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คำนำ 
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 
27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545  ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

   สาระการเรียนรู้ศิลปะในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ฉบับนี้ ประกอบด้วย 
ความสำคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี คำอธิบาย
รายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สื่อการเรียน 
แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามท่ีต้องการ 

      สาระการเรียนรู้ศิลปะ ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  
คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา  
ณ  โอกาสนี้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 
………..………………………………. 

 
   ด้วยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ได้จัดทำหลักสูตรของโรงเรียน พุทธศักราช 2563 โดยได้  
   ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้  และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ลงวันที่ 
5 มกราคม    2563 รวมทั้งประกาศ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ  วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ลงวันที่ 8 มกราคม 2563  หลักสูตรของโรงเรียนมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้  
          ทั้งนี ้ หลักสูตรโรงเรียนได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่ 7    พฤษภาคม 2563  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่ 7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
                                                                  
              (นายอับดุลฮาเล็ม  มะละวา)                                      (นางรอยทรง  การีอูมา) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. ความนำ 

ความสำคัญของศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    

มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ  เกิด
ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วย
สาระสำคัญ คือ 

  •  ทัศนศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์  ทัศนธาตุ  สร้างและนำเสนอผลงาน              
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ          
ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์   วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์             
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

  • ดนตรี  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุ กต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรี   ในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์   ในประวัติศาสตร์ 

•  นาฏศิลป์มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์   
ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิต ประจำวัน  เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล 
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2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ อย่าง อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และสากล 
 
สาระท่ี 2  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
ดนตรี ถา่ยทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  
คุณค่านาฏศิลป์ถา่ยทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม  และ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ สากล 

3. คุณภาพผู้เรียน 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

• รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง 
สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจาก
เรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการ
ปรับปรุงงานของตนเอง 

• รู้และเข้าใจความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่น 
ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

• รู้และเข้าใจแหล่งกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย ความสำคัญของบท
เพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับบท
เพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้อง
ของตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน 
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• รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของ
ดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
• สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง ตามรูปแบบ

นาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม รู้ประโยชน์ ของการแสดงนาฏศิลป์
ในชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 
• รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน 

สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

•  รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล น้ำหนัก แสงเงา 
ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์  2 มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาด
ภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ  สร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือ
ถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลักการลด และเพ่ิมในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

•  รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธา ใน
ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

•  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง 
ของทำนองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค  และอารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง 
ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษา เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทย
และสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเรื่อง 

• รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ 
• รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พ้ืนฐาน สร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบ
เครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับ
สิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มี
ต่องานนาฏศลิป์ 
• รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบการแสดง

ประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณี  เห็นคณุค่าการ
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 •  รู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการ  สร้างงานทัศนศิลป์ 
2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและ
ประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อ่ืน สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิก  ในการนำเสนอข้อมูลและมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น
ด้านอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกันกับงานทัศนศิลป์ 
 • รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น  แต่ละยุคสมัย 
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์  ที่มาจากยุคสมัยและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
 • รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรู้สึก  ของบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเดี่ยวและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้องบรรเลง
อย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ต  ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย 
แปลงเสียงเบื้องต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี องค์ประกอบของผลงาน
ด้านดนตรีกับศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง สามารถ
นำเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี 
รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มี
ต่อบุคคลและสังคม 
 •   รู้และเข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ วิเคราะห์
ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 
 • รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแปลความและสื่อสาร   ผ่านการแสดง 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพ  การแสดง วิจารณ์
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์   ร่วมจัดการแสดง  นำแนวคิดของ
การแสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
  • รู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์  เครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์
และละคร มีความเข้าใจ ความสำคัญ บทบาทของนาฏศิลป์   และละครในชีวิตประจำวัน 
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4. โครงสร้างเวลาเรียน 

 
ระดับชั้น รายวิชาพืน้ฐาน รายวิชาเพิ่มเติม รวม 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

40 
40 
40 
80 
80 
80 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

40 
40 
40 
80 
80 
80 

รวม 360 - 360 
ม.1 
ม.2 
ม.3 

80 
80 
80 

- 
- 
- 
- 
- 

80 
80 
80 

รวมทั้งสิ้น 240 - 240 
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5. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายปี 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.1 1.  อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง

ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างข้ึน 

รูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง 
ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึน้ 

-  ทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 

2.  บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจ
กับความงานของบริเวณรอบอาคาร
เรียน หรือรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบ
ของสภาพภายในห้องเรียน 

 

3.  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 
 

การใช้วัสดุอุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดิน
น้ำมัน สินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สี
น้ำ ดินสอสี สร้างงานทัศนศิลป์ 

 

4.  สร้างงานทัศนศิลป์โดยการ
ทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆ 

การทดลองสีด้วยการใช้สีน้ำ สี
โปสเตอร์ สีเทียงและสีจากธรรมชาติที่
หาได้ในท้องถิ่น 

 

5.  วาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติ ตามความรู้สึกของ
ตนเอง 

การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึก
ของตนเอง  
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สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2  : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่ 

 เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

 
ชั้น 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.1 

 
 

1.  ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน งานทัศนศลิป์ในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่าดนตรี  
  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ  
  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.1 1.  รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถ

ก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน 
การกำเนิดของเสียง 
เสียงจากธรรมชาติ 
แหล่งกำเนิดเสียง 
สีสันของเสียง 
 

-  ดนตรี
พ้ืนบ้าน 

2.  บอกลักษณะของเสียงดัง-
เบา และความช้า-เร็วของ
จังหวะ 

ระดับเสียงดังเบา (Dynamic) 
อัตราความเร็วของจังหวะ Tempo 
 

 

3.  ท่องบทกลอนร้องเพลงง่าย 
ๆ 

การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ 
การร้องเพลงประกอบจังหวะ 
 

 

4.  มีส่วนรว่มในกิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน 

กิจกรรมดนตรี 
การร้องเพลง 
การเคาะจังหวะ 
การเคลื่อนไหว 
ประกอบบทเพลง 
ตามความดังเบาของบทเพลง 
ตามความช้าเร็วของจังหวะ 

 

5.  บอกความเกี่ยวข้องของ
เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เพลงกล่อมเด็ก 
บทเพลงประกอบการละเล่น 
เพลงสำคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระ
บารมี) 
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สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีทีเ่ป็น
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 

ป.1 

1.  เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น ที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น ประวัติดนตรี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น ความน่าสนใจของบทเพลงใน
ท้องถิ่น 
 

 

 
 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 :  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.1 

1.  เลียนแบบการเคลื่อนไหว 
 

การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ 
การเลียนแบบธรรมชาติ 
การเลียนแบบคน สัตว์ สิ่งของ 
 

นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน/
ท้องถิน่ 

2.  แสดงท่าทางง่าย ๆ เพ่ือสื่อ
ความหมาย แทนคำพูด 

การใช้ภาษาท่าและการประดิษฐ์ท่า
ประกอบเพลง การแสดงประกอบ
เพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ 

 

3.  บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือ
ร่วมแสดง 

การเป็นผู้ชมที่ดี 
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สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.2  : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.1 1.  ระบุและเล่นการละเล่นของเด็กไทย การละเล่นของเด็กไทย 

วิธีการเล่นกติกา 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.  บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดง
นาฏศิลป์ 

การแสดงนาฏศิลป์ 
 

บอกสิ่งที่ตนเอง
ชอบในการ
แสดงนาฏศิลป์ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ศ 11101 ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       เวลา 40 ชั่วโมง                                 
 

สังเกต รับรู้ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวและถ่ายทอดสิ่งที่รับรู้เป็นงานทัศนศิลป์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการทำงาน อย่าง
ถูกต้อง รู้จักงานทัศนศิลป์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น รับรู้คุณธรรมที่อยู่รอบ ๆ ตัว และปฏิบัติงานทัศนศิลป์ด้วยความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
 รู้แหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของเสียงธรรมชาติ เสียงมนุษย์ เสียงการขับร้อง และเสียงเครื่องดนตรี ขับ
ร้อง การใช้ ดูแล และเก็บรักษา เครื่องดนตรีประเภทเคาะจังหวะ การแสดงออกถึงการรับรู้เรื่องเสียง แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยิน รู้ความเป็นมา วิวัฒนาการ สนใจแลเห็นคุณค่าดนตรีท้องถิ่น ที่ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 รับรู้ ความรู้พ้ืนฐานนาฏศิลป์เบื้องตัน สามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวท่าทาง ลีลา ความงดงาม อย่างอิสระ
เพ่ือสื่อความคิด จินตนาการสร้างสรรค์การแสดงออกทางนาฏศิลป์ตามความสนใจ สนุกสนาน รับรู้นาฏศิลป์อันเป็น
มรดกไทย 
 รู้พ้ืนฐานละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ การเรียนรู้ จังหวะ การใช้
เสียง บทบาทสมมุติและภาษาในการแสดงออกเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และจินตนาการ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ศ 1.1 ป.1/1-5 
ศ 1.2 ป.1/1   
ศ 2.1 ป.1/1-5 
ศ 2.2 ป.1/1-2   
ศ 3.1 ป.1/1-3   
ศ 3.2 ป.1/1-2   
 
รวมทั้งสิ้น 18  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
      ศ 11101  ศิลปะ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                      เวลา  40  ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

( ชั่วโมง ) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระทัศนศิลป์ 
 

20 20 

1 ทักษะพ้ืนฐานของการเรียนรู้ความ
สวยงามของ ธรรมชาติที่
หลากหลาย 
- ศิลปะธรรมชาติที่หลากหลาย 
- สื่อกับการสร้างสรรค์ 
- รูปแบบอันหลากหลาย 
- เทคนิควิธีการ 
- วัสดุอุปกรณ์ 

ศ.1.1  ป.
1/1 ป.1/2 
ศ1.1  ป.1/3 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว
ในธรรมชาติและสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น มี
รูปร่างลักษณะที่
แตกต่างกัน 
นักเรียนต้องเห็น
คุณค่า ทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม และ
ประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจำวันให้
เหมาะสม 

10 10 

2 สนุกกับการสร้างสรรค์ 
- หลากหลายในงานประดิษฐ์ 
- จนิตนาการกับเส้นสี 
- สนุกกับการปั้น 
- แต่งหล่อต่อเติมสวย 

ศ.1.1  ป.
1/4 ป.1/5  
ป.1/6 
ศ.1.2  ป.
1/1 

10 10 

สาระดนตรี 
 

10 20 

3 เส้นสายลายเสียง 
- การกำหนดเสียง 
- คุณสมบัติของเสียง 
 

ศ.2.1 ป.1/1 
ป.1/2 

เข้าใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ เห็น
คุณค่าของดนตรีที่
เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและ
สากล ที่ควร
อนุรักษ์ไว้ 

 

1 10 

4 
 

ร้องเสียงขับขาน 
ร้องเสียงขับขานและการรักษา
เครื่องดนตรี 
- ขับร้อง 
- เคาะจังหวะ 
- สร้างสรรค์ทางดนตรี 
- การใช้เครื่องดนตรี 
- การดูแลและเก็บรักษาเครื่อง
ดนตรี 
 

ศ.2.1 ป.1/1 
ป.1/2 
ป.1/3 ป.1/4 
ศ.2.1 ป.1/1 
ป.1/2 
ป.1/3 ป.1/4 

5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ 
/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

( ชั่วโมง ) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

5 ตำนานดนตรี 
- ทีม่าของดนตรี 
- ลักษณะของเครื่องดนตรี 
 
 

ศ.2.1 ป.1/1 
ป.1/2 
ป.1/3 ป.1/4 

 2 5 

6 เพ่ิมคุณค่าวัฒนธรรม 
- ดนตรีพื้นบ้าน 
- ดนตรีไทย 
- ดนตรีสากล 

- ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
มนุษย์ 

ศ.2.1 ป.1/5 
ศ.2.2 ป.1/1 

ป.1/2 

 2 5 

สาระนาฏศิลป์ 10 60 
7 
 
 

ละครสร้างสรรค์ 
- การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
- การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
อย่างอิสระ 
- การรับรู้จังหวะง่าย ๆ 
-การสำรวจการแสดงออกผ่านการ
ใช้เสียง 

ศ.3.1 ป.1/1 
ป.1/2 
ป. 1/3 

เข้าใจและ
แสดงออกทาง
นาฏศลิป์อย่าง
สร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ให้
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

5 10 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเป็นผู้ชมที่ดีและมีสมาธิ 
- สมาธิและการเป็นผู้ชมที่ดี 
- การรับรู้ด้านความรู้สึกและการ
แสดงความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ 

ศ.3.1 ป.1/3 

ละครสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้กับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ และ
ชีวิตประจำวัน 
- การฝึกให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่าง
สวยงาม 
 
 
 
 
 

ศ.3.1 ป.1/1 
ป.1/2 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

( ชั่วโมง ) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 

ปฏิบัติกิจกรรมละครสร้างสรรค์โดย
ใช้เรื่องราวที่มีอยู่ในชุมชน/หรือ
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมละครสร้างสรรค์จาก
ประสบการณ์ 
- การแสดงบทบาทสมมุติอย่างง่าย 

 

ศ.3.1 ป.1/1 
ป.1/2 

วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ให้
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

  

8 
 

การฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
- เคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสัตว์
อย่างอิสระหรือ เคลื่อนไหวร่างกาย
เลียนแบบสัตว์อย่างมีรูปแบบ 
- เคลื่อนไหวร่างกายให้เข้ากับ
จังหวะอย่างอิสระ 

ศ.3.2 ป.1/1 
ป.1/2 

5 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ 
- การใช้ภาษาท่า ( ฉัน รัก เธอ ) 
-นาฏยศัพท์( จีบ ตั้งวง ล่อแก้ว 
ย่ำเท้า ) 
-การแสดงท่าประกอบเพลง แสดง
ท่า นาฏยศัพท์ประกอบเพลง 

ศ.3.2 ป.1/1 
ป.1/2 

ธรรมชาติของนาฏศิลป์ ศ.3.2 ป.1/1 
ป.1/2 สุนทรียของนาฏศิลป์ 

- การสื่อความคิด ความรู้สึกทาง
นาฏศิลป์ 

รวมตลอดปี/ภาค 40 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์ 

คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม   และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ป.2 1.บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

• รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น รูปกลม รี สามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม และทรงกระบอก 

 

2. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น   
สี รูปร่าง และรูปทรง 
 

• เส้น สี รปูร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม  
และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น 
งานวาด   งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ 

 

3.สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้
ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง 

•เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น และงาน
พิมพ์ภาพ 

 

4. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ 

•การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 
3  มิติ 

 

5. สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ   
ฉีกกระดาษ 

•ภาพปะติดจากกระดาษ  

6. วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือน
บ้าน 
 

•การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว 

 

7.เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึง
สิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

•เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์  

8. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็น
รูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว 
 

• งานโครงสร้างเคลื่อนไหว 
 

9.บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่
พบเห็นในชีวิตประจำวัน 

•ความสำคัญของงานทัศนศิลปใ์นชีวิต 
ประจำวัน 

 

. 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 

ป.2 
10. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ 

• งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 

 
 

สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า ดนตรี 
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 1. จำแนกแหล่งกำเนิด ของเสียงที่ได้ยิน • สีสันของเสียงเครื่องดนตรี 

• สีสันของเสียงมนุษย์ 
 

2. จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  
ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี 

•การฝึกโสตประสาท การจำแนก
เสียง  สูง-ต่ำ  ดัง-เบา ยาว-สัน้ 

 

3. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย          
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 

•การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบท
เพลง 
•การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

 

4. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย •การขับร้อง  
5. บอกความหมายและความสำคัญของ
เพลงที่ได้ยิน 

• ความหมายและความสำคัญของ
เพลงที่ได้ยิน 
    -เพลงปลุกใจ 
    -เพลงสอนใจ 
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สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 1. บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง   

เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น    โดย
ใช้คำง่าย ๆ 

•บทเพลงในท้องถิ่น 
ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง
ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีทีใ่ช้  ใน
บทเพลง 

 

2.แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี 
ในท้องถิ่น 

•กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ
ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน
ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ 
 

 

 
 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 : เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ 
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 1.เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ 

 
 

•การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ 
การนั่ง 
การยืน 
การเดิน 

 

2.แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์
ของตนเองอย่างอิสระ 

•การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหว  
อย่างมีรูปแบบ 
•เพลงที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 

 

3.แสดงท่าทาง เพ่ือสื่อความหมาย  
แทนคำพูด 
 

•หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์
การฝึกภาษาท่าสื่อความหมายแทน
อากัปกิริยาการฝึกนาฏยศัพท์ในส่วน
ลำตัว 

 

4.แสดงท่าทางประกอบจังหวะ อย่าง
สร้างสรรค ์

•การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
ประกอบจังหวะ 

 

5.ระบุมารยาทในการชมการแสดง •มารยาทในการชมการแสดง  การ
เข้าชมหรือมีส่วนร่วม 
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สาระท่ี 3 นาฏศิลป ์

มาตรฐาน ศ 3.2  : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่า 

 ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 

 
1.ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน 
 

•การละเล่นพ้ืนบ้าน 
วิธีการเล่น 
กติกา 

 

2.เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่น
พ้ืนบ้านกับ 
สิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย 

•ที่มาของการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 

3.ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมใิจใน
การละเล่นพื้นบ้าน 

•การละเล่นพ้ืนบ้าน  
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คำอธิบายรายวิชา 
 
ศ 12101   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                     เวลา 40 ชั่วโมง   
 

 ศึกษารูปร่าง  ทัศนธาตุและสิ่งแวดล้อมในการสร้างงานทัศนศิลป์  แหล่งกำเนิดและคุณสมบัติของเสียง 

