
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ท าไมต้องเรียนศิลปะ 

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์           มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย ์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ตลอดจน                  การน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนั
เป็นพื้นฐาน                   ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้ 
 

เรียนรู้อะไรในศิลปะ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ เกิด
ความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ 
ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ 

  ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและน าเสนอ
ผลงาน              ทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้
เทคนิค วิธีการ          ของศิลปินในการสร้างงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห ์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์            เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคุณค่า
งานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั   

  ดนตรี มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า
ดนตรี            ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่น
ดนตรี                 ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี
ในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรม  และเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์   

  นาฏศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทาง
นาฏศิลป์                   อยา่งสร้างสรรค ์ ใชศ้พัทเ์บ้ืองตน้ทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยกุตใ์ช้
นาฏศิลป์                ในชีวิตประจ าวนั  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า            ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย และสากล  
 
 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ์  
 วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ  
 ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า
งาน 

 ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

สาระท่ี 2  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์ วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 2.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรี 

  ท่ี เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 3.1  เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์คุณค่า 

นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้น 
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 

 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณภาพผู้เรียน 

 

จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ มีทกัษะพื้นฐานการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี      โดย
ใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานป้ัน งานโครงสร้างเคล่ือนไหวอยา่งง่าย ๆ ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกจากเร่ืองราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทศันศิลป์ตามท่ีตนช่ืนชอบ สามารถแสดง
เหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

   รู้และเขา้ใจความส าคญัของงานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั ท่ีมาของงาน
ทศันศิลป์                  ในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

  รู้และเขา้ใจแหล่งก าเนิดเสียง คุณสมบติัของเสียง บทบาทหนา้ท่ี ความหมาย ความส าคญั
ของบทเพลงใกลต้วัท่ีไดย้นิ สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจงัหวะ เคล่ือนไหวร่างกาย ใหส้อดคลอ้ง
กบับทเพลง อ่าน เขียน และใชส้ัญลกัษณ์แทนเสียงและเคาะจงัหวะ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ดนตรี      เสียงขบัร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกบักิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ าวนั 

   รู้และเขา้ใจเอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถ่ิน มีความช่ืนชอบ เห็น
ความส าคญั                        และประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 

   สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจงัหวะ
เพลง         ตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หนา้ท่ีของผูแ้สดงและผูช้ม รู้
ประโยชน ์              ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวนั เขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกบั
วยั 

   รู้และเขา้ใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ทอ้งถ่ิน ช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจ                       ในการละเล่นพื้นบา้น สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบา้นกบั
การด ารงชีวิต                   ของคนไทย บอกลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจน
ความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได ้
 

จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

   รู้และเขา้ใจการใชท้ศันธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใชห้ลกัการจดัขนาด สัดส่วนความสมดุล น ้าหนกั แสง
เงา ตลอดจนการใชสี้คู่ตรงขา้มท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทศันศิลป์    2 มิติ 3 มิติ เช่น งานส่ือผสม งาน
วาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพภ์าพ รวมทั้งสามารถ สร้างแผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง



ระหวา่งงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค ์ ดว้ยวสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกนั เขา้ใจปัญหาในการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ หลกัการลด และเพิ่มในงานป้ัน การส่ือความหมายในงานทศันศิลป์ของตน 

 รู้วิธีการปรับปรุงงานใหดี้ขึ้น ตลอดจน รู้และเขา้ใจคุณค่าของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม 

  รู้และเขา้ใจบทบาทของงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นชีวิตและสังคม อิทธิพลของความ
เช่ือ          ความศรัทธา ในศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงร้อง เคร่ืองดนตรี และบทบาทหนา้ท่ี   รู้ถึงการ
เคล่ือนท่ีขึ้น ลง ของท านองเพลง องคป์ระกอบของดนตรี ศพัทส์ังคีตในบทเพลง ประโยค  และอารมณ์ของ
บทเพลงท่ีฟัง ร้องและบรรเลงเคร่ืองดนตรี ดน้สดอยา่งง่าย ใชแ้ละเก็บรักษา       เคร่ืองดนตรีอยา่งถูกวิธี 
อ่าน เขียนโนต้ไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลกัษณะของผูท่ี้จะเล่นดนตรีไดดี้ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
องคป์ระกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงท่ีฟัง สามารถใชด้นตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์
และ การเล่าเร่ือง 

