
 

 

 

 

 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
             โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สํานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คํานํา

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทําเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการ จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู 
ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะโดยพิจารณาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ มีองคประกอบ ดังตอไปนี้

- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค

- สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู

- คุณภาพผูเรียน

- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

- โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

- คําอธิบายรายวิชา

- โครงสรางรายวิชา

- สื่อ/แหลงเรียนรู

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู

  คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
ศิลปะฉบับนี ้ จนสําเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ ่งว าจะเกิดประโยชนตอการจัด 
การเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

คณะผูจัดทํา 
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สาระสําคัญ

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคา 
ของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตาง ๆ ประกอบดวยสาระสําคัญ 
ดังนี้

  ๑. ทัศนศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอผลงาน 
ทางทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการ 
ของศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห  วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เห็นคุณคางานศิลปะที่เปน 
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

  ๒. ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค 
วิเคราะห วิพากษ  วิจารณคุณคาดนตรี  ถายทอดความรู ส ึก  ทางดนตรีอยางอิสระ  ชื ่นชมและ 
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 
เห็นคุณคาดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล รองเพลง 
และเลนดนตรีในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรูสึกที่มีตอ ดนตรีใน 
เช ิงส ุนทรียะ เขาใจความสัมพันธ ระหวางดนตรีก ับประเพณีว ัฒนธรรม  และเหตุการณใน 
ประวัติศาสตร

  ๓. นาฏศิลป มีความรู ความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป แสดงออกทางนาฏศิลป 
อยางสรางสรรค ใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอด 
ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลป 
ในชีวิตประจําวัน  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคา 
ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย และสากล 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

 

 

วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค 

วิสัยทัศน 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงเนนใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสุนทรียภาพ  

เห็นคุณคาของศิลปะท่ีเปนมรดกไทย ควบคูองคความรูสากล 

พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูพื้นฐานดานศิลปะ สรางงานศิลปะไดตามศักยภาพ สุนทรียภาพ  

 ๒. สงเสริมการจัดการเรียนการสอน เนนการใชแหลงเรียนรู วัฒนธรรมประเพณีตลอดจน

ใชภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนดัของผูเรียน 

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนแสดงออกดานศิลปะอยางสรางสรรคและตอเนื่อง 

เปาประสงค  
 ๑. ผูเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 ๒. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตอศิลปะ 

 ๓. ผูเรียนมีสุนทรียภาพและชื่นชมศิลปะ 

 ๔. ผูเรียนมีคณุภาพ จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๕. ผูเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 ๖. ผูเรียนเรียนรูความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 ๗. ผูเรียนเปนคนเกง  คนดี และมีความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

 มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ

สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมใน 

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
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และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ตนเองและสังคม 

 ๒.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห           

การคิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสราง            

องคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 ๓.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกดิขึ้น        

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการ

อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การมีเหตุผล กตัญูกตเวที การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและ

ผูอื่น การรักและภูมิใจในความเปนไทยและรักษทองถิ่น   

 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน

ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร   การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได

อยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

 ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตยสุจริต 

 ๓. มีวินัย 

 ๔. ใฝเรียนรู 

 ๕. อยูอยางพอเพียง 

 ๖. มุงมั่นในการทํางาน 

 ๗. รักความเปนไทย 

 ๘. มีจิตสาธารณะ 



๔ 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 

วิเคราะห วิพากษ  วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  

ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  

เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 

สาระที่ ๒ ดนตร ี
 มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข  า ใจและแสดงออกทางดนตร ีอย  า งสร  า งสรรค   ว ิ เคราะห  

วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม           

เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระที่ ๓ นาฏศิลป 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค ว ิเคราะห 

วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช            

ในชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม         

เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

คุณภาพผูเรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
 ๑. รู และเขาใจเกี่ยวกับรูปราง รูปทรง และจําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานวาดภาพระบายสี 

โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปน งานโครงสรางเคลื่อนไหวอยางงาย ๆ 

ถายทอดความคิด ความรูสึกจากเรื่องราว เหตุการณ ชีวิตจริง สรางงานทัศนศิลปตามที่ตนชื่นชอบ 

สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

 ๒. รู และเขาใจความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน ที่มาของงานทัศนศิลป                  

ในทองถิ่น ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 



๕ 

 

 

 

 ๓. ร ู และเขาใจแหลงกําเนิดเสียง คุณสมบัต ิของเสียง บทบาทหนาที ่ ความหมาย 

ความสําคัญของบทเพลงใกลตัวที่ไดยิน สามารถทองบทกลอน รองเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหว

รางกายใหสอดคลองกับบทเพลง อาน เขียน และใชสัญลักษณแทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับรองของตนเอง มีสวนรวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจําวัน 

 ๔. ร ู และเขาใจเอกลักษณของดนตรีในทองถิ ่น มีความชื ่นชอบ เห็นความสําคัญ                        

และประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น 

 ๕. สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ สามารถแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลง         

ตามรูปแบบนาฏศิลป  มีมารยาทในการชมการแสดง  รูหนาที่ของผูแสดงและผูชม รูประโยชน ของ

การแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน เขารวมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 

 ๖. รู และเขาใจการละเลนของเด็กไทยและนาฏศิลปทองถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจใน

การละเลนพื้นบาน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพื้นบานกับการดํารงชีวิตของคนไทย 

บอกลักษณะเดนและเอกลักษณของนาฏศิลปไทยตลอดจนความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปไทยได 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
 ๑. รูและเขาใจการใชทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช

วัสดุอุปกรณ ถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก สามารถใชหลักการจัดขนาด สัดสวน  ความสมดุล 

นํ้าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใชสีคูตรงขามที่เหมาะสมในการสรางงานทัศนศิลป    ๒ มิติ ๓ มิติ เชน 

งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปน งานพิมพภาพ รวมทั้งสามารถ  สรางแผนภาพ แผนผัง 

และภาพประกอบเพื ่อถายทอดความคิดจินตนาการเปนเรื ่องราวเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ และ

สามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรค ดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่

แตกตางกัน เขาใจปญหาในการจัดองคประกอบศิลป หลักการลด   และเพิ่มในงานปน การสื่อ

ความหมายในงานทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ตลอดจน รูและเขาใจคุณคาของงาน

ทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 ๒. รูและเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ          

ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 ๓. รู และเขาใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงรอง เครื่องดนตรี และบทบาทหนาที่ รู ถึงการ

เคลื่อนที่ขึ้นลงของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพทสังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ

ของบทเพลงที่ฟง รองและบรรเลงเครื่องดนตรี ดนสดอยางงาย ใชและเก็บรักษาเครื่องดนตรีอยางถูก

วิธี อาน เขียนโนตไทยและสากลในรูปแบบตาง ๆ รูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีไดดี แสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบดนตรี ถายทอดความรูสึกของบทเพลงที่ฟง สามารถใชดนตรีประกอบ

กิจกรรมทางนาฏศิลปและ การเลาเรื่อง 



๖ 

 

 

 

 ๔. รู และเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และ

วัฒนธรรมตาง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคาดนตรีที่มา

จากวัฒนธรรมตางกัน เห็นความสําคัญในการอนุรักษ 

 ๕. ร ู และเขาใจองคประกอบนาฏศิลป สามารถแสดงภาษาทา นาฏยศัพทพื ้นฐาน 

สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป และการละครงาย ๆ ถายทอดลีลาหรืออารมณ และ

สามารถออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงาย ๆ เขาใจความสัมพันธระหวาง

นาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และ

บรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลป 

 ๖. ร ู และเขาใจความสัมพันธ และประโยชนของนาฏศิลปและการละคร สามารถ

เปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทยในแตละทองถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะทอนวัฒนธรรม

ประเพณ ีเห็นคุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะ

อยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 

 

๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ        

และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัว                

ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  

 รูปราง ลักษณะ  และขนาดของสิ่งตาง 

ๆ  รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสราง

ขึ้น 

๒. บอกความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมรอบตัว 
 ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมรอบตัว เชน รูสึกประทับใจกับ

ความงามของบริเวณรอบอาคารเรียน หรือ

รูสึกถึงความไมเปนระเบียบ ของสภาพ

ภายในหองเรียน 

๓. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณ

สรางงานทัศนศิลป 
 การใชวัสดุ อุปกรณ เชน ดินเหนียว                   

ดินนํ้ามัน  ดินสอ พูกัน กระดาษ สีเทียน         

สีนํ้า ดินสอสีสรางงานทัศนศิลป  



๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๔. สรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชส ี

ดวยเทคนิคงาย ๆ 
 การทดลองสีดวยการใชสีนํ้า สีโปสเตอร               

สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได             

ในทองถิ่น  

๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ           

ตามความรูสึกของตนเอง  
 การวาดภาพระบายสีตามความรูสึก                 

ของตนเอง  

ป.๒ ๑. บรรยายรูปราง รูปทรงที่พบในธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 
  รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เชน รูปกลม รี สามเหลี่ยม 

สี่เหลี่ยม และกระบอก 

๒.  ระบุทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอม และ

งานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง 

และรูปทรง 

 เสน สี รูปราง รูปทรงในสิ่งแวดลอม          

และงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ เชน         

งานวาด งานปน และงานพิมพภาพ 

๓. สรางงานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใช           

ทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง 
 เสน รูปรางในงานทัศนศิลป               

ประเภทตาง ๆ เชน งานวาด งานปน และ

งานพิมพภาพ  

๔. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณ 

สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ 
 การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป            

๓  มติ ิ

๕. สรางภาพปะติดโดยการตัดหรือ            

ฉีกกระดาษ 
 ภาพปะติดจากกระดาษ 

๖. วาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ

ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบาน 
 การวาดภาพถายทอดเรื่องราว 

๗. เลือกงานทัศนศิลป และบรรยายถึงสิ่งที่

มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 
 เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป 

๘. สรางสรรคงานทัศนศิลปเปนรูปแบบงาน

โครงสรางเคลื่อนไหว 
  งานโครงสรางเคลื่อนไหว   

ป.๓ 

 

๑. บรรยาย รูปราง รูปทรงในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป 
 รูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอม

และงานทัศนศิลป 

๒. ระบุ วัสดุ  อุปกรณที่ใชสรางผลงาน 

 เมื่อชมงานทัศนศิลป 
 วัสดุ อุปกรณที่ใชสรางงานทัศนศิลป

ประเภทงานวาด งานปน งานพิมพภาพ  



๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๓. จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ             

ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดย

เนนเรื่อง เสน สี รูปราง รูปทรง  และพ้ืนผิว 

 เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว ใน

ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทศันศิลป 

๔. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว   การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบตัว                    

ดวยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร  

๕. มีทักษะพื้นฐาน ในการใชวัสดุอุปกรณ

สรางสรรคงานปน 
 การใชวัสดุอุปกรณในงานปน 

๖. วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก

จากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง 

รูปทรง สี และพ้ืนผิว 

 การใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิว   

วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก 

๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสราง

งานทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสด ุ

อุปกรณ 

 วัสดุ  อุปกรณ เทคนิควิธีการในการสราง

งานทัศนศิลป 

๘. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงใน

งานทัศนศิลปของตนเอง 
 การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป

ของตนเอง 

๙. ระบุ และจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตทุี่

เนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ   
 การจดักลุมของภาพตามทัศนธาตุ 

๑๐. บรรยายลักษณะรูปราง รูปทรง               

ในงานการออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่ม ี              

ในบานและโรงเรียน    

 รูปราง รูปทรง ในงานออกแบบ 

ป.๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง 

รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม               

และงานทัศนศิลป 

  รูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และงานทัศนศิลป 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะ

อุนและสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณของ

มนุษย 

 อิทธิพลของสี วรรณะอุน  และวรรณะ

เย็น 

๓. จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ              

ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป
 เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และ        

พื้นที่วางในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และ           

งานทัศนศิลป 



๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง รูปทรงพื้นผิว 

และพ้ืนที่วาง 

๔. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณ

สรางสรรคงานพิมพภาพ 
 การใชวัสดุ อุปกรณสรางงานพิมพภาพ 

๕. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณ

สรางสรรคงานวาดภาพ ระบายสี 
 การใชวัสดุ  อุปกรณในการวาดภาพ

ระบายสี 

๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเนน          

เรื่องการจัดระยะ ความลึก นํ้าหนักและ 

แสงเงาในภาพ 

 การจัดระยะความลึก  นํ้าหนักและ         

แสงเงา ในการวาดภาพ 

๗.  วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุน

และสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและ

จินตนาการ 

 การใชสีวรรณะอุนและใชสีวรรณะเย็น 

วาดภาพถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 

๘. เปรียบเทียบความคิดความรูสึก                  

ที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเอง  

และบุคคลอื่น 

  ความเหมือนและความแตกตาง             

ในงานทัศนศิลปความคิดความรูสึก                 

ที่ถายทอดในงานทัศนศิลป 

๙. เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ 

ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป 
  การเลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอด

อารมณ ความรูสึก 

ป.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตําแหนง             

ของสิ่งตาง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และ          

งานทัศนศิลป 

 จังหวะ ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ                 

ในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงาน

ทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและ

วิธีการที่ตางกัน 

 ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป   

 

๓. วาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก 

และวรรณะสี 
 แสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี   

๔. สรางสรรคงานปนจาก ดินนํ้ามัน หรือดิน

เหนียว โดยเนนการถายทอดจินตนาการ 
 การสรางงานปนเพือ่ถายทอด

จินตนาการดวยการใชดินนํ้ามัน              

หรือดินเหนียว  



๑๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. สรางสรรคงานพิมพภาพ โดยเนน การจัด

วางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ   ในภาพ 
 การจัดภาพในงานพิมพภาพ 

๖. ระบุปญหาในการจัดองคประกอบศิลป  

และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของ

ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น 

 การจัดองคประกอบศิลปและการสื่อ

ความหมาย ในงานทัศนศิลป 

๗. บรรยายประโยชนและคุณคาของงาน

ทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 
  ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลป 

ป.๖ ๑. ระบุสีคูตรงขาม และอภิปรายเกี่ยวกับ

การใชสีคูตรงขามในการถายทอดความคิด

และอารมณ 

  วงสีธรรมชาติ และสีคูตรงขาม 

๒. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวน           

ความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป 
  หลักการจัดขนาด สัดสวนความสมดุล              

ในงานทัศนศิลป 

๓. สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒  มิต ิ           

เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและ

นํ้าหนัก 

  งานทัศนศิลปรูปแบบ ๒ มิติ และ              

๓  มิติ 

 

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป  
มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา 

 งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน  งานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน 