  รู้ความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน  ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย  จำแนกแหล่งกำเนิดของ
เสียงที่ได้ยิน  คุณสมบัติของเสียงสูง – ต่ำ  ดัง – เบา  ยาว- สั้น ของดนตรี  เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง  ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย  บอกความหมายความสำคัญของเพลง  
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน  นำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือ
โอกาสต่างๆ  เข้าใจและแสดงเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่  การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเองอย่างอิสระ  แสดงท่าทางเพ่ือสื่อความหมายแทนคำพูด  ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  
มารยาทในการชมการแสดงการละเล่นพ้ืนบ้าน  เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับสิ่งที่พลเห็นใน
การดำรงชีวิตของคนไทย 

 โดยบรรยาย  รูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของงาน
ทัศนศิลป์  โดยเน้นเส้น  สี  รูปร่างและรูปภาพ  สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ  โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นรูปร่าง  มีทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์  3  มิตะ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  วาด
ภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้าน  เลือกงานทัศนศิลป์  บรรยายสิ่งที่มองเห็น  
เนื้อหา  เรื่องราวและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปงานโครงสร้างเคลื่อนไหว  โดยการแสดง  บอก  ระบุ  และ
เล่น 

 เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสวยงามตามธรรมชาติ  เกิดความรู้สึกชื่นชมธรรมชาติ สามารถคิดและแสดง
ความรู้สึกจากการรับรู้ความงาม  ความเพลิดเพลิน  เกิดความมั่นใจในตนเองในการสร้างงานทัศนศิลป์  รักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เห็นความสำคัญของเพลงไทย  เพลงสากลและนำกิจกรรมการฟังเพลง  การร้องเพลงไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความเพลิดเพลิน     เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความชื่นชมนาฏศิลป์ไทย  ความ
เพลิดเพลินแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 

รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1     ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3  ,  ป.2/4  , ป.2/5  ,ป.2/6 , ป.2/7  ,ป.2/8 

          ศ 1.2     ป.2/1  , ป.2/2ศ 2.1     ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3  ,  ป.2/4  , ป.2/5ศ 2.2      
                       ป.2/1  , ป.2/2 

ศ 3.1     ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3  ,  ป.2/4  , ป.2/5 

ศ 3.2     ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3 

รวมทั้งสิ้น  25  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
      ศ 12101  ศิลปะ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                เวลา  40  ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

ชั่วโมง 
น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระทัศนศิลป์ 20 30 

1. รูปร่าง รูปทรงและ
พ้ืนผิว 
รอบตัว 

ศ 1.1 ป 2/1 
ศ 1.1 ป 2/2 
ศ 1.1 ป 2/3 
ศ 1.1 ป 2/4 

- รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
- งานทศันธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น 
สี รูปร่าง  รูปทรง 
- การสร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดย 
เน้นเส้น รูปร่าง 
- ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
สร้างงานทัศนศิลป์  3  มิติ 

7 10 

2. สร้างสรรค์งานศิลป์ ศ 1.1 ป 2/5 
ศ 1.1 ป 2/6 
ศ 1.1 ป 2/7 
ศ 1.1 ป 2/8 
 

- การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ 
ฉีกกระดาษ 
- การวาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว 
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและ 
เพ่ือนบ้าน 
- การเลือกงานทัศนศิลป์ และ
บรรยาย 
ถึงสิ่งที่มองเห็นรวมทั้งเนื้อหา
เรื่องราว 
- การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบ
โครงสร้างเคลื่อนไหว 
 

7 10 

3. งานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่นและ
ชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 

ศ 1.2 ป 2/1 
ศ 1.2 ป 2/2 

- ความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบ 
เห็นในชีวิตประจำวัน 
- งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆใน 
ท้องถิ่น 

6 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

ชั่วโมง 
น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระดนตรี 10 30 
 

4. 
กำเนิดเกิดเป็นเสียง ศ 2.1 ป 2/1 

ศ 2.1 ป 2/2 
- การจำแนกแหล่งกำเนิดของเสียง 
ที่ได้ยิน 
- การจำแนกคุณสมบัติของเสียง 

3  
10 

5. การขับร้องและเคาะ
จังหวะ 

ศ 2.1 ป 2 /3 
ศ 2.1 ป 2/4 

- การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่าง 
กายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 
-การร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับ
วัย 

4 
 
 
 

10 

6. ดนตรีในท้องถิ่น ศ 2.1 ป 2/5 
ศ 2.2 ป 2/1 
ศ 2.2 ป 2/2 

- การบอกความหมายและ
ความสำคัญ 
ของเพลงที่ได้ยิน 
- ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียง
เครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น 
- การแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
ดนตรีในท้องถิ่น 

3 10 

สาระนาฎศิลป์ 10 40 

7. การแสดงนาฎศิลป์
เบื้องต้น 

ศ  3.1 ป 2/1 
ศ 3.1 ป 2/2 
ศ 3.1 ป 2/3 
ศ 3.1 ป 2/4 
ศ 3.1 ป 2/5 
 

- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ 
- การแสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อน 
อารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ 
- การแสดงท่าทาง เพื่อสื่อ
ความหมาย 
แทนคำพูด 
- การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ
อย่างสร้างสรรค์ 
- มารยาทในการชมการแสดง 

5 20 

8. การละเลน่พื้นบ้าน ศ 3.2 ป 2/1 
ศ 3.2 ป 2/2 
ศ 3.2 ป2/3 

- เล่นการละเล่นพืน้บา้น 
- การเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการ 
ละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการ 
ดำรงชีวิตของคนไทย 
- สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการ 
ละเล่นพื้นบ้าน 

5 20 

รวมตลอดปี 40 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ตัวชีวั้ด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
สาระที่ 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 1.บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 
•รูปร่าง รูปทรงใน 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและงาน 
ทัศนศิลป์ 

- การดำรงชีวิต 
- การประกอบ
อาชีพ 
- ศิลปวัฒนธรรม 

2.ระบุ วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน 
เมื่อชมงานทัศนศิลป์ 

•วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงาน
ทัศนศิลป์ประเภทงานวาด งานปั้น 
งานพิมพ์ภาพ 

- เชือก ก้านกล้วย 
ใบไม้ 
ดินเหนียว 

3.จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รปูทรง  
และพ้ืนผิว 

•เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงาน 
ทัศนศิลป์ 

- ทุ่งนา 
- ทะเล 

4.วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว • การวาดภาพระบายสี สิ่งของ
รอบตัว  ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสี
โปสเตอร์ 

- การดำรงชีวิต 
- การประกอบ
อาชีพ 
 

7.บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและ
วัสดุ อุปกรณ์ 

•วัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิควิธีการใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ 

- เชือก , ใบไม้ 
- วัสดุหาได้ใน
ท้องถิ่น 

8.ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง 

•การแสดงความคิดเห็นในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง 

- ประวัติความ
เป็นมา 
- ศิลปวัฒนธรรม 

9.ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ
ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ 

•การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ - ภูมิปัญญา 
- ทรัพยากร 

10.บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง               
ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้าน
และโรงเรียน 

•รูปร่าง  รูปทรง  ในงานออกแบบ - การดำรงชีวิต 
- สังคม 
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สาระท่ี 1  ทศันศลิป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 1.เล่าถึงที่มาของงาน 

ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
•ที่มาของงานทัศนศิลป์ 
ในท้องถิ่น 

- ประวัติความเป็นมา 
- การดำรงชีวิต 
- วัฒนธรรม 
- ภูมิปัญญา 
- ศิลปะ 

2.อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

•วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้าง
งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

- เศษวัสดุในท้องถิ่น 
 

 
 

สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอด 
 ความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ป.3 1.ระบุรูปร่างลักษณะ 

ของเครื่องดนตรีที่ 
เห็นและได้ยินใน 
ชีวิตประจำวัน 

•รูปร่างลักษณะของ 
เครื่องดนตรี 
•เสียงของเครื่องดนตรี 

- ดนตรีพื้นบ้าน 
- ภูมิปัญญา 

2.ใช้รูปภาพหรือ 
สัญลักษณ์แทนเสียง 
และจังหวะเคาะ 
 

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

- ทรัพยากร 
- ศิลปวัฒนธรรม 

3.บอกบทบาทหน้าที่ 
ของเพลงที่ได้ยิน 
 

•บทบาทหน้าที่ของบทเพลงสำคัญ 
- เพลงชาติ 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 
- เพลงประจำโรงเรียน 

- ประวัติความเป็นมา 
- สังคม 

4.ขับร้องและบรรเลง 
ดนตรีง่าย ๆ 
 

•การขับร้องเดี่ยวและหมู่ 
•การบรรเลงเครื่องดนตรี 
ประกอบเพลง 

- ศิลปวัฒนธรรม 
- ทรัพยากร 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 5.เคลื่อนไหวท่าทาง 

สอดคล้องกับอารมณ์ 
ของเพลงที่ฟัง 

•การเคลื่อนไหวตาม 
อารมณ์ของบทเพลง 

- การดำรงชีวิต 

6.แสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับ
ร้องของตนเองและผู้อื่น 
 

• การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงร้องและเสียงดนตรี 
- คุณภาพเสียงร้อง 
- คุณภาพเสียงดนตรี 

- วัฒนธรรม 
- สังคม 

7.นำดนตรีไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันหรือ 
โอกาสต่าง ๆ ได้อย่าง 
เหมาะสม 
 

•การใช้ดนตรีในโอกาส 
พิเศษ 
- ดนตรีในงานรื่นเริง 
- ดนตรีในการฉลองวันสำคัญของ
ชาติ 

- ทรัพยากร 
- สังคม 
- ศิลปวัฒนธรรม 

- ภูมิปัญญา 

 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 1.ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์            

ของดนตรีในท้องถิ่น 
•เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น 
- ลักษณะเสียงร้องของดนตรี 
ในท้องถิ่น 
- ภาษาและเนื้อหาในบทร้อง 
ของดนตรีในท้องถิ่น 
- เครื่องดนตรีและวงดนตรี 
ในท้องถิ่น 

- ประวัติความเป็นมา 
- สังคม 
- ทรัพยากร 
- การประกอบอาชีพ 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.ระบุความสำคัญและประโยชน์ของ
ดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 
 

•ดนตรีกับการดำเนินชีวิตใน
ท้องถิ่น 
- ดนตรีในชีวิตประจำวัน 
- ดนตรีในวาระสำคัญ 

- การดำรงชีวิต 
- ภูมิปัญญา 
- ศิลปวัฒนธรรม 
- ประเพณี 

 
 
 
 
 



24 
 

สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 : เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 1.สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวใน

รูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ 
 

•การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ 
- รำวงมาตรฐาน 
- เพลงพระราชนิพนธ์ 
- สถานการณ์สั้น ๆ 
- สถานการณ์ท่ีกำหนดให้ 

- ศิลปวัฒนธรรม 
- ภูมิปัญญา 

2.แสดงท่าทางประกอบเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์ 
 

•หลักและวิธีการปฏิบัติ 
นาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่าสื่ออารมณ์ 
ของมนุษย์ 
- การฝึกนาฎยศัพท์ใน 
ส่วนขา 

- การดำรงชีวิต 
- การประกอบอาชีพ 

3.เปรียบเทียบบทบาท 
หน้าที่ของผู้แสดง 
และผู้ชม 

•หลักในการชมการ 
แสดง 
- ผู้แสดง 
-  ผู้ชม 
- การมีส่วนร่วม 

- ประวัติความเป็นมา 
- ศิลปะ 
- ประเพณี 
- วัฒนธรรม 

4.มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การแสดงที่เหมาะสมกับวัย 

- สังคม 

5.บอกประโยชน์ของ 
การแสดงนาฏศิลป์ 
ในชีวิตประจำวัน 

•การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ 

- การดำรงชีวิต 
- วัฒนธรรม 
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สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.2  : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ 
 เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
  

ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 1.เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็น 

ในท้องถิ่น 
•การแสดงนาฏศิลป์ 
พ้ืนบ้านหรือท้องถิ่นของตน 

- ประวัติความเป็นมา 
- วัฒนธรรม 

2.ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ 

•การแสดงนาฏศิลป์ 
ลักษณะเอกลักษณ์ 

- ภูมิปัญญาท้อง 
- ศิลปะ 

3.อธิบายความสำคัญของการแสดง
นาฏศลิป์ 

•ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์สิ่งที่
เคารพ 

- ประวัติความเป็นมา 
- การดำรงชีวิต 
- ภูมิปัญญา 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
ศ 13101 ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       เวลา 40 ชั่วโมง                                                

 
อธิบายความหมายทัศนศิลป์   ทัศนธาตุ   แสดงความคิดเห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   จินตนาการ   

ความประทับใจในทัศนศิลป์   เทคนิคการใช้ทัศนธาตุ   สร้างงานทัศนศิลป์   ความรู้   ความงามในทัศนศิลป์    
การถ่ายทอดวิธีการต่าง ๆ ในสื่อความหมายการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์   การเก็บรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
มีความรับผิดชอบ   การนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำวัน 

รับรู้ถึงความสำคัญ   ลักษณ์ของศิลปะในท้องถิ่นและศิลปะไทย   พึงพอใจและยอมรับในศิลปะประจำ
ท้องถิน่ของตน   ถ่ายทอดและปฏิบัติงานทัศนศิลป์ของท้องถิ่นของตนศิลปะไทยและรักษาไว้ 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีสากล   เครื่องดนตรี
ไทยและเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านเป็นรายบุคคลและเป็นวง   หลักการขับร้องฝึกปฏิบัติในการขับร้องเพลงไทย   เพลง
สากล   เพลงไทยลูกทุ่ง   เพลงพ้ืนบ้าน   การดูแลและการเก็บรักษาดูแลเครื่องดนตรีอย่างปลอดภัย   และการฟัง
วิเคราะห์ 5 ประการของดนตรี การประยุกต์นำไปใช้แต่ละสาระการเรียนรู้    บูรณาการและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันนาฏศิลป์ 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นและละครสร้างสรรค์ด้านการแสดง
จังหวะ   ภาษาท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น   ฝึกทักษะการแสดง   การสังเกต   การเคลื่อนไหวตามรูปแบบ   และตาม
จินตนาการ   ฝึกทักษะทางนาฏศิลป์รูปแบบต่าง   ๆ  การประดิษฐ์ท่ารำ   วิเคราะห์รูปแบบการจัดการแสดงละคร   
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม   เพ่ือบ่งบอกถึงค่านิยม   ความสำคัญเพ่ือให้เกิดคุณธรรม   จริยธรรม   
ความรัก   ความชื่นชมตามความถนัด   ความสนใจอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม   ยอมรับและแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล  ภูมิใจในการสืบทอดวัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิน่และภูมิปัญญาไทย   นำความรู้บูรณาการกับการ
เรียนรู้ให้เชื่อมโยง   สอดคล้องกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
รหสัตัวช้ีวัด   
ศ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10    
ศ 1.2 ป.3/1, ป.3/2   
ศ 2.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7   
ศ 2.2 ป. 3/1, ป.3/2 
ศ 3.1ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5   
ศ 3.2 ป. 3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 
รวมทั้งหมด   29 ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างรายวิชา 
 
      ศ 13101  ศิลปะ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                เวลา  40  ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระทัศนศิลป์ 20 40 
1 ศิลปะในธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ศ.1.1  ป.3/1 
ศ.1.1  ป.3/3 
 
 

•   รูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 
•  เส้น สี รูปร่าง รูปทรง 
พ้ืนผิว ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

3 
 
 
 

5 

2 ศิลปะในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ศ.1.1  ป.3/2 
ศ.1.1  ป.3/5 
 
 

•  วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงาน
ทัศนศลิป์ประเภทงานวาด 
งานปั้น งานพิมพ์ภาพ 
•   การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงาน
ปัน้ 

3 5 

3 สร้างสรรค์งานศิลป์ ศ 1.1 ป.3/4 
 
 
 
 

•   การวาดภาพระบายสี 
สิ่งของรอบตัว                    
ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสี
โปสเตอร์ 
 

2 
 
 

5 

ศ 1.1 ป.3/6 •   การใช้เส้น  รูปร่าง  
รูปทรง  สี  และพ้ืนผิว 
วาดภาพถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึก 

2 5 

4 สร้างสรรค์งานศิลป์ ศ 1.1 ป.3/7 •   วัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิค
วิธีการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์วัสดุ อุปกรณ์ 

4 5 

5 สร้างสรรค์งานศิลป์ ศ 1.1 ป.3/8 
 
 
ศ 1.1 ป.3/9 

•   การแสดงความคิดเห็นใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง 
•   การจดักลุม่ของภาพตาม
ทัศนธาตุ 
 
 

2 
 
 
 

5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

6 สร้างสรรค์งานศิลป์ ศ1.1 ป3/10 •   รูปร่าง  รูปทรง  ในงาน
ออกแบบ 

2 5 

7 งานศิลป์ถิ่นไทย ศ 1.2 ป.3/1 
 
ศ 1.2 ป.3/2 

•   ทีม่าของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 
•   วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

 
 

2 

5 

สาระดนตรี 
 

10 35 

8 ลักษณะและเสียงของเครื่อง
ดนตรี 

 
ศ 2.1 ป.3/1 

•รูปร่างลักษณะของเครื่อง
ดนตรี 

•เสียงของเครื่องดนตรี 

1 5 

9 โน้ตดนตรี ศ 2.1 ป.3/2 •สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติ
ของเสียง (สูง-ต่ำ  ดัง-เบา 
ยาว-สั้น) 
•สัญลักษณ์แทนรูปแบบ
จังหวะ 

2 5 

10 เพลงพาเพลินใจ ศ 2.1 ป.3/3 •บทบาทหน้าที่ของบทเพลง
สำคัญ 
- เพลงชาติ 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 
-เพลงประจำโรงเรียน 

2 
 

5 

11 ทักษะการขับร้องและการ
บรรเลง 

ศ 2.1 ป.3/4 
 
ศ 2.1 ป.3/5 

•การขับร้องเดี่ยวและหมู่ 
•การบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง 
•การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ 