  รู้และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมไทย   และ
วฒันธรรมต่าง ๆ เร่ืองราวดนตรีในประวติัศาสตร์ อิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่าดนตรีท่ีมาจาก
วฒันธรรมต่างกนั เห็นความส าคญัในการอนุรักษ์ 

  รู้และเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศพัทพ์ื้นฐาน สร้างสรรค์
การเคล่ือนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์และการละครกบั
ส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมี
ต่องานนาฏศิลป์ 

  รู้และเขา้ใจความสัมพนัธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบ
การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละทอ้งถ่ิน และส่ิงท่ีการแสดงสะทอ้นวฒันธรรมประเพณี   เห็น
คุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

  รู้และเขา้ใจเร่ืองทศันธาตุและหลกัการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายในการ สร้างงาน
ทศันศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อส่ือความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเน้ือหา
และประเมินคุณค่างานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถเลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดขึ้น
อยา่งเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ กราฟิก ในการน าเสนอขอ้มูลและ           มีความรู้ 
ทกัษะท่ีจ าเป็นดา้นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกนักบังานทศันศิลป์ 



  รู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงและพฒันาการของงานทศันศิลป์ของชาติและ
ทอ้งถ่ิน              แต่ละยคุสมยั เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและสามารถเปรียบเทียบงาน
ทศันศิลป์              ท่ีมาจากยคุสมยัและวฒันธรรมต่าง ๆ  

  รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างทางดา้นเสียง องคป์ระกอบ อารมณ์ ความรู้สึก  ของบทเพลง
จากวฒันธรรมต่าง ๆ มีทกัษะในการร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรี ทั้งเด่ียวและเป็นวงโดยเนน้เทคนิคการร้อง
บรรเลงอยา่งมีคุณภาพ มีทกัษะในการสร้างสรรคบ์ทเพลงอยา่งง่าย อ่านเขียนโนต้  ในบนัไดเสียงท่ีมี
เคร่ืองหมาย แปลงเสียงเบ้ืองตน้ได ้รู้และเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี องคป์ระกอบ
ของผลงานดา้นดนตรีกบัศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลง 
สามารถน าเสนอบทเพลงท่ีช่ืนชอบไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีทกัษะในการประเมินคุณภาพของ บทเพลงและการ
แสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง เขา้ใจถึงอิทธิพล
ของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

  รู้และเขา้ใจท่ีมา ความสัมพนัธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวฒันธรรมในยุคสมยั
ต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้งานดนตรีไดรั้บการยอมรับ 

  รู้และเขา้ใจการใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแปลความและ
ส่ือสาร             ผา่นการแสดง รวมทั้งพฒันารูปแบบการแสดง สามารถใชเ้กณฑง์่าย ๆ ในการพิจารณา
คุณภาพ  การแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใชค้วามรู้เร่ืององคป์ระกอบทางนาฏศิลป์  ร่วม
จดัการแสดง          น าแนวคิดของการแสดงไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

  รู้และเขา้ใจประเภทละครไทยในแต่ละยคุสมยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง                      ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย และละครพื้นบา้น 
เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะ   ของการแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและ
สร้างสรรคอุ์ปกรณ์     เคร่ืองแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเขา้ใจ ความส าคญั บทบาท
ของนาฏศิลป์  และละคร                       ในชีวิตประจ าวนั 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถใชศ้พัท์
ทางทศันศิลป์ อธิบายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์ มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ อุปกรณ์
และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทศันศิลป์ วิเคราะห์เน้ือหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ            การ
แสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรคง์านท่ี
เหมาะสมกบัโอกาส สถานท่ี รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพสังคมดว้ยภาพลอ้เลียนหรือการ์ตูน 
ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ดว้ยหลกัทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 



  วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบ
ตะวนัตก                     เขา้ใจอิทธิพลของมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่อการ
สร้างสรรค ์                     งานทศันศิลป์ในสังคม 

  รู้และเขา้ใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจ าแนกรูปแบบ  ของวงดนตรี 
ทั้งไทยและสากล เขา้ใจอิทธิพลของวฒันธรรมต่อการสร้างสรรคด์นตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ี
ไดรั้บจากดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากล ในอตัราจงัหวะต่าง ๆ มี
ทกัษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเนน้เทคนิค    การแสดงออกและคุณภาพของการ
แสดง สร้างเกณฑส์ าหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์ การเล่นดนตรีของตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สามารถน าดนตรีไประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืน ๆ 

  วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลกัษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวฒันธรรมต่าง ๆ 
เขา้ใจบทบาทของดนตรีท่ีสะทอ้นแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม  ของนกั
ดนตรี ในวฒันธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรี 

  มีทกัษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเร่ิมในการแสดงนาฏศิลป์เป็น
คู ่           และเป็นหมู่ สร้างสรรคล์ะครสั้นในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดง
นาฏศิลป์และละครท่ีตอ้งการส่ือความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกาย แสง สี เสียง  ฉาก 
อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร  พฒันาและใชเ้กณฑก์าร
ประเมินในการประเมินการแสดง และสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคล่ือนไหวของผูค้นใน
ชีวิตประจ าวนั  และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแสดง 

  เขา้ใจวิวฒันาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคล
ส าคญั              ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยคุสมยัต่าง ๆ สามารถ
เปรียบเทียบ   การน าการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์ วิเคราะห์ 
วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 



 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
1 

1. อภิปรายเก่ียวกบัรูปร่าง 
ลกัษณะ        และขนาดของส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวั                ในธรรมชาติและ
ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น  

  รูปร่าง ลกัษณะ  และขนาดของส่ิงต่าง 
ๆ  รอบตวัในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 

2. บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

  ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั เช่น รู้สึกประทบัใจกบัความ
งาม                  ของบริเวณรอบอาคารเรียน หรือ
รู้สึกถึง                ความไม่เป็นระเบียบ ของสภาพ
ภายในหอ้งเรียน 

3. มีทกัษะพื้นฐานในการใช้
วสัดุ  อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์ 

  การใชว้สัดุ อุปกรณ์ เช่น ดิน
เหนียว                   ดินน ้ามนั  ดินสอ พู่กนั 
กระดาษ สีเทียน สีน ้า ดินสอสีสร้างงานทศันศิลป์  

4. สร้างงานทศันศิลป์โดยการ
ทดลองใชสี้ ดว้ยเทคนิคง่าย ๆ 

  การทดลองสีดว้ยการใชสี้น ้า สี
โปสเตอร์               สีเทียนและสีจากธรรมชาติท่ีหา
ไดใ้นทอ้งถ่ิน  

5. วาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติ           ตามความรู้สึกของ
ตนเอง  

  การวาดภาพระบายสีตาม
ความรู้สึก                 ของตนเอง  

ป.
2 

1. บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบใน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น รูปกลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และกระบอก 

2.  ระบุทศันธาตุท่ีอยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ โดยเนน้
เร่ืองเส้น                  สี รูปร่าง และ
รูปทรง 

   เส้น สี รูปร่าง รูปทรงใน
ส่ิงแวดลอ้ม          และงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
เช่น งานวาด            งานป้ัน และงานพิมพภ์าพ 

3. สร้างงานทศันศิลป์ต่าง ๆ โดย
ใชท้ศันธาตุท่ีเนน้เส้น รูปร่าง 

  เส้น รูปร่างในงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น 
งานวาด งานป้ัน และงานพิมพภ์าพ  

 
 
 



ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
2 

4. มีทกัษะพื้นฐานในการใช้
วสัดุ  อุปกรณ์ สร้างงานทศันศิลป์ 3 มิติ 

  การใชว้สัดุ อุปกรณ์ สร้างงาน
ทศันศิลป์ 3  มิติ 

5. สร้างภาพปะติดโดยการตดั
หรือ            ฉีกกระดาษ 

  ภาพปะติดจากกระดาษ 

6. วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบั
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบา้น 

  การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราว 

7. เลือกงานทศันศิลป์ และบรรยายถึงส่ิงท่ี
มองเห็น รวมถึงเน้ือหาเร่ืองราว 

  เน้ือหาเร่ืองราวในงานทศันศิลป์ 

8. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เป็นรูปแบบ
งานโครงสร้างเคล่ือนไหว 

   งานโครงสร้างเคล่ือนไหว   

ป.
3  

1. บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 

  รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ 

2. ระบุ วสัดุ  อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างผลงาน 

 เม่ือชมงานทศันศิลป์ 

  วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างงานทศันศิลป์
ประเภทงานวาด งานป้ัน งานพิมพภ์าพ  

3. จ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง 
ๆ             ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ โดยเนน้เร่ือง เส้น สี รูปร่าง 
รูปทรง  และพื้นผิว 

  เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

4. วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตวั    การวาดภาพระบายสี ส่ิงของ
รอบตวั                    ดว้ยสีเทียน ดินสอสี 
และสีโปสเตอร์  

5. มีทกัษะพื้นฐาน ในการใชว้สัดุอุปกรณ์
สร้างสรรคง์านป้ัน 

  การใชว้สัดุอุปกรณ์ในงานป้ัน 

6. วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึก
จากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใชเ้ส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี และพื้นผิว 

  การใชเ้ส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สี  และ
พื้นผิว   

วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึก 

7. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้าง
งานทศันศิลป์ โดยเนน้ถึงเทคนิคและวสัดุ 
อุปกรณ์ 

  วสัดุ  อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการ
สร้างงานทศันศิลป์ 



 
 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
3 

8. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงาน
ทศันศิลป์ของตนเอง 

  การแสดงความคิดเห็นในงาน
ทศันศิลป์ของตนเอง 

9. ระบุ และจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุท่ีเนน้
ในงานทศันศิลป์นั้น ๆ   

  การจดักลุ่มของภาพตามทศัน
ธาต ุ

10. บรรยายลกัษณะรูปร่าง 
รูปทรง               ในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี
ในบา้นและโรงเรียน    

  รูปร่าง  รูปทรง  ในงาน
ออกแบบ 

ป.
4  

1. เปรียบเทียบรูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม               และงานทศันศิลป์ 

   รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

2. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและ
สีวรรณะเยน็ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย ์

  อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น  และ
วรรณะเยน็ 

3. จ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ              ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์โดยเนน้เร่ือง
เส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นท่ีวา่ง 

  เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว 
และพื้นท่ีวา่ง 

ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

4. มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์
สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ 

  การใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงาน
พิมพภ์าพ 

5. มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์
สร้างสรรคง์านวาดภาพระบายสี 

  การใชว้สัดุ  อุปกรณ์ในการวาด
ภาพระบายสี 

6. บรรยายลกัษณะของภาพโดยเนน้ เร่ืองการจดัระยะ 
ความลึก น ้าหนกัและแสงเงาในภาพ 

  การจดัระยะความลึก  น ้าหนกั
และแสงเงา  

ในการวาดภาพ 

7.  วาดภาพระบายสี โดยใชสี้วรรณะอุ่นและสี
วรรณะเยน็ ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

  การใชสี้วรรณะอุ่นและใชสี้
วรรณะเยน็ วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึก
และจินตนาการ 



8. เปรียบเทียบความคิด
ความรู้สึก                  ท่ีถ่ายทอดผา่นงาน
ทศันศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 

   ความเหมือนและความแตกต่างใน
งานทศันศิลป์ความคิดความรู้สึกท่ี
ถ่ายทอดในงานทศันศิลป์ 

9. เลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกในการสร้างงานทศันศิลป์ 

   การเลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก 

 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
5  

1. บรรยายเก่ียวกบัจงัหวะ
ต าแหน่ง             ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 

  จงัหวะ ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ 
ในส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงาน
ทศันศิลป์ ท่ีสร้างสรรคด์ว้ยวสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ี
ต่างกนั 