ป.๒ ๑. บอกความสําคัญของงานทัศนศิลป 

ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 
 ความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิต 

ประจําวัน 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลปประเภท

ตาง ๆ ในทองถิ่นโดยเนนถึงวิธีการสรางงาน

และวัสดุอุปกรณ ที่ใช 

 งานทัศนศิลปในทองถิ่น 

ป.๓ ๑. เลาถึงที่มาของงานทัศนศิลปในทองถิ่น  ที่มาของงานทัศนศิลปในทองถิ่น    



๑๑ 

 

 

 

๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและวิธีการ

สรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 
 วัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงาน

ทัศนศิลปในทองถิ่น 

ป.๔ ๑. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป 

ในเหตุการณ และงานเฉลิมฉลอง             

ของวัฒนธรรมในทองถิ่น 

 งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมทองถิ่น 

๒. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป                

ที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ 
 งานทัศนศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ 

ป.๕ ๑. ระบ ุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ

รูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือ

นิทรรศการศิลปะ 

 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป                

ที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญา                      

ในทองถิ่น 

 งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและ           

ภูมิปญญาในทองถิ่น 

ป.๖ 

 

๑. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป           

ที่สะทอนชีวิตและสังคม 
 บทบาทของงานทัศนศิลปในชวีิต                  

และสังคม 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ              

ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตอ

งานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 อิทธิพลของศาสนาที่มีตองานทัศนศิลป          

ในทองถิ่น 

๓. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม

ในทองถิ่นที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลป

ของบุคคล 

 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีผล          

ตอการสรางงานทัศนศิลป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

สาระที่ ๒ ดนตร ี
มาตรฐาน ศ ๒.๑   เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี  

 ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช 

 ในชีวิตประจําวัน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 

 

๑. รูวาสิ่งตาง ๆ สามารถกอกําเนิดเสียง 

ที่แตกตางกัน 

 

 การกําเนิดของเสียง 

- เสียงจากธรรมชาต ิ

- แหลงกําเนิดของเสียง 

- สีสันของเสียง 

๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา                  

และความชา- เร็วของจังหวะ 
 ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) 

 อัตราความเร็วของจังหวะTempo 

๓. ทองบทกลอน รองเพลงงาย ๆ 

 
 การอานบทกลอนประกอบจังหวะ 

 การรองเพลงประกอบจังหวะ 

๔. มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี           

อยางสนุกสนาน 

 

 กิจกรรมดนตรี 

- การรองเพลง 

- การเคาะจังหวะ 

- การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง  

ตามความดัง- เบา ของบทเพลง 

ตามความชา- เร็ว ของจังหวะ 

๕. บอกความเกี่ยวของของเพลงที่ใช                                         

ในชีวิตประจําวัน 

 

 เพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน 

-  เพลงกลอมเด็ก 

     -  บทเพลงประกอบการละเลน 

     -  เพลงสําคัญ (เพลงชาติไทย,    

        เพลงสรรเสริญพระบารมี) 

ป.๒ ๑. จําแนกแหลงกําเนิด ของเสียงที่ไดยิน 

 
 สีสันของเสียงเครื่องดนตรี 

 สีสันของเสียงมนุษย 

๒. จําแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ตํ่า ,           

ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี 
 การฝกโสตประสาท การจําแนกเสียง           

สูง-ตํ่า  ดัง-เบา ยาว-สั้น 



๑๓ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกาย          

ใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง 
 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง 

 การเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

๔. รองเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย  การขับรอง 

๕. บอกความหมายและความสําคัญ            

ของเพลงที่ไดยิน 
 ความหมายและความสําคัญของเพลง            

ที่ไดยิน 

    - เพลงปลุกใจ 

    - เพลงสอนใจ 

ป.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี          ที่

เห็นและไดยินในชีวิตประจําวัน 
 รูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี 

 เสียงของเครื่องดนตรี 

๒. ใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียง และ

จังหวะเคาะ 
 สัญลักษณแทนคุณสมบัติของเสียง           

(สูง-ตํ่า  ดัง-เบา ยาว-สั้น) 

 สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะ 

๓. บอกบทบาทหนาที่ของเพลงที่ไดยิน 

 
 บทบาทหนาที่ของบทเพลงสําคัญ 

- เพลงชาติ 

- เพลงสรรเสริญพระบารมี 

- เพลงประจําโรงเรียน 

๔. ขับรองและบรรเลงดนตรีงาย ๆ 

 
 การขับรองเดี่ยวและหมู 

 การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

๕. เคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณ

ของเพลงที่ฟง 
 การเคลื่อนไหวตามอารมณของบทเพลง 

๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี 

เสียงขับรองของตนเองและผูอื่น 

 

 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงรอง

และเสียงดนตรี 

- คุณภาพเสียงรอง 

- คุณภาพเสียงดนตรี 

๗. นําดนตรีไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

โอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

 การใชดนตรีในโอกาสพิเศษ 

- ดนตรีในงานรื่นเริง 

- ดนตรีในการฉลองวันสําคัญของชาติ 



๑๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๔ 

 

๑. บอกประโยคเพลงอยางงาย 

 
  โครงสรางของบทเพลง 

- ความหมายของประโยคเพลง 

- การแบงประโยคเพลง 

๒. จําแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใชใน

เพลงที่ฟง 
 ประเภทของเครื่องดนตรี 

 เสียงของเครื่องดนตรีแตละประเภท 

๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงงาย ๆ           

ของทํานอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว                

ของจังหวะในเพลงที่ฟง 

 

  การเคลื่อนที่ขึน้-ลงของทํานอง 

  รูปแบบจังหวะของทํานองจังหวะ 

  รูปแบบจังหวะ 

  ความชา-เร็วของจังหวะ 

๔. อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากล 

 
  เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี 

- กุญแจประจําหลัก    

-  บรรทัดหาเสน 

- โนตและเครื่องหมายหยุด  

- เสนกั้นหอง 

  โครงสรางโนตเพลงไทย 

- การแบงหอง      

- การแบงจังหวะ 

๕. รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสมกับ

ตนเอง 
  การขับรองเพลงในบันไดเสียงที่

เหมาะสมกับตนเอง 

๖. ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 
  การใชและการดูแลรักษาเครื่องดนตรี          

ของตน 

๗. ระบุวาดนตรีสามารถใชในการสื่อ

เรื่องราว 
  ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง 

ป.๕ 

 

 

 

๑. ระบุองคประกอบดนตรีในเพลงที่ใชใน

การสื่ออารมณ 

 

  การสื่ออารมณของบทเพลงดวย

องคประกอบดนตรี 

- จังหวะกับอารมณของบทเพลง 

- ทํานองกับอารมณของบทเพลง 



๑๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

 

๒. จําแนกลักษณะของเสียงขับรองและ

เครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ 
  ลักษณะของเสียงนักรองกลุมตาง ๆ  

  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตาง ๆ  

๓. อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากล          

๕ ระดับเสียง 

 

  เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี 

- บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic 

scale 

- โนตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง 

Pentatonic scale 

๔. ใชเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และ

ทํานอง  
 การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ 

 การบรรเลงทํานองดวยเครื่องดนตรี 

๕. รองเพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลง

ไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  

 

 การรองเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น 

 การรองเพลงสากล หรือไทยสากล 

 การรองเพลงประสานเสียงแบบ             

Canon  Round 

๖. ดนสดงาย ๆ โดยใชประโยคเพลง 

แบบถามตอบ 
 การสรางสรรคประโยคเพลงถาม-ตอบ 

๗. ใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการ

แสดงออกตามจินตนาการ 
 การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรม

นาฏศิลป 

 การสรางสรรคเสียงประกอบการเลา

เรื่อง 

ป.๖ ๑. บรรยายเพลงที่ฟง โดยอาศัย

องคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต 
 องคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต 

๒. จําแนกประเภทและบทบาทหนาที่                     

เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่                             

มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  

 เครื่องดนตรีไทยแตละภาค 

 บทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรี 

 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

๓. อาน เขียนโนตไทย และโนตสากล

ทํานองงาย ๆ  

 

 เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี 

 โนตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะสองชั้น 

 โนตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major  



๑๖ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๔. ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ             

การรองเพลง ดนสด ที่มีจังหวะและทํานอง

งาย ๆ 

 การรองเพลงประกอบดนตรี 

  การสรางสรรครูปแบบจังหวะและ

ทํานองดวยเครื่องดนตรี 

๕. บรรยายความรูสึกท่ีมีตอดนตรี  การบรรยายความรูสึกและแสดงความ

คิดเห็นที่มีตอบทเพลง 

- เนื้อหาในบทเพลง 

- องคประกอบในบทเพลง  

- คุณภาพเสียงในบทเพลง 

๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทํานอง 

จังหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียง

ของเพลงที่ฟง 

 

สาระที่ ๒  ดนตร ี
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ

ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 

 

๑. เลาถึงเพลงในทองถิ่น  ที่มาของบทเพลงในทองถิ่น 

๒. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีทองถิ่น  ความนาสนใจของบทเพลงในทองถิ่น 

ป.๒ ๑. บอกความสัมพันธของเสียงรอง                         

เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถิ่น            โดย

ใชคํางาย ๆ 

 บทเพลงในทองถิ่น 

- ลักษณะของเสียงรองในบทเพลง 

- ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีทีใ่ชในบท

เพลง 

๒. แสดงและเขารวมกิจกรรมทางดนตรี 

ในทองถิ่น 
 กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  

- ดนตรีกับโอกาสสําคัญในโรงเรียน 

- ดนตรีกับวันสําคัญของชาติ 

ป.๓ ๑. ระบุลักษณะเดนและเอกลักษณ            

ของดนตรีในทองถิ่น 
 เอกลักษณของดนตรีในทองถิ่น 

- ลักษณะเสียงรองของดนตรีในทองถิ่น 

- ภาษาและเนื้อหาในบทรองของดนตรี             

ในทองถิ่น 

- เครื่องดนตรีและวงดนตรีในทองถิ่น 



๑๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. ระบุความสําคัญและประโยชนของ

ดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น 
 ดนตรีกับการดําเนินชีวิตในทองถิ่น 

- ดนตรีในชีวิตประจําวัน 

- ดนตรีในวาระสําคัญ 

ป.๔ ๑. บอกแหลงที่มาและความสัมพันธ             

ของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรี               

และเพลงทองถิ่น 

 ความสัมพันธของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี 

- เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถีชีวิต 

- โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

๒. ระบุความสําคัญในการอนุรักษสงเสริม

วัฒนธรรมทางดนตรี 
  การอนุรักษวัฒนธรรมทางดนตรี 

- ความสําคัญและความจําเปนในการ

อนุรักษ 

- แนวทางในการอนุรักษ 

ป.๕ 

 

๑. อธบิายความสัมพันธ           ระหวาง

ดนตรีกับประเพณี           ในวัฒนธรรม

ตาง ๆ 

 

 ดนตรีกับงานประเพณี 

- บทเพลงในงานประเพณีในทองถิ่น 

- บทบาทของดนตรีในแตละประเพณี 

๒. อธิบายคุณคาของดนตรีที่มาจาก

วัฒนธรรมที่ตางกัน 
 คุณคาของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรม 

- คุณคาทางสังคม 

- คุณคาทางประวัติศาสตร 

ป.๖ ๑. อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย                        

ในประวัติศาสตร  
 ดนตรีไทยในประวัติศาสตร 

- ดนตรีในเหตุการณสําคัญทาง

ประวัติศาสตร 

- ดนตรีในยุคสมัยตาง ๆ 

- อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอดนตรี 

๒. จําแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตางกัน   

๓. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม                

ตอดนตรีในทองถิ่น 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ 

 คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช 

 ในชีวิตประจําวัน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. เลียนแบบการเคลื่อนไหว 

 
 การเคลื่อนไหวลักษณะตาง ๆ  

- การเลียนแบบธรรมชาติ 

- การเลียนแบบคน สัตว  สิ่งของ 

๒. แสดงทาทางงาย ๆ เพื่อสื่อ

ความหมาย แทนคําพูด 
 การใชภาษาทา และการประดิษฐ                  

ทาประกอบเพลง 

 การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับ

ธรรมชาติสัตว 

๓. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการด ู          

หรือรวมการแสดง 
  การเปนผูชมที่ดี 

ป.๒ 

 

๑. เคลื่อนไหวขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่  

 
 การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ 

- การนั่ง, การยืน, การเดิน 

๒. แสดงการเคลื่อนไหวที่สะทอนอารมณ

ของตนเองอยางอิสระ 
 การประดิษฐทาจากการเคลื่อนไหว           

อยางมีรูปแบบ 

 เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

๓. แสดงทาทาง เพื่อสื่อความหมาย             

แทนคําพูด 

 

 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป   

- การฝกภาษาทาสื่อความหมาย            

แทนอากัปกิริยา 

- การฝกนาฏยศัพทในสวนลําตัว 

๔. แสดงทาทางประกอบจังหวะ                    

อยางสรางสรรค 
 การใชภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบ

จังหวะ 

๕. ระบุมารยาทในการชมการแสดง 

 
 มารยาทในการชมการแสดง  การเขาชม

หรือมีสวนรวม 



๑๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๓ ๑. สรางสรรคการเคลื่อนไหว            

ในรูปแบบตาง ๆ ในสถานการณสั้น ๆ  

 

 การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ  

- รําวงมาตรฐาน 

- เพลงพระราชนิพนธ 

- สถานการณสั้น ๆ  

- สถานการณที่กําหนดให 

๒. แสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบ

นาฏศิลป 

 

 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป 

- การฝกภาษาทาสื่ออารมณของมนุษย  

- การฝกนาฎยศัพทในสวนขา 

๓. เปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของผู

แสดงและผูชม 
 หลักในการชมการแสดง 

- ผูแสดง 

- ผูชม   

- การมีสวนรวม 

๔. มีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงที่

เหมาะสมกับวัย 

๕. บอกประโยชนของการแสดงนาฏศิลป 

ในชีวิตประจําวัน 
 การบูรณาการนาฏศิลปกับสาระ                

การเรียนรูอื่น ๆ  

ป.๔ ๑. ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและ 

การละครที่ใชสื่อความหมายและอารมณ 

 

 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป 

- การฝกภาษาทา 

- การฝกนาฏยศัพท 

๒. ใชภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพท

ทางการละครงาย ๆ ในการถายทอด

เรื่องราว 

 การใชภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบ

เพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ 

 การใชศัพทการละครถายทอดเรื่องราว 

๓. แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะตาง ๆ  

ตามความคิดของตน 
 การประดิษฐทาทางหรือทารําประกอบ

จังหวะพ้ืนเมือง 

๔. แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู  การแสดงนาฏศิลป ประเภทคูและหมู 