1 5 

12 การฟังและการวิเคราะห์
เพลง 

ศ 2.1 ป.3/6 •การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงร้องและ
เสียงดนตรี 
- คุณภาพเสียงร้อง 
- คุณภาพเสียงดนตรี 

1 5 

13 ดนตรีในชีวิตประจำวัน ศ 2.1 ป3/7 
ศ 2.2 ป3/2 
 

•การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ 
- ดนตรีในงานรื่นเริง 
-ดนตรีในการฉลองวันสำคัญ
ของชาติ 

2 5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

   •  ดนตรีกับการดำเนินชีวิต
ในท้องถิ่น 
-ดนตรีในชีวิตประจำวัน 

-ดนตรีในวาระสำคัญ 

  

14 ดนตรีในท้องถิ่น ศ 2.2 ป.3/1 •  เอกลักษณ์ของดนตรีใน
ท้องถิน่ 
- ลักษณะเสียงร้องของดนตรี
ในท้องถิ่น 
- ภาษาและเนื้อหาในบทร้อง
ของดนตรีในท้องถิ่น 
- เครื่องดนตรีและวงดนตรีใน
ท้องถิ่น 

1 5 

สาระนาฏศิลป์ 
 

10 25 

15 หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 

ศ 3.1 ป.3/2 •  หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่าสื่ออารมณ์
ของมนุษย์ 
- การฝึกนาฎยศัพท์ในส่วนขา 

2 5 

16 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว ศ 3.1 ป.3/1 
 
 
 
 
 
ศ 3.1 ป.3/2 

•  การเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
- รำวงมาตรฐาน 
- เพลงพระราชนิพนธ์ 
- สถานการณ์สั้น ๆ 
- สถานการณ์ท่ีกำหนดให้ 
•  หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่าสื่ออารมณ์
ของมนุษย์ 
- การฝึกนาฎยศัพท์ในส่วนขา 

2 5 

17 นาฏศิลป์พื้นเมือง ศ 3.2 ป.3/1 
 

•  การแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนบ้านหรือท้องถิ่นของตน 
 
 

2 5 



30 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

18 การแสดงนาฏศิลป์ไทย ศ 3.1 ป.3/3 
ศ 3.1 ป.3/4 
 
 
 
 

•  หลักในการชมการแสดง 
- ผู้แสดง 
- ผู้ชม 
- การมีส่วนร่วม 

1 2 

ศ 3.2 ป.3/2 
 
 
ศ 3.2 ป.3/3 

•  การแสดงนาฏศิลป์ 
ลักษณะ 
เอกลักษณ์ 
•  ที่มาของการแสดง
นาฏศิลป์ 
- สิ่งที่เคารพ 

 
 
 

2 

3 

 
19 

บูรณาการนาฏศิลป์กับกลุ่ม
สาระอ่ืน 

ศ 3.1 ป3/5 
 

•  การบูรณาการนาฏศิลป์
กับสาระ                การ
เรียนรู้อื่น ๆ 

 
1 

5 

รวมตลอดปี/ภาค 40 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

 คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด   ต่องานศิลปะ             อย่างอิสระชื่นชม     
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.4 1. เปรียบเทียบรูปลักษณะ

ของรปูร่าง รูปทรง  
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม               
และงานทัศนศิลป์ 

 

•  รูปร่าง รูปทรง          ใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 
 

 

2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์
ของมนุษย์ 

• อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น  และ
วรรณะเย็น 

 

 

3. จำแนกทัศนธาตุของสิ่ง
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และ  
พ้ืนที่ว่าง 

• เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว 
และพ้ืนที่ว่าง 
ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 
 

 

4. มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุ อุปกรณส์รา้งสรรค์งาน
พิมพ์ภาพ 
 

•  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงาน 
พิมพ์ภาพ 
 

 

  5.มีทักษะพื้นฐานในการใช้
วัสดุ  อุปกรณ์สร้างสรรค์
งานวาดภาพระบายสี 
 

•  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการวาด
ภาพระบายสี 
 

 

6.บรรยายลักษณะของภาพ
โดยเน้น เรื่องการจัดระยะ 
ความลึก น้ำหนักและแสง
เงาในภาพ 
 

•การจัดระยะ    ความลึก  
น้ำหนักและแสงเงา  ในการวาด
ภาพ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.4 7. วาดภาพระบายสี โดยใช้

สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะ
เย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ 

 

•  การใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สี
วรรณะเย็น วาดภาพถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ 

 

 

8. เปรียบเทียบความคิด
ความรู้สึก  ที่ถ่ายทอดผ่าน
งานทัศนศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอ่ืน 

 

•  ความเหมือนและความแตกต่าง
ในงานทัศนศิลป์ความคิดความรู้สึก
ที่ถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ 

 

 

9.  เลือกใช้วรรณะสีเพ่ือ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก
ในการสร้างงานทศันศิลป์ 

•  การเลือกใช้วรรณะสีเพ่ือ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 
 

 

 
 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.4 1. ระบุ และอภิปราย 

เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ใน
เหตุการณ์ และงานเฉลิม
ฉลอง ของวัฒนธรรม ใน
ท้องถิ่น 
 

•  งานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรม
ท้องถิน่ 

 

 

2.บรรยายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

 

•  งานทศันศลิป์  จากวัฒนธรรม
ต่าง ๆ 
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สาระท่ี 2  ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1 : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ ดนตรี  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด 
 ต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.4 

 
 
 

1.บอกประโยคเพลงอย่าง
ง่าย 

 

•  โครงสร้างของบทเพลง 
- ความหมายของ 
- ประโยคเพลง 
-การแบ่งประโยคเพลง 

 

 

2.จำแนกประเภทของเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ ในเพลงที่ฟัง 
 
 

• ประเภทของเครื่องดนตรี 
•เสียงของเครื่องดนตรี 
แต่ละประเภท 

 

3.ระบุทิศทางการเคลื่อนที่
ขึ้น – ลง  ง่าย ๆ ของ
ทำนอง รูปแบบจังหวะ และ
ความเร็ว  ของจังหวะใน
เพลง ที่ฟัง อ่าน เขียน โน้ต
ดนตรีไทย และสากล 
 

•  การเคลื่อนที่ข้ึน – ลง ของ
ทำนอง 
•  รูปแบบจังหวะของทำนอง 
จังหวะ 
•  รูปแบบจังหวะ 
•  ความช้า – เร็วของจังหวะ 
 

 

4.อ่านเขียน โน้ตดนตรีไทย
และสากล 
 

•  เครื่องหมายและ 
สัญลักษณ์ทางดนตรี 
   - กุญแจประจำหลัก 
   - บรรทัดห้าเส้น 
   - โน้ตและเครื่องหมายหยุด 
   - เส้นกั้นห้อง 
•  โครงสร้างโน้ตเพลงไทย 
- การแบ่งห้อง      

          การแบ่งจังหวะ  
 

 

5.ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่
เหมาะสมกับตนเอง 
 

•  การขับร้องเพลง  ในบันไดเสียง
ที่เหมาะสมกับตนเอง 
 

 

6. ใช้และเก็บเครื่องดนตรี
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

•  การใช้และการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี ของตน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
7.ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ใน
การสื่อเรื่องราว 

•  ความหมายของเนื้อหาในบท
เพลง 

 
สาระท่ี 2  ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.2 :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.4 1.บอกแหล่งที่มาและ

ความสัมพันธ์             ของ
วิถีชีวิตไทย  ที่สะท้อนใน
ดนตรี               และเพลง
ท้องถิ่น 
 

• ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับ
ผลงานดนตรี 
- เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลง

กับวิถีชีวิต 
- โอกาสในการบรรเลง

ดนตรี 
 

 

2.ระบุความสำคัญในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม

ทางดนตรี 

•  การอนุรักษ์วัฒนธรรมทาง
ดนตรี 
- ความสำคัญและความ

จำเป็นในการอนุรกัษ์ 
แนวทางในการอนุรักษ์ 

 

 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 : เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้  ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.4 1.ระบุทักษะพ้ืนฐานทาง 
นาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อ
ความหมายและอารมณ์ 

 

• หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์ 
- การฝึกภาษาท่า 
- การฝึกนาฏยศัพท์ 

 

2.ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราว 
 
 

• การใช้ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและ
เพลงพระราชนิพนธ์ 
• การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำ
ประกอบจังหวะพ้ืนเมือง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.4 3.แสดงการเคลื่อนไหว ในจังหวะ
ต่าง ๆ ตามความคิดของตน 
 

• การใช้ศัพท์ทางการละครใน
การถ่ายทอดเรื่องราว 
 

 

4.แสดงนาฏศิลป์ เป็น คู่ และหมู่ 
 

• การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่
และหมู่ 
- รำวงมาตรฐาน 

ระบำ 

 

5.เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง 
โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและ
ลักษณะเด่นของตัวละคร 
 

• การเล่าเรื่อง 
- จุดสำคัญ   

ลักษณะเด่นของตัวละคร     

 

 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ 
 เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.4 1.อธิบายประวัติความเป็นมา
ของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดง
อย่างง่าย ๆ 

• ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
 

 

2.เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น 

•  ที่มาของ ชุดการแสดง 
 

 

3.อธิบายความสำคัญของการ
แสดงความเคารพในการเรียน
และการแสดงนาฏศิลป์ 
 

• การชมการแสดง 
- นาฏศิลป์  
-  การแสดงของท้องถิ่น 

 

 

4.ระบุเหตุผลที่ควรรักษา และ
สืบทอด               การแสดง
นาฏศิลป์ 
 

• ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
      -    การทำความเคารพก่อน
เรียนและก่อนแสดง 
• ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
      -    คุณค่า 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ศ 14101  ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4       . เวลา 80 ชัว่โมง                                                

 
สังเกต รับรู้ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวและถ่ายทอดสิ่งที่รับรู้เป็นงานทัศนศิลป์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน อย่าง

ถูกต้อง เปรียบเทียบรูปร่าง  รูปทรง  จำแนกเส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  พ้ืนผิว  และพ้ืนที่ว่างของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและจากวัฒนธรรมต่างๆ ปฏิบัติงานทัศนศิลป์ด้วยความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 

รู้โครงสร้างของบทเพลง  จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี  ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง องทำนอง  
รูปแบบจังหวะ  ความเร็วของจังหวะเพลง  อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่
เหมาะสม  การใช้ ดูแล และเก็บรักษา เครื่องดนตรี  บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี  
ระบุวิธีอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี สนใจและเห็นคุณค่าดนตรีท้องถิ่น ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

รับรู้ ความรู้ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละคร สื่อความหมายและอารมณ์  ใช้ภาษาท่าและ  
นาฏยศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราวประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง  แสดงรำวงมาตรฐาน  ระบำ  
ประดิษฐ์ท่ารำประกอจังหวะเพลง  เล่าจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละครในการแสดง  สามารถ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวท่าทาง ลีลา ความงดงาม อย่างอิสระเพ่ือสื่อความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของ
การแสดงนาฏศิลป์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ศ  1.1 ป.4/1-9,  ศ 1.2 ป.4/1-2 , ศ 2.1 ป.4/1-7 , ศ 2.2 ป.4/1-2 , ศ 3.1 ป.4/1-5 ,             
ศ 3.2 ป.4/1-4 

 
รวมทั้งสิ้น 29  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
      ศ 14101  ศิลปะ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                เวลา  80  ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระทัศนศิลป์ 40 40 
1 พ้ืนฐานงาน

ศิลป์ 
ศ1.1ป.4/1 
ศ1.1ป.4/2 
ศ1.1ป.4/3 
ศ1.1ป.4/6 

∙  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
∙อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น  และ
วรรณะเย็น 
∙เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว 
และพ้ืนที่ว่างในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
∙การจัดระยะความลึก  น้ำหนัก
และแสงเงา ในการวาดภาพ 

15 15 

2 สร้างสรรค์
งานศิลป์ 

ศ1.1ป.4/4 
ศ1.1ป.4/5 
ศ1.1ป.4/7 
ศ1.1ป.4/8 
ศ1.1ป.4/9 

∙การใช้วัสดุ  อุปกรณ์สร้างงาน
พิมพ์ภาพ 
∙การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการวาด
ภาพระบายสี 
∙การใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สี
วรรณะเย็น วาดภาพถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ 
∙  ความเหมือนและความ
แตกต่างในงานทัศนศลิป์ความคิด
ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในงาน
ทัศนศิลป์ 
∙  การเลือกใช้วรรณะสีเพ่ือ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก 

15 20 

3 งานศิลป์กับ
วัฒนธรรม ศ1.2ป.4/1 

ศ1.2ป.4/2 

งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นงานทัศนศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

10 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระดนตรี 20 30 
4 เครื่องดนตรี ศ2.1ป4/2 

ศ2.1ป4/6 
ประเภทของเครื่องดนตรี 
∙เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภท 
∙  การใช้และการดูแลรักษา
เครือ่งดนตรี ของตน 

5 10 

5 
 

ทักษะดนตรี ศ2.1ป4/1 
ศ2.1ป4/3 
ศ2.1ป4/4 
ศ2.1ป4/5 
ศ2.1ป4/7 

โครงสร้างของบทเพลง 
-ความหมายของประโยคเพลง 
-การแบ่งประโยคเพลง 
∙  การเคลื่อนที่ขึ้น – ลงของ
ทำนอง 
∙  รปูแบบจังหวะของทำนอง
จังหวะ 
∙  รูปแบบจังหวะ 
∙  ความช้า – เร็วของจังหวะ 
∙  เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี 
-กุญแจประจำหลัก    
- บรรทัดห้าเส้น 
-โน้ตและเครื่องหมายหยุด  
-เส้นกั้นห้อง 
∙  โครงสร้างโน้ตเพลงไทย 
-การแบ่งห้อง      
-การแบ่งจังหวะ 
∙  การขับร้องเพลงในบันไดเสียง
ที่เหมาะสมกับตนเอง 
∙  ความหมายของเนื้อหาในบท
เพลง 

10 10 

6 ดนตรีกับ
มรดกทาง
วัฒนธรรม 

ศ2.2ป4/1 
ศ2.2ป4/2 

ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับ
ผลงานดนตรี 

-เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถี
ชีวิต 
 

5 10 
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หน่วยที่ 
ชือ่หน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

   

-โอกาสในการบรรเลงดนตรี 
∙ การอนุรักษ์วัฒนธรรมทาง
ดนตรี 
-ความสำคัญและความจำเป็นใน
การอนุรักษ์ 
-แนวทางในการอนุรักษ์ 

  

สาระนาฏศิลป์ 20 30 
7 นาฏศิลป์กับ

วัฒนธรรมไทย 
ศ3.1ป4/3 
ศ3.1ป4/4 
ศ3.2ป4/1 
ศ3.2ป4/2 
ศ3.2ป4/3 

การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำ
ประกอบจังหวะพ้ืนเมือง 
∙การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่
และหมู่ 
รำวงมาตรฐาน 
ระบำ 
∙ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
∙ที่มาของชุดการแสดง 
∙การชมการแสดง 
➢นาฏศิลป์   
➢การแสดงของท้องถิ่น 

11 10 

8 การแสดง
นาฏศลิป์กบั
การละคร 

ศ3.1ป4/1 
ศ3.1ป4/2 
ศ3.1ป4/5 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ 
-การฝึกภาษาท่า 
-การฝึกนาฏยศัพท์ 
∙การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
ประกอบเพลงปลุกใจและเพลง
พระราชนิพนธ์ 
∙การใช้ศัพท์ทางการละครในการ
ถ่ายทอดเรื่องราว 

6 10 

9 ความเป็นมา
และคุณค่า
ของนาฏศิลป์
ไทย 

ศ3.2ป4/1 
ศ3.2ป4/4 

ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
∙ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
-การทำความเคารพก่อนเรียน
และก่อนแสดง 
∙ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 
คุณค่า 

3 10 

รวมตลอดปี/ภาค 80 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 :  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 

งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด   ต่องานศิลปะ อย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.5 1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ

ตำแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆ ที่
ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ 

 

•  จังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  
ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

 

 

2. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการที่ต่างกัน 
 

• ความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ 
 

 

3. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของ
แสงเงา น้ำหนัก และวรรณะ
สี 
 

•แสงเงา  น้ำหนัก และวรรณะ
สี 
 

 

4. สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดิน
น้ำมัน หรือดินเหนียว โดย
เน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 
 

•การสร้างงานปั้นเพ่ือถ่ายทอด
จินตนาการด้วยการใช้ดินน้ำมัน
หรือ ดินเหนียว 
 

 

5. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดย
เน้น การจัดวางตำแหน่งของ
สิ่งต่าง ๆ  ในภาพ 
 

•  การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 
 

 

 6. ระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และการสื่อ
ความหมายในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง และบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 

•  การจัดองค์ประกอบศิลป์และ
การสื่อความหมาย  ในงาน
ทัศนศิลป์ 
 
 
 

 

 



41 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.5 7. บรรยายประโยชน์และ

คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิต
ของคนในสังคม 

 

•  ประโยชน์และคุณค่าของงาน
ทัศนศลิป์ 

 

 

 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 

       งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.5 1. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับ

ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือ
นิทรรศการศิลปะ 

 

•  ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์ 

 

 

2. อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์                ที่
สะท้อนวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญา                           
ในท้องถิ่น 

 

•  งานทัศนศิลป์ ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

 

 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์ ดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.5 1. ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลง 
ที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ 

 

•  การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วย
องค์ประกอบดนตรี 
- จังหวะกับอารมณ์ของบท

เพลง 
- ทำนองกับอารมณ์ของบท

เพลง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.5 2. จำแนกลักษณะ ของเสียงขับร้อง
และเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ 
 

•  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่ม 
ต่าง ๆ 
•  ลักษณะเสียงของวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ 
 

 

3. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและ
สากล 5 ระดับเสียง 
 

•  เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ดนตรี 
- บันไดเสียง 5 เสียง 

