมำะสมกับวัย  

 

 กำรร้องเพลงไทยในอัตรำจังหวะสองช้ัน 

 กำรร้องเพลงสำกล หรือไทยสำกล 

 กำรร้องเพลงประสำนเสียงแบบ             

Canon  Round 

-  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 ๖. ด้นสดง่ำย ๆ โดยใช้

ประโยคเพลง 

แบบถำมตอบ 

 กำรสร้ำงสรรค์ประโยคเพลงถำม-ตอบ  

๗. ใช้ดนตรีร่วมกับ

กิจกรรมในกำร

แสดงออกตำม

จินตนำกำร 

 กำรบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนำฏศิลป์ 

 กำรสร้ำงสรรค์เสียงประกอบกำรเล่ำเรื่อง 

 

ป.๖ ๑. บรรยำยเพลงท่ีฟัง 

โดยอำศัยองค์ประกอบ

ดนตรี และศัพท์สังคีต 

 องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต  

๒. จ ำแนกประเภทและ

บทบำทหน้ำท่ี                     

เครื่องดนตรีไทยและ

เครื่องดนตรีท่ี                             

มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ  

 เครื่องดนตรีไทยแต่ละภำค 

 บทบำทและหน้ำท่ีของเครื่องดนตรี 

 ประเภทของเครื่องดนตรีสำกล 

 

๓. อ่ำน เขียนโน้ตไทย 

และโน้ตสำกลท ำนอง

ง่ำย ๆ  

 

 เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี 

 โน้ตบทเพลงไทย  อัตรำจังหวะสองช้ัน 

 โน้ตบทเพลงสำกลในบันไดเสียง C Major  

 

๔. ใช้เครื่องดนตรี

บรรเลงประกอบ             

กำรร้องเพลง ด้นสด ท่ี

มีจังหวะและท ำนอง

ง่ำย ๆ 

 กำรร้องเพลงประกอบดนตร ี

  กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบจังหวะและท ำนองด้วยเครื่อง

ดนตรี 
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  

ป.๖ ๕. บรรยำยควำมรู้สึกท่ี

มีต่อดนตรี 
 กำรบรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีต่อ

บทเพลง 

- เนื้อหำในบทเพลง 

- องค์ประกอบในบทเพลง  

- คุณภำพเสียงในบทเพลง 

 

๖. แสดงควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับท ำนอง จังหวะ

กำรประสำนเสียง และ

คุณภำพเสียงของเพลง

ท่ีฟัง 

 

 

สำระที่ ๒  ดนตรี 

มำตรฐำน ศ ๒.๒  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรี ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่ำ 

 ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.๑ 

 

๑. เล่ำถึงเพลงในท้องถิ่น  ท่ีมำของบทเพลงในท้องถิ่น บทเพลงเกี่ยวกับอำหำร

ท้องถิ่น 

 

 

 

๒. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบใน

ดนตรีท้องถิ่น 
 ควำมน่ำสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น 

ป.๒ ๑. บอกควำมสัมพันธ์

ของเสียงร้อง                         

เสียงเครื่องดนตรีใน

เพลงท้องถิ่น            

โดยใช้ค ำง่ำย ๆ 

 บทเพลงในท้องถิ่น 

- ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง 

- ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีท่ีใช้            ในบท
เพลง 

บทเพลงเกี่ยวกับอำหำร

ท้องถิ่น 

 

 
 

๒. แสดงและเข้ำร่วม

กิจกรรมทำงดนตรี 

ในท้องถิ่น 

 กิจกรรมดนตรีในโอกำสพิเศษ  

- ดนตรีกับโอกำสส ำคัญในโรงเรียน 

- ดนตรีกับวันส ำคัญของชำติ 
  -   



25 
 

 

ป.๓ ๑. ระบุลักษณะเด่น

และเอกลักษณ์            

ของดนตรีในท้องถิ่น 

 เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 

- ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่น 

- ภำษำและเนื้อหำในบทร้องของดนตรีในท้องถิ่น 

- เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น 

 
 
 
ภำษำและเนื้อหำในบท
เพลงท่ีเกี่ยวกับขนม
พื้นเมืองท้องถิ่น 
 
 
 