  ความแตกต่างระหวา่งงาน
ทศันศิลป์    

3. วาดภาพ โดยใชเ้ทคนิคของแสงเงา น ้าหนกั และ
วรรณะสี 

  แสงเงา  น ้าหนกั และวรรณะ
สี   

4. สร้างสรรคง์านป้ันจาก ดินน ้ ามนั หรือดิน
เหนียว โดยเนน้การถ่ายทอดจินตนาการ 

  การสร้างงานป้ันเพื่อถ่ายทอด
จินตนาการดว้ยการใชดิ้นน ้ามนัหรือดิน
เหนียว  

5. สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ โดยเนน้ การจดัวาง
ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ  ในภาพ 

  การจดัภาพในงานพิมพภ์าพ 

6. ระบุปัญหาในการจดัองคป์ระกอบศิลป์  

และการส่ือความหมายในงานทศันศิลป์ของตนเอง และ
บอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

  การจดัองคป์ระกอบศิลป์และการส่ือ
ความหมาย ในงานทศันศิลป์ 

7. บรรยายประโยชน์และคุณค่า              ของ
งานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคน             ใน
สังคม 

   ประโยชน์และคุณค่าของงาน
ทศันศิลป์ 

ป.
6 

1. ระบุสีคู่ตรงขา้ม และอภิปรายเก่ียวกบัการใชสี้
คู่ตรงขา้มในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 

   วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงขา้ม 



2. อธิบายหลกัการจดัขนาดสัดส่วนความสมดุล
ในการสร้างงานทศันศิลป์ 

   หลกัการจดัขนาด สัดส่วนความ
สมดุล              ในงานทศันศิลป์ 

3. สร้างงานทศันศิลป์จาก
รูปแบบ                2 มิติ เป็น3 มิติ โดยใช้
หลกัการ               ของแสงเงาและน ้าหนกั 

   งานทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 
3  มิติ 

 
4. สร้างสรรคง์านป้ันโดยใชห้ลกัการเพิ่มและลด   การใชห้ลกัการเพิ่มและลดใน

การสร้างสรรคง์านป้ัน  
5. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ ของ
รูปและพื้นท่ีวา่ง 

  รูปและพื้นท่ีวา่งในงาน
ทศันศิลป์ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
6. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดย
ใช ้             สีคู่ตรงขา้มหลกัการจดัขนาด
สัดส่วน และความสมดุล 

  การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดย
ใช ้               สีคู่ตรงขา้ม  หลกัการจดั
ขนาด สัดส่วนและความสมดุล 

7. สร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ 
แผนผงั และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิด
หรือเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  

  การสร้างงานทศันศิลป์เป็น
แผนภาพ  แผนผงั  และภาพประกอบ 

ม.
1  

1. บรรยายความแตกต่างและความ
คลา้ยคลึงกนัของงานทศันศิลป์                 และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ 

  ความแตกต่างและความคลา้ยคลึง
กนั           ของทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

2. ระบุ และบรรยายหลกัการออกแบบงาน
ทศันศิลป์ โดยเนน้ความเป็นเอกภาพความ
กลมกลืน และความสมดุล 

  ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน 
ความสมดุล 

3. วาดภาพทศันียภาพแสดงใหเ้ห็น
ระยะไกลใกล ้เป็น 3 มิติ 

  หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพ 

4. รวบรวมงานป้ันหรือส่ือผสมมาสร้าง
เป็นเร่ืองราว 3 มิติโดยเนน้ความเป็นเอกภาพ 
ความกลมกลืน และการส่ือถึงเร่ืองราวของงาน 

  เอกภาพความกลมกลืนของเร่ืองราวใน
งานป้ันหรืองานส่ือผสม 



5. ออกแบบรูปภาพ 
สัญลกัษณ์                หรือกราฟิกอ่ืน ๆ ใน
การน าเสนอความคิดและขอ้มูล 

  การออกแบบรูปภาพ 
สัญลกัษณ์                 หรืองานกราฟิก 

6. ประเมินงานทศันศิลป์ และบรรยายถึง
วิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้
เกณฑท่ี์ก าหนดให้ 

  การประเมินงานทศันศิลป์   

ม.
2 

1. อภิปรายเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้น
รูปแบบ และแนวคิดของงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมา 