Pentatonic scale 
- โน้ตเพลงในบันไดเสียง      

5 เสียง Pentatonic scale 
 

 

4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ 
และทำนอง 
 

• การบรรเลงเครื่องประกอบ
จังหวะ 
• การบรรเลงทำนองด้วย          
เครื่องดนตรี  

 

5. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากล
หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสม
กับวัย  

• การร้องเพลงไทยในอัตรา
จังหวะสองชั้น 
• การร้องเพลงสากล หรือ         
ไทยสากล 
• การร้องเพลงประสานเสียงแบบ 
Canon  Round 
 

 

6. ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยค
เพลง 
 

•  การสร้างสรรค์ประโยคเพลง
ถาม-ตอบ 
 

 

7. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการ
แสดงออกตามจินตนาการ 
 

•การบรรเลงดนตรีประกอบ
กิจกรรมนาฏศิลป์ 
•  การสร้างสรรค์เสียง
ประกอบการเล่าเรื่อง 

 

 
 
 
 
 



43 
 

 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีทีเ่ป็น 
  มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.5 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

 

• ดนตรีกับงานประเพณี 
- บทเพลงในงานประเพณี            

ในท้องถิ่น 
- บทบาทของดนตรีในแต่ละ

ประเพณี 
 

 

2.อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

• คุณค่าของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรม 
- คุณค่าทางสังคม 
- คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

 

 

 
 

สาระท่ี 3  นาฏศิลป ์

มาตรฐาน ศ 3.1 : เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์  อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ ์
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ใน    
  ชีวิตประจำวัน 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.5 1.บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์ 
 

• องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 
- จังหวะ  ทำนอง  คำร้อง  
- ภาษาท่านาฏยศัพท์ 
- อุปกรณ์ 

 

 

2.แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือ
เรื่องราวตามความคิดของตน 
 

• การประดิษฐ์ท่าทางประกอบ
เพลง             หรือท่าทาง
ประกอบเรื่องราว 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.5 3. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้
ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อ
ความหมายและการแสดงออก 
 

• การแสดงนาฏศิลป์ 
- ระบำ   
- ฟ้อน  
- รำวงมาตรฐาน 

 

 

4. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียน                 
เค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ 
 

• องค์ประกอบของละคร 
- การเลือกและเขียน 

      เค้าโครงเรื่อง   
- บทละครสั้น ๆ 

 

 

5.เปรียบเทียบการแสดงนาฏศลิป์
ชุดต่าง ๆ 
 

• ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุด
ต่าง ๆ 
• หลักการชมการแสดง   
• การถ่ายทอดความรู้สึกและ
คุณค่าของการแสดง 

 

6.บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชม 
การแสดง 

 

 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป ์

 
มาตรฐาน ศ 3.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ 
  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

 1.เปรียบเทียบการแสดง
ประเภท ต่าง ๆ ของไทย ในแต่
ละท้องถิ่น 

 

• การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ   
การแสดงพ้ืนบ้าน 

 

• การแสดง
นาฏศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ 
การแสดงพ้ืนบ้าน 

 
 2.ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ 

นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี 

• การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ-
-การแสดงพ้ืนบ้าน 

• การแสดง
นาฏศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ 
-การแสดงพ้ืนบ้าน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ศ 15101  ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5        เวลา 80 ชั่วโมง                                                

 
สังเกต รับรู้ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวและถ่ายทอดสิ่งที่รับรู้เป็นงานทัศนศิลป์ใช้วัสดุอุปกรณ์   ในการทำงาน 

อย่างถูกต้อง เปรียบเทียบงานศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน  วาดภาพโดยใช้เทคนิค
ของแสงเงา  น้ำหนัก  และวรรณะสี สร้างงานปั้นจากจินตนาการด้วย  ดินน้ำมันหรือดินเหนียว  สร้างงานพิมพ์
ภาพ จัดองค์ประกอบและสื่อความหมายในงาน  ปฏิบัติงานศิลป์ด้วยความสนุกสวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 

รู้โครงสร้างของบทเพลง  จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี  ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น -ลง ของทำนอง  
รูปแบบจังหวะ  ความเร็วของจังหวะเพลง  อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่
เหมาะสม  ระบุวิธีอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี สนใจและ เห็นคุณค่าดนตรีท้องถิ่น ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

รับรู้ ความรู้ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละคร สื่อความหมายและอารมณ์  ใช้ภาษาท่าและ 
นาฏยศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราวประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง  แสดงรำวงมาตรฐาน  ระบำ  
ประดิษฐ์ท่ารำประกอจังหวะเพลง  เล่าจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของ  ตัวละครในการแสดง  สามารถ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวท่าทาง ลีลา ความงดงาม อย่างอิสระเพ่ือ  สื่อความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของ
การแสดงนาฏศิลป์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ศ 1.1  ป.5/1 -3     ศ 1.1  ป.5/4 -7     ศ 1.2  ป.5/1 -2     ศ 2.1 ป.5/1-7     ศ 2.2 ป.5/1-2    
ศ 3.1 ป.5/1-6     ศ 3.1 ป.5/1-2 
 

รวมทั้งสิ้น 26  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 
      ศ 15101  ศิลปะ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                เวลา  80  ชั่วโมง 
 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระทัศนศิลป์ 40 40 
1 ความงามจากเส้น

สี 
ศ 1.1  ป.5/1 -3 จุด  เส้น  น้ำหนักของแสงเงา  

รูปร่าง  รูปทรง  สี  และพ้ืนผิว  
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดภาพต่างๆ  
และเม่ือนำสีมาสร้างสรรค์
ผลงานจะทำให้เกิดความ
สวยงาม  ดึงดูดความสนใจของ
ผู้พบเห็น 

12 10 

2 โลกของทัศนศิลป์ ศ 1.1  ป.5/4 -7 การถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีพบ
เห็นมาสามารถนำมาถ่ายทอด
เป็นภาพวาด  งานปั้น งาน
พิมพ์ภาพ  งานปะติด  และงาน
แกะสลักได้ 

19 20 

3 ศิลปะในชีวิต ศ 1.2  ป.5/1 -2 ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา  
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นสามารถนำมาสร้างสรรค์
เป็นงานศิลปะที่สวยงามได้ 

9 10 

สาระดนตร ี 20 30 
4 เพลงไพเราะ

เสนาะหู 
ศ 2.1 ป.5/1-7 การฟังดนตรีโดยใช้หลักการ   

ที่ถูกต้อง  ทำให้รับรู้ความ
ไพเราะของดนตรีและเข้าใจ
เสียงบรรเลงจากเครื่องดนตรี
ชนิดต่างๆ ได้ การร้องเพลงให้
ไพเราะ  ต้องเรียนรู้หลักการ
ร้องที่ถูกต้อง  และมีการฝึกฝน
อย่างสม่ำเสมอ 

12 15 

5 
 

ดนตรีน่ารู้ ศ 2.2 ป.5/1-2 การถ่ายทอดทางดนตรี สื่อให้
เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่นที่มีคุณค่าทั้งด้านสังคม  
และประวัติศาสตร์ 

8 15 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระนาฏศิลป์ 20 30 
6 นาฏศิลป์ไทยน่า

รู้ 
ศ 3.1 ป.5/1-6 
ศ 3.1 ป.5/1-2 

การแสดงออกทางนาฏศิลป์เป็น
การสื่อความหมาย ความรู้สึก 
มีลักษณะแตกต่างกันไปตาม
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิต 

5 10 

7 นาฏศิลป์ใน
ท้องถิ่น ศ3.2ป.5/1 

ศ3.2ป.5/2 
∙การแสดงนาฏศิลป์ประเภท
ต่าง ๆ การแสดงพ้ืนบ้าน 

∙การแสดงนาฏศลิป์ประเภท
ต่าง ๆการแสดงพ้ืนบ้าน 

5 10 

8 การแสดง
นาฏศิลป์และ
การแสดงละคร 

ศ3.1ป.5/2ศ3.1ป.
5/3ศ3.1ป.5/4ศ
3.1ป.5/5 

การประดิษฐ์ท่าทางประกอบ
เพลงหรือท่าทางประกอบ
เรื่องราว 
∙การแสดงนาฏศิลป์ 
-ระบำ   
-ฟ้อน  
-รำวงมาตรฐาน 
-∙องค์ประกอบของละคร 
-การเลือกและเขียนเค้าโครง
เรื่อง   
บทละครสั้น ๆ 
∙ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุด
ต่าง ๆ 

10 10 

รวมตลอดปี 80 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์วิพากษ์   วิจารณ์ 
 คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ  อย่างอิสระ  ชื่นชม และ 
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.6 1.  ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปราย
เกี่ยวกับการใช้สีคูต่รงขา้มในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 

•  วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรง
ข้าม 

 

 

2.  อธิบายหลักการจัดขนาด
สัดส่วนความสมดุลในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ 

•  หลักการจัดขนาด สัดส่วน
ความสมดุล  ในงานทัศนศิลป์ 
 

 

3.  สร้างงานทัศนศิลป์จาก
รูปแบบ  2 มิติ เป็น3 มิติ โดยใช้
หลักการ  ของแสงเงาและ
น้ำหนัก 

•  งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ 
และ 3  มิติ 
 

 

4.สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้
หลักการเพิ่มและลด 
 

•  การใช้หลักการเพ่ิมและลดใน
การสร้างสรรค์งานปั้น 
 

 

5.สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการ ของรูปและพ้ืนที่ว่าง 
 

•  รูปและพ้ืนที่ว่างในงาน
ทัศนศลิป์ 
 

 

6.  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดย
ใช้  สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาด
สัดส่วน และความสมดุล 
 

•  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
โดยใช้ สีคู่ตรงข้าม  หลักการจัด
ขนาด สัดส่วนและความสมดุล 

 

7.  สร้างงานทัศนศิลป์ 
 บรรยายบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ ที่สะท้อนชีวิตและ
สังคม 

•  การสร้างงานทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ  แผนผัง  และ
ภาพประกอบ 
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สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่ 
 เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ  สากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 1.  บรรยายบทบาทของงาน

ทัศนศิลป์ ที่สะท้อนชีวิตและ
สังคม 
 

•  บทบาทของงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิต และสังคม 
 
 

 

2.  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ          
ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่
มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 

•  อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 
 

 

3.  ระบุ และบรรยายอิทธิพลทา
วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อ
การสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล 

•  อิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นที่มีผล ต่อการสร้างงาน
ทัศนศลิป์ 
 

 

 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด 
 ความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 

1. บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัย
องค์ประกอบดนตรีและศัพท์
สังคตี 
2. จำแนกประเภทและบทบาท
หน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่อง
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
3.อ่าน เขียนโน้ตสากลทำนอง
ง่ายๆ 

•  องค์ประกอบดนตรีและศัพท์
คีต 
•  เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค 
•  บทบาทหน้าที่ของเครื่อง
ดนตรี 
•  ประเภทของเครื่องดนตรี
สากล 
•  เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 4.  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ 

การร้องเพลง ด้นสด  ที่มีจังหวะ  
และทำนองง่าย ๆ 
5.  บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี 
6.  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทำนองจังหวะ การประสานเสียง 
และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง 

•  การร้องเพลงประกอบดนตรี 
•  การสร้างสรรค์รูปแบบ
จังหวะและทำนองด้วยเครื่อง
ดนตรี 
•  การบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อบท
เพลง 
     -  เนื้อหาในบทเพลง 
     -  องค์ประกอบในบทเพลง 
     -  คุณภาพเสียงในบทเพลง 
 

 

 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น 
 มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ  สากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 1.อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย                        

ในประวัติศาสตร์ 
2.จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่
ต่างกัน   
3.อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม                
ต่อดนตรีในท้องถิ่น 

• ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ 
- ดนตรีในเหตุการณ์สำคัญ

ทางประวัติศาสตร์ 
- ดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ 

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตร ี
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สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1: เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ป.6 1. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการ

แสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรือ
อารมณ์ 

• บทบาทและหน้าที่ในงาน
นาฏศิลป์และการละคร  

2. ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรือ
อุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่าง
ง่าย  

• การออกแบบสร้างสรรค์ 
- เครื่องแต่งกาย 

อุปกรณ์ ฉากประกอบการแสดง 
 

3. แสดงนาฏศลิป์และละครง่าย ๆ 
 

 การแสดงนาฏศิลป์และการ
แสดงละคร 
- รำวงมาตรฐาน   
- ระบำ  
- ฟ้อน 
- ละครสร้างสรรค์ 

 

4.  บรรยายความรู้สึกของตนเองที่
มีต่องานนาฏศิลป์และการละคร
อย่างสร้างสรรค์ 

• บทบาทและหน้าที่ใน
งานนาฏศิลป์และการละคร  

5.  แสดงความคิดเห็นในการชม
การแสดง 

• หลักการชมการแสดง 
การวิเคราะห์ ความรู้สึกชื่นชม 

 

6.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่
ประสบ ในชีวิตประจำวัน 

•องค์ประกอบทางนาฏศิลป์
และการละคร  
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สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.2  : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ 
  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 1.  อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญต่อการ

แสดงนาฏศิลป์และละคร 
 

•  ความหมาย ความเป็นมา 
ความสำคัญ ของนาฏศิลป์และ
ละคร 
- บุคคลสำคัญ 
- คุณค่า 

 

2.  ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการ
แสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์
และละคร 

•  การแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร  ในวันสำคัญของโรงเรียน  
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คำอธิบายรายวิชา 
 
ศ 16101  ศิลปะ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        เวลา 80 ชั่วโมง                                                
 
 ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับทัศนธาตุ สีคู่ตรงข้าม การจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล รูปแบบ 2 มิติ 3 
มิต ิ  โดยใช้หลักการของแสงเงา น้ำหนักและงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ รู้และเขา้ใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
ชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น 
 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ์ของบทเพลงที่ขับร้อง 
และบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดที่มีจังหวะ ทำนองง่ายๆ อ่าน เขียนตัวโน้ตไทยและสากลตามทำนองเพลง  รู้และ
เข้าใจเรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน  
เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครง่ายๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถ
ออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และละครกับสิ่งที่ประสบใน
ชีวิตประจำวัน ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี การรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง สีคูต่รงข้าม การจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล รูปแบบ 2 มิติ  3 
มิติ แสง เงา น้ำหนัก องค์ประกอบดนตรี ศัพท์สังคีต ตัวโน๊ต  การแสดงละคร การออกแบบเครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์  เพ่ือให้เกิดความชำนาญ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ 
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1   ป.6/1 , ศ 1.1   ป.6/2 , ศ 1.1   ป.6/3 , ศ 1.1   ป.6/4 , ศ 1.1   ป.6/5 , ศ 1.1   ป.
6/6 ,  

           ศ 1.1   ป.6/7   
ศ 1.2   ป.6/1 , ศ 1.2   ป.6/2  , ศ 1.2   ป.6/3   
ศ 2.1   ป.6/1 , ศ 2.1   ป.6/2 ,  ศ 2.1   ป.6/3 , ศ 2.1   ป.6/4 , ศ 2.1   ป.6/5 , ศ 2.1   ป.

6/6   
ศ 2.2  ป.6/1  , ศ 2.2   ป.6/2 ,  ศ 2.2   ป.6/3   
ศ 3.1   ป.6/1 , ศ 3.1   ป.6/2 ,  ศ 3.1   ป.6/3 , ศ 3.1   ป.6/4 , ศ 3.1   ป.6/5 , ศ 3.1   ป.