- ระบํา, รําวงมาตรฐาน 

๕. เลาสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเนน

จุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเดน              

ของตัวละคร 

 การเลาเรื่อง 

- จุดสําคัญ   

- ลักษณะเดนของตัวละคร     



๒๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๕ ๑.  บรรยายองคประกอบนาฏศิลป 

 
 องคประกอบของนาฏศิลป 

- จังหวะ  ทํานอง  คํารอง  

- ภาษาทา  นาฏยศัพท 

- อุปกรณ 

๒. แสดงทาทางประกอบเพลงหรือ

เรื่องราวตามความคิดของตน 
 การประดิษฐทาทางประกอบเพลง             

หรือทาทางประกอบเรื่องราว 

๓. แสดงนาฏศิลปโดยเนนการใชภาษา

ทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมาย

และการแสดงออก 

 การแสดงนาฏศิลป 

- ระบํา   

- ฟอน  

- รําวงมาตรฐาน 

๔. มีสวนรวมในกลุมกับการเขียน                 

เคาโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ 

 

 องคประกอบของละคร 

- การเลือกและเขียนเคาโครงเรื่อง 

- บทละครสั้น ๆ 

๕.  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป           

ชุดตาง ๆ 
 ที่มาของการแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ  

๖. บอกประโยชนที่ไดรับจากการชม            

การแสดง 

 

 หลักการชมการแสดง   

 การถายทอดความรูสึกและคุณคา              

ของการแสดง 

ป.๖ 

 

๑. สรางสรรคการเคลื่อนไหวและการแสดง

โดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ 
 การประดิษฐทาทางประกอบเพลงปลุกใจ

หรือเพลงพื้นเมืองหรือทองถิ่นเนนลีลา หรือ

อารมณ 

๒. ออกแบบเครื่องแตงกาย หรืออุปกรณ

ประกอบการแสดงอยางงาย ๆ 

 

 การออกแบบสรางสรรค 

- เครื่องแตงกาย 

- อุปกรณ ฉากประกอบการแสดง 

๓. แสดงนาฏศิลปและละครงาย ๆ 

 
 การแสดงนาฏศิลปและการแสดงละคร 

- รําวงมาตรฐาน, ระบํา, ฟอน 

-  ละครสรางสรรค 



๒๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๔. บรรยายความรูสึกของตนเองที่มีตอ

งานนาฏศิลปและการละครอยาง

สรางสรรค 

 บทบาทและหนาที่ในงานนาฏศิลป              

และการละคร 

๕. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 

 

 

 หลักการชมการแสดง 

- การวิเคราะห  

- ความรูสึกชื่นชม 

๖. อธิบายความสัมพันธระหวางนาฏศิลป 

และการละครกับสิ่งที่ประสบ                        

ในชีวิตประจําวัน 

 องคประกอบทางนาฏศิลปและการละคร 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ ๓.๒   เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา

ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทย                

และสากล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุ และเลนการละเลนของเด็กไทย  

 
 การละเลนของเด็กไทย 

- วิธีการเลน 

- กติกา 

๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดง

นาฏศิลป 
 การแสดงนาฏศิลป 

ป.๒ ๑. ระบุและเลนการละเลนพื้นบาน  

 
 การละเลนพื้นบาน 

- วิธีการเลน 

- กติกา 

๒. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลน

พื้นบานกับสิ่งที่พบเห็นในการดํารงชีวิต

ของคนไทย 

 ที่มาของการละเลนพื้นบาน 

๓. ระบสุิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ                

ในการละเลนพื้นบาน 
 การละเลนพื้นบาน 



๒๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๓ ๑. เลาการแสดงนาฏศิลปที่เคยเห็น               

ในทองถิ่น 
 การแสดงนาฏศิลปพื้นบานหรือทองถิ่น 

ของตน 

๒. ระบุสิ่งที่เปนลักษณะเดนและ

เอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป  

 

 การแสดงนาฏศิลป 

- ลักษณะ   

- เอกลักษณ 

๓. อธิบายความสําคัญของการแสดง

นาฏศิลป 
 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป 

- สิ่งที่เคารพ 

ป.๔ ๑. อธิบายประวัติความเปนมาของ

นาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยางงาย ๆ 
 ความเปนมาของนาฏศิลป 

 ที่มาของชุดการแสดง 

๒. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป 

กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น 

 

 การชมการแสดง 

- นาฏศิลป 

- การแสดงของทองถิ่น 

๓. อธิบายความสําคัญของการแสดง

ความเคารพในการเรียนและการแสดง

นาฏศิลป 

 ความเปนมาของนาฏศิลป 

- การทําความเคารพกอนเรียน                

และกอนแสดง 

๔. ระบุเหตุผลที่ควรรักษา และสืบทอด 

การแสดงนาฏศิลป 
 ความเปนมาของนาฏศิลป 

- คุณคา 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง ๆ 

ของไทย ในแตละทองถิ่น 
 การแสดงนาฏศิลปประเภทตาง ๆ 

- การแสดงพื้นบาน 

๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลปพื้นบาน           

ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
 การแสดงนาฏศิลปประเภทตาง ๆ 

- การแสดงพื้นบาน 

ป.๖ ๑. อธิบายสิ่งที่มีความสําคัญตอการ

แสดงนาฏศิลปและละคร 

 

 ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ ของ

นาฏศิลปและละคร 

- บุคคลสําคัญ 

- คุณคา 

๒. ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแสดง

หรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 
 การแสดงนาฏศิลปและละคร                      

ในวันสําคัญของโรงเรียน 



๒๓ 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

 ศ ๑๑๑๐๑   ศิลปะ ๑              ๒๐  ชัว่โมง  ๑ ชั่วโมง/๒ สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

 ศ ๑๒๑๐๑   ศิลปะ ๒              ๒๐  ชัว่โมง  ๑ ชั่วโมง/๒ สัปดาห         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 ศ ๑๓๑๐๑   ศิลปะ ๓               ๒๐  ชัว่โมง ๑ ชั่วโมง/๒ สัปดาห         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

 ศ ๑๔๑๐๑   ศิลปะ ๔               ๔๐  ชัว่โมง  ๑ ชั่วโมง/๑ สัปดาห    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

 ศ ๑๕๑๐๑   ศิลปะ ๕               ๔๐  ชัว่โมง  ๑ ชั่วโมง/๑ สัปดาห    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖      

 ศ ๑๖๑๐๑   ศิลปะ ๖               ๔๐  ชัว่โมง  ๑ ชั่วโมง/๑ สัปดาห         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                             เวลา    ๒๐    ชั่วโมง     

 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบุ  ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง เกี่ยวกับ

รูปราง  ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ความรูสึกที่มี

ตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว  สิ่งแวดลอมในหมูบาน มีพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสราง

งานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี ดวยเทคนิคงาย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของ

ตนเองงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน  สิ่งตาง ๆสามารถกอกําเนิดเสียง ที่แตกตางกัน  ลักษณะของ

เสียงดัง-เบา และความชา- เร็ว   ของจังหวะ บทกลอน รองเพลงงาย ๆ มีสวนรวมใน กิจกรรมดนตรี

อยางสนุกสนานความเกี่ยวของของเพลงที่ใชในชีวิตประจําวัน เพลงในทองถิ่น สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรี

ทองถิ่น เครื่องดนตรีจากพืชและสัตวในหมูบาน การเคลื่อนไหว ทาทางงาย ๆ เพื่อสื่อความหมาย 

แทนคําพูด สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือรวมการแสดง เลนการละเลนของเด็กไทย 

 รู  เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัว               

ในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว สิ่งแวดลอม

ในหมูบาน มีพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี ดวยเทคนิคงาย ๆ

วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเองงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน  สิ่งตาง ๆ

สามารถกอกําเนิดเสียง ที ่แตกตางกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความชา-เร็วของจังหวะ              

บทกลอน รองเพลงงาย ๆ มีสวนรวมใน  กิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนานความเกี่ยวของของเพลงที่ใช

ในชีวิตประจําวัน  เพลงในทองถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและสัตวในหมูบาน  สิ่งที่ชื ่นชอบในดนตรี

ทองถิ่น  การเคลื่อนไหว  ทาทางงาย ๆเพ่ือสื่อความหมาย แทนคําพูด  สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือ

รวมการแสดง  เลนการละเลนของเด็กไทย  รักและมุงมั่นในการทํางาน   สามารถนําความรูไปใชให

เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน

ไดอยางถูกตองเหมาะสม     

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

         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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                              เวลา    ๒๐    ชั่วโมง 

 

คําอธิบายรายวิชา                                                           

 บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบุ  ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง 

จําแนก  เคาะ  รองเพลง  เกี่ยวกบัรูปราง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ทัศนธาตุที่อยูใน

สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง   ปนสัตวชนิดตาง ๆ ที่มีใน

หมูบาน  งานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง การใชวัสดุ อุปกรณ  สรางงาน

ทัศนศิลป ๓ มิติ   ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ทองเที่ยวในตําบล

ปริกวาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบาน  รวมถึงเนื้อหา

เรื ่องราว  เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื ่อนไหว  ความสําคัญของงานทัศนศิลป  ที ่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวันงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณ        

ที่ใช แหลงกําเนิดของเสียงที่ไดยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ตํ่า ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะ

จังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมาย

และความสําคัญของเพลงที่ไดยิน  ความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถิ่น โดยใช

คํางาย ๆ  เครื่องดนตรี ไดแก วารินชําราบ  ยาว  ซอ ขลุย เขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถิ่น  

เคลื่อนไหวขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่   ที่สะทอนอารมณ  ของตนเองอยางอิสระเลียนแบบทาทางสัตว

ในการรํา  สัตวที่มีในบาน ทาทาง เพื่อสื่อความหมาย  แทนคําพูด แสดงทาทางประกอบจังหวะอยาง

สรางสรรค  มีมารยาทในการชมการแสดง  เลนการละเลนพื้นบาน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลน

พื้นบานกับสิ่งที่พบเห็นในการดํารงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลนพื้นบาน 

 รู  เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม  เกี่ยวกับรูปราง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

ทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง และรูปทรง   ปนสัตวชนิด

ตาง ๆ ที่มีในหมูบาน  งานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุที่เนนเสน รูปราง การใชวัสดุ อุปกรณ  

สรางงานทัศนศิลป ๓ มิติ ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษภาพปะติดภาพสถานที่ทองเที่ยว        

ในทองถิ่น  วาดภาพเพื่อถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบาน  รวมถึง

เนื้อหาเรื่องราว  เปนรูปแบบงานโครงสรางเคลื่อนไหว   ความสําคัญของงานทัศนศิลป  ที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวันงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น โดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณ     

ที่ใช แหลงกําเนิดของเสียงที่ไดยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ตํ่า, ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี เคาะ



๒๘ 

 

 

 

จังหวะหรือเคลื่อนไหวรางกายใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมาย

และความสําคัญของเพลงที่ไดยิน  ความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถิ่น โดยใช

คํางาย ๆ เครื่องดนตรีในหมูบาน เขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถิ่น  เคลื่อนไหวขณะอยูกับที่     

และเคลื ่อนที ่ ที ่สะทอนอารมณ ของตนเองอยางอิสระเลียนแบบทาทางสัตวในการรํา  เพื ่อสื่อ

ความหมาย แทนคําพูด แสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค  มีมารยาทในการชมการแสดง  

เลนการละเลนพื้นบาน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพื้นบานกับสิ่งที่พบเห็นในการดํารงชีวิตของ

คนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเลนพื้นบาน   รักและมุงมั่นในการทํางาน  สามารถนํา

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใช

กับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

         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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                              เวลา    ๒๐    ชั่วโมง   

 

คําอธิบายรายวิชา                                                         

    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สราง  วาดภาพ  ระบุ  ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง 

จําแนก เปรียบเทียบ  เคาะ  รองเพลง  เกี่ยวกับรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงาน

ทัศนศิลป วัสดุ อุปกรณที่ใชสรางผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป  โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสี

สิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูบานและตําบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงในครอบครัว   การใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรค  งานป น  ทอดความคิดความรู สึกจาก

เหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศิลป 

โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง   

ภาพตามทัศนธาตุ  ที ่เนนในงานทัศนศิลปนั ้น ๆ  ลักษณะรูปราง รูปทรง ในงาน การออกแบบ                

สิ่งตาง ๆ ที่มีในบานและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป ในทองถิ่นวัสดุอุปกรณและวิธีการสรางงาน

ทัศนศิลปในทองถิ่นรูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจําวันเครื่องดนตรี 

ไดแก กลองยาว  ซอ ขลุย  รูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหนาที่ของเพลง

ที่ไดยินดนตรีงาย ๆ  อารมณของเพลงที่ฟง เสียงดนตรี เสียงขับรองของตนเองและผูอื่น ดนตรีไปใชใน

ชีวิตประจําวันหรือโอกาส ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ลักษณะเดนและ เอกลักษณ ของดนตรีในทองถิ่น 

ความสําคัญและประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง 

ๆในสถานการณสั้น ๆ  ทาทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป บทบาทหนาที่ของผูแสดง และ

ผูชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย   ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน               

การแสดงนาฏศิลปที่เคยเห็นในทองถิ่นสิ่งที่เปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป  

ความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป 

 รู  เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ ่งแวดลอม และงาน

ทัศนศิลป วัสดุ อุปกรณที่ใชสรางผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป ทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสี

สิ่งของรอบตัว การวาดภาพประเพณีวัฒนธรรมในหมูบานและตําบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงในครอบครัว การใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรค งานปน  ทอดความคิดความรูสึกจากเหตุการณ



๓๐ 

 

 

 

ชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศลิป โดยเนน

ถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง ภาพตาม  

ทัศนธาตุ ที่เนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ ลักษณะรูปราง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีใน

บานและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป ในทองถิ่นวัสดุอุปกรณและวิธีการสรางงานทัศนศิลปใน

ทองถิน่รูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและไดยินในชีวิตประจําวันเครื่องดนตรี ไดแก กลองยาว  

ซอ  ขลุย  รูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหนาที่ของเพลงที่ไดยิน ดนตรีงาย 

ๆ อารมณของเพลงที่ฟง  เสียงดนตรี  เสียงขับรองของตนเองและผูอื่น ดนตรีไปใชในชีวิตประจําวัน

หรือโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ลักษณะเดนและ เอกลักษณ ของดนตรีในทองถิ่น ความสําคัญ

และประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีว ิตของคนในทองถิ ่นการเคลื ่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ              

ในสถานการณสั้น ๆ ทาทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป บทบาทหนาที่ของผูแสดงและผูชม 

กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน  การแสดง

นาฏศิลปที่เคยเห็นในทองถิ่นสิ่งที่เปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป  ความสําคัญ