  รูปแบบของทศันธาตุและแนวคิดใน
งานทศันศิลป์  

2. บรรยายเก่ียวกบัความเหมือนและความ
แตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุอุปกรณ์ในงาน
ทศันศิลป์ของศิลปิน 

   ความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงาน
ทศันศิลป์                    ของศิลปิน 

 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
3. วาดภาพดว้ยเทคนิคท่ี
หลากหลาย            ในการส่ือความหมายและ
เร่ืองราวต่าง ๆ 

  เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมาย 

4. สร้างเกณฑใ์นการ
ประเมิน                   และวิจารณ์งาน
ทศันศิลป์ 

  การประเมินและวิจารณ์งาน
ทศันศิลป์   

5. น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ขและ
พฒันางาน 

  การพฒันางานทศันศิลป์ 

  การจดัท าแฟ้มสะสมงานทศันศิลป์ 

6. วาดภาพแสดง
บุคลิกลกัษณะ             ของตวัละคร 

  การวาดภาพถ่ายทอด
บุคลิกลกัษณะ            ของตวัละคร 

7. บรรยายวิธีการใชง้าน
ทศันศิลป์              ในการโฆษณาเพื่อโนม้
นา้วใจ              และน าเสนอตวัอยา่งประกอบ 

  งานทศันศิลป์ในการโฆษณา 



ม.
3  

1. บรรยายส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ท่ี
เลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ และหลกัการ
ออกแบบ 

  ทศันธาตุ หลกัการออกแบบใน
ส่ิงแวดลอ้ม 

และงานทศันศิลป์ 

2. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  ของ
ศิลปินในการสร้างงาน ทศันศิลป์ 

  เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้าง
งานทศันศิลป์ 

3. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช ้ทศันธาตุ 
และหลกัการออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์
ของตนเอง                     ใหมี้คุณภาพ 

  วิธีการใชท้ศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบในการสร้างงานทศันศิลป์ 

4. มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่ง
นอ้ย 3 ประเภท 

  การสร้างงานทศันศิลป์ทั้งไทยและ
สากล  

5. มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ใน
การสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ 

  การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้าง
งานส่ือผสม  

6. สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ     3 
มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 

  การสร้างงานทศันศิลป์
แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ และจินตนาการ 

 
 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
7. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ส่ือความหมาย
เป็นเร่ืองราว โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ และ
หลกัการออกแบบ 

   การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและ
หลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์ 

8. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหา
และคุณค่าในงานทศันศิลป์           ของตนเอง 
และผูอ่ื้น หรือของศิลปิน 

  การวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และ
คุณค่า         ในงานทศันศิลป์ 

9. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อ
บรรยาย     เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
เทคนิค                   ท่ีหลากหลาย 

  การใชเ้ทคนิค วิธีการท่ี
หลากหลาย             สร้างงานทศันศิลป์
เพื่อส่ือความหมาย 



10. ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์
และทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 

  การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์ 

11. เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์
ก าหนดขึ้นอยา่งเหมาะสม และน าไป         จดั
นิทรรศการ 

  การจดันิทรรศการ 

ม.
4- 

6  

1. วิเคราะห์การใชท้ศันธาตุ และหลกัการ
ออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 

  ทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 

2.  บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงาน
ทศันศิลป์ โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์  

  ศพัทท์างทศันศิลป์ 

3. วิเคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

  วสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปิน            ในการแสดงออกทาง
ทศันศิลป์  

4. มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ และกระบวนการท่ีสูงขึ้น            ใน
การสร้างงานทศันศิลป์ 

  เทคนิค  วสัดุ  อุปกรณ์ 
กระบวนการในการสร้างงานทศันศิลป์ 

 
5. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยี
ต่าง ๆ โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ 

  หลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ดว้ยเทคโนโลยี 

 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
6. ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกบัโอกาส
และสถานท่ี 

  การออกแบบงานทศันศิลป์ 

7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมาย         ของ
ศิลปินในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์  เทคนิคและเน้ือหา 
เพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 