6/6   
ศ 3.2   ป.6/1 , ศ 3.2   ป.6/2   

 
 
รวม  27  ตัวชี้วัด 
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การจัดหน่วยการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา 

      ศ 16101  ศิลปะ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                เวลา  80  ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

สาระทัศนศิลป์ 40 40 
1 เรื่อง พ้ืนฐานงาน

ศิลป์ 
ศ 1.1   ป6/1 ป6/2  
ป6/3  
ป6/4 ป6/5 ป6/7  
ศ 1.2  ป6/1 ป6/2  
ป6/3  
 

การวาดภาพระบายสี ต้องมี
ความรู้ทางทัศนธาตุเป็น
พ้ืนฐานสำคัญในการวาดภาพ 
สีเป็นส่วนประกอบของ
ทัศนศิลป์ เมื่อนำมาทดลองสี
ด้วยวิธีการต่างๆ จะได้ภาพที่
สวยงาม 

15 15 

2 เรื่อง สร้างสรรค์
งานศิลป์ 

ศ 1.1   ป6/1 ป6/2  
ป6/3  
ป6/4 ป6/5 ป6/7  
ศ 1.2  ป6/1 ป6/2 
ป6/3  
 

ภาพแบบไทย มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว แตกต่างจากภาพ
สากล ซึ่งการวาดภาพทั้งสอง
แบบหรือการวาดภาพแบบอ่ืน
ต้องใช้ทัศนธาตุ และความคิด
จินตนาการ ในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

20 15 

3 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ศ 1.1   ป6/1 ป6/2 
ป6/3   ป6/4 ป6/5  
ป6/7 ศ 1.2  ป6/1  
ป6/2 ป6/3  
 

ศิลปะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแสดง
ถึงความมีวัฒนธรรม นักเรียน
จึงควรเรียนรู้ความเป็นมา 
และอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป 

5 10 

สาระดนตรี 20 30 
4 เรื่อง เสียงเพลง

ไพเราะ 
ศ 2.1 ป6/1 ป6/2 
6/3  
ป6/4 ป6/5 ป6/6 
ศ2.2   ป6/1 ป6/2  
ป6/3 

การฟังเพลง 
เพ่ือรับรู้ความไพเราะของ
เสียงดนตรีต้องฟังอย่างตั้งใจ
และมีหลักการฟังที่ดี 

6 10 

5 เรื่อง บรรเลงเพลง
สนุก 

ศ 2.1 ป6/1 ป6/2 
6/3 
ป6/4 ป6/5 ป6/6 
ศ2.2   ป6/1 ป6/2  
ป6/3 

การบรรเลง 
ดนตรีให้ไพเราะ ต้องมี
หลักการเล่าที่ถูกวิธีและการ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่
ถูกต้อง 

7 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
( ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

6 เรื่อง ภูมิปัญญาทาง
ดนตรี 

ศ 2.1    ป6/1 ป6/2 
6/3  ป6/4 ป6/5 ป
6/6 
ศ2.2   ป6/1 ป6/2  
ป6/3 
 

ดนตรีมีประวัติความเป็นมา
ยาวนานและมีวิวัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง จึงมีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมควรแก่การศึกษา
และอนุรักษ์ไว้ 

7 10 

สาระนาฏศิลป์ 20 30 
7 เรื่อง การละคร ศ 2.1 ป6/1 ป6/2 

6/3 
ป6/4 ป6/5 ป6/6 
ศ2.2   ป6/1 ป6/2 
ป6/3 
 

การแสดงละครให้ประสบ
ผลสำเร็จต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
ในการแสดงและอาศัยเทคนิค
การแสดงออก รวมถึงการ
สร้างเรื่องในการแสดงที่ดี 
 

5 10 

8 เรื่อง นาฏศิลป์ไทย
เบื้องต้น 

ศ 2.1 ป6/1 ป6/2 
6/3  ป6/4 ป6/5 ป
6/6 
ศ2.2   ป6/1 ป6/2 
ป6/3 
 

ภาษาท่า เป็น 
พ้ืนฐานในการแสดงนาฏศิลป์
ไทย ผู้ที่แสดงภาษาท่าได้ดี  
สามารถสื่ออารมณ์และ
ความหมายให้ผู้อ่ืนรับรู้และ
เข้าใจได้ 
 

5 10 

9 เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ศ 2.1 ป6/1 ป6/2 
6/3 
ป6/4 ป6/5 ป6/6 
ศ2.2   ป6/1 ป6/2  
ป6/3 
 

นาฏศิลป์ไทย 
เป็นการแสดงที่มีเอก
ลักษณะเฉพาะและมีลีลาอ่อน
ช้อยสวยงาม 
 

5 5 

10 เรื่อง ละครไทย วิถี
ไทย 

ศ 2.1 ป6/1 ป6/2 
6/3 
 ป6/4 ป6/5 ป6/6 
ศ2.2   ป6/1 ป6/2 
ป6/3 
 

โขน  เป็นนาฏ 
ศิลปะชั้นสูงแสดงถึงศิลปะที
ทรงคุณค่าต่อวัฒนธรรมไทย
จึงควรเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ให้
คงอยู่ตลอดไป 
 

5 5 

   รวม 80 100 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1    เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่ เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระท่ี 1   ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 :  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
 วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
 ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

1. บรรยาย ความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงกันของงาน
ทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้
ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 
2. ระบุ และบรรยายหลักการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพความกลมกลืน 
และความสมดุล 
3. วาดภาพทัศนียภาพ 
แสดงให้เห็นระยะไกลใกล้  
เป็น 3 มิติ 
4. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมา
สร้างเป็นเรื่องราว  3 มิติโดยเน้น
ความเป็นเอกภาพความกลมกลืน 
และการสื่อถึงเรื่องราว ของงาน 
5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ 
หรือกราฟิกอ่ืน ๆ  
ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล 
6. ประเมินงานทัศนศิลป์ และ
บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของ
ตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ 
ที่กำหนดให้ 

1. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุใน
ด้านรูปแบบและแนวคิดของงาน
ทัศนศิลป์ที่เลือกมา 
2. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือน
และความแตกตา่งของรูปแบบการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของ
ศิลปิน 
3. วาดภาพด้วยเทคนิคที่
หลากหลายในการสื่อวามหมาย
และเรื่องราวต่าง ๆ 
4. สร้างเกณฑ์ในการประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
5. นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนางาน 
6. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของ
ตัวละคร 
7. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์
ในการโฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจ และ
นำเสนอตัวอย่างประกอบ 
 

1. บรรยายสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
2. ระบุ และบรรยายเทคนิค  วธิีการ
ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ 
3. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบใน
การสร้างงาน   ทัศนศิลป์ของตนเองให้
มีคุณภาพ 
4.   มีทักษะในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์อย่างน้อย 3  ประเภท 
5. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง 
ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการออกแบบ 
6. สร้างงานทัศนศิลป์  
ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิตเิพ่ือถา่ยทอด
ประสบการณ์ 
และจินตนาการ 
7. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อ
ความหมายเป็นเรื่องราวโดย
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ 
8. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ 
เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง และผู้อื่นหรือของศิลปิน 
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ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

9. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือ
บรรยาย     เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
เทคนิค 
ที่หลากหลาย 
10. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์ และทักษะที่จำเป็นในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ 
11. เลือกงานทัศนศิลปโ์ดยใช้เกณฑ์ท่ี
กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไป
จัดนิทรรศการ 

สาระท่ี 1   ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2   เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

1. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของ
ชาติและ ของท้องถิ่นตนเอง จาก
อดีตจนถึงปจัจุบัน 
2. ระบุ และเปรียบเทียบ 
งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ  
ในประเทศไทย 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
จุดประสงค์ ในการสร้างสรรค ์   
งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย
และสากล 

1. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม  ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงาน
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
2. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของ
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุค
สมัยโดยเน้นถึงแนวคิด และเนื้อหา
ของงาน 
3. เปรียบเทียบแนวคิดในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก 
วัฒนธรรม ไทย และสากล 

 

1. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรม 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
งานทัศนศลิป์ ในแต่ละยุคสมัย ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 
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สาระท่ี 2   ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

1. อ่าน เขียน ร้อง  โน้ตไทย และโน้ต
สากล 
2. เปรยีบเทียบเสียงร้องและเสยีงของ
เครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ต่างกัน 
3. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรบีรรเลง
ประกอบ  การร้องเพลงดว้ยบทเพลงที่
หลาก หลายรูปแบบ 
4. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวง
ดนตรีที่มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
5. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์
ของบทเพลงที่มีความเรว็ของจังหวะ 
และความดัง-เบา แตกต่างกัน  
6. เปรยีบเทียบอารมณ์ ความรูส้ึก        
ในการฟังดนตรีแตล่ะประเภท 
7. นำเสนอตวัอย่างเพลงที่ตนเองชื่น
ชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้
งานนั้นน่าชื่นชม 
8. ใช้เกณฑส์ำหรับประเมินคุณภาพ
งานดนตรหีรือเพลงที่ฟัง 
9. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่าง
ระมัดระวังและรับผดิชอบ 

 

1. เปรียบเทียบการใช้องค์ ประกอบ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน  
2. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ต      
สากลที่มีเครื่องหมาย  แปลงเสียง 
3. ระบุปัจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรค์งานดนตรี 
4. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว 
และรวมวง 
5. บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงที่ฟัง 
6. ประเมิน พัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึก
ปฏิบัติ 
7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับดนตรีและ 
บทบาทของดนตรีในธุรกิจ 
บันเทิง 
 

1. เปรยีบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ใน
งานดนตรแีละงานศลิปะอ่ืน  

2. ร้องเพลง  เล่นดนตรีเดี่ยว และรวม
วง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น 
การแสดงออก และคุณภาพสียง 

3. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ  
4. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์
งานดนตรีของตนเอง 
5. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานดนตรีของตนเองและ
ผู้อื่น                            
6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม 
7. นำเสนอ หรือจัดการแสดงดนตรี
ที่เหมาะสม โดยการบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ 
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สาระท่ี 2   ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น 
  มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

1. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 
2. ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างกัน 

 

1. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ
ดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 
2. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม 
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

1. บรรยาย วิวัฒนาการของ                 
  ด    ดนตรีแตล่ะยุคสมัย 

 2. อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้
งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 

 

 
สาระท่ี 3   นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 :  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

1. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อ
ดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือ
ความคิดของผู้ชม 
2. ใชน้าฏยศัพทห์รือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง 
3. แสดงนาฏศิลป์และ 
การละครในรูปแบบง่าย ๆ 
4. ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการแสดง 
5. ใช้เกณฑ์ 
ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ ในการพิจารณา 
คุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่อง 
การใช้เสียงการแสดงท่า  และการ
เคลื่อนไหว 
 

1. อธิบายการ  บูรณาการ 
ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กับการแสดง 
2. สร้างสรรค์การแสดง โดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการ
ละคร 
3. วิเคราะห์การแสดงของตนเอง
และผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม 
4. เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
การแสดง  
5. เชื่อมโยงการเรียนรู้ 
ระหว่างนาฏศิลป์และการละคร         
กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
 

1. ระบุโครงสร้างของ 
บทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร 
2. ใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการ
ละครที่เหมาะสมบรรยาย
เปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยา 
ของผู้คนในชีวิต ประจำวันและ 
ในการแสดง 
3. มีทักษะในการใช้ความคิดในการ
พัฒนารูปแบบการแสดง 

4. มีทักษะในการแปลความและ
การสื่อสารผ่านการแสดง 
5. วิจารณ์เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดย
ใช้ความรูเ้รื่ององค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 
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ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

6. ร่วมจัดงานการแสดง  
ในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ 
7. นำเสนอแนวคิดจาก 
เนื้อเรื่อง ของการแสดง 
ที่สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
สาระท่ี 3   นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.2 :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคณุค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น 
  มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการปลี่ยน
แปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน ละครไทย และละคร
พ้ืนบ้าน 
2. บรรยายประเภทของละครไทย       
ในแต่ละยุคสมัย 
 
 

1. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ 
ของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่างๆ 
2. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละคร
พ้ืนบ้าน หรือมหรสพอ่ืนที่เคยนิยม
กันในอดีต 
3. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่
มีผลต่อเนื้อหาของละคร 

1. ออกแบบ และสร้างสรรค์
อุปกรณ ์และเครื่องแต่งกาย เพ่ือ
แสดงนาฏศลิป์และการละครที่มา
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
2. อธิบายความสำคัญและบทบาท
ของนาฏศิลป์และการละครใน
ชีวิตประจำวัน 
3. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 

 
 

1. บรรยายความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงกันของงาน
ทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้
ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

• ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงาน
ทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อม 

 

2. ระบุ และบรรยายหลักการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพความกลมกลืน 
และความสมดุล 

• ความเป็นเอกภาพ  ความ
กลมกลืน ความสมดุล 

 

3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้
เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ 

• หลักการวาดภาพแสดง
ทัศนียภาพ 

 

4. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมา
สร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติโดยเน้นความ
เป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราวของงาน 

• เอกภาพความกลมกลืนของ
เรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม 

 

5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์  
หรือกราฟิกอ่ืน ๆ ในการนำเสนอ
ความคิดและข้อมูล 

• การออกแบบรูปภาพ 
สัญลักษณ ์หรืองานกราฟิก 

 

6. ประเมินงานทัศนศิลป์ และ
บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของ
ตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่
กำหนดให้ 

• การประเมินงานทัศนศิลป์    
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สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า งาน 
   ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 1.  ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ 

รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของ
ท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

•  ลักษณะ รูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น  

2.  ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของ
ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

•  งานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ  
ในประเทศไทย 

 

3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของ
จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ของวัฒนธรรมไทยและสากล 

•  ความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ
สากล 

 

 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอด 
  ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 1. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ต

สากล 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
-โน้ตเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น 
-โน้ตสากล ในกุญแจซอลและฟาใน
บันไดเสียง C Major 

 

2. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง
ของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่
ต่างกัน 

เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีใน
บทเพลงจากวัฒนธรรมที่ต่าง ๆ 
-วิธีการขับร้อง 
-เครื่องดนตรีที่ใช้ 

 

3. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วย
บทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ 

การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบการร้อง 
-บทเพลงพื้นบ้าน 
-บทเพลงไทยเดิม 
-บทเพลงประสานเสียง 2 แนว 
-บทเพลงรูปแบบ ABA 
-บทเพลงประกอบการเต้นรำ 

 

4. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ
วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 -  วงดนตรีพื้นเมือง 
 -  วงดนตรีไทย    -   วงดนตรีสากล 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 

 

5. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
อารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็ว
ของจังหวะและความดัง-เบา
แตกต่างกัน 

การถ่ายทอดอารมณ์จากบทเพลง 
-จังหวะกับอารมณ์เพลง 
-ความดัง-เบากับอารมณ์เพลง 
-ความแตกต่างของอารมณ์เพลง 
 

 

 
6. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึก
ในการฟังดนตรีแต่ละประเภท 

 

 
7. นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเอง
ชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่น
ที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม 

การนำเสนอบทเพลงทีต่นสนใจ 
 

 

8. ใช้เกณฑ์สำหรับประเมิน
คุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง 

 การประเมินคุณภาพของบทเพลง 
-คุณภาพด้านเนื้อหา 
-คุณภาพด้านเสียง 
-คุณภาพด้านองค์ประกอบดนตรี 

 

 
9. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของ
ตน 

 

 
 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น 
 มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 

ม.1 
1. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์
และอิทธิพลของดนตรีที่มีสังคมไทย 

    บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
-บทบาทดนตรีในสังคม 
-อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

 

 

๑. ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีใน
วัฒนธรรมต่างกัน 

 
 

       องค์ประกอบดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม 
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สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 : เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ พากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  
  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 1.อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อ

ดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์
หรือความคิดของผู้ชม  

- การปฏิบัติตัวของผู้แสดงและผู้ชม 
- ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ 
- การพัฒนารูปแบบการแสดง 
- อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ชม 

 

2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง 

-  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร
ในการแสดง 
 - ภาษาท่า และการตีบท 
 -  ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทาง
อารมณ์ 
 - ระบำเบ็ดเตล็ด 
 - รำวงมาตรฐาน 

 

3. แสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่ายๆ 

    รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
- นาฏศิลป์ 
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
- นาฏศิลป์นานาชาติ 

 

4.  ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการแสดง 

    บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆใน
การจัดการแสดง 
    การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่
สนใจ โดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้ชัดเจน 

 

5. ใช้เกณฑ์ง่ายๆที่กำหนดให้ใน
การพิจารณาคุณภาพการแสดงที่
ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การ
แสดงท่า และการเคลื่อนไหว 

   หลักในการชมการแสดง 
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สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ 
 เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ม.1 1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และ
ละครพื้นบ้าน 

    ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละคร
ไทย และละครพ้ืนบ้าน 

 

2. บรรยายประเภทของละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย 

    ประเภทของละครไทยในแต่ละยุค
สมัย 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ  21101   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่  1      เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน  1  หน่วยกิต                         

 
สาระทัศนศิลป์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทัศนศิลป์  สื่อความคิดจินตนาการ การใช้เทคโนโลยีทางศิลปะ 

ความรู้สึกความประทับใจ  ด้วยวัสดุอุปกรณ์  วิธีการทางทัศนศิลป์และสื่อความหมายได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ด้วยองค์ประกอบศิลป์  สีสันและเทคนิค  วิธีการต่างๆ  รู้  เข้าใจการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 

สาระดนตรี  มีความรู้ความเขา้ใจประเภทเครื่องดนตรี  ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยนำ
องค์ประกอบของดนตรีมาใช้มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีรับรู้ความไพเราะ
ของดนตรี  ตามหลักการพ้ืนฐานทางดนตรี 

สาระนาฏศิลป์   มีความรู้ความเข้าใจในด้านละครสร้างสรรค์ฝึกทักษะในด้านละครสร้างสรรค์มาใช้กับการ
แสดงละครในระดับพ้ืนฐานฝึกเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือสื่อความหมาย เข้าใจองค์ประกอบของนาฏศิลป์ที่ใช้ในการ
แสดง  เข้าใจและสามารถสื่อความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบนาฏศิลป์การละครประเภทต่างๆศึกษาและ เข้าใจ
สุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่า 

โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางทัศนศิลป์  ทักษะการเขียน การอ่าน การร้องโน้ต การบันทึก การเปรียบเทียบ
และอภิปราย  องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทาง
นาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกความคิดอย่างอิสระประยุกต์ใช้นาฎศิลป์ ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ.1.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ศ.1.2    ม.1/1  ม.1/2   
ศ.2.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
ศ.2.2    ม.1/1   
ศ.3.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ศ.3.2    ม.1/1   
 

รวมทั้งสิ้น  14 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ  21102   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่  2      เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน  1  หน่วยกิต                         

 
          สาระทัศนศิลป์  รับรู้ความงามและคุณค่าของธรรมชาติศิลปะ  และสิ่งแวดล้อม วิจารณ์งานทัศนศิลป์ใช้
ความรู้ทางทัศนศิลป์  สืบค้นข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยีเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันรู้  และเข้าใจว่าวัฒนธรรมมีผลต่อ
การสร้างงานศิลปะรู้จักผลงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเอง  
         สาระดนตรี  จำแนกความแตกต่าง เรื่ององค์ประกอบของดนตรีเข้าใจวิธีนำความรู้และหลักการทางดนตรี  
มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  และชีวิตประจำวันเข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรีและเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับมนุษย์เข้าใจหลักการจัดการแสดงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี  ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม   
       สาระนาฏศิลป์ ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันชื่นชม เห็นคุณค่าของละครที่มีความหมายต่อชีวิตรับรู้ความแตกต่างของรูปแบบและวิธีการ
แสดงออกทางนาฏศิลป์และการละครว่ามีที่มาจากบริบทและวัฒนธรรมหลากหลายเข้าใจประโยชน์ของการจัด
กิจกรรมนาฏศิลป์ที่มีส่วนในการบ่งบอกภูมิปัญญาท้องถิ่นรับรู้คุณค่าของละครอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาสากล 

โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางทัศนศิลป์  ทักษะการเขียน การอ่าน การร้องโน้ต การบันทึก การเปรียบเทียบ
และอภิปราย  องค์ประกอบทางนาฏศิลป์ การแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทาง
นาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกความคิดอย่างอิสระประยุกต์ใช้นาฎศิลป์ ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ.1.1    ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6 
ศ.1.2    ม.1/3   
ศ.2.1    ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
ศ.2.2    ม.1/2   
ศ.3.1    ม.1/4  ม.1/5   
ศ.3.2    ม.1/2  
 