ของการแสดงนาฏศิลปรักและมุงมั่นในการทํางาน  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

เหมาะสม   

      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 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔                                                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

 

คําอธิบายรายวิชา                                                          

 บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ  แสดง จําแนก 

เปรียบเทียบ  เคาะ  รองเพลง เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

งานทัศนศิลป อิทธิพลของสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น ที่มีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุของ            

สิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่อง เสน  สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และ

พื้นที่วาง มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี 

ลักษณะของภาพโดยเนนเรื่องการจัดระยะ ความลึก นํ้าหนักและแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี 

โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรู สึกและจินตนาการ   ความคิดความรูสึกที่

ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกในการ

สรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปใน  เหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในทองถิ่น และ

แหลงทองเที่ยวในทองถิ่น งานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ ประโยคเพลงอยางงาย ประเภท

ของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง ทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง งาย ๆ ของทํานอง รูปแบบ จังหวะ

และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและสากล  รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสม

กับตนเองใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัยดนตรี  สามารถใชในการสื่อเรื ่องราว 

แหลง ที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงกลอมเด็กใน

ทองถิ่น ความสําคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและการ

ละครที่ใชสื่อความหมายและอารมณภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททาง  การละครงาย ๆ ในการ

ถายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตวที่มีในทองถิ่นตามรูปแบบของนาฏศิลป แสดง 

การเคลื่อนไหว ในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู สิ่งที่ชอบในการ

แสดง โดยเนนจุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือ

ชุดการแสดงอยางงาย ๆ การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  การแสดงของ

ทองถิ่น  ความสําคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป  เหตุผลที่ควร

รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 

 รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และงานทัศนศิลป อิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ที่มีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุ ของ



๓๒ 

 

 

 

สิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่อง เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว และ

พื้นที่วาง มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพและงานวาดภาพระบายสี 

ลักษณะของภาพโดยเนนเรื่องการจัดระยะ ความลึก นํ้าหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี 

โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรู สึกและจินตนาการ   ความคิดความรูสึกที่

ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ ความรูสึกในการ

สรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปใน  เหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ในทองถิ่น  และ

แหลงทองเที่ยวในทองถิ่น งานทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ ประโยคเพลงอยางงาย  ประเภท

ของเครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง  ทิศทางการเคลื่อนที่  ขึ้น – ลง งาย ๆ ของทํานอง รูปแบบ จังหวะ

และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและสากล รองเพลงโดยใชชวงเสียงที่เหมาะสม

กับตนเองใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัยดนตรี สามารถใชในการสื่อเรื ่องราว  

แหลง ที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงกลอมเด็กใน

ทองถิ่น  ความสําคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลปและการ

ละครที่ใชสื่อความหมายและอารมณภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททาง  การละครงาย ๆ ในการ

ถายทอดเรื่องราว  เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตวที่มีในทองถิ่นตามรูปแบบของนาฏศิลป แสดง 

การเคลื่อนไหว   ในจังหวะตาง ๆ ตามความคิดของตน   แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู สิ่งที่ชอบใน

การแสดง โดยเนนจุดสําคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป 

หรือชุดการแสดงอยางงายๆ  การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  การแสดงของ

ทองถิ่น ความสําคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป  เหตุผลที่ควรรักษา

และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป รักและมุงมั่นในการทํางาน  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

โดยใชวิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได

อยางถูกตองเหมาะสม   

           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 



๓๓ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕                                                            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                               

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                              เวลา    ๔๐    ชั่วโมง  

 

คําอธิบายรายวิชา                                                          

        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สราง วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ แสดง จําแนก 

เปรียบเทียบ  เคาะ  รองเพลง  เกี ่ยวกับเกี ่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของ สิ ่งตาง ๆ  ที ่ปรากฏใน

สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและ

วิธีการที่ตางกัน  เทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตรของสถานที่

ทองเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นและจังหวัดของตนเอง  งานปนจาก ดินนํ้ามันหรือดิน

เหนียวโดยเนนการถายทอดจินตนาการ งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ใน

ภาพ ปญหาในการจัดองคประกอบศิลป และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอก

วิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคน  ในสังคม  

เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลปที่

สะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ ่น องคประกอบดนตรีในเพลงที ่ใชในการสื ่ออารมณ  

ลักษณะของเสียงขับรองและเครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและสากล  ๕ 

ระดับเสียง เครื่องดนตรีทําจังหวะและทํานอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่

เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลงแบบถามตอบใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ

ความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตาง ๆ   คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่

ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป  ทาทางประกอบเพลงหรือเรื ่องราวตามความคิดของตน  แสดง

นาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการสื่อความหมายและการแสดงออกการรํา

รองเง็ง   เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มีในจังหวัดของตนเอง การเขียนเคาโครงเรื่องหรือ

บทละครสั้น ๆการแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆประโยชนที่ไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภท

ตาง ๆ ของไทย ในแตละทองถิ่น  แสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและ

ประเพณ ี

 รู  เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับจังหวะ ตําแหนงของ สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม 

และงานทัศนศิลป  ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่

ตางกัน  เทคนิคของแสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตรของสถานที่ทองเที่ยวและ

ประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นและจังหวัดของตนเอง งานปนจาก ดินนํ้ามันหรือดินเหนียวโดยเนนการ



๓๔ 

 

 

 

ถายทอดจินตนาการงานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ  ปญหาในการจัด

องคประกอบศิลป และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให

ดีขึ้น  ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบ

ของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาในทองถิ่น องคประกอบดนตรีในเพลงที่ใชในการสื่ออารมณ  ลักษณะของเสียงขับรองและ

เครื่องดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีทํา

จังหวะและทํานอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลง

แบบถามตอบใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธระหวางดนตรีกับ

ประเพณีในวัฒนธรรมตาง ๆ คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป  

ทาทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและ

นาฏยศัพทในการสื่อความหมายและการแสดงออกการรํา เลียนแบบการเคลื่อนไหวของธรรมชาติที่มี

ในจังหวัดของตนเอง การเขียนเคาโครงเรื ่องหรือบทละครสั ้น ๆ การแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ 

ประโยชนที ่ได ร ับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทตาง ๆ ของไทย ในแตละทองถิ่น               

แสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุงมั่นในการทํางาน 

สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป

ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม   

         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 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖                                                           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                          

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                             เวลา    ๔๐    ชั่วโมง   

 

คําอธิบายรายวิชา                                                         

 บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สราง อาน เขียน วาดภาพ ระบุ ทอง เลา เลียนแบบ 

แสดงจําแนก เปรียบเทียบ เคาะ รองเพลง เกี่ยวกับ สีคูตรงขาม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช สีคูตรง

ขาม ในการถายทอดความคิดและอารมณ หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงาน

ทัศนศิลป งานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิติ เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและนํ้าหนักงานปน

โดยใชหลักการเพิ่มและลด ปนแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วาง

ใชสีคูตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล วาดภาพสถาปตยกรรมที่มีในจังหวัดของ

ตนเอง ทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถายทอดความคิด  หรือเรื ่องราว

เกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของ

ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่

มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล   เพลงที่ฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต  

ประเภทและบทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  โนตไทย และ

โนตสากลทํานองงาย ๆ  ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที่มีจังหวะและทํานองงาย 

ๆ ความรู สึกที ่มีตอดนตรี  ทํานอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที ่ฟง  

เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร  ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอ

ดนตรีในทองถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ เครื่องแตงกาย 

หรืออุปกรณประกอบการ แสดงนาฏศิลปและการละคร อยางงาย ๆ ความรูสึกของตนเองที่มีตองาน

นาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค  การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ

ระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวันสิ่งที่มีความสําคัญตอการแสดง

นาฏศิลปและละคร  ประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 

 รู เขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม เกี่ยวกับสีคูตรงขาม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช สีคูตรงขาม  

ในการถายทอดความคิดและอารมณ หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป  

งานทัศนศิลปจากรูปแบบ ๒ มิติ เปน ๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและนํ้าหนักงานปนโดยใช

หลักการเพิ่มและลด ปนแผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป โดยใชหลักการของรูปและพื้นที่วางใชสีคู

ตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล   วาดภาพสถาปตยกรรมที่มีในจังหวัดของตนเอง 



๓๖ 

 

 

 

ทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับ

เหตุการณตาง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ

ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีผลตอ

การสรางงานทัศนศิลปของบุคคล   เพลงที่ฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต  ประเภท

และบทบาทหนาที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ โนตไทย และโนตสากล

ทํานองงาย ๆ  ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดนสดที ่มีจังหวะและทํานองงาย ๆ 

ความรูสึกที่มีตอดนตรี ทํานอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟง เรื่องราว

ของดนตรีไทยในประวัติศาสตร ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีใน

ทองถิ่น การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ เครื่องแตงกาย หรือ

อุปกรณประกอบการ แสดงนาฏศิลปและการละคร อยางงาย ๆ ความรูสึกของตนเองที่มีตองาน

นาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ

ระหวางนาฏศิลปและการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจําวันสิ่งที่มีความสําคัญตอการแสดง

นาฏศิลปและละคร  ประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร รักและ

มุงมั่นในการทํางาน สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  

           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 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑                                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                             เวลา ๒๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑ เรียนรูธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ศ ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, 

ป.๑/๕ 

- การวาดภาพระบายสี ชวยให

เราแสดงความรูสึกที่ดีและไมด ี

ที่มีตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมได  

หากเรารูจักสังเกต จดจํารูปราง  

ลักษณะ ขนาด และความรูสึก 

สัมผัสจากสิ่งตาง ๆ รอบตัว  

จะชวยใหเราถายทอด

ความรูสึกไดดียิ่งขึ้น 

๑ ๕ 

๒ สนุกกับสี ศ ๑.๑ ป.๑/๓, ป.๑/๔ - สีที่นํามาในงานทัศนศิลป 

มีหลายชนิดทั้งสีธรรมชาต ิ

และสีสังเคราะหซึ่งมีคุณสมบัต ิ 

รูปรางลักษณะ วิธีการใชงาน  

และใหความรูสึกสวยงาม 

แตกตางกัน ทําใหเกิดผลงาน 

ที่หลากหลาย 

๓ ๑๓ 

๓ สรางสรรคงานปน ศ ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, 

ป.๑/๓ 

- การปน เปนวิธีหนึ่งที่สามารถ 

ถายทอดความคิดความรูสึก 

ที่มีตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว  

การสรางงานมีความแตกตาง 

จากการวาดภาพระบายสี  

ทั้งวิธีการ รูปแบบผลงาน และ 

วัสดุอุปกรณที่ใช 

๑ ๕ 

           

 



๓๙ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๔ ดนตรีนารู ศ ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ - เสียงมีแหลงกําเนิด 

มาจากธรรมชาติและสิ่งที่

มนุษยประดิษฐขึ้น ทําใหมี

ลักษณะเสียงที่แตกตางกันไป

ตามแหลงกําเนิดเสียง             

ซึ่งลักษณะเสียงที่เกิดขึ้น             

จะพัฒนานําไปสู 

การเลนดนตรี และการขับรอง 

เพลง 

๓ ๑๓ 

๕ รอยเรียงขับขาน ศ ๒.๑ ป.๑/๓, ป.๑/๔, 

ป.๑/๕ 

- การฝกอานบทกลอนหรือ 

เนื้อเพลงที่ถูกตองชวยใหเรียนรู

เรื่องจังหวะ ซึ่งเปนพื้นฐาน

สําคัญในการขับรองเพลง และ 

การเคลื่อนไหวประกอบเพลง  

ทําใหเกิดความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน และมีความสุข 

ในกิจกรรมดนตรีททีํา 

๑ ๕ 

๖ นาฏศิลปพื้นฐาน ศ ๓.๑ ป.๑/๑ - การเลียนแบบการเคลื่อนไหว 

สิ่งตาง ๆ และฝกการใช           

ภาษาทา เปนทักษะพ้ืนฐาน  

ในการแสดงนาฏศิลป และ             

การละคร 

๒ ๘ 

๗ สรางสรรค           

งานศิลป 

ศ ๑.๑ ป.๑/๓, ป.๑/๕ 

ศ ๑.๒ ป.๑/๑ 

- การออกแบบสรางสรรค           

งานทัศนศิลปเพื่อใชประโยชน 

ในชีวิตประจําวัน  จําเปนตอง 

วางแผนการปฏิบัติงาน  

เลือกใชวัสดุอุปกรณใหถูกตอง 

เหมาะสม และปลอดภัย 

๒ ๘ 



๔๐ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๘ งานศิลป           

ในทองถิ่น 

ศ ๑.๑ ป.๑/๓ 

ศ ๑.๒ ป.๑/๑ 

- งานทัศนศิลปรอบตัว 

มีลักษณะที่หลากหลาย             

ลวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  

สถานที่สําคัญ ประเพณีทองถิ่น  

ซึง่มีประโยชนและมีคุณคา 

ทางประวัติศาสตร เราควร 

ภาคภูมิใจ รูจักอนุรักษไว และ 

นําความรูเกี่ยวกับการสรางงาน 

ทัศนศิลปเหลานี้มาสืบทอด

ตอไป 

๑ ๕ 

๙ ตํานานดนตรี ศ ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ - บทเพลงมีสวนเกี่ยวของกับ 

ชีวิตประจําวันของคนเรา 

บางเพลงมีคุณคาทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะ           

เพลงพ้ืนเมือง เปนมรดก            

ทางวัฒนธรรมของคน 

ทองถิ่น เปนงานดนตรีที่มี

คุณคาควรแกการอนุรักษไว 

๑ ๕ 

๑๐ ชื่นชมอยางไทย ศ ๓.๑ ป.๑/๒, ป.๑/๓ - การแสดงนาฏศิลปไทย 

เปนการแสดงที่มีเอกลักษณ 

และมีความสวยงาม   

ดังนั้นจึงตองมีหลักในการชม 

และมีมารยาทในการชม 

การแสดง 

๒ ๘ 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๑ การละเลนไทย ศ ๓.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ - การละเลนของเด็กไทย 

เปนกิจกรรมที่ใหประโยชน 

ในดานความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน และสงเสริม 

ใหเกดิพัฒนาการทางรางกาย 

และจิตใจ 

๑ ๕ 

รวมระหวางป ๑๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒                                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                             เวลา ๒๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑ รูจักทัศนธาตุ ศ ๑.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๓ - ทัศนธาตุ ไดแก เสน สี รูปราง  