๒. ระบุควำมส ำคัญและ

ประโยชน์ของดนตรีต่อ

กำรด ำเนินชีวิตของคน

ในท้องถิ่น 

 ดนตรีกับกำรด ำเนินชีวิตในท้องถิ่น 

- ดนตรีในชีวิตประจ ำวัน 

- ดนตรีในวำระส ำคัญ 

ป.๔ ๑. บอกแหล่งท่ีมำและ

ควำมสัมพันธ์             

ของวิถีชีวิตไทย ท่ี

สะท้อนในดนตรี               

และเพลงท้องถิ่น 

 ควำมสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงำนดนตรี 

- เนื้อหำเรื่องรำวในบทเพลงกับวิถีชีวิต 

- โอกำสในกำรบรรเลงดนตรี 

 
 
 
 
 

๒. ระบุควำมส ำคัญใน

กำรอนุรักษ์ส่งเสริม

วัฒนธรรมทำงดนตร ี

 

  กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมทำงดนตรี 

- ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรอนุรักษ์ 

- แนวทำงในกำรอนุรักษ ์

ป.๕ 

 

๑. อธิบำย

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ดนตรีกับประเพณีใน

วัฒนธรรมต่ำง ๆ 

 

 ดนตรีกับงำนประเพณี 

- บทเพลงในงำนประเพณีในท้องถิ่น 

- บทบำทของดนตรีในแต่ละประเพณี 

บทเพลงในงำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 

๒. อธิบำยคุณค่ำของ

ดนตรีท่ีมำจำก

วัฒนธรรมท่ีต่ำงกัน 

 คุณค่ำของดนตรีจำกแหล่งวัฒนธรรม 

- คุณค่ำทำงสังคม 

- คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ 

ป.๖ ๑. อธิบำยเรื่องรำวของ

ดนตรีไทย                        

ในประวัติศำสตร์  

 ดนตรีไทยในประวัติศำสตร์ 

- ดนตรีในเหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 
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๒. จ ำแนกดนตรีท่ีมำจำก

ยุคสมัยท่ีต่ำงกัน   
- ดนตรีในยุคสมัยต่ำง ๆ 

- อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีต่อดนตรี 
๓. อภิปรำยอิทธิพล

ของวัฒนธรรม                

ต่อดนตรีในท้องถิ่น 
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สำระที่ ๓  นำฏศิลป์ 

มำตรฐำน ศ ๓.๑ เข้ำใจ และแสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์ 

 คุณค่ำนำฏศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 

 ในชีวิตประจ ำวัน 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.๑ ๑. เลียนแบบกำร

เคล่ือนไหว 

 

 กำรเคล่ือนไหวลักษณะต่ำง ๆ  

- กำรเลียนแบบธรรมชำติ 

- กำรเลียนแบบคน สัตว์  ส่ิงของ 

 

 

 

ท่ำประกอบเพลงอำหำร

ท้องถิ่น 
๒. แสดงท่ำทำงง่ำย ๆ 
เพื่อส่ือควำมหมำย แทน
ค ำพูด 

 กำรใช้ภำษำท่ำ และกำรประดิษฐ์    ท่ำประกอบ

เพลง 

 กำรแสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวกับธรรมชำติสัตว์ 

๓. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบ 

จำกกำรดูหรือ 

ร่วมกำรแสดง 

  กำรเป็นผู้ชมท่ีดี 

ป.๒ ๑. เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ี

และเคล่ือนท่ี  

 

 

 กำรเคล่ือนไหวอย่ำงมีรูปแบบ 

- กำรนั่ง 

- กำรยืน 

- กำรเดิน 

 
 
ท่ำประกอบเพลงอำหำร
ท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

ท ำท่ำทำงประกอบเพลง

อำหำรท้องถิ่น 

๒. แสดงกำรเคล่ือนไหวท่ี
สะท้อนอำรมณ์ของตนเอง
อย่ำงอิสระ 

 กำรประดิษฐ์ท่ำจำกกำรเคล่ือนไหว           อย่ำงมี

รูปแบบ 

 เพลงท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

๓. แสดงท่ำทำง เพื่อส่ือ
ควำมหมำย             
แทนค ำพูด 
 

 หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฏศิลป์   

- กำรฝึกภำษำท่ำส่ือควำมหมำยแทนอำกัปกิริยำ 

- กำรฝึกนำฏยศัพท์ในส่วนล ำตัว 

๔. แสดงท่ำทำงประกอบ

จังหวะ                    
 กำรใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ประกอบจังหวะ 
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อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