 รวมทั้งสิน้  13 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ 21101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่    1          เวลา  40 ชั่วโมง                  จำนวน  1.0 หน่วยกิต                                                           
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ทัศนธาตุ 
ในทัศนศิลป์ 

ศ.1.1   
ม.1/1 

•   ความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงกันของ
ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 
และสิ่งแวดล้อม 

3 10 

2 ศิลปะ
สอดคล้อง 

ศ.1.1   
ม.1/2 

•   ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน ความสมดุล 

3 10 

3 การวาดภาพ ศ.1.1   
ม.1/3 

•   หลักการวาดภาพ
แสดงทัศนียภาพ 

3 10 

4 ศิลปะ 
ชาติและ
ท้องถิ่น 

ศ.1.2   
ม.1/1 

•  ลักษณะรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ของชาติและ
ท้องถิ่น 

3 10 

5 ศิลปะ
ประจำภาค
ต่างๆ 

ศ.1.1   
ม.1/2 

•  งานทัศนศิลป์ภาค 
ต่างๆในประเทศไทย 

2 10 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 14 50 
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รายวิชา   ศิลปะ (ดนตรี)                                                                      รหัสวิชา     ศ 21101 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ จำนวนเวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

6 เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทาง
ดนตรี 

ศ.2.1   
ม.1/1 

•  เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี 
     - โน้ตบทเพลงไทย  อัตรา  
       จังหวะสองชั้น              
     - โน้ตสากล ในกุญแจ 
       ซอล  และฟาใน 
       บันไดเสียง  C Major 

3 5 

7 ขับร้องและเสียง
เครื่องดนตรี 

ศ.2.1   
ม.1/2 

•  เสียงร้องและเสียงของเครื่อง
ดนตรี  ในบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ  
     - วิธีการขับร้อง 
     - เครื่องดนตรีที่ใช้ 

3 10 

8 การบรรเลงเครื่อง
ดนตรีประกอบ 
การร้อง 

ศ.2.1   
ม.1/3 

•  การร้องและการบรรเลง
เครื่องดนตรีประกอบการร้อง 
     - บทเพลงพื้นบ้าน บท 
       เพลง ปลุกใจ 
     - บทเพลงไทยเดิม 
     - บทเพลงประสานเสียง    
       2 แนว 
     - บทเพลงรูปแบบ ABA   
     - บทเพลงประกอบการ 
       เต้นรำ 

3 5 

9 วงดนตรีศึกษา ศ.2.1   
ม.1/4 

•  วงดนตรีพื้นเมือง 
•  วงดนตรีไทย  
•  วงดนตรีสากล 

2 5 

10 อิทธิพลทางดนตรี ศ.2.2   
ม.1/1 

•  บทบาทและอิทธิพลของ
ดนตรี 
     - บทบาทดนตรีในสังคม 
     - อิทธิพลของดนตรีใน   
       สังคม 

2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 13 30 
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รายวิชา   ศิลปะ (นาฏศิลป์)                                                                 รหสัวิชา     ศ 21101 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
จำนวนเวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

11 หน้าที่ของผู้แสดง ศ.3.1   
ม.1/1 

•  การปฏิบัติของผู้แสดงและ
ผู้ชม 
•  ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ  
•  การพัฒนารูปแบบของการ
แสดง 
•  อิทธิพลของนักแสดงที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม 

4 5 

12 นาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการ
ละคร 

ศ.3.1   
ม.1/2 

•  นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครในการแสดง 
•  ภาษาท่า  และการตีบท 
•  ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดง
สื่อทางอารมณ์ 
•  ระบำเบ็ดเตล็ด 
•  รำวงมาตรฐาน 

3 5 

13 รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ 

ศ.3.1   
ม.1/3 

•  รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
     - นาฏศิลป์  
     - นาฏศิลป์พื้นบ้าน  
     - นาฏศิลป์นานาชาติ 

3 5 

  14 ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ของนาฏศิลป์   

ศ.3.2   
ม.1/1 

•  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย     
และละครพ้ืนบ้าน 

3 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 13 20 
รวมทั้งหมด 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ 21102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40 ชั่วโมง                    จำนวน  1.0 หน่วยกิต                                                           
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ จำนวนเวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 งานปั้น ศ.1.1   
ม.1/4 

•  เอกภาพความกลมกลืนของ
เรื่องราวในงานปั้นหรืองาน
สื่อผสม 

5 10 

2 การออกแบบ
งานกราฟฟิก 

ศ.1.1   
ม.1/5 

•  การออกแบบรูปภาพ 
สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก 

5 10 

3 การประเมิน
งานทัศนศิลป์ 

ศ.1.1   
ม.1/6 

•   การประเมินงาน
ทัศนศิลป์   

4 10 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 14 30 
 

รายวิชา   ศิลปะ (ดนตรี)                                                                  รหัสวิชา     ศ 21102 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
จำนวนเวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 การถ่ายทอด
อารมณ์ของบท
เพลง 

 

ศ.2.1  
ม.1/5 

ม.1/6 

•  การถ่ายทอดอารมณ์ของ
บทเพลง 
  - จังหวะกับอารมณ์เพลง 
   - ความดัง-เบากับอารมณ์
เพลงความแตกต่างของ 
อารมณ์เพลง 

3 10 

5 เพลงชื่นชอบ ศ.2.1   
ม.1/7 

•  การนำเสนอบทเพลงที่
ตนสนใจ 

3 10 

6 คุณภาพด้านบท
เพลง 

ศ.2.1   
ม.1/8 

•  การประเมินคุณภาพของ
บทเพลง 
- คุณภาพด้านเนื้อหา 
- คุณภาพด้านเสียง 
คุณภาพด้านองค์ประกอบ
ดนตรี 

3 5 
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หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
จำนวนเวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

7 การบำรุงรักษา
เครื่องดนตรี 

ศ.1.2   
ม.1/9 

•  การใช้แลบำรุงรักษา
เครื่องดนตรีของตน 

2 5 

8 องค์ประกอบ
ของดนตรี 

ศ.2.2   
ม.1/2 

•  องค์ประกอบของดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรม 

2 40 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 13 40 

 
รายวิชา   ศิลปะ (นาฏศิลป์)                                                               รหัสวิชา     ศ 21102 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ จำนวนเวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

9 บทบาทด้าน
การแสดง 

ศ.3.1   
ม.1/4 

•  บทบาทและหน้าที่ของ
ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการ
แสดง 
•  การสร้างสรรค์กิจกรรม
การแสดงที่สนใจโดยแบ่ง
ฝ่ายและหน้าที่ให้ชัดเจน 

5 10 

10 หลักในการชม
การแสดง 

ศ.3.1   
ม.1/5 

•  หลักในการชมการ
แสดง 

4 10 

11 ประเภทของ
ละครไทยในแต่

ละยุคสมัย 

ศ.3.2   
ม.1/2 

•  ประเภทของละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย 

4 10 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 13 30 
รวมทั้งหมด 40 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 

งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 1. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ 

และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา 
• รูปแบบของทัศนธาตุและ
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ 

 

2. บรรยายเกี่ยวกับความเหมอืนและ
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

•  ความเหมือนและความ
แตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์          
ของศิลปิน 

 

3. วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย  
ในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ 

• เทคนิคในการวาดภาพสื่อ
ความหมาย 

 

4. สร้างเกณฑ์ในการประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 

• การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์   

 

5. นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางาน 

• การพัฒนางานทัศนศิลป์ 
• การจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ทัศนศิลป์ 

 

6. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัว
ละคร 

• การวาดภาพถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะ ของตัวละคร 

 

7. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์  ใน
การโฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจ และนำเสนอ
ตัวอย่างประกอบ 
 
 

• งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  

 
 
 
 
 
 



75 
 

 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2  : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า งานทัศนศิลป์ 
   ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 1.   ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงาน
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 

•  วัฒนธรรมที่สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ปัจจุบัน  

2.  บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของ             
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย
โดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน 

•  งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่
ละยุคสมัย  

3.  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรมไทย
และสากล 

•  การออกแบบงานทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทยและสากล  

 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 : เข้าใจแลtแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ พากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอด 
   ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.2 1. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ

ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
 องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

 

2. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ต
สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 

  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
-โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น 
-โน้ตสากล(เครื่องหมายแปลงเสียง) 
 

 

3. ระบุปัจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์งานดนตรี 

    เทคนิคในการแสดงออกในการ 
-จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง 
-การถ่ายทอดเรื่องราวในบทเพลง 

 

4.ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและ 
รวมวง  

    เทคนิคการร้องและการบรรเลงดนตรี 
-การรอ้งและบรรเลงเดี่ยว 
-การร้องและบรรเลงเป็นวง 
 

 

 
5. บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงที่ฟัง  

    การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกใน
บทเพลง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.2 6. ประเมิน พัฒนาการทักษะทาง

ดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึก
ปฏิบัติ  

   การประเมินความสามารถทางดนตรี 
-ความถูกต้องในการบรรเลง 
-ความแม่นยำในการอ่านเครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ 
-การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและ
บรรเลง  

 

7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ
บันเทิง 

    อาชีพทางดนตรี 
    บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  

 
 
สาระท่ี 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 :เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น 
 มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.2 1. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ

อิทธิพลของดนตรีที่มีสังคมไทย 
    บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
-บทบาทดนตรีในสังคม 
-อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

 

2. ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างกัน  

    องค์ประกอบดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม  
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สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 : เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์  
  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.2 1. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนง

อ่ืนๆกับการแสดง 
    ศิลปะแขนงอ่ืนๆกบัการแสดง 
- แสง สี เสียง 
- ฉาก 
- เครื่องแต่งกาย 
- อุปกรณ์ 

 

2. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร 

   หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการ
ละคร 

 

3. วิเคราะห์การแสดงของตนเองและ
ผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครที่เหมาะสม 

หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง 
 

4.  เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
การแสดง 

   วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ และการละคร 
   รำวงมาตรฐาน 

 

5. เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ 

   ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือการ
ละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  

 
 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ 
 เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.2 1. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ

แสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ 
 
 

    นาฏศิลป์พื้นเมือง 
- ความหมาย 
- ที่มา 
- วัฒนธรรม 
- ลักษณะเฉพาะ 
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ชั้น 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.2 2. ระบุหรือแสดงนาฏศลิป์ นาฏศิลป์

พ้ืนบ้าน ละครไทย ละครพ้ืนบ้าน หรือ
มหรสพอ่ืนที่เคยนิยมกันในอดีต 
 

    รูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ 
- นาฏศิลป์ 
- นาฏศิลป์พื้นเมือง 
- ละครไทย 
- ละครพื้นบ้าน 

 

3. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อเนื้อหาของละคร 
 
 

    การละครสมัยต่างๆ 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ  22101   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่  1      เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน  1  หน่วยกิต                         
        

ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบแนวคิดของงานทัศนศิลป์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ฝึก
ปฏิบัติงานศิลปะการวาดภาพโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ เพ่ือสื่อ
ความหมายการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ต่องานศิลปะ 

ศึกษาที่มาและองค์ประกอบของดนตรี อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล ฝึกปฏิบัติการขับร้อง และ
บรรเลงดนตรีเพือ่สื่อความคิด จินตนาการความรู้สึก ตลอดจนนำความรู้และหลักการดนตรีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

ศึกษาที่มาและองค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละครหลักและวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ 
นาฏศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์เบื้องต้นถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้กับตัวเองและสังคม 

โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการวาดภาพ การร้องโน้ตไทยและสากล การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบจังหวะ นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เน้นคุณค่าของการนำความรู้
และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 
ศ 2.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 
ศ 3.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  

 
   รวมทั้งสิ้น  19 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ  22102   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่  2      เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน  1  หน่วยกิต                         
        

ศึกษาเกี่ยวกับทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาเปรียบเทียบที่มาจาก
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 

ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในแต่ละยุคสมัย ที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเภทของนาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์และรูปแบบ ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
พ้ืนฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรม  

โดยใช้ทักษะทางด้านศิลปะ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความชำนาญ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริง
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
ศ 2.2 ม.2/1 ม.2/2  
ศ 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  

 
รวมทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ 22101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40 ชั่วโมง                    จำนวน  1.0 หน่วยกิต                                                           
 

หน่วย
การ 

เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้  

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด  

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 

1 ทัศนธาตุ 
 

ศ.1.1 
ม.2/1 

 

• รูปแบบของ 
ทัศนธาตุและแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์ 

3 5 

2 อุปกรณ์ใน
งาน
ทัศนศิลป์                     

ศ.1.1 
ม.2/2 

 

•  ความเหมือนและความแตกต่าง
ของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์  ของศิลปิน 

2 5 

3 เทคนิคในการ
วาดภาพ 

ศ.1.1 
ม.2/3 

 

• เทคนิคในการวาดภาพสื่อ
ความหมาย 

2 5 

4 วิจารณ์
งาน
ทัศนศิลป์   

ศ.1.1 
ม.2/4 

 

• การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์   

1 5 

5 การพัฒนา
งาน
ทัศนศิลป์ 

ศ.1.1 
ม.2/5 

 

• การพัฒนางานทัศนศิลป์ 
• การจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ทัศนศิลป์ 

2 7 

6 การวาด
ภาพ 

ศ.1.1 
ม.2/6 

 

• การวาดภาพถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

2 8 

7 งานทัศน 
ศิลป์ใน
การ
โฆษณา 

ศ.1.1 
ม.2/7 

 

• งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา 2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 14 40 
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รายวิชา   ศิลปะ (ดนตรี)                                                                 รหัสวิชา     ศ 22101 

 
 

หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้  

มาตรฐาน
/ตัวช้ีวัด  

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 
1 องค์ประกอบ

ของดนตรี 
ศ.2.1 
ม.2/1 

 

•  องค์ประกอบของดนตรีจาก
แหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ  

1 5 

2 เครื่องหมาย
และ
สัญลักษณ์
ทางดนตรี 

ศ.2.1 
ม.2/2 

 

•  เครือ่งหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี 
-โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะ
สองชั้น 
-โน้ตสากล (เครื่องหมายแปลง
เสียง) 

2 5 

3 ปัจจัยในการ
สร้างสรรค์บท
เพลง 

 

ศ.2.1 
ม.2/3 

 

•  ปัจจัยในการสร้างสรรค์บท
เพลง 
- จินตนาการในการสร้างสรรค์
บทเพลง 
-การถ่ายทอดเรื่องราวความคิด   
ในบทเพลง 

2 5 

4 เทคนิคการ
ร้องและ
บรรเลงดนตรี 

 

ศ.2.1 
ม.2/4 

 

• เทคนิคการร้องและบรรเลง
ดนตรี 
-การร้องและบรรเลงเดี่ยว 
-การร้องและบรรเลงเป็นวง 

2 10 

5 การบรรยาย
อารมณ์เพลง 

ศ.2.1 
ม.2/5 

 

• การบรรยายอารมณ์และ
ความรู้สึกในบทเพลง 

2 5 

6 การประเมิน
ความสามารถ
ทางดนตรี 

 

ศ.2.1 
ม.2/6 

• การประเมินความสามารถทาง
ดนตรี 
-ความถูกต้องในการบรรเลง 
-ความแม่นยำในการอ่าน
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ 
-การควบคุมคุณภาพเสียงในการ
ร้องและบรรเลง 

2 5 
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รายวิชานาฏศิลป์                                                                 รหัสวิชา     ศ 21101 
 

หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้  

มาตรฐาน
/ตัวช้ีวัด  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 
7 อาชีพ

ทางด้าน
ดนตรี 

ศ.2.1 
ม.2/7 

 

• อาชีพทางด้านดนตรี 
• บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 
13 40 

หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้  

มาตรฐาน
/ตัวช้ีวัด  

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ 
กับการแสดง 

 

ศ.3.1 
ม.2/1 

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

3 5 

2 หลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การ
แสดง  

ศ.3.1 
ม.2/2 

•  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ
แสดง โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
และการละคร 

3 5 

3 หลักและวิธีการ
วิเคราะห์การ

แสดง 

ศ.3.1 
ม.2/3 

•  หลักและวิธีการวิเคราะห์การ
แสดง 

3 5 

4 วิธีการวิเคราะห์ 
นาฏศิลป์ 

ศ.3.1 
ม.2/4 

•  วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง   
นาฏศิลป์ และการละคร 
•  รำวงมาตรฐาน 

2 5 

5 ความสัมพนัธ์ของ
นาฏศิลป์ 

ศ.3.1 
ม.2/5 

• ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือ
การละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  

2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 13 25 
รวมทั้งหมด 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ 22102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40 ชั่วโมง                    จำนวน  1.0 หน่วยกิต                                                           
 
หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด  

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 
1 ลักษณะรูปแบบงาน

ทัศนศิลป์ของชาติ
และท้องถิ่น 

ศ.1.2  
ม.2/1 

 

• ลักษณะรูปแบบงาน
ทัศนศิลป์ของชาติและ
ท้องถิ่น 

5 15 

2 งานทัศนศิลป์ภาค
ต่าง ๆ   

ศ.1.2  
ม.2/2 

• งานทัศนศิลป์ภาคต่าง 
ๆ  ในประเทศไทย 

4 10 

3 ความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ 

ศ.1.2  
ม.2/3 

• ความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ไทยและสากล 

5 10 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 14 35 
 
รายวิชา   ศิลปะ (ดนตรี)                                                                 รหัสวิชา     ศ 22102 

 
หน่วย 

การเรียนรู ้
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้  

มาตรฐา
น/
ตัวช้ีวัด  

สาระสำคัญ จำนวน 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 

1 บทบาทและ
อิทธิพลของ
ดนตรี 

 

ศ.2.2  
ม.2/1 

• บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
-บทบาทดนตรีในสังคม 
-อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