รูปทรง พบไดในธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 

นับเปนพื้นฐานสําคัญ 

ในการสรางงานทัศนศิลป 

๑ ๕ 

๒ รูปราง  

รูปทรง 

ในธรรมชาติ 

และ 

สิ่งแวดลอม 

ศ ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๓ - รูปราง รูปทรง ที่พบใน

ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  

และงานทัศนศิลป  

ประกอบดวยรูปราง รูปทรง   

3 ประเภท คือ ธรรมชาติ 

เรขาคณิต และอิสระ 

๒ ๘ 

๓ สรางสรรค 

ภาพปะติด 

จากกระดาษ 

ศ ๑.๑ ป.๒/๕, ป.๒/๖ - ภาพปะติดจากกระดาษ คือ  

ภาพที่ทําขึ้นดวยกระดาษ 

ประเภทตาง ๆ เชน  ภาพถาย  

หนังสือพิมพ กระดาษสี ฯลฯ  

แลวปะติดดวยกาว ลงบนแผน 

ระนาบแทนการระบายส ี

๑ ๕ 

๔ สนุกกับภาพพิมพ ศ ๑.๑ ป.๒/๕, ป.๒/๗ ภาพพิมพ คือ ผลงานศิลปะ           

ทีถู่กสรางขึ้นมาดวยวิธี             

การพิมพ โดยนําแมพิมพ 

ลักษณะตาง ๆ มากดลงบน 

กระดาษเพื่อใหเกิดภาพ           

ตามตองการ 

๑ ๕ 

           



๔๓ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๕ เสียงดนตรี              

และการขับรอง 

ศ ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ - มนุษยแตละคนมีลักษณะ  

ของเสียงพูดและเสียงขับรอง 

เพลงที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับ

เพศและวัย การเปลงเสียง          

ขับรองใหตรงกับทํานอง และ

จังหวะของเพลงที่กําหนดไว  

จะทําใหเพลงที่ขับรอง           

มีความไพเราะ นาฟงมากขึ้น 

๑ ๕ 

๖ ดนตรีสรางสรรค ศ ๒.๑ ป.๒/๓, ป.๒/๔, 

ป.๒/๕ 

- การรองเพลงที่ถูกตอง  

จะตองรองตามจังหวะ            

และทํานองเพลง บทเพลง         

มีความหมาย  และ 

ความสําคัญตอผูฟงแตกตางกัน 

บางเพลงเมื่อไดฟง  

จะใหความรูสึกผอนคลาย  

มีขอคิดที่นําไปใช ขัดเกลาจิตใจ 

ปลุกใจและสรางความสุข 

ใหทั้งผูรองและผูฟง 

๒ ๘ 

๗ สนุกกับทวงทา 

ลีลา 

ศ ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ - การเคลื่อนไหวรางกาย 

อยางอิสระเปนการเคลื่อนไหว 

รางกายตามความรูสึก            

ทําใหเกิดความสนุกสนาน  

และรูสึกผอนคลาย                

การเคลื่อนไหว 

อยางมีรูปแบบ ทําใหเกิด 

ความพรอมเพรียง และสวยงาม  

๑ ๕ 

 

 



๔๔ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๘ วาดภาพจาก

ประสบการณ 

ศ ๑.๑ ป.๒/๖, ป.๒/๗ 

 

- การวาดภาพถายทอด

เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

ตนเอง และเพื่อนบาน           

เปนการฝกเลาเนื้อหาเรื่องราว            

จากประสบการณใกลตัว    

โดยอาศัยการสังเกต จดจํา 

รูจักลําดับเหตุการณ กอนนํามา 

ถายทอดเปนผลงาน 

๒ ๘ 

๙ สนุกกับโมบาย ศ ๑.๑ ป.๒/๔, ป.๒/๘ - โครงสรางเคลื่อนไหวหรือ          

โมบาย  เปนงานทัศนศิลป            

3 มิติ มีโครงสรางบอบบาง 

สรางสมดุล ดวยการแขวนวัตถุ

รูปราง รูปทรงตาง ๆ  ใหเชื่อม

ติดกับโครงสราง เปนเครื่อง

แขวนที่เคลื่อนไหวได 

ดวยกระแสลมเบา ๆ 

๑ ๕ 

๑๐ ศิลปะในทองถิ่น ศ ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ - งานทัศนศิลปรอบตัว         

มีลักษณะที่หลากหลาย            

ลวนเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

สถานที่สําคัญ และประเพณี

ทองถิ่น ซึ่งมีประโยชน 

และมีคุณคาทางประวัติศาสตร  

เราควรภาคภูมิใจ รูจักวิธี

อนุรักษ และนําความรูเกี่ยวกับ

วิธีสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น

มาสืบทอดตอไป 

๒ ๘ 

 

 



๔๕ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๑ ดนตรีพื้นบาน ศ ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ - ดนตรีพื้นเมืองเปนมรดก 

ทางวัฒนธรรมที่ชาวบาน           

ในทองถิ่นสรางสรรคขึ้น            

มีการนํามาบรรเลง 

ในงานรื่นเริง เพื่อสราง            

ความบันเทิงใจ และใชประกอบ

พิธีตาง ๆ โดยไดรับการสืบทอด

กันมาจนกลายเปนเอกลักษณ 

สําคัญของทองถิ่นและของชาต ิ

๑ ๕ 

๑๒ นาฏศิลปไทย ศ ๓.๑ ป.๒/๓, ป.๒/๔, 

ป.๒/๕ 

- การใชนาฏยศัพทและภาษา

ทารําทางนาฏศิลปไทย

ประกอบจังหวะหรือเพลง         

ใหผูชมรูสึกสนุกสนาน  

เพลิดเพลิน  สนใจ และเขาใจ 

ความหมายของการแสดง          

มากขึ้น และการเปนผูชม           

การแสดงนาฏศิลปไทยที่ดี          

จะชวยอนุรักษนาฏศิลปไทยให

คงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

๒ ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๓ การละเลน

พื้นบาน 

ศ ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, 

ป.๒/๓ 

- การละเลนพื้นบานของไทย 

จะมีความสัมพันธกับการ

ดํารงชีวิตของคนไทย สะทอน

ใหเห็นถึงอาชีพ ความสัมพันธ

ของคนในชุมชน และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

คนในทองถิ่น ที่ควรคาแก           

การอนุรักษใหคงอยูตลอดไป 

๑ ๕ 

รวมระหวางป ๑๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓                                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                             เวลา ๒๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชีว้ัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑ ทัศนธาตุ            

ในธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม             

และงานทัศนศิลป 

ศ ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, 

ป.๓/๓, ป.๓/๙ 

- ทัศนธาตุ ไดแก เสน สี รูปราง  

รูปทรง พื้นผิวที่มาประกอบกัน 

ทําใหเกิดรูปราง รูปทรงตาง ๆ 

ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

งานทัศนศิลป 

๒ ๘ 

๒ งานปน ศ ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๕, 

ป.๓/๗, ป.๓/๘ 

- การปน คือ การนําวัสดุ

เนื้อออนท่ีสามารถเปลี่ยนรูปได 

มาพอก ปน แกะสลัก ใหเกิด

เปนรูปทรงตามตองการดวยมือ 

และวัสดุอุปกรณชนิดตาง ๆ 

งานปนมีความแตกตางจาก   

การวาดภาพระบายสี และ           

ภาพพิมพทั้งเทคนิควิธี  มิต ิ

และวัสดุอุปกรณที่ใช 

๒ ๘ 

๓ ภาพพิมพ ศ ๑.๑ ป.๓/๒, ป.๓/๗, 

ป.๓/๘ 

- ภาพพิมพ คือ ผลงานศิลปะ           

ที่ถูกสรางขึ้นมาดวยวิธี             

การพิมพ โดยนําแมพิมพ 

ลักษณะตาง ๆ มากดลงบน 

กระดาษเพ่ือใหเกิดภาพ           

ตามตองการ ภาพพิมพจึงมี

ความแตกตางจากการวาดภาพ

และบายสี และงานปนทั้ง

เทคนิควิธี จํานวนผลงาน           

และวัสดุอุปกรณที่ใช 

๑ ๕ 



๔๘ 

 

 

 

       

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๔ ดนตรีไทย ศ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ - เครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ  

มีรูปรางลักษณะของเสียงที่

แตกตางกันไปตามชนิด 

ประเภท และวิธีการบรรเลง

ของเครื่องดนตรีนั้น ๆ  

สัญลักษณที่ใชแทนลักษณะ 

ของเสียงสูง–ตํ่า  ดัง–เบา และ 

ยาว–สั้น และสัญลักษณที่ใช

แทนลักษณะรูปแบบของ

จังหวะเคาะ 

๒ ๘ 

๕ ขับรองเพลงไทย ศ ๒.๑ ป.๓/๓, ป.๓/๔ - บทบาทหนาที่ของเพลงสําคัญ  

เชน เพลงชาติเปนเพลงที่ใชรอง 

เพื่อระลึกถึงความเปนชาติ  

โดยทั่วไปแบงเปน 2 แบบ คือ  

การขับรองเดี่ยว และ             

การขับรองหมู  การบรรเลง

เครื่องดนตรี ผูบรรเลงจําเปน

จะตองมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับจังหวะ

ดนตรีเปนอยางดี 

๑ ๕ 

๖ นาฏศิลป

สรางสรรค 

ศ ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ - การแสดงนาฏศิลปไทย 

มีหลายประเภท ไดแก ระบํา 

รําฟอน เซิ้ง ละครไทย และโขน  

ซึ่งมีลักษณะและเอกลักษณ

เหมือนและแตกตางกัน            

ที่ลักษณะของลีลา การรายรํา          

การแตงกาย บทเพลง 

และดนตรีที่ใชประกอบ            

๑ ๕ 



๔๙ 

 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๗ วาดภาพจาก

ประสบการณ 

ศ ๑.๑ ป.๓/๖, ป.๓/๗, 

ป.๓/๘ 

 

- การวาดภาพจากเหตุการณ 

ในชีวิต เปนถายทอด

ประสบการณ เรื่องราว 

ของตนเอง ซึ่งเปนการฝกเลา

เนื้อหา ความคิด ความรูสึกที่มี

ตอเหตุการณนั้น ๆ ออกมาเปน

ภาพ  ซึ่งตองอาศัยการสังเกต 

จดจํา  ลําดับเหตุการณ 

กอนนํามาถายทอดเปนผลงาน 

๑ ๕ 

๙ ออกแบบงานศิลป ศ ๑.๑ ป.๓/๔, ป.๓/๑๐ 

 

- การออกแบบสิ่งของเครื่องใช  

เปนการดัดแปลง ลดทอน  

รูปราง รูปทรงที่มีอยูใน

ธรรมชาติ หรือรูปเรขาคณิต  

ใหเกิดเปนรูปราง รูปทรงตาม

ความตองการ เพื่อความ 

สะดวกสบายในการดํารงชีวิต  

และมีความสวยงาม 

๑ ๕ 

๙ ทัศนศิลป          

ในทองถิ่น 

ศ ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ - งานทัศนศิลปในทองถิ่น 

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

และประเพณีตาง ๆ  ซึ่งมีที่มา 

จากศาสนา การดํารงชวีิต และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น มีประโยชน

และมีคุณคา เราควรภาคภูมิใจ  

รูจักวิธีอนุรักษและนําความรู

เกี่ยวกับวิธีสรางงานทัศนศิลป

ในทองถิ่นมาสืบทอดตอไป 

๒ ๘ 

 



๕๐ 

 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๐ ดนตรีในชวีิต ศ ๒.๑ ป.๓/๕, ป.๓/๖, 

ป.๓/๗ 

- ดนตรีสามารถสรางความสุข  

ความสนุกสนานในงานรื่นเริง

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได 

และชวยสงเสริมใหเห็น 

คุณคาและความสําคัญของ 

การฉลองวันสําคัญตาง ๆ 

๑ ๕ 

๑๑ เอกลักษณ           

ดนตรีไทย 

ศ ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ - ดนตรีพื้นบานจะมีความ

แตกตางกันทั้งเครื่องดนตรี           

วงดนตรี ลักษณะเสียงรอง 

ภาษาและเนื้อหาในเพลง  

ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ ถือเปน

ภูมิปญญาประจําถิ่น และเปน

เอกลักษณของทองถิ่นในแตละ

ภูมิภาค 

๒ ๘ 

๑๒ พื้นฐาน            

นาฏศิลปไทย 

ศ ๓.๑ ป.๓/๓, ป.๓/๔, 

ป.๓/๕ 

- หลักในการชมการแสดง             

ผูแสดงที่ดี ผูชมที่ดีสามารถ         

นําความรู คติสอนใจ 

ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

๑ ๕ 

๑๓ คุณคา            

นาฏศิลปไทย 

ศ ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, 

ป.๓/๓ 

- นาฏศิลปไทยเปนศลิปะที่ดี

งามของชาติ เปนเอกลักษณ 

และมรดกทางวัฒนธรรมที่มี

คุณคา ควรแกการอนรุักษไวให

อยูคูกับสังคมไทยตลอดไป 

๑ ๕ 

รวมระหวางป ๑๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 



๕๑ 

 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔                                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑ รูปราง รูปทรง ศ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๓  - รูปราง รูปทรงเปนทัศนธาตุ 

ที่พบในธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

และงานทัศนศิลปประกอบดวย

รูปราง รูปทรง 3 ประเภท คือ

ธรรมชาติ เรขาคณิต และอิสระ 

๓ ๖ 

๒ วรรณะสี ศ ๑.๑ ป.๔/๒, ป.๔/๗, 

ป.๔/๙ 

- สีมีอิทธิพลตออารมณ

ความรูสึกของมนุษย สีสามารถ

แบงออกเปน 2 วรรณะ คือ          

สีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น 

เมื่อเราสรางงานทัศนศิลป

จะตองเลือกใชวรรณะสี 

ใหเหมาะสมอารมณืและ

ความรูสึก 

๔ ๘ 

๓ สรางสรรค           

ภาพพิมพ 

ศ ๑.๑ ป.๔/๔ - ภาพพิมพ เกิดจาก          

การออกแบบและสรางหรือ

เลือกใชวัสดุมาเปนแมพิมพ

อยางเหมาะสม  โดยจัดวาง 

องคประกอบภาพ  และใชวัสดุ 

อุปกรณในการท างานอยาง

ถูกตอง ปลอดภัย จะทําให

สรางสรรคผลงานไดสวยงาม

ตามตองการ 

๓ ๖ 

       



๕๒ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๔ พื้นฐานทางดนตรี ศ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, 

ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

- เสียงของเครื่องดนตรีไทย 

แตละประเภทแตกตางกัน             

แตเมื่อมาบรรเลงรวมกัน            

จะกอใหเกิดเสียงเพลงที่มี

ทํานองไพเราะนาฟง 

จังหวะท่ีไดยินในเพลง              

มีทั้งจังหวะชาและเร็ว               

ทําใหมีความไพเราะ 

- การรูจักเครื่องหมาย และ 

สัญลักษณทางดนตรีไทย               

จะชวยใหสามารถบันทึก

โนตเพลงนั้น ๆ และ 

บรรเลงเพลงนั้น ๆ ไดถูกตอง 

๕ ๑๒ 

๕ ดนตรี             

กับจินตนาการ 

ศ ๒.๑ ป.๔/๕, ป.๔/๖, 

ป.๔/๗ 

- เสียงพูด และเสียงรองเพลง 

ของแตละคนจะมีกษณะเฉพาะ 

ที่แตกตางกัน   

- การศึกษาวิธีการใช และดูแล 

เครื่องดนตรีไทย จะทําใหเรา

รูจักใชงานเครื่องดนตรีไทยได

ถูกวิธีและรักษาเครื่องดนตรี

ไทยใหใชงานไดนานและคุมคา 

๓ ๖ 

๖ ภาษาทา             

และนาฏยศัพท 

ศ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, 

ป.๔/๓ 

- การใชนาฏยศัพท และภาษา

ทาทางนาฏศิลปไทย ประกอบ

เพลงปลุกใจ จะทําใหผูแสดง

นาฏศิลปและผูชมรูถึง

ความหมาย และอารมณของ

เพลงไดดีขึ้น เกิดความรูสึกรัก 

และหวงแหนชาติไทย  

๓ ๖ 



๕๓ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๗ สรางสรรค            

งานวาดภาพ

ระบายสี 

ศ ๑.๑ ป.๔/๕, ป.๔/๖, 

ป.๔/๘ 

 

- ระยะ ความลึกมคีวามสัมพันธ 

กบันํ้าหนักและแสงเงา  การจัด

วางวัตถุในภาพใหเกิดระยะ

ความลึก แสดงนํ้าหนัก แสงเงา

ในภาพ จะทําใหภาพมีมิติ 

เหมือนจริง และมีความสวยงาม  

ชวยใหสามารถถายทอด 

ความคิดเรื่องราว เหตุการณ        

ไดชัดเจนนาสนใจยิ่งขึ้น 

๕ ๑๒ 

๙ ศิลปะ 

หลากหลาย

วัฒนธรรม 

ศ ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ - งานทัศนศิลปที่มาจาก          

ภาคตาง ๆ มีความงามโดดเดน  

เปนเอกลักษณ สรางความ

ภาคภูมิใจใหกับคนใน 

ทองถิ่น และเปนที่ชื่นชอบ 

ของคนตางถ่ินเมื่อไดมาพบเห็น 

การสรางงานไดรับการสืบทอด 

จากบรรพบุรุษ หรือเรียนรู 

จากประสบการณ มีการนําเอา

วัสดุในทองถิ่นมาใชใหเกิด

ประโยชนสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมประเพณี 

วัฒนธรรม ความเชื่อ และ          

การดําเนินชีวิต 

๓ ๖ 

๙ รักษดนตรีไทย ศ ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ - ดนตรีพื้นบาน และเพลง

พื้นบาน เปนภูมิปญญาของ           

คนไทย จึงควรอนุรักษและ

รวมกันสืบสานใหคงอยูตอไป 

๓ ๖ 



๕๔ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๐ รองเลนรําวง ศ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๔, 

ป.๔/๕ 

- การแสดงรําวงมาตรฐาน 

เปนการแสดงที่ใชผูแสดง

มากกวา 2 คนขึ้นไป             

ความงามของการแสดงอยูท่ี  

ทารํา และความพรอม 

เพรียงของผูแสดง  ทําใหผูชม 

เกิดความประทับใจเมื่อไดชม 

การแสดงนั้น 

๔ ๘ 

๑๑ คุณคานาฏศิลป ศ ๓.๑ ป.๔/๒, ป.๔/๓, 

ป.๔/๔ 

- นาฏศิลปไทยเปนศิลปะ 

แหงการละครหรือการฟอนรํา 

ที่มีความออนชอยสวยงาม 

เปนเอกลักษณ และมรดก 

ทางวัฒนธรรมไทย              

เปนการแสดงที่มีคุณคาควรแก           

การอนุรักษใหอยูคูสังคมไทย

ตลอดไป 

๒ ๔ 

รวมระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕                                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑ แสง สี สรางสรรค ศ ๑.๑ ป.๕/๓  - แสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะส ี

มีอิทธิพลตอการแสดงอารมณ  

สรางมิติ ทําใหเกิดความ

สวยงาม สมจริงในภาพ 

๒ ๔ 

๒ องคประกอบศิลป ศ ๑.๑ ป.๕/๖ - การจัดองคประกอบในภาพ 

ทั้งขนาด สดัสวน ความสมดุล  

และพ้ืนที่วางอยางเหมาะสม  

ทําใหไดผลงานที่สวยงาม  

มีเอกภาพ 

๓ ๗ 

๓ รังสรรค         

งานพิมพ 

ศ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๕ - การพิมพภาพโดยการจัดวาง

ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในภาพ 

ใหสัมพันธตอเนื่องกัน ทําให

เกิดจังหวะจะชวยใหผลงานเกิด

ความกลมกลืน แตหากจัดวาง

ใหเกิดความขัดแยงกัน จะชวย

เนนใหเกิดจุดเดน 

๓ ๗ 

๔ งานปน ศ ๑.๑ ป.๕/๔ - การปนเปนการนําวัสดุออน 

ที่เปนวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุ 

สังเคราะหมาปน พอก หรือ 

ตกแตงใหเปนงานทัศนศิลป 

โดยเนนการถายทอดความคิด 

จินตนาการของผูปน             

ไดอยางเสรี 

๒ ๔ 

       



๕๖ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๕ เพลงไพเราะ 

เสนาะหู 

ศ ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, 

ป.๕/๕, ป.๕/๖, 

ป.๕/๗, 

- องคประกอบของดนตรีแตละ

เพลงมีลักษณะท่ีแตกตางกัน  

ซึ่งเปนองคประกอบที่ทําให         

บทเพลงมีความสมบูรณ 

ไพเราะ และถายทอดอารมณ

มาสูผูฟง 

- วงดนตรีไทย และวงดนตรี

สากลแตละวง มีลักษณะการใช

เครื่องดนตรี การจัดวาง            

การบรรเลงแตกตางกัน  

- การขับรองเพลง ผูขับรอง 

ตองปฏิบัติตนตามหลักการ         

ขับรอง เพื่อใหรองเพลง            

ไดถูกตอง ไพเราะ สามารถ

ถายทอดอารมณมาสูผูฟง          

และตองฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ 

๕ ๙ 

๖ ชมชอบนาฏศิลป ศ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๔ - การแสดงนาฎศิลปไทย 

จะตองประกอบดวย

องคประกอบที่สมบูรณ จะทํา

ใหการแสดงสวยงาม การแสดง

ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต 

สภาพสังคม จะชวยสรางความ

บันเทิงใหกับผูชม  และควร

สอดแทรกขอคิด เพื่อใหผูชม 

ไดรับประโยชนจากการชม  

และสามารถนําไปประยุกตใช 

ในชีวิตประจําวันได 

๒ ๔ 

 



๕๗ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๗ พื้นฐานการดนตรี ศ ๒.๑ ป.๕/๔ 

 

- เครือ่งดนตรีประกอบจังหวะ 

และทํานองแตละประเภทมี 

ลักษณะรูปรางและการบรรเลง

ที่แตกตางกัน มีเสียงที่ให

อารมณ ความรูสึกที่แตกตาง

กันไป  เมื่อนํามาบรรเลง

รวมกันจะทําใหเกิด 

เปนบทเพลงที่ไพเราะ 

๓ ๗ 

๘ รองเลน  

ลีลานาฏศิลป           

ศ ๓.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๓ - แสดงทาทางประกอบเพลง 

เรื่องราว นิทาน เปนการฝกคิด 

จินตนา และฝกการเคลื่อนไหว

รางกาย ทําใหสามารถ

เคลื่อนไหวไดคลองแคลว  

- การแสดงนาฏศิลปไทย

ประเภทระบํา รํา ฟอน             

มีรูปแบบการแสดงที ่             

แตกตางกัน มีความงดงาม          

และเปนเอกลักษณของชาติไทย 

ควรคาแกการอนุรักษ 

๓ ๗ 

๙ สองงานศิลป ศ ๑.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๗ - งานทัศนศิลปแตละประเภท 

ใชวิธีการ และวัสดุอุปกรณ          

ในการสรางงานที่ตางกัน 

รูปแบบของงานมีกษณะเฉพาะ

ในแตละประเภท 

ผลงานจึงมีความสวยงาม  

นาสนใจใหประโยชนตอชีวิต

มนุษยในดานตาง ๆ  

และมีคุณคาทางจิตใจ 

๒ ๔ 



๕๘ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๐ ศิลปะพัฒนา ศ ๑.๑ ป.๕/๖ - การวิจารณและประเมินผล

งานของตนเอง จะชวยใหเรา

พบขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

เมื่อเราทราบถึงปญหาและหา

วิธีแกไขแลวจะทําใหเราพัฒนา

ผลงานไดดีข้ึน 

๒ ๔ 

๑๑ งานทัศนศิลป

ทองถิ่น 

ศ ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ - งานทัศนศิลปสามารถสะทอน

ใหเห็นถึงวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ของชาวบานในภาคตาง ๆ  

ของไทย มีเอกลักษณ 

แตกตางกันตามวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นนั้น ๆ มาจากภูมิปญญา 

และความคิดสรางสรรคของ

บรรพบุรุษมาจนถงึปจจุบัน 

๒ ๔ 

๑๒ ดนตรีนารู ศ ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, 

ป.๕/๓, ป.๕/๖ 

- เครื่องหมายและสัญลักษณ

ทางดนตรี ใชเพื่อบอกจังหวะ

และทํานอง  เพื่อใหผู 

ขับรองและผูบรรเลงดนตรี 

สามารถขับรองและบรรเลง          

ไดถูกตอง 

- การขับรอง  ผูขับรองตอง

ปฏิบัติตามหลักการขับรอง 

เพื่อใหรองเพลงไดถูกตอง 

- ประเพณีไทย  เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะ

แตกตางกันแตละภาค              

ในงานจะมีการบรรเลงดนตรี 

เพื่อสรางความสนุกสนาน 

๔ ๘ 



๕๙ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๓ ชื่นชม           

นาฏศิลปไทย 

ศ ๓.๑ ป.๕/๕, ป.๕/๖  - การแสดงนาฏศิลปไทย

ประเภทระบํา รํา ฟอน           

มีรูปการแสดงที่แตกตางกัน 

และในการชมการแสดง  

ผูชมควรมีมารยาทในการชม 

๓ ๗ 

๑๔ ศิลปะการแสดง

ทองถิ่น 

ศ ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ - การแสดงนาฏศิลปไทย            

และนาฏศิลปสากลมรีูปแบบ 

ลักษณะการแสดงที่แตกตางกัน

เปนการสะทอนถึงวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม และประเพณี 

ของทองถิ่นและของชาตินั้น ๆ  

เปนมรดกที่ทรงคุณคา              

อันควรคาแกการอนุรักษและ

สืบทอดตอไป 

๒ ๔ 

รวมระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖                                                     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑ สีคูตรงขาม ศ ๑.๑ ป.๖/๑  - สีคูตรงขาม คือ สีที่อยูใน

ตําแหนงตรงขามกันในวงจรสี 

มีความขัดแยงตัดกันอยาง

รุนแรง การใชสีวิธีนี ้

ทําใหเกิดความโดดเดนสะดุดตา 

นาสนใจ แตตองลดความ

ขัดแยงรุนแรงของคูสีใหนอยลง 

เพื่อใหสบายตา 

๒ ๔ 

๒ แสงและเงา ศ ๑.๑ ป.๖/๓ - การแรเงา เปนการสราง            

แสงเงาใหเกิดขึ้นในภาพ            

โดยทําใหวัตถุมีนํ้าหนักออนแก

ตามสภาพแสง ทําใหภาพดูมี

ความลึก มีระยะใกลไกล และ 

ดูมีปริมาตร 

๓ ๗ 

๓ การจัด

องคประกอบศิลป 

ศ ๑.๑ ป.๖/๒, ป.๖/๕ - การจัดองคประกอบในผลงาน 

ทั้งขนาด สัดสวน ความสมดุล 

และพ้ืนที่วางอยางเหมาะสม   

ทําใหไดผลงานที่สวยงาม           

มีเอกภาพ 

๓ ๗ 

๔ งานปน ศ ๑.๑ ป.๖/๔ - หลักการเพิ่มและลดเปน          

สิ่งสําคัญในงานปน โดยเพิ่ม

และลดวัสดุที่นํามาปนใหเกิด

เปนรูปทรงที่ตองการ 

๒ ๔ 

       



๖๑ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๕ เสียงดนตรี              

ไพเราะ  

ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, 

ป.๖/๔, ป.๖/๕, 

ป.๖/๖ 

- ในบทเพลงมีสวนประกอบ

สําคัญคือ ดนตรีและเนื้อรอง 

ดนตรีประกอบดวยจังหวะ 

ทํานอง  การประสานเสียง         

ในเพลงแตละประเภทจะมี

เอกลักษณดนตรีที่แตกตางกัน

และใหอารมณความรูสึกที่

แตกตางกันดวย 

- การอานหรือเขาใจ

ความหมายของเครื่องหมาย 

และสัญลักษณทางดนตรี            

ชวยใหเราสามารถขับรอง  

หรือบรรเลงดนตรีไดอยาง

ถูกตอง 

๕ ๙ 

๖ ชมชอบ 

นาฏศิลป ๒ 

ศ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๓, 

ป.๖/๔ 

- การแสดงทาทางประกอบ

เพลงควรใหสอดคลองกับ

จังหวะ ทํานองเพลง เนื้อหา

ของเพลง และเนนลีลา 

หรืออารมณ    

- การแสดงนาฏศิลปไทย           

ควรเนนที่ลีลาที่ออนชอย 

สวยงาม ตามแบบฉบับ             

การแสดงนาฏศิลปไทย 

ที่มีเอกลักษณที่โดดเดน              

และสวยงาม 

๒ ๔ 

 

 

 



๖๒ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๗ สนุกกับ             

การออกแบบ         

เพื่อการแสดง 

ศ ๓.๑ ป.๖/๒ - การออกแบบเครื่องแตงกาย 

หรืออุปกรณการแสดง            

ควรคํานึงถึงความเหมาะสม

และสอดคลองกับชุดการแสดง 

๔ ๘ 

๘ สรางสรรค            

งานออกแบบ           

ศ ๑.๑ ป.๖/๗ - การทําแผนภาพ แผนผัง  

และภาพประกอบ เปนการ

สื่อสารดวยภาพ สี และ

ตัวอักษร  ซึ่งผลงาน 

ตองทําใหผูชมเขาใจไดงาย 

ชัดเจน รวดเร็ว มีความโดดเดน 

สวยงาม 

๓ ๗ 

๙ บทบาทงานศิลป ศ ๑.๒ ป.๖/๑ - งานทัศนศิลป มบีทบาท         

ในชีวิตและสังคม โดยแฝงอยูใน

รูปแบบตาง ๆ ทั้งสิ่งของ

เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

การประดับ ตกแตง ความเชื่อ 

และการสื่อสาร บอกเลา

เรื่องราว ซึ่งมีมาตั้งแตในอดีต

จนถึงปจจุบัน 

๒ ๔ 

๑๐ สืบงานศิลป ศ ๑.๒ ป.๖/๒, ป.๖/๓ - ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีความสัมพันธใกลชิดกับชีวิต