๕. ระบุมำรยำทในกำรชม

กำรแสดง 

 

 มำรยำทในกำรชมกำรแสดง  กำรเข้ำชมหรือมีส่วน

ร่วม 

ป.๓ ๑. สร้ำงสรรค์กำร
เคล่ือนไหวในรูปแบบต่ำง 
ๆ ในสถำนกำรณ์ส้ัน ๆ  
 

 กำรเคล่ือนไหวในรูปแบบต่ำง ๆ  

- ร ำวงมำตรฐำน 

- เพลงพระรำชนิพนธ ์

- สถำนกำรณ์ส้ัน ๆ  

- สถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ 

 

 ๒. แสดงท่ำทำงประกอบ
เพลงตำมรูปแบบนำฏศิลป์ 
 

 หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฏศิลป์ 

- กำรฝึกภำษำท่ำส่ืออำรมณ์ของมนุษย์  

- กำรฝึกนำฎยศัพท์ในส่วนขำ 

 

 ๓. เปรียบเทียบบทบำท

หน้ำท่ีของผู้แสดงและผู้ชม 
 หลักในกำรชมกำรแสดง 

- ผู้แสดง 

-  ผู้ชม   

- กำรมีส่วนร่วม 

-  

 ๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำร

แสดงท่ีเหมำะสมกับวัย 

  

 ๕. บอกประโยชน์ของกำร
แสดงนำฏศิลป์ 
ในชีวิตประจ ำวัน 

 กำรบูรณำกำรนำฏศิลป์กับสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ   
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.๔ ๑. ระบุทักษะพื้นฐำนทำง

นำฏศิลป์และ 

กำรละครท่ีใช้ส่ือ

ควำมหมำยและอำรมณ์ 

 หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฏศิลป์ 

- กำรฝึกภำษำท่ำ 

- กำรฝึกนำฏยศัพท์ 

 

๒. ใช้ภำษำท่ำและ

นำฏยศัพท์หรือศัพท์

ทำงกำรละครง่ำย ๆ ใน

กำรถ่ำยทอดเรื่องรำว 

 กำรใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจ

และเพลงพระรำชนิพนธ ์

 กำรใช้ศัพท์ทำงกำรละครในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว 

 

๓. แสดง กำร

เคล่ือนไหวในจังหวะ

ต่ำง ๆ ตำมควำมคิด

ของตน 

 กำรประดิษฐ์ท่ำทำงหรือท่ำร ำประกอบจังหวะ

พื้นเมือง 

 

๔. แสดงนำฏศิลป์เป็นคู่ 

และหมู ่
 กำรแสดงนำฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่ 

- ร ำวงมำตรฐำน 

- ระบ ำ 

-  

๕. เล่ำส่ิงท่ีช่ืนชอบใน

กำรแสดงโดยเน้น

จุดส ำคัญของเรื่องและ

ลักษณะเด่น              

ของตัวละคร 

 กำรเล่ำเรื่อง 

- จุดส ำคัญ   

- ลักษณะเด่นของตัวละคร     

-  

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.๕ ๑.  บรรยำย

องค์ประกอบนำฏศิลป์ 

 

 องค์ประกอบของนำฏศิลป์ 

- จังหวะ  ท ำนอง  ค ำร้อง  

- ภำษำท่ำ  นำฏยศัพท์ 

- อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพลงและท ำท่ำทำงประกอบ
เก่ียวกับสถำนที่ท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ิน 

๒. แสดงท่ำทำง

ประกอบเพลงหรือ

เรื่องรำวตำมควำมคิด

ของตน 

 กำรประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลง             หรือ

ท่ำทำงประกอบเรื่องรำว 

๓. แสดงนำฏศิลป์ โดย

เน้นกำรใช้ภำษำท่ำ 

และนำฏยศัพท์ในกำร

ส่ือควำมหมำยและ 

กำรแสดงออก 

 กำรแสดงนำฏศิลป์ 

- ระบ ำ   

- ฟ้อน  

- ร ำวงมำตรฐำน 

๔. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับ
กำรเขียน                 
เค้ำโครงเรื่องหรือบท
ละครส้ัน ๆ 
 