7 20 

2 องค์ประกอบ
ของดนตรี 

ศ.2.2  
ม.2/2 

• องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม 

6 15 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 13 35 
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รายวิชา   ศิลปะ นาฏศิลป์)                                                                 รหัสวิชา     ศ 22102 
 

หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้  

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด  

สาระสำคัญ จำนวน 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 

1 นาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 

ศ.3.2  
ม.2/1 

•  นาฏศิลป์พื้นเมือง 
-ความหมาย 
-ทีม่า 
-วัฒนธรรม 
-ลักษณะเฉพาะ 

5 10 

2 รูปแบบการ
แสดงประเภท
ต่าง ๆ 

 

ศ.3.2  
ม.2/2 

•  รูปแบบการแสดงประเภท
ต่าง ๆ 
-นาฏศิลป์ 
-นาฏศิลป์พื้นเมือง 
-ละครไทย 
-ละครพื้นบ้าน 

4 10 

3 การละครสมัย
ต่าง ๆ 

ศ.3.2  
ม.2/3 

•  การละครสมัยต่าง ๆ 4 10 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 13 30 
รวมทั้งหมด 40 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 

งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 1. บรรยายสิ่งแวดล้อม และงาน

ทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 

• ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ
ในสิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ 

 

2. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  
ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ 

• เทคนิควิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ 

 

3. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ 
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการ
สร้างงานทัศนศลิป์ของตนเอง  ให้มี
คุณภาพ 

• วิธีการใช้ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ 

 

4. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์
อย่างน้อย 3 ประเภท 

• การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง
ไทยและสากล 

 

5.  มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง 
ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการออกแบบ 

• การใช้หลักการออกแบบใน
การสร้างงานสื่อผสม 

 

6.  สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ  
3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ 

• การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  
2  มิติ และ 3 มิติ เพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และ
จินตนาการ 

 

7 .  ส ร้ า งส รรค์ งานทั ศนศิ ลป์ สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย เป็ น เรื่ อ ง ร า ว  โด ย
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  และหลักการ
ออกแบบ 

•  การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

 

8.  วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ 
เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ ของ
ตนเอง และผู้อ่ืน หรือของศิลปิน 

•  การวิเคราะห์รูปแบบ 
เนื้อหา และคุณค่าในงาน
ทัศนศิลป์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 9.  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือ

บรรยาย     เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
เทคนิค ที่หลากหลาย 

•  การใช้เทคนิค วิธีการที่
หลากหลาย สร้างงานทัศนศิลป์
เพ่ือสื่อความหมาย 

 

10.  ระบุอาชีพที่เก่ียวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ 

•  การประกอบอาชีพทาง
ทัศนศิลป์  

11.  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์
ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไป    
จัดนิทรรศการ 

•  การจัดนิทรรศการ 
 

 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศลิป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า งานทัศนศิลป์ 
    ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 1.  ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงาน

ทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรม 

•  งานทัศนศิลป์กับการสะท้อน
คุณค่าของวัฒนธรรม   

2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย  ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

•  ความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

 

 
สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 : เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอด

ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.3 1. เปรียบองค์ประกอบที่ใช้ในงาน

ดนตรีและงานศิลปะอ่ืน  
การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงาน
ศิลปะ 
-การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์
งานดนตรีและงานศิลปะแขนงอ่ืน 
-เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
และงานศิลปะแขนงอ่ืน 

ม.3 2. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวม
วงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น 
การแสดงออก และคุณภาพเสียง 

เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้อง
และบรรเลงดนตรีเดียวและรวมวง  

3. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ 
 
 

อัตราจังหวะ 2 และ 4 
                4      4 
การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 
 2 และ 4 
                                                           
4         4 

 

4.  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบทางดนตรีในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง 
 

 การเลือกใช้องค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์บทเพลง 
-การเลือกจังหวะเพ่ือสร้างสรรค์บทเพลง 
-การเรียบเรียงทำนองเพลง 

 

5. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างงานดนตรีของตนเองและ
ผู้อื่น  
 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของบท
เพลง 
-สำเนียง 
-อัตราจังหวะ 
-รูปแบบบทเพลง 
-การประสานเสียง 
-เครื่องดนตรีที่บรรเลง 

 

6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี
ที่มีต่อบุคคลและสังคม 
 

อิทธิพลของดนตรี 
-อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล 
-อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคม 

 

7. นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่
เหมาะสมโดยบูรณาการกับสาระการ
เรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 
 
 

   การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 
-การเลือกวงดนตรี      
 -การเลือกบทเพลง 
-การเลือกและจัดเตรียมสถานที่ 
-การเตรียมบุคลากร    -การจัดรายการ
แสดง 
-การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ  
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สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น 
  มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 

ม.3 

1. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่
ละยุคสมยั  

ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ  
ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ 

 

2. อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งาน
ดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ 

ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการ
ยอมรับ 
  

 

 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 : เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจำวัน 
 

ชั้น 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.3 1.อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อ

ดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือ
ความคิดของผู้ชม  

การปฏิบัติตัวของผู้แสดงและผู้ชม 
ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ 
การพัฒนารูปแบบการแสดงอิทธิพลของ
นักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม 

 

2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง 

นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครใน
การแสดงภาษาท่า และการตีบท 
   -ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทาง
อารมณ์ 
    -ระบำเบ็ดเตล็ด 
    -รำวงมาตรฐาน 

 

3. แสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่ายๆ 

    รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
- นาฏศิลป์ 
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
- นาฏศิลป์นานาชาติ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.3 4.  ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มใน

กระบวนการผลิตการแสดง 
    บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆใน
การจัดการแสดง 
    การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่
สนใจ โดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้ชัดเจน 

 

5. ใช้เกณฑ์ง่ายๆที่กำหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดย
เน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า 
และการเคลื่อนไหว 

     หลักในการชมการแสดง 

 

 
 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ที ่
 เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.3 1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน ละครไทย และละคร
พ้ืนบ้าน 
 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย 
และละครพ้ืนบ้าน  

2. บรรยายประเภทของละคร
ไทยในแต่ละยุคสมัย 

3.  

ประเภทของละครไทยในแตล่ะยุคสมัย 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ศ  23101   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่  1      เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน  1  หน่วยกิต                         

 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีสื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึกความประทับใจ  และสื่อความหมายได้สร้างสรรค์

งานศิลปะ ด้วยเทคนิค  วิธีการต่างๆ ข่าวสารเทคโนโลยี   และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ  และชีวิตประจำวัน รู้ และเข้าใจว่าความเชื่อทางวัฒนธรรมมีผลต่อการสร้างงานศิลปะชื่นชมเห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรีหลักการผสมวงและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อจิตใจและความรู้สึก
ของบุคคล ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยนำองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคทางดนตรีมาประยุกต ์
ใช้  มีความรับผิดชอบในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี  วิเคราะห์และวิจารณ์ความแตกต่างและความไพเราะ
ของเสียงดนตรีที่ตนชื่นชอบ ตามหลักการทางดนตรี เข้าใจวิธีนำความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ และชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆทางการละคร สร้างผลงานละครขนาดสั้น เพ่ือสื่อเรื่องราวและ
สาระสำคัญที่อยู่ในละคร ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบ ตามหลักนาฏศิลป์ นำความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับองค์ประกอบไปใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ และวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละคร ชื่นชมและเห็น
คุณค่าของการสืบสานนาฏศิลป์  การละครอันเป็นภูมิปัญญาสากล ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย 

     โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการทำงาน ทักษะการปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยเทคนิค ฝึ ก
ทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบ ตามหลักนาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดความ
ชำนาญ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ.1.1    ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
ศ.1.2    ม.3/1   
ศ.2.1    ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4   
ศ.2.2    ม.3/1   
ศ.3.1    ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4   
ศ.3.2    ม.3/1   
 

รวม  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ  23102   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่  2      เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน  1  หน่วยกิต                         
        

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  โดยสื่อความ
จากความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจ แสดงความคิดเห็น เกีย่วกับการคิด วิเคราะห์ ตามหลักการ
องค์ประกอบศิลป์ เลือกใช้เทคโนโลยี และกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และใน
ชีวิตประจำวัน  มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าชื่นชมวัฒนธรรมประเพณี ที่เก่ียวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   

เข้าใจประเภทของเครื่องดนตรี หลักการผสมวง และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ มีทักษะ ในการขับ
ร้องและบรรเลงดนตรี วิเคราะห์วิจารณ์ความไพเราะของดนตรี ที่ตนชื่นชอบ สามารถนำหลักการทางดนตรีไปใช้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  และในชีวิตประจำวันได้  จัดการแสดงและร่วมใน   กิจกรรมดนตรีที่เกีย่วกบัมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

มีความรู้และทักษะด้านการเลือกสรรองค์ประกอบทางการละคร สร้างผลงานทางนาฏศิลป์และการละคร
ด้วยความชื่นชม และเห็นคุณค่า   สามารถบูรณาการผลงานใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  และในชีวิตประจำวัน
ได้  รับรู้และเข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการแสดงออกทางนาฏศิลป์  เผยแพร่และอนุรักษ์
ผลงานด้านนาฏศิลป์  อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสากล 

โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการทำงาน ทักษะการปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยเทคนิค ฝึกทักษะ
การขับร้องและบรรเลงดนตรี   ฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างมีรูปแบบ ตามหลักนาฏศิลป์ เพ่ือให้เกิดความชำนาญ 
เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจริงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ.1.1    ม.3/6  ม.3/7   ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10   
ศ.1.2    ม.3/2   
ศ.2.1    ม.3/5  ม.3/6   ม.3/7     
ศ.2.2    ม.3/2   
ศ.3.1    ม.3/5  ม.3/6   ม.3/7   
ศ.3.2    ม.3/2 
 

รวม  14  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ 23101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที ่1  เวลา  40 ชั่วโมง                    จำนวน  1.0 หน่วยกิต                                                           
     

หน่วย
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. ทัศนธาตุ ศ.1.1 
ม.3/1 

• ทัศนธาตุ หลักการออกแบบใน
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 

2 5 

2 เทคนิควิธีการของ
ศิลปิน 

ศ.1.1 
ม.3/2    

• เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ 

2 5 

3 หลักการออกแบบ
ทัศนศิลป์ 

ศ.1.1 
ม.3/3   

• วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

2 5 

4 การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

ศ.1.1 
ม.3/4   

• การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและ
สากล 

2 5 

5 การสร้างงานสื่อผสม ศ.1.1 
ม.3/5   

• การใช้หลักการออกแบบในการสร้าง
งานสื่อผสม 

2 5 

6 ทัศนศิลป์แบบ   
2  มิติ  และ  3  มิติ   

ศ.1.1 
ม.3/6 

• การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  2  มิติ  
และ  3  มิติ  เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ ์และจินตนาการ 

2 5 

7 ทัศนศิลป์กับคุณค่า
ของวัฒนธรรม 

ศ.1.2 
ม.3/1 

•  งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่า
ของวัฒนธรรม 

2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 14 35 
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รายวิชา ศิลปะ ( ดนตรี )                                   รหัสวิชา    ศ.23101  
    

 
หน่วย
ที ่

ชือ่ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 องค์ประกอบ
ดนตรี 

ศ.2.1 
ม.3/1 

•  การเปรียบเทียบองค์ประกอบใน
งานศิลปะ 
-การใช้องค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนง
อ่ืน 
-เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
ดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน  

3 5 

2 เทคนิคการ
ขับร้อง 

ศ.2.1 
    ม.3/2 

•  เทคนิคและการแสดงออกในการ
ขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและ
รวมวง 

3 10 

3 อัตราจังหวะ
การประพันธ์

เพลง 
 

ศ.2.1 
    ม.3/3 

•  อัตราจังหวะ 2และ  4 
                 4          4 
•  การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 2 
และ  4     
       4         4                                                                                 

2 10 

4 การ
สร้างสรรค ์
บทเพลง 

ศ.2.1 
    ม.3/4 

•  การเลือกใช้องค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์บทเพลง 
-การเลือกจังหวะเพ่ือสร้างสรรค์     
บทเพลง 
-การเรียบเรียงทำนองเพลง 

3 5 

5 ประวัติ 
ดนตรีไทย 

ประวัติดนตรี
ตะวันตก 

ศ.2.2 
    ม.3/1 

•  ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ  
•  ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง 
ๆ 

2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 13 35 
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รายวิชา ศิลปะ ( นาฏศิลป์ )                           รหัสวิชา    ศ.23101     
 
หน่วย

ที ่
ชื่อ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระแกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 องค์ประกอบ
ของบทละคร 

ศ.3.1 
ม.3/1 

•   องค์ประกอบของบทละคร 
-โครงเรื่อง   
-ตัวละครและการวางลักษณะ
นิสัย                     ของตัว
ละคร   
-ความคิดหรือแก่นของเรื่อง  
-บทสนทนา 
 

3 5 

2 ภาษา
นาฏศิลป์ 

 

ศ.3.1    
 ม.3/2   

•  ภาษาท่าหรือภาษาทาง
นาฏศิลป์ 
- ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ  
- ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์  
-รำวงมาตรฐาน 

3 5 

3 รูปแบบการ
แสดง 

ศ.3.1 
ม.3/3 

•  รูปแบบการแสดง 
-การแสดงเป็นหมู่   
-การแสดงเดี่ยว   
-การแสดงละคร  
-การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

2 5 

4 การประดิษฐ์
ท่ารำ 

    ศ.3.1 
ม.3/4 

•  การประดิษฐ์ท่ารำและท่าทาง
ประกอบ การแสดง 
-ความหมาย  
-ความเป็นมา  
-ท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ 

3 10 

5 การออกแบบ
และ

สร้างสรรค์
อุปกรณ์ 

    ศ.3. 2 
    ม.3/1 

•  การออกแบบและสร้างสรรค์
อุปกรณ์และ 
เครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดง
นาฏศลิป์ 

2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 1 13 30 
รวมทั้งหมด 40 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ 23102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40 ชั่วโมง                    จำนวน  1.0 หน่วยกิต                                                           
 
หน่วย

ที ่
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน
/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ทัศนศิลป์แบบ  2  
มิติ  และ  3  มิติ 

ศ.1.1 
ม.3/6 

 

• การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  2  
มิติ  และ  3  มิติ  เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ และจินตนาการ 

2 5 

2 ทัศนธาตุ ศ.1.1 
ม.3/7 

 

•  การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

2 5 

3 วิเคราะห์งาน
ทัศนศิลป์ 

ศ.1.1 
ม.3/8 

 

•  การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา 
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ 
 

2 5 

4 เทคนิค วิธีการ  
สร้างงานทัศนศิลป์ 

ศ.1.1 
ม.3/9 

 

•  การใช้เทคนิค วิธีการที่
หลากหลาย สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อ
สื่อความหมาย 

2 10 

5 อาชีพทาง
ทัศนศิลป์ 

ศ.1.1 
ม.3/10 

•  การประกอบอาชีพทาง
ทัศนศิลป์ 

2 5 

6 นิทรรศการ ศ.1.1 
ม.3/11 

•  การจัดนิทรรศการ 2 5 

7 ความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ 

ศ.1.2 
ม.3/2 

 

•  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์
ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทย
และสากล 
 

2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 14 40 
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รายวิชา ศิลปะ ( ดนตรี )                             รหัสวิชา    ศ.23102 
 
หน่วย

ที ่
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 เปรียบเทยีบบท
เพลง 

ศ.2.1 
ม.3/5 

 

•  การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของบทเพลง 
- สำเนียง      
- อัตราจังหวะ     
- รูปแบบบทเพลง 
- การประสานเสียง    
- เครื่องดนตรีที่บรรเลง 

4 10 

2 อิทธิพลของ
ดนตรี 

ศ.2.1 
ม.3/6 

 

• อิทธิพลของดนตรี 
- อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล 
- อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม 

3 5 

3 การแสดงดนตรี
ในวาระต่างๆ 

ศ.2.1 
ม.3/7 

 

• การจัดการแสดงดนตรีในวาระ
ต่าง ๆ 
- การเลือกวงดนตรี 
- การเลือกบทเพลง 
- การเลือกและจัดเตรียมสถานที่ 
- การเตรียมบุคลากร 
- การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ 
- การจัดรายการแสดง 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

4 ปัจจัยที่ได้รับการ
ยอมรับ 

ศ.2.2 
ม.3/2 

 

•  ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับ
การยอมรับ 
 

2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 13 30 
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รายวิชา ศิลปะ ( นาฏศิลป์ )                รหัสวิชา    ศ.23102      
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 

 

ศ.3.1 
ม.3/5 

 

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

4 5 

2 วิธีการเลือกการ
แสดง 

ศ.3.1 
ม.3/6 

 

•  วิธีการเลือกการแสดง 
- ประเภทของงาน   
- ขั้นตอน  
- ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง 

3 5 

3 ละครกับชีวิต ศ.3.1 
ม.3/7 

 •  ละครกับชีวิต 2 10 

4 ความสำคัญและ
บทบาทของ
นาฏศิลป์   

ศ.3.2 
ม.3/2 

 

•  ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์  
และการละครในชีวิตประจำวัน 

2 5 

5  ศ.3.2 
ม.3/3 

•  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ 2 5 

รวมตลอดภาคเรียนที่ 2 13 30 
รวมทั้งหมด 40 100 
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แนวทางการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะบังเกิดผล  ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอใน

ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่กำหนดในตัวชี้วัด และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้อง
ตรวจสอบความรู้ความสามารถท่ีแสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกท้ังต้องสร้างให้ผู้เรียน
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่นกัน 

โดยให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐานศิลปะ ผู้สอนต้องใช้วิธีการที่
หลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียน โดยวัดและประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและ
ความประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม ผู้สอนควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
ฯลฯ ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ อย่างสมดุล ต้องให้ความสำคัญกับการประเมินระหว่างเรียน
มากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ 