มนุษย จึงมีอิทธิพลตอการสราง

งานทัศนศิลป ผลงานทัศนศิลป

สวนใหญนั้น จึงมีจุดมุงหมาย  

เพื่อเปนการเผยแผศาสนาและ

แสดงออกถึงวัฒนธรรม 

๒ ๔ 

 

 



๖๓ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๑ บรรเลง             

เพลงสนุก 

ศ ๒.๑ ป.๖/๓ - อาน เขียนโนตไทย และ           

โนตสากล ชวยใหเราสามารถ

ขับรอง หรือบรรเลงดนตรีได

อยางถูกตอง มีความไพเราะ 

๓ ๗ 

๑๒ ภูมิปญญา             

ทางดนตรี 

ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, 

ป.๖/๓ 

- ดนตรีพื้นบาน มีประวัติ          

ความเปนมายาวนาน และมี

วิวัฒนาการอยางตอเนื่อง  

ซึ่งถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

อยางหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับ          

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน

ในทองถิ่น 

๒ ๔ 

๑๓ ชื่นชม           

การแสดง 

ศ ๓.๑ ป.๖/๕, ป.๖/๖  - การชมการแสดงที่ดีตองมี

มารยาทและเขาใจหลักการชม

การแสดง รวมถึงเขาใจ

ความสัมพันธระหวาง 

นาฏศิลป การละครกับสิ่งที่

ประสบในชีวิตประจําวัน 

๓ ๗ 

๑๔ นาฏศิลปนารู ศ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ - การแสดงนาฏศิลปไทย และ 

การละครไทยมีความเปนมา

ยาวนาน ถือเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่มีคุณคา และควร

ชวยกันอนุรักษไว 

๒ ๔ 

รวมระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 



๖๔ 

 

 

 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึง

ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ                

สื ่อการเรียนรู มีหลากหลายประเภท ทั ้งสื ่อธรรมชาติ สื ่อสิ ่งพิมพ สื ่อเทคโนโลยี และเครือขาย                

การเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นการเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และ

ลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและ

พัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบ

ในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมี

อยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผู เรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริงสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดําเนินการดังนี้ 

 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

 ๒. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน 

รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิน่มาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 ๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง

กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 

 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพื ่อพัฒนาสื ่อการเรียนรู ใหสอดคลองกับกระบวนการเร ียนรู               

ของผูเรียน 

 ๖. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อ

การเรียนรูเปนระยะ ๆ และสมํ่าเสมอ 

 การจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื ่อการเรียนรู ที ่ใช ในสถานศึกษา            

ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของสื ่อการเรียนรู  เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงค              

การเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและ

ทันสมัย ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอ

ที่เขาใจงาย และนาสนใจ 

 

 



๖๕ 

 

 

 

 ในการจัดการเรียนรู ทุกรายวิชาของกลุ มสาระการเรียนรู ศิลปะ สถานศึกษาสงเสริม

สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู ดังนี้ 

 ๑. หองสมุดโรงเรียน และหองสมุดหนวยงานอื่น ๆ ใกลเคียง 

 ๒. แหลงวิทยาการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งใหบริการความรูในเรื่องตาง ๆ  

 ๓. ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณงานศิลปะ 

สาขาตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนทองถ่ิน ฯลฯ 

 ๔. สื่อประกอบการสอน เชน แผนภาพ แผนภูมิ เครื่องโทรทัศน เครื่องดนตรีไทย เครื่อง

ดนตรี สากล เครื่องแตงกายนาฏศิลป 

 ๕. สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน เอกสารประกอบการสอน แผนพับ วารสาร หนังสืออางอิง 

หนังสือพิมพ 

 ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เชน อุทยานแหงชาติ สวนสัตว พิพิธภัณฑ            

วัด และโบราณสถาน  

 ๗. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ซีด–ีรอม วีซีดี วีดีทัศน ฯลฯ 

 ๘. หอศิลป จัดแสดงผลงานทางดานศิลปะทั้งงาน จิตกรรม ประติมากรรม 

 ๙. นิทรรศการ(ชั่วคราว)/ นิทรรศการ(ถาวร) จัดแสดงผลงานของศิลปนหลากหลายรูปตาม

สถานที่ตามความเหมาะสมตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

อัตราสวนคะแนน  
คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = ๘๐ : ๒๐ 

รายการวัด คะแนน 

 ระหวางภาค 

     มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

    ๑. คะแนนระหวางปการศึกษา 

        ๑.๑ วัดโดยใชแบบทดสอบ 

        ๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 

              ๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย 

                       - การใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

                       - การประเมินกิจกรรม/ชิ้นงาน (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) 

                       - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 

              ๑.๒.๒ แฟมสะสมงาน 

              ๑.๒.๓ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        ๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาศิลปะ 

    ๒. คะแนนสอบกลางปการศึกษา 

        วัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๘๐ 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 

     มีวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 ๑. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

             ๑.๑  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของ             

การเลือกตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๒  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๓  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๔ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู  

   จับคูถูกให ๑ คะแนน จับคูผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๕  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคําตอบในภาพรวม

ทั้งหมด โดยกําหนดระดับคะแนนเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๓ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 

๒ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 

๑ ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

๐ ตอบไมถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

 

 ๒. การวัดและประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 

  ๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย  

   - ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

     กําหนดเกณฑการใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

๔ 

(ดีมาก) 

- ทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา 

- ทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 

- แสดงลําดับขั้นตอนของการทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจน

เหมาะสม 

๓ 

(ดี) 

- ทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา 

- ทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 

- สลับขั้นตอนของการทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอน

ของการทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

๒ 

(พอใช) 

- ทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกําหนดเวลา

เล็กนอย 

- ทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 

- สลับขั้นตอนของการทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอน           

ของการทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกําหนด    

เวลาเล็ก 

- ทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 

- แสดงลําดับขั้นตอนของการทําใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธ   

กับโจทยหรือไมแสดงลําดับขั้นตอน 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

 

   - การประเมินกิจกรรม/ชิ้นงาน (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป) 

     กิจกรรม/ชิ้นงานทัศนศิลป กําหนดเกณฑการประเมินผล เปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๓ 

(ดี) 

- เตรียมอุปกรณครบและเลือกใชงานไดเปนอยางดี 

- ตั้งใจทํางาน จนงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสมบูรณ 

- สามารถสรางสรรคผลงานดวยตัวเอง นําเสนองานที่แปลกใหมและโดดเดน 

- ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด ชิ้นงานมีความสมบูรณครบถวน 

๒ 

(พอใช) 

- เตรียมอุปกรณครบและเลือกใชงานไดตามความเหมาะสม 

- ตั้งใจทํางานบาง แตไมตลอดเวลา 

- สามารถทํางาน คิดงานเองได แตทํางานไมโดดเดนหรือแปลกใหม 

- ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด แตชิ้นงานขาดความสมบูรณ 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- เตรียมอุปกรณไมครบ เลือกอุปกรณมาใชงานไมถูกตอง 

- ไมคอยใหความรวมมือกับผูสอนและสมาธิสั้น 

- สรางสรรคผลงานไมได ถาไมมีแบบอยางใหทําตาม 

- ทํางานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด และขาดความสมบูรณของชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 

     กิจกรรมดนตรี กําหนดเกณฑการประเมินผล เปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๓ 

(ดี) 

- จังหวะ ทํานอง ไมผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กนอย การวางทาทางถูกตอง           

มีความสงางามในการเลนดนตรี 

๒ 

(พอใช) 

- จังหวะ ทํานอง ผิดพลาด ๕-๖ แหง การวางทาทางถูกตองมีความสงางาม            

ในการเลนดนตร ีแตยังขาดความมั่นใจ 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- จังหวะ ทํานอง ผิดพลาดคอนขางมาก หรือ ๗ แหง ขึ้นไป การวางทาทาง          

ขาดความสงางามและขาดความมั่นใจ 

 

       กิจกรรมขับรอง กําหนดเกณฑการประเมินผล เปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๓ 

(ดี) 

- จังหวะ ทํานอง ไมผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กนอย ออกเสียงชัดเจนตลอดเพลง 

อกัขระ/ควบกลํ้า ผิดพลาดเล็กนอย แสดงลีลาทาทางสรางสรรคและม่ันใจ 

๒ 

(พอใช) 

- จังหวะ ทํานอง ผิดพลาด ๕-๖ แหง ออกเสียงไมชัดเจนบางแหง อักขระ/            

ควบกลํ้า ผิดพลาด ๕-๖ แหง แสดงลีลาทาทางอยางมั่นใจ 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- จังหวะ ทํานอง ผิดพลาดคอนขางมาก หรือ ๗ แหงขึ้นไป ออกเสียงคลุมเครือ 

อักขระ/ควบกลํ้า ผิดพลาดมาก ๗ แหงขึ้นไป แสดงลีลาทาทางเพยีงเล็กนอย 

 
   

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 

 

     กิจกรรมนาฏศิลป กําหนดเกณฑการประเมินผล เปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๓ 

(ดี) 

- เคลื่อนไหวตรงทํานองและจังหวะตลอดเพลง การแสดงอารมณ และความรูสึก

สอดคลองกับจังหวะเพลง  

- มีความมั่นใจในการแสดงออก   

- ปฏิบัติตามขั้นตอนตามบทบาทหนาทีแ่ละปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรค                

อยางมปีระสิทธิภาพ 

- ทุมเทอยางเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานจนสําเร็จและรับผิดชอบตอ 

ความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้น 

- ผลงานมีความสมบูรณ มีคุณภาพและนาสนใจ 

๒ 

(พอใช) 

- เคลื่อนไหวตรงทํานองและจังหวะผิดพลาดไมตลอดเพลง การแสดงอารมณ            

ความรูสึกสอดคลองกับจังหวะเพลง  

- มทีาทางเคอะเขินในการแสดงออก   

- มีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามบทบาทหนาที ่แตตองไดรับคําแนะนํา 

- รวมปฏิบัติงานตามจนสําเร็จ 

- ผลงานมีความบกพรองเล็กนอย  

๑ 

(ปรับปรุง) 

- เคลื่อนไหวไมตรงทํานองและจังหวะ ผิดพลาดไมตลอดเพลง การแสดงอารมณ            

ความรูสึกสอดคลองกับจังหวะเพลง  

- ขาดความมั่นใจในการแสดงออก   

- ไมปฏิบัติตามขั้นตอนหรือขามขั้นตอน  

- รวมปฏิบัติงานเปนบางครั้ง หรือตองทําตามคําสั่ง 

- ผลงานไมนาสนใจ มีความบกพรองมาก 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 

 

   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 

    การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญมอบหมายภาระงานเปนกลุม กําหนด

เกณฑการประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 

เกณฑการพิจารณา 

๑. การวางแผน ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- วางแผนและมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไดชัดเจน 

- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไมชัดเจน 

- ไมมีการวางแผน 

๒. ความรวมมือ           

ในกลุม 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ทุกคนทํางานตามหนาที่รับผิดชอบ 

- สมาชิกสวนมากทํางานตามหนาที่ 

- สมาชิกไมทํางานตามหนาที่ 

๓. ทักษะการ

ปฏิบัติการ 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ปฏิบัติตามข้ันตอนอยางถูกตองเหมาะสม 

- ปฏิบัติตามขั้นตอนแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 

- ไมสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนและมีความผิดพลาด 

๔. การเขียน

รายงาน 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- เขียนรายงานไดถูกตองเหมาะสมและนําเสนอไดสมบูรณ 

- เขียนรายงานไมสมบูรณ 

- รายงานมีขอผิดพลาดหรือไมเขียนรายงาน 

๕. เวลา ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กําหนด 

- ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กําหนดแตไมสมบูรณ 

- ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

 

 

  ๒.๒ แฟมสะสมงาน 

   การประเมินแฟมสะสมงาน กําหนดเกณฑการประเมินเปน ๔ ระดับ  

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอท่ีแสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการ          

ของผูเรียนและแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา  

๓ 

(ดี) 

- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอท่ีแสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการ           

ของผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ  

๒ 

(พอใช) 

- ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการ

ของผูเรียนแตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึง             

ความไมเขาใจในเรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึง

ระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

 

 

  ๒.๓ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

   - การประเมินผลสมรรถนะสําคัญของผู เร ียน ประเมินโดยใชแบบประเมิน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน กําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

(๓) 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจําวัน          

เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ

ดีเยี่ยมจํานวน ๓-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินตํ่ากวา

ระดับดี 

(๒) 

ดี 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของ

สังคม พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑-๒ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับดี หรือ 

๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน ๒ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับผาน หรือ 

๓. ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๔-๕ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับผาน 

(๑) 

พอใช 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนด 

พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับผาน จํานวน ๔-๕ สมรรถนะ                          

และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับผาน หรือ 

๒. ไดผลการประเมินระดับดี จํานวน ๒ สมรรถนะ                    

และไมมีสมรรถนะใด ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับผาน 

(๐) 

ปรับปรุง 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด โดยพิจารณา 

จากผลการประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต ๑ สมรรถนะ 

 

 

 

 



๗๕ 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติสมํ่าเสมอ    ให  ๓  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง    ให  ๒  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให  ๑  คะแนน  

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง    ให  ๐  คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดีเยี่ยม (๓) 

๙-๑๒ ดี (๒) 

๕-๘ ผาน (๑) 

ตํ่ากวา ๕ ไมผาน (๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

 

 

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้................. 

คําชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 

 

สมรรถนะดาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผาน 
(๑) 

ไมผาน 
(๐) 

๑. ความสามารถ           
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร     

๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ 
ของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธกีารสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

๑.๔ เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     

๑.๕เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๒. ความสามารถ        ใน
การคิด 

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๒.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู     

๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกบัตนเองไดอยางเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๓. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

๓.๑ สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     

๓.๒ ใชเหตุผลในการแกปญหา     

๓.๓ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     

๓.๔ แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปูองกันและแกไขปญหา     

๓.๕ สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๔. ความสามารถ       
ในการใชทักษะชีวติ 

๔.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     

๔.๒ สามารถทํางานกลุมรวมกบัผูอื่นได     

๔.๓ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชวีติประจําวัน     

๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     

๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๕. ความสามารถ         
ในการใชเทคโนโลย ี

๕.๑ เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย     

๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     

๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     

๕.๔ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     

๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน



๗๗ 

 

 

 

 ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะ               

อันพึงประสงค กําหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

(๓) 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อประโยชน

สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง ๘ คุณลักษณะ คือ ไดระดับ 

๓ จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับ ๒ 

(๒) 

ดี 

ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม 

พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จํานวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับ ๒ หรือ 

๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับ ๑ หรือ 

๓. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จํานวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับ ๑  

(๑) 

ผาน 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเง่ือนไขที่สถานศึกษากําหนด พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๑ จํานวน คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับ ๑ หรือ 

๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินตํ่ากวาระดับ ๑  

(๐) 

ไมผาน 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด โดยพิจารณาจาก                 

ผลการประเมิน ระดับ ๐ ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป 

เกณฑการใหคะแนน     

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติสมํ่าเสมอ    ให  ๓  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง    ให  ๒  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให  ๑  คะแนน  

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง    ให  ๐  คะแนน 

 

 



๗๘ 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้................. 

คําชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 

 

รายการระเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผาน 
(๑) 

ไมผาน 
(๐) 

๑. รักชาติ ศาสน  

กษัตริย 

๑.๑  ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได     
๑.๒  เขารวมกิจกรรมทีส่รางความสามัคคี และเปนประโยชน

ตอโรงเรยีน 
    

๑.๓  เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม       
หลักศาสนา 

    

๑.๔  เขารวมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริย      
ตามที่โรงเรียนจดัขึ้น 

    

๒. ซื่อสัตย สุจริต ๒.๑  ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง     

๒.๒  ปฏิบตัิในสิ่งที่ถูกตอง     

๓. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

๓.๑  ปฏิบตัิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ         
ของโรงเรียน 

    

๓.๒  มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ              
ในชีวิตประจําวัน 

    

๔. ใฝเรียนรู ๔.๑ รู จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนําไปปฏิบัตไิด     

๔.๒  รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม     

๔.๓  เชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดา-มารดา ครู      

๔.๔  ตั้งใจเรียน     

๕. อยูอยาง
พอเพียง 

๕.๑  ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยดั     

๕.๒  ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา     

๕.๓  ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน     

๖. มุงมั้นในการ
ทํางาน 

๖.๑  มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานที่ไดรบัมอบหมาย     

๖.๒  มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ     

๗. รักความเปน
ไทย 

๗.๑  มีจติสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภมูิปญญาไทย     

๗.๒  เห็นคุณคาและปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

๘. มีจิตสาธารณะ ๘.๑  รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน     

๘.๒  รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 



๗๙ 

 

 

 

 ๔. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 

  ๔.๑  เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 

๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 

๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางดี ๖๕ - ๖๙ 

๒ ผลการเรียนปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕ - ๕๙ 

๑ ผลการเรียนผานเกณฑข้ันตํ่า ๕๐ - ๕๔ 

๐ ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ   ๐ - ๔๙ 

  ๔.๒  เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 

   (๑)  ตัดสินผลการเรียน ร 

         หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก ผูเรียนไมมี

ขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่

มอบหมายใหทํา ซึ ่งงานนั ้นเปนสวนหนึ ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที ่ทําให

ประเมินผลการเรียนไมได 

         ตัดสินผลการเรียน มส. 

         หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน 

มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลาย

ภาคเรียน 
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อภิธานศัพท 

ทัศนศิลป 
 โครงสรางเคลื่อนไหว (mobile) 

 เปนงานประติมากรรมที่มีโครงสรางบอบบางจัดสมดุลดวยเสนลวดแข็งบาง ๆ ที่มีวัตถุ

รูปราง  รูปทรงตาง ๆ ที่ออกแบบเชื่อมติดกับเสนลวด เปนเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวไดดวยกระแสลม

เพียงเบา ๆ  

 งานสื่อผสม (mixed media)  

 เปนงานออกแบบทางทัศนศิลปที่ประกอบดวยหลายสื ่อโดยใชวัสดุหลาย ๆ แบบ เชน 

กระดาษ ไม โลหะ สรางความผสมกลมกลืนดวยการสรางสรรค 

 จังหวะ (rhythm)  

 เปนความสัมพันธของทัศนธาตุ เชน เสน สี รูปราง รูปทรง นํ้าหนักในลักษณะของการซํ้า

กัน สลับไปมา หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไมขาดระยะจังหวะท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันจะชวย

เนนใหเกิดความเดน หรือทางดนตรีก็คือการซํ้ากันของเสียงในชวงเทากันหรือแตกตางกันจังหวะให

ความรูสึกหรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ 

 ทัศนธาตุ (visual  elements) 

 สิ่งที่เปนปจจัยของการมองเห็นเปนสวนตาง ๆ  ที่ประกอบกันเปนภาพ ไดแก เสน นํ้าหนัก  

ที่วาง  รูปราง   รูปทรง  สี  และลักษณะพื้นผิว 

 ทัศนียภาพ (perspective)  

วิธีเขียนภาพของวัตถุใหมองเห็นวามีระยะใกลไกล 

 ทัศนศิลป (visual  art)  

 ศิลปะที่รับรูไดดวยการเห็น ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และงานสรางสรรค

อื่น ๆ  ที่รับรูดวยการเห็น 

 ภาพปะติด (collage)  

 เปนภาพท่ีทําขึ้นดวยการใชวัสดุตาง ๆ  เชน กระดาษ ผา เศษวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ ปะติดลง

บนแผนภาพดวยกาวหรือแปงเปยก 

 วงสีธรรมชาติ (color circle) 

 คือวงกลมซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุงที่เรียงกันอยูในธรรมชาติ สีวรรณะอุน จะอยูในซีกที่มีสี

แดงและเหลือง สวนสีวรรณะเย็นอยูในซีกท่ีมีสีเขียว และสีมวง สีคูตรงขามกันจะอยูตรงกันขามในวงสี 
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 วรรณะสี (tone) 

 ลักษณะของสีที่แบงตามความรูสึกอุนหรือเย็น เชน สีแดง อยูในวรรณะอุน (warm tone)             

สีเขียวอยูในวรรณะเย็น (cool tone) 

 สีคูตรงขาม (complementary colors)  

สีที่อยูตรงกันขามกันในวงสีธรรมชาติเปนคูสีกัน  คือ สีคูที่ตัดกันหรือตางจากกันมากท่ีสุด  เชน  สีแดง

กับสีเขียว สีเหลืองกับสีมวง   สีนํ้าเงินกับสีสม 

 องคประกอบศิลป (composition  of  art)  

 วิชาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสรางรูปทรงในงานทัศนศิลป 

ดนตร ี
 การดําเนินทํานอง (melodic progression)  

 ๑.  การกาวเดินไปขางหนาของทํานอง 

 ๒.  กระบวนการดําเนินคอรดซึ่งแนวทํานองขยับทีละขั้น 

 ความเขมของเสียง (dynamic)  

 เสียงเบา เสียงดัง เสียงที่มีความเขมเสียงมากก็ยิ่งดังมากเหมือนกับ loudness 

 ดนสด  

 เปนการเลนดนตรีหรือขับรอง โดยไมไดเตรียมซอมตามโนตเพลงมากอน ผูเลนมีอิสระ              

ในการกําหนดวิธีปฏิบัติเครื ่องดนตรีและขับรอง บนพื้นฐานของเนื ้อหาดนตรีที่เหมาะสม เชน                

การบรรเลงในอัตราความเร็วที่ยืดหยุน การบรรเลงดวยการเพิ่มหรือตัดโนตบางตัว 

 บทเพลงไลเลียน (canon)  

 แคนอน มาจากภาษากรีก แปลวา กฎเกณฑ หมายถึงรูปแบบบทเพลงที่มีหลายแนวหรือ

ดนตรีหลายแนว แตละแนวมีทํานองเหมือนกัน แตเริ่มไมพรอมกันแตละแนว จึงมีทํานองที่ไลเลียนกัน

ไปเปนระยะเวลายาวกวาการเลียนทั่วไป โดยทั่วไปไมควรตํ่ากวา ๓ หอง ระยะขั้นคูระหวางสองแนว               

ที ่เล ียนกันจะหางกันเปนระยะเทาใดก็ได เชน แคนอนคู สอง หมายถึง แคนอนที ่แนวทั ้งสอง                

เริ่มที่โนตหางกนัเปนระยะคู ๕ และรักษาระยะคู ๕ ไปโดยตลอดถือเปนประเภทของลีลาสอดประสาน

แนวทํานองแบบเลียนที่มีกฎเกณฑเขมงวดที่สุด 

 ประโยคเพลง (phrase)   

 กลุมทํานอง จังหวะที่เรียบเรียงเชื่อมโยงกันเปนหนวยของเพลงที่มีความคิดจบสมบูรณ             

ในตัวเอง มักลงทายดวยเคเดนซ เปนหนวยสําคัญของเพลง 
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 ประโยคเพลงถาม-ตอบ  

 เปนประโยคเพลง ๒ ประโยคที่ตอเนื่องกันลีลาในการตอบรับ – สงลอ – ลอเลียนกัน                

อยางสอดคลอง เปนลักษณะคลายกันกับบทเพลงรูปแบบ AB แตเปนประโยคเพลงสั้น ๆ ซึ่งมักจะมี

อัตราความเร็วเทากันระหวาง ๒ ประโยค และความยาวเทากัน เชน ประโยคเพลงที ่ ๑ (ถาม)                

มีความยาว ๒ หองเพลง ประโยคเพลงที่ ๒ (ตอบ) ก็จะมีความยาว ๒ หองเพลง ซึ่งจะมีลีลาตางกัน            

แตสอดรับกันไดกลมกลืน 

 ผลงานดนตรี 

 ผลงานที่สรางสรรคขึ้นมาโดยมีความเกี่ยวของกับการนําเสนองานทางดนตรี  เชน  บทเพลง  

การแสดงดนตรี 

 เพลงทํานองวน (round)   

 เพลงที่ประกอบดวยทํานองอยางนอย ๒ แนว ไลเลียนทํานองเดียวกัน แตตางเวลาหรือ

จังหวะ สามารถไลเลียนกันไปไดอยางตอเนื่องจนกลับมาเริ่มตนใหมไดอีกไมมีวันจบ 

 รูปรางทํานอง (melodic contour)  

 รูปรางการขึ้นลงของทํานอง ทํานองที่สมดุลจะมีทิศทางการขึ้นลงที่เหมาะสม 

 สีสันของเสียง  

 ลักษณะเฉพาะของเสียงแตละชนิดที่มีเอกลักษณเฉพาะตางกัน เชน  ลักษณะเฉพาะของ

สีสันของเสียงผูชายจะมีความทุมตํ่าแตกตางจากสีสันของเสียงผูหญิง  ลักษณะเฉพาะของสีสันของ

เสียงของเดก็ผูชายคนหนึ่งจะมีความแตกตางจากเสียงเด็กผูชายคนอื่น ๆ  

 องคประกอบดนตรี (elements of music)   

 สวนประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดเสียงดนตรี ไดแกทํานอง จังหวะ เสียงประสาน สีสันของ

เสียง และเนื้อดนตรี 

 อัตราความเร็ว (tempo) 

 ความชา ความเร็วของเพลง เชน อัลเลโกร(allegero) เลนโต (lento) 

 ABA  

 สัญลักษณบอกรูปแบบวรรณกรรมดนตรีแบบตรีบท หรือเทอรนารี (ternary) 
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 ternary form  

 สังคีตลักษณสามตอน โครงสรางของบทเพลงที่มีสวนสําคัญขยับทีละขั้นอยู ๓ ตอน ตอน

แรกและตอนที่ ๓ คือ ตอน A จะเหมือนหรือคลายคลึงกันทั ้งในแงของทํานองและกุญแจเสียง                         

สวนตอนที่ ๒ คือ ตอน B เปนตอนที่แตกตางออกไป ความสําคัญของสังคีตลักษณนี้ คือ การกลับมา               

ของตอน A ซึ ่งนําทํานองของสวนแรกกลับมาในกุญแจเสียงเดิมเปนสังคีตลักษณที ่ใชมากที่สุด

โดยเฉพาะในเพลงรอง จึงอาจเรียกวา สังคีตลักษณเพลงรอง (song form) ก็ได 

นาฏศิลป 
 การตีบท 

 การแสดงทารําตามบทรอง บทเจรจาหรือบทพากยควรคํานึงถึงความหมายของบท 

แบงเปนการตีบท ธรรมชาติ และการตีบทแบบละคร 

 การประดิษฐทา  

 การนําภาษาทา  ภาษานาฎศิลป หรือ นาฏยศัพทมาออกแบบ  ใหสอดคลองสัมพันธกับ

จังหวะทํานอง  บทเพลง  บทรอง  ลีลา ความสวยงาม 

 นาฏยศัพท   

 ศัพทเฉพาะทางนาฎศิลป  ที่ใชเกี่ยวกับการเรียกทารํา  กิริยาที่แสดงมีสวนศีรษะใบหนา

และไหล  สวนแขนและมือ  สวนของลําตัว  สวนขาและเทา 

 บุคคลสําคัญในวงการนาฎศิลป  

 เปนผูเชี่ยวชาญทางนาฎศิลป และภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางผลงาน 

 ภาษาทา      

 การแสดงทาทางแทนคําพูด  ใชแสดงกิริยาหรืออิริยาบถ  และใชแสดงถึงอารมณภายใน 

 สวนขาและเทา   

 กิริยาแสดง เชน กระทบ ยืดยุบ ประเทา กระดกเทา กระทุง จรด ขยับ ซอย วางสน ยกเทา              

ถัดเทา 

 สวนแขนและมือ  

 กิริยาที่แสดง เชน จีบ ตั้งวง ลอแกว มวนมือ สะบัดมือ กรายมือ สายมือ  

 สวนลําตัว  

 กิริยาที่แสดง เชน ยักตัว โยตัว โยกตัว 

 สวนศีรษะใบหนาและไหล  

 กิริยาที่แสดง เชน เอียงศีรษะ เอียงไหล กดไหล กลอมไหล กลอมหนา  
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 สิ่งท่ีเคารพ 

 ในสาระนาฎศิลปมีสิ่งที่เคารพสืบทอดมา  คือ  พอแก  หรือพระพรตฤษี ซึ่งผูเรียนจะตอง 

แสดงความเคารพ  เมื่อเริ่มเรียนและกอนแสดง 

 องคประกอบนาฎศิลป 

 จังหวะและทํานองการเคลื่อนไหว  อารมณและความรูสึก  ภาษาทา นาฏยศัพท รูปแบบ

ของการแสดง การแตงกาย 

 องคประกอบละคร 

 การเลือกและแตงบท  การเลือกผูแสดง  การกําหนดบุคลิกของผูแสดง การพัฒนารูปแบบ

ของการแสดง การปฏิบัติตนของผูแสดงและผูชม 

 

 

 

 