 องค์ประกอบของละคร 

- กำรเลือกและเขียนเค้ำโครงเรื่อง   

- บทละครส้ัน ๆ 

๕.  เปรียบเทียบกำรแสดง

นำฏศิลปชุ์ดต่ำง ๆ 
 ท่ีมำของกำรแสดงนำฏศิลป์ชุดต่ำง ๆ  

๖. บอกประโยชน์ท่ี

ได้รับจำกกำรชม            

กำรแสดง 

 หลักกำรชมกำรแสดง   

 กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกและคุณค่ำ              ของกำร

แสดง 

ป.๖ ๑. สร้ำงสรรค์กำร

เคล่ือนไหวและกำรแสดง 

โดยเน้นกำรถ่ำยทอดลีลำ

หรืออำรมณ์ 

 กำรประดิษฐ์ท่ำทำงประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลง

พื้นเมืองหรือท้องถิ่นเนน้ลีลำ         หรืออำรมณ์ 

อำชีพในท้องถิ่น ร ำบ ำ
ร่อนแร ่
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๒. ออกแบบเครื่องแต่ง

กำย หรืออุปกรณ์

ประกอบกำรแสดงอย่ำง

ง่ำย ๆ 

 กำรออกแบบสร้ำงสรรค์ 

- เครื่องแต่งกำย 

- อุปกรณ์ ฉำกประกอบกำรแสดง 

-  

๓. แสดงนำฏศิลป์และ

ละครง่ำย ๆ 

 

 กำรแสดงนำฏศิลป์และกำรแสดงละคร 

- ร ำวงมำตรฐำน   

- ระบ ำ  

- ฟ้อน 

- ละครสร้ำงสรรค์ 

-  

 ๔. บรรยำยควำมรู้สึก

ของตนเองท่ีมีต่องำน

นำฏศิลป์และกำรละคร

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 บทบำทและหน้ำท่ีในงำนนำฏศิลป์และกำรละคร -  

 ๕. แสดงควำมคิดเห็นใน

กำรชมกำรแสดง 

 

 หลักกำรชมกำรแสดง 

- กำรวิเครำะห์  

- ควำมรู้สึกช่ืนชม 

-  

 ๖. อธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงนำฏศิลป์ 

และกำรละครกับส่ิงท่ี

ประสบ                        

ในชีวิตประจ ำวัน 

 องค์ประกอบทำงนำฏศิลป์และกำรละคร -  
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สำระที่ ๓  นำฏศิลป์ 

มำตรฐำน ศ ๓.๒   เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์ ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่ำของ

นำฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นภูมิปัญญำไทยและสำกล 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  

ป.๑ ๑. ระบุ และเล่นกำรละเล่น

ของเด็กไทย  

 

 กำรละเล่นของเด็กไทย 

- วิธีกำรเล่น 

- กติกำ 

-  

๒. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบใน

กำรแสดงนำฏศิลป์ 
 กำรแสดงนำฏศิลป์  

ป.๒ ๑. ระบุและเล่นกำรละเล่น

พื้นบ้ำน  

 

 กำรละเล่นพื้นบ้ำน 

- วิธีกำรเล่น 

- กติกำ 

-  

๒. เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นใน

กำรละเล่นพื้นบ้ำนกับส่ิงท่ีพบ

เห็นในกำรด ำรงชีวิตของคน

ไทย 

 ท่ีมำของกำรละเล่นพื้นบ้ำน  

๓. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและ

ภำคภูมิใจ                ใน

กำรละเล่นพื้นบ้ำน 

 กำรละเล่นพื้นบ้ำน  

ป.๓ ๑. เล่ำกำรแสดงนำฏศิลป์ท่ี

เคยเห็นในท้องถิ่น 
 กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำน

หรือท้องถิ่นของตน 

 

๒. ระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่น

และเอกลักษณ์ของกำรแสดง

นำฏศิลป์  

 