ตัวชี้วัดซึ่งมีความสำคัญในการนำมาใช้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนและ
ผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการ
ประเมินผลย่อยเพ่ือการพัฒนาและการประเมินผลรวมเพ่ือสรุปการเรียนรู้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนต้องกำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการผ่านตัวชี้วัดทุกตัวให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษากล่าวคือ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้ เข้าใจ ทำได้นั้น เป็นที่ 
น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์   ที่ยอมรับได้ หากยังไม่บรรลุจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สูงสุด และได้ดำเนิน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1. กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้ความสำคัญของคะแนน

ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค คือ 80 : 20 
2. กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินตัวชี้วัดผ่านและไม่ผ่านและให้สรุปผลผ่านการประเมินตัวชี้วัด

ร้อยละ 70 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
3. กำหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีผู้เรียนมีผลการประเมินตัวชี้วัด/มาตรฐาน

การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนด 
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อภิธานศัพท์ 
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อภิธานศัพท์ 
ทัศนศิลป์ 

 
โครงสร้างเคลื่อนไหว (mobile) 
 เป็นงานประติมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบางจัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบาง ๆ ที่มีวัตถุรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ 
ที่ออกแบบเชื่อมติดกับเส้นลวด เป็นเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบา ๆ  

งานสื่อผสม (mixed media)  
เป็นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยหลายสื่อโดยใช้วัสดุหลาย ๆ แบบ เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ 

สร้างความผสมกลมกลืนด้วยการสร้างสรรค์ 

จังหวะ (rhythm)  
 เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักในลักษณะของการซ้ำกัน สลับไปมา 
หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไม่ขาดระยะจังหวะที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจะช่วยเน้นให้เกิดความเด่น หรือ
ทางดนตรีก็คือการซ้ำกันของเสียงในช่วงเท่ากันหรือแตกต่างกันจังหวะให้ความรู้สึกหรือความพอใจทางสุนทรียภาพ
ในงานศิลปะ 

ทัศนธาตุ (visual  elements) 
 สิ่งที่เป็นปัจจัยของการมองเห็นเป็นส่วนต่าง ๆ  ที่ประกอบกันเป็นภาพ  ได้แก่  เส้น  น้ำหนัก  ที่ว่าง  
รูปร่าง   รูปทรง  สี  และลักษณะพ้ืนผิว 

ทัศนียภาพ (perspective)  
วิธีเขียนภาพของวัตถุให้มองเห็นว่ามีระยะใกล้ไกล 

ทัศนศิลป์ (visual  art)  
 ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการเห็น ได้แก่   จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  และงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ  ที่รับรู้ด้วย
การเห็น 

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

ภาพด้วยกาวหรือแป้งเปียก 

วงสีธรรมชาติ (color circle) 
 คือวงกลมซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุ้งที่เรียงกันอยู่ในธรรมชาติ สีวรรณะอุ่น จะอยู่ในซีกที่มีสีแดงและเหลือง 
ส่วนสีวรรณะเย็นอยู่ในซีกท่ีมีสีเขียว และสีม่วง สีคู่ตรงข้ามกันจะอยู่ตรงกันข้ามในวงสี 
วรรณะสี (tone) 
 ลักษณะของสีที่แบ่งตามความรู้สึกอุ่นหรือเย็น  เช่น  สีแดง  อยู่ในวรรณะอุ่น (warm tone)             สี
เขียวอยู่ในวรรณะเย็น (cool tone) 

สีคู่ตรงข้าม (complementary colors)  
สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน  คือ สีคู่ท่ีตัดกันหรือต่างจากกันมากที่สุด  เช่น  สีแดงกับสี

เขียว สีเหลืองกับสีม่วง   สีน้ำเงินกับสีส้ม 

องค์ประกอบศิลป์ (composition  of  art) วิชาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์ 
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ดนตรี 
 

การดำเนินทำนอง (melodic progression)  
1. การก้าวเดินไปข้างหน้าของทำนอง 

 2. กระบวนการดำเนินคอร์ดซึ่งแนวทำนองขยับทีละขั้น 

ความเข้มของเสียง (dynamic)  
 เสียงเบา เสียงดัง เสียงที่มีความเข้มเสียงมากก็ยิ่งดังมากเหมือนกับ loudness 

ด้นสด  
เป็นการเล่นดนตรีหรือขับร้อง โดยไม่ได้เตรียมซ้อมตามโน้ตเพลงมาก่อน ผู้เล่นมีอิสระในการกำหนดวิธี

ปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง บนพ้ืนฐานของเนื้อหาดนตรีที่เหมาะสม เช่น การบรรเลง               ในอัตรา
ความเร็วที่ยืดหยุ่น การบรรเลงด้วยการเพ่ิมหรือตัดโน้ตบางตัว 

บทเพลงไล่เลียน (canon)  
 แคนอน มาจากภาษากรีก แปลว่า กฎเกณฑ์ หมายถึงรูปแบบบทเพลงที่มีหลายแนวหรือดนตรีหลายแนว 
แต่ละแนวมีทำนองเหมือนกัน แต่เริ่มไม่พร้อมกันแต่ละแนว จึงมีทำนองที่ไล่เลียนกันไปเป็นระยะเวลายาวกว่าการ
เลียนทั่วไป โดยทั่วไปไม่ควรต่ำกว่า 3 ห้อง ระยะขั้นคู่ระหว่างสองแนว               ที่เลียนกันจะห่างกันเป็นระยะ
เท่าใดก็ได้ เช่น แคนอนคู่สอง หมายถึง แคนอนที่แนวทั้งสอง                เริ่มที่โน้ตห่า งกันเป็นระยะคู่ 5 และ
รักษาระยะคู่ 5 ไปโดยตลอดถือเป็นประเภทของลีลาสอดประสานแนวทำนองแบบเลียนที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดที่สุด 

ประโยคเพลง (phrase)   
 กลุ่มทำนอง จังหวะที่เรียบเรียงเชื่อมโยงกันเป็นหน่วยของเพลงที่มีความคิดจบสมบูรณ์ในตัวเอง มักลงท้าย
ด้วยเคเดนซ์ เป็นหน่วยสำคัญของเพลง 

ประโยคเพลงถาม - ตอบ  
 เป็นประโยคเพลง 2 ประโยคที่ต่อเนื่องกันลีลาในการตอบรับ – ส่งล้อ – ล้อเลียนกัน                อย่าง
สอดคล้อง เป็นลักษณะคล้ายกันกับบทเพลงรูปแบบ AB แต่เป็นประโยคเพลงสั้น ๆ ซึ่งมักจะมีอัตราความเร็ว
เท่ากันระหว่าง 2 ประโยค และความยาวเท่ากัน เช่น ประโยคเพลงที่ 1 (ถาม)                มีความยาว 2 ห้อง
เพลง ประโยคเพลงที่ 2 (ตอบ) ก็จะมีความยาว 2 ห้องเพลง ซึ่งจะมีลีลาต่างกัน            แต่สอดรับกันได้กลมกลืน 
 
ผลงานดนตรี 
 ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมีความเก่ียวข้องกับการนำเสนองานทางดนตรี  เช่น  บทเพลง  การแสดง
ดนตรี 

เพลงทำนองวน (round)   
เพลงที่ประกอบด้วยทำนองอย่างน้อย 2 แนว ไล่เลียนทำนองเดียวกัน แต่ต่างเวลาหรือจังหวะ สามารถไล่

เลียนกันไปได้อย่างต่อเนื่องจนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกไม่มีวันจบ 

รูปร่างทำนอง (melodic contour)  
รูปร่างการขึ้นลงของทำนอง ทำนองที่สมดุลจะมีทิศทางการขึ้นลงที่เหมาะสม 
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สีสันของเสียง  

ลักษณะเฉพาะของเสียงแต่ละชนิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะต่างกัน  เช่น  ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง
ผู้ชายจะมีความทุ้มต่ำแตกต่างจากสีสันของเสียงผู้หญิง  ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง           ของเด็กผู้ชายคน
หนึ่งจะมีความแตกต่างจากเสียงเด็กผู้ชายคนอ่ืน ๆ  

องค์ประกอบดนตรี (elements of music)   
 ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี ได้แก่ทำนอง จังหวะ เสียงประสาน สีสันของเสียง และเนื้อ
ดนตรี 

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

สัญลักษณ์บอกรูปแบบวรรณกรรมดนตรีแบบตรีบท หรือเทอร์นารี (ternary) 
ternary form  
 สังคีตลักษณ์สามตอน โครงสร้างของบทเพลงที่มีส่วนสำคัญขยับทีละขั้นอยู่ 3 ตอน ตอนแรกและตอนที่ 3 
คือ ตอน A จะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันทั้งในแง่ของทำนองและกุญแจเสียง                         ส่วนตอนที่ 2 คือ 
ตอน B เป็นตอนที่แตกต่างออกไป ความสำคัญของสังคีตลักษณ์นี้ คือ การกลับมา               ของตอน A ซึ่งนำ
ทำนองของส่วนแรกกลับมาในกุญแจเสียงเดิมเป็นสังคีตลักษณ์ที่ใช้มากที่สุดโดยเฉพาะในเพลงร้อง จึงอาจเรียกว่า 
สังคีตลักษณ์เพลงร้อง (song form) ก็ได้ 
 

นาฏศิลป ์
 
การตีบท 
 การแสดงท่ารำตามบทร้อง บทเจรจาหรือบทพากย์ควรคำนึงถึงความหมายของบท แบ่งเป็นการตีบท 
ธรรมชาติ และการตีบทแบบละคร 

การประดิษฐ์ท่า  
 การนำภาษาท่า  ภาษานาฎศิลป์ หรือ นาฏยศัพท์มาออกแบบ  ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับจังหวะทำนอง  
บทเพลง  บทร้อง  ลีลา ความสวยงาม 

นาฏยศัพท ์   
ศัพท์เฉพาะทางนาฎศิลป์  ที่ใช้เกี่ยวกับการเรียกท่ารำ  กิริยาที่แสดงมีส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่  ส่วน

แขนและมือ  ส่วนของลำตัว  ส่วนขาและเท้า 

บุคคลสำคัญในวงการนาฎศลิป์  
 เป็นผู้เชี่ยวชาญทางนาฎศิลป์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทีส่ร้างผลงาน 

ภาษาท่า      
การแสดงท่าทางแทนคำพูด  ใช้แสดงกิริยาหรืออิริยาบถ  และใช้แสดงถึงอารมณ์ภายใน 
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ส่วนขาและเท้า   
กิริยาแสดง เช่น กระทบ ยืดยุบ ประเท้า กระดกเท้า กระทุ้ง จรด ขยับ ซอย วางส้น ยกเท้า  ถัดเท้า 

ส่วนแขนและมือ  
กิริยาที่แสดง เช่น จีบ ตั้งวง ล่อแก้ว ม้วนมือ สะบัดมือ กรายมือ ส่ายมือ  

ส่วนลำตัว  
 กิริยาที่แสดง เช่น ยักตัว โย้ตัว โยกตัว 

ส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่  
 กิริยาที่แสดง เช่น เอียงศีรษะ เอียงไหล่ กดไหล่ กล่อมไหล่ กล่อมหน้า  

สิ่งท่ีเคารพ 
 ในสาระนาฎศิลป์มีสิ่งที่เคารพสืบทอดมา  คือ  พ่อแก่  หรือพระพรตฤษ ีซึ่งผู้เรียนจะต้อง  
แสดงความเคารพ  เมื่อเริ่มเรียนและก่อนแสดง 
 
องค์ประกอบนาฎศิลป์ 
 จังหวะและทำนองการเคลื่อนไหว  อารมณ์และความรู้สึก  ภาษาท่า นาฎยศัพท์ รูปแบบของ 
การแสดง การแต่งกาย 

องค์ประกอบละคร 
 การเลือกและแต่งบท  การเลือกผู้แสดง  การกำหนดบุคลิกของผู้แสดง การพัฒนารูปแบบของ 
การแสดง การปฏิบัติตนของผู้แสดงและผู้ชม 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้าน

ตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551              
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
ที่ 032/2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 

 
................................................................................................ 

 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ตามคำสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑   สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องทำการปรับปรุงหลักสูตรของตนเองใหม่  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ดังนี้ 
     1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      1.1 นางรอยทรง  การีอูมา                      ประธานกรรมการ 
      1.2 นายนรา  มะเย็ง                                     กรรมการ 
      1.3 ว่าที่ ร.ต.ประสาร  อุดมผล                         กรรมการ 
      1.4 นายซอฟวาน  ลิบูละ                 กรรมการ 
      1.5 ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์                                กรรมการและเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
      2.1 นางสาวฮาลีเม๊าะ  สนิ                               ประธานกรรมการ 
      2.2 นางฮายาตี  สมารา                                        กรรมการ 
      2.3 นางจินดา  วรรณเพ็ชร                                กรรมการ 
      2.4 นางพิระดา  ตง                                 กรรมการ 
      2.5 นางสาวสุนิสา  ถิ่นนุย้                                    กรรมการ 
      2.6 นายนรา  มะเย็ง     กรรมการ 
      2.7 นายอัสดี  ยิงทา     กรรมการ 
      2.8 นางสาวซากีรา เจะเฮ็ง    กรรมการ 
      2.9 นางวาฮีดา  ลาเต๊ะ    กรรมการ 
      2.10 นางกรุณา  อิดดือเระ                                                                    กรรมการและเลขานุการ    
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  3. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประกอบด้วย 
      3.1 นางสาวสุกัญญา  โอ๊ะหลำ                            ประธานกรรมการ 
      3.2 นายซอฟวาน  ลิบูละ                           กรรมการ 

 3.3 นางสาวคอรีเยาะห์  กาโสะ                            กรรมการ 
                         3.4 นางสาวฮาซือเมาะ  เจ๊ะโอ๊ะห์                        กรรมการ 
                         3.5 นางสาวกูมาซือนา  แวหะยี                         กรรมการ 
     3.6 นางสาวฮาดีบะห์  โตะลากอ                             กรรมการและเลขานุการ  

   4. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 
      4.1 นางพนิดา  ใบหวัง                                     ประธานกรรมการ 
      4.2 นางสาวรุซนานี  โดตะเซะ                                 กรรมการ 
      4.3 นางฟิรฮานา  หะนิมะ                           กรรมการ 
      4.4 นางสาวรสสุคนธ์  อัศวภูมิ                             กรรมการ 
      4.5 นางสาวไลลา  ดะดุนะ                                 กรรมการ 
      4.6 นางสาวพิรดาว  หวังจิ                               กรรมการ 
      4.7 นางสาวฮีดายู  บินมาม ุ    กรรมการ 
      4.8 นางซูซานา  ยิงทา    กรรมการ 
      4.9 นางสาวนูรีตา  มูซอ    กรรมการ 
      4.10 นางสาวมานีเร๊าะ  โดะมะแซ   กรรมการ 
      4.11 นางสาวอานีซะห์  ยายอ                               กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง   ประกอบด้วย 
      5.1 นางสาวสรียานี  อาบู                                  ประธานกรรมการ 
      5.2 นางฟาตีเมาะ  ยามามะลี                               กรรมการ 
      5.3  นายอัมราน  การีอุมา                              กรรมการ 
      5.4 นางซารูวา    มูสะอะรง                              กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ประกอบด้วย 
      6.1 ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์                             ประธานกรรมการ 
      6.2 ว่าที่ ร.ต.ประสาร  อดุมผล                            กรรมการ 
      6.3 นายมะรอยี  อดุลยศาสน์                              กรรมการ 
      6.4 นายอับดุลราซัค  ดือรานิง                             กรรมการและเลขานุการ 

 7. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
      7.1 นางสาวยามีละห์  ดะแซสาเมาะ                        ประธานกรรมการ 
      7.2 นายสุไฮมี  คามิ                                   กรรมการ 
      7.3 นางรอมือล๊ะ  ยะโต๊ะ                                     กรรมการและเลขานุการ 
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 8. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ประกอบด้วย 
      8.1 นางอาซีย๊ะ  เจ๊ะอาแดร์                               ประธานกรรมการ 
      8.2 นางสาวฮานีบะห์  เจ๊ะเล๊าะ                            กรรมการ 
      8.3 นายอนันต เละเต็งโซะ    กรรมการ 
      8.4 นางซูไบด๊ะ  ดาโอ๊ะมารียอ                              กรรมการและเลขานุการ 
 9. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย 
      9.1 นางอาซีเย๊าะ  สะอิ                             ประธานกรรมการ 
      9.2 นางมัสกะ สงสุรินทร์                                 กรรมการ 
      9.3 นางสาวสูไวบะห สาแม    กรรมการ 
      9.4 นายมาหะมะกอรี  นาแว                               กรรมการ 
      9.5 นางสาวอาตีกะห์  หะยีปูเตะ                           กรรมการและเลขานุการ 
 10. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา   ประกอบด้วย 
     10.1 นายมูหามะ  อาแว    ประธานกรรมการ 
  10.2 นายไซนัลอาบีดิง  มะเต๊ะ   กรรมการ 
  10.3 นางสาวสะอีด๊ะ  ดาโต๊ะ    กรรมการ 
  10.4 นางซาอีด๊ะ  อีแต    กรรมการ 
  10.5 นายมะหะมะซอและ  สือรี   กรรมการ 
  10.6 นายอับดุลนาเซ  มะอีลา    กรรมการ 
  10.7 นายบุรฮัน  อาแด    กรรมการ 
  10.8 นางสาวนุรฮายาตี  เจ๊ะโกะ   กรรมการ 
  10.9 นางสาวสุรานา  แดงเครา   กรรมการ 
  10.10 นายซูเฟียน  มีเร๊ะ    กรรมการ 
  10.11 นายเตาฟิต  เจ๊ะนา    กรรมการ 
  10.12 นางสาวต่วนมัรยัม มะเต๊ะ   กรรมการ 
  10.13 นายมะ  เลาะแม    กรรมการ 
  10.14 นางสาวการ์มี  กอระ    กรรมการและเลขานุการ 
 
  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มความสามารถ เพ่ือให้
การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ต่อไป 
 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

    สั่ง ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                                                          
                                                                                 (นางรอยทรง  การีอูมา) 
                                                                        ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 