 กำรแสดงนำฏศิลป์ 

- ลักษณะ   

- เอกลักษณ์ 

-  

๓. อธิบำยควำมส ำคัญของ

กำรแสดงนำฏศิลป์ 
 ท่ีมำของกำรแสดงนำฏศิลป์ 

- ส่ิงท่ีเคำรพ 

-  
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ป.๔ 

 

๑. อธิบำยประวัติควำม

เป็นมำของนำฏศิลป์ หรือชุด

กำรแสดงอย่ำงง่ำย ๆ 

 ควำมเป็นมำของนำฏศิลป์ 

 ท่ีมำของชุดกำรแสดง 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒. เปรียบเทียบกำรแสดง

นำฏศิลป์ 

กับกำรแสดงท่ีมำจำก

วัฒนธรรมอื่น 

 

 กำรชมกำรแสดง 

- นำฏศิลป์   

- กำรแสดงของท้องถิ่น 

-  

๓. อธิบำยควำมส ำคัญของ
กำรแสดงควำมเคำรพในกำร
เรียนและกำรแสดงนำฏศิลป์ 

 ควำมเป็นมำของนำฏศิลป์ 
- กำรท ำควำมเคำรพก่อน

เรียนและก่อนแสดง 

-  

๔. ระบุเหตุผลท่ีควรรักษำ 
และสืบทอด 
กำรแสดงนำฏศิลป์ 

 ควำมเป็นมำของนำฏศิลป์ 
- คุณค่ำ 

-  

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบกำรแสดง
ประเภทต่ำง ๆ ของไทย ใน
แต่ละท้องถิ่น 

 กำรแสดงนำฏศิลป์ประเภท
ต่ำง ๆ 
- กำรแสดงพื้นบ้ำน 

-  

๒. ระบุหรือแสดงนำฏศิลป์ 
นำฏศิลป์พื้นบ้ำนท่ีสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี 

 กำรแสดงนำฏศิลป์ประเภท
ต่ำง ๆ 
- กำรแสดงพื้นบ้ำน 

-  

ป.๖ ๑. อธิบำยส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญ
ต่อกำรแสดงนำฏศิลป์และ
ละคร 
 

 ควำมหมำย ควำมเป็นมำ 
ควำมส ำคัญ ของนำฏศิลป์และ
ละคร 
- บุคคลส ำคัญ 
- คุณค่ำ 

-  

๒. ระบุประโยชน์ท่ีได้รับจำก
กำรแสดงหรือกำรชมกำร
แสดงนำฏศิลป์และละคร 

 กำรแสดงนำฏศิลป์และละคร                      
ในวันส ำคัญของโรงเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ๑                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง     

ค าอธิบายรายวิชา                                                       

 อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง   เกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะ 
และขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
รอบตัว  ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิค
ง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  ส่ิงต่าง ๆสามารถ
ก่อก าเนิดเสียง ท่ีแตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า- เร็ว   ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
มีส่วนร่วมใน กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความเกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เพลงในท้องถิ่น ส่ิงท่ีช่ืน
ชอบในดนตรีท้องถิ่น เครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน การเคล่ือนไหว ท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือความหมาย 
แทนค าพูด ส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง เล่นการละเล่นของเด็กไทย 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ และส่ิง
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมรอบตัว ส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพื้นฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึก
ของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  ส่ิงต่าง ๆสามารถก่อก าเนิดเสียง ท่ีแตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-
เบา และความช้า-เร็ว  ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความ
เกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพลงในท้องถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน  ส่ิงท่ีช่ืนชอบใน
ดนตรีท้องถิ่น  การเคล่ือนไหว  ท่าทางง่าย ๆเพื่อส่ือความหมาย แทนค าพูด  ส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือร่วม
การแสดง  เล่นการละเล่นของเด็กไทย  รักและมุ่งมั่นในการท างาน   สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     

         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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  ๖  มาตรฐาน  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา                                                           

บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จ าแนก  เคาะ  
ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงท่ีพบใน ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ทัศนธาตุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆท่ีมีในหมู่บ้าน  งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้
ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง   การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ   ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก
กระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบ้าน  
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว  ความส าคัญของงานทัศนศิลป์  ท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้   
แหล่งก าเนิด ของเสียงท่ีได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า ,  ดัง-เบา, ยาว-ส้ัน ของดนตรี   เคาะจังหวะหรือ
เคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ท่ีเห 

มาะสมกับวัยความหมายและความส าคัญของเพลงท่ีได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรี
ในเพลงท้องถิ่น โดยใช้ค าง่าย ๆ  เครื่องดนตรีในบ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีใน
ท้องถิ่น  เคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี   ท่ีสะท้อนอารมณ์   ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ใน
การร า  สัตว์ท่ีมีในบ้านหนองคู   ท่าทาง เพื่อส่ือความหมาย     แทนค าพูด   แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่าง
สร้างสรรค์  มีมารยาทในการชมการแสดง   เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับ
ส่ิงท่ีพบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย   ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า   ช่ืนชม  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงท่ีพบใน ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ทัศนธาตุท่ีอยู่
ในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆท่ีมีในหมู่บ้าน  งาน
ทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุท่ีเน้นเส้น รูปร่าง    การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ    ภาพปะติด
โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวในหมู่บ้านหนองคู  วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว   
ความส าคัญของงานทัศนศิลป์  ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้   แหล่งก าเนิด ของเสียงท่ีได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ า ,        ดัง-เบา, 
ยาว-ส้ัน ของดนตรี   เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย
ความหมายและความส าคัญของเพลงท่ีได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้
ค าง่าย ๆ เครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคล่ือนไหว
ขณะอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี ท่ีสะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการร า  สัตว์ท่ีมีใน



36 
 

 

หมู่บ้านหนองคู ท่าทาง เพื่อส่ือความหมาย แทนค าพูด แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทใน
การชมการแสดง  เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับส่ิง ท่ีพบเห็นในการ
ด ารงชีวิตของคนไทย ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน   รักและมุ่งมั่นในการท างาน  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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    ๖    มาตรฐาน  ๒๕   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ๓                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                           เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   

ค าอธิบายรายวิชา                                                         

    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จ าแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์  โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้าน
และต าบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว   การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์  งานปั้น  ทอด
ความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์  ส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
ภาพตามทัศนธาตุ  ท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงาน การออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้าน
และโรงเรียน ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะ
ของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ  อารมณ์ของเพลงท่ีฟัง 
เสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาส ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์ส้ัน ๆ  ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ บทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม  กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย    ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน  การแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่นส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  
ความส าคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมใน
หมู่บ้านและต าบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานปั้น  
ทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิวเหตุผลและวิธีการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ ส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
ภาพตามทัศนธาตุ ท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้าน
และโรงเรียน ท่ีมาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะ
ของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวันเครื่องดนตรีในหมู่บ้านหนองคู ได้แก่ กลอง  แคน  ซุง  รูปภาพ
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หรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ อารมณ์ของเพลงท่ีฟัง  
เสียงดนตรี  เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์ส้ัน ๆ ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ บทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  
การแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่นส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  ความส าคัญ
ของการแสดงนาฏศิลป์รักและมุ่งมั่นในการท างาน  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 

      มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

          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  ๖  มาตรฐาน      ๒๙   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

ค าอธิบายรายวิชา                                                          

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จ าแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสี
วรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น  สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนัก
และแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ   
ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเท่ียวในอ าเภอวารินช าราบ งานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย ประเภทของเครื่อง
ดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง ทิศทางการเคล่ือนท่ี   ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของท านอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะ
ในเพลงท่ีฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยดนตรี  สามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว แหล่ง ท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อน
ในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอ าเภอวารินช าราบ ความส าคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
ดนตรี  ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคล่ือนไหวของสัตว์ท่ีมีในอ าเภอวารินช าราบตาม
รูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคล่ือนไหว ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ 
ส่ิงท่ีชอบในการแสดง โดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท้องถิ่น  
ความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการ
แสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นท่ีว่าง มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความ
ลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ   ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีเพื่อถ่ายทอด
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อารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ใน
ท้องถิ่น  และแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอวารินช าราบ งานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย  
ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในเพลงท่ีฟัง  ทิศทางการเคล่ือนท่ี  ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของท านอง รูปแบบ จังหวะและ
ความเร็วของจังหวะในเพลงท่ีฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเองใช้และ
เก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี สามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว  แหล่ง ท่ีมาและความสัมพันธ์ของ
วิถีชีวิตไทย ท่ีสะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็กในอ าเภอวารินช าราบ  ความส าคัญในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว   เลียนแบบการเคล่ือนไหวของสัตว์ท่ีมีใน
อ าเภอวารินช าราบตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคล่ือนไหว   ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน   แสดง
นาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ ส่ิงท่ีชอบในการแสดง โดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร ประวัติ
ความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น  
การแสดงของท้องถิ่น  ความส าคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลท่ีควร
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุ่งมั่นในการท างาน  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
วิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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 , ป.๔/๔      

            รวม  ๖    มาตรฐาน   ๒๙   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ๕                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

ค าอธิบายรายวิชา                                                          

        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง จ าแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของ ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ความ
แตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน  เทคนิคของแสงเงา น้ าหนัก และ
วรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมในอ าเภอวารินช าราบและจังหวัด
อุบลราชธานี  งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัด
วางต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคน  ในสังคม  
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์  ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่อง
ดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีท าจังหวะและท านอง   
เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับ
กิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ   คุณค่าของ
ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  
แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายและการแสดงออกการร ารองเง็ง   
เลียนแบบการเคล่ือนไหวของธรรมชาติท่ีมีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครส้ัน ๆการ
แสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  
แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน  เทคนิคของแสง
เงา น้ าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมในอ าเภอวารินช า
ราบและจังหวัดอุบลราชธานี งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการงานพิมพ์ภาพ 
โดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ  ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการส่ือความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อ
ชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์  ลักษณะ
ของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่อง
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ดนตรีท าจังหวะและท านอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบ
ถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบเพลงหรือ
เรื่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการส่ือความหมายและการ
แสดงออกการร า เลียนแบบการเคล่ือนไหวของธรรมชาติท่ีมีในจังหวัดอุบลราชธานี การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบท
ละครส้ัน ๆ การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย 
ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุ่งมั่นในการท างาน 
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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   ๖   มาตรฐาน    ๒๖  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                            เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   

ค าอธิบายรายวิชา                                                         

บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง อ่าน เขียน วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดงจ าแนก 
เปรียบเทียบ เคาะ ร้องเพลง เกี่ยวกับ สีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ 
มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน 
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล วาด
ภาพสถาปัตยกรรมท่ีมีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มี
ผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงท่ีฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและ
บทบาทหน้าท่ีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  โน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ  
ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดท่ีมีจังหวะและท านองง่าย ๆ ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี  ท านอง 
จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง  เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์  ดนตรีท่ีมา
จากยุคสมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอด
ลีลาหรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึก
ของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวันส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ช่ืนชม เกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม  ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ ๒ 
มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด ปั้นแผนผังของโรงเรียน 
งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล   วาด
ภาพสถาปัตยกรรมท่ีมีในจังหวัดอุบลราชธานี ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มี
ผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงท่ีฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  ประเภทและ
บทบาทหน้าท่ีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ โน้ตไทย และโน้ตสากลท านองง่าย ๆ  ใช้



44 
 

 

เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดท่ีมีจังหวะและท านองง่าย ๆ  ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี ท านอง 
จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีท่ีมาจาก
ยุคสมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลา
หรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึกของ
ตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวันส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร รักและมุ่งมั่นในการท างาน สามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 

          มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 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   ๖  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวชี้วัด 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 
 ๑.  นำยต่อตระกูล         พรมนุ่น  ประธำน กรรมกำร 
 ๒.  นำงสุพรรณี  หนูรุ่น  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวกรรณิกำ อรรถชัยยะ กรรมกำร  
 ๔.  นำงสำววิรัลพัชร บำงโรย  กรรมกำร  
 ๕.  นำงสำวเครือวัลย์  เชำว์เฉลิมพงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 