  จุดมุ่งหมายของศิลปินในการ
เลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์  เทคนิคและ
เน้ือหา ในการสร้างงานทศันศิลป์ 

8. ประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์ โดยใช้
ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 

  ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 

9. จดักลุ่มงานทศันศิลป์เพื่อสะทอ้นพฒันาการ
และความกา้วหนา้ของตนเอง 

  การจดัท าแฟ้มสะสมงาน
ทศันศิลป์ 



10. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย 
สากล            โดยศึกษาจากแนวคิดและ
วิธีการ            สร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 

  การสร้างงานทศันศิลป์จาก
แนวคิดและวิธีการของศิลปิน 

11. วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพ
ลอ้เลียน                  หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั 

  การวาดภาพลอ้เลียนหรือภาพ
การ์ตูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์  

มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 

 งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
1 

1. ระบุงานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั   งานทศันศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ป.
2 

1. บอกความส าคญัของงานทศันศิลป์ 

ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั 

  ความส าคญัของงานทศันศิลป์
ในชีวิต ประจ าวนั 

2. อภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
ในทอ้งถ่ินโดยเนน้ถึงวิธีการสร้างงานและวสัดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช ้

  งานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

ป.
3 

1. เล่าถึงท่ีมาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน   ท่ีมาของงานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน    

2. อธิบายเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

  วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้าง
งานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 



ป.
4 

1. ระบุ และอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ ใน
เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลอง             ของ
วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

  งานทศันศิลป์ในวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

2. บรรยายเก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์                ท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 

  งานทศันศิลป์จากวฒันธรรม
ต่าง ๆ 

ป.
5 

1. ระบุ และบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบของ
งานทศันศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ 

  ลกัษณะรูปแบบของงาน
ทศันศิลป์ 

2. อภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์                ท่ี
สะทอ้นวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญา                           ในทอ้งถ่ิน 

  งานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้น
วฒันธรรมและ           ภูมิปัญญาใน
ทอ้งถ่ิน 

ป.
6 

1. บรรยายบทบาทของงานทศันศิลป์           ท่ี
สะทอ้นชีวิตและสังคม 

  บทบาทของงานทศันศิลป์ใน
ชีวิต                  และสังคม 

2. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของ              ความ
เช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 

  อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่องาน
ทศันศิลป์          ในทอ้งถ่ิน 

 
3. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ของบุคคล 

  อิทธิพลทางวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีผล          ต่อการสร้าง
งานทศันศิลป์ 

 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ระบุ และบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะ รูปแบบ
งานทศันศิลป์ของชาติและของทอ้งถ่ินตนเองจาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั 

  ลกัษณะ รูปแบบงานทศันศิลป์
ของชาติและทอ้งถ่ิน 

2. ระบุ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ของภาค
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 

  งานทศันศิลป์ภาคต่าง ๆ  ใน
ประเทศไทย 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์
ในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ของวฒันธรรมไทย
และสากล 

  ความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์                  ในวฒันธรรม
ไทยและสากล 

ม.2 1.  ระบุ และบรรยายเก่ียวกบัวฒันธรรมต่าง ๆ 
ท่ีสะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ในปัจจุบนั 

  วฒันธรรมท่ีสะทอ้นในงาน
ทศันศิลป์ปัจจุบนั 



2. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลง
ของ             งานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุ
สมยัโดยเนน้ถึงแนวคิดและเน้ือหาของงาน 

  งานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุ
สมยั 

3. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงาน
ทศันศิลป์ท่ีมาจาก วฒันธรรมไทยและสากล 

  การออกแบบงานทศันศิลป์ใน
วฒันธรรมไทยและสากล 

ม.3 1. ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ ท่ี
สะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 

  งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้น
คุณค่า            ของวฒันธรรม  

2. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของ              งานทศันศิลป์ในแต่ละยคุ
สมยั                     ของวฒันธรรมไทยและ
สากล 

  ความแตกต่างของงานทศันศิลป์
ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและ
สากล 

ม.
4- 
6 

1. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ใน
รูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก 

  งานทศันศิลป์รูปแบบตะวนัออก
และตะวนัตก 

2. ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
และบรรยายผลตอบรับของสังคม 

  งานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง  

3. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรม
ระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่อ          งานทศันศิลป์ใน
สังคม 

  อิทธิพลของวฒันธรรมระหว่าง
ประเทศ          ท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ 

 

สาระท่ี 2  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์คุณค่าดนตรี  

 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้

 ในชีวิตประจ าวนั 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
1 

1. รู้วา่ส่ิงต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียง 

ท่ีแตกต่างกนั  

  การก าเนิดของเสียง 

• เสียงจากธรรมชาติ 
• แหล่งก าเนิดของเสียง 
• สีสันของเสียง 

2. บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความชา้- 
เร็วของจงัหวะ 

  ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) 
  อตัราความเร็วของจงัหวะTempo 



3. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ    การอ่านบทกลอนประกอบ
จงัหวะ 

  การร้องเพลงประกอบจงัหวะ 

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอยา่งสนุกสนาน    กิจกรรมดนตรี 

• การร้องเพลง 
• การเคาะจงัหวะ 
• การเคล่ือนไหวประกอบบท

เพลง  
ตามความดงั- เบาของบทเพลง ตามความ
ชา้เร็วของจงัหวะ 

5. บอกความเก่ียวขอ้งของเพลงท่ี
ใช ้                                        ใน
ชีวิตประจ าวนั  

  เพลงท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

-      เพลงกล่อมเด็ก 

• บทเพลงประกอบการละเล่น 
• เพลงส าคญั (เพลงชาติ

ไทย                เพลง
สรรเสริญพระบารมี) 

ป.
2 

1. จ าแนกแหล่งก าเนิด ของเสียงท่ีไดย้นิ    สีสันของเสียงเคร่ืองดนตรี 

  สีสันของเสียงมนุษย ์

2. จ าแนกคุณสมบติัของเสียง สูง- ต ่า 
,           ดงั-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี 

  การฝึกโสตประสาท การจ าแนก
เสียง           สูง-ต ่า  ดงั-เบา ยาว-สั้น 

 
 
 
 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
2  

3. เคาะจงัหวะหรือเคล่ือนไหว
ร่างกาย          ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง 

  การเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหา
ในบทเพลง 

  การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบ
เพลง 



4. ร้องเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกบัวยั   การขบัร้อง 

5. บอกความหมายและ
ความส าคญั            ของเพลงท่ีไดย้นิ 

  ความหมายและความส าคญัของ
เพลง            ท่ีไดย้นิ 

• เพลงปลุกใจ 
• เพลงสอนใจ 

ป.
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ระบุรูปร่างลกัษณะของเคร่ือง
ดนตรี          ท่ีเห็นและไดย้นิในชีวิตประจ าวนั 

  รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรี 

  เสียงของเคร่ืองดนตรี 

2. ใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์แทนเสียง และ
จงัหวะเคาะ  

  สัญลกัษณ์แทนคุณสมบติัของ
เสียง (สูง-ต ่า  ดงั-เบา ยาว-สั้น) 
  สัญลกัษณ์แทนรูปแบบจงัหวะ 

3. บอกบทบาทหนา้ท่ีของเพลงท่ีไดย้นิ    บทบาทหนา้ท่ีของบทเพลง
ส าคญั 

• เพลงชาติ 
• เพลงสรรเสริญพระบารมี 
• เพลงประจ าโรงเรียน 

4. ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ    การขบัร้องเด่ียวและหมู่ 
  การบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบ
เพลง 

5. เคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของ
เพลงท่ีฟัง 

  การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของ
บทเพลง 

6. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียง
ขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้น  

  การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เสียงร้องและเสียงดนตรี 

• คุณภาพเสียงร้อง 
• คุณภาพเสียงดนตรี 

7. น าดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือโอกาส
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  การใชด้นตรีในโอกาสพิเศษ 

• ดนตรีในงานร่ืนเริง 
• ดนตรีในการฉลองวนัส าคญัของ

ชาติ 
 
 
 



 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
4  

1. บอกประโยคเพลงอยา่งง่าย     โครงสร้างของบทเพลง 

• ความหมายของ
ประโยคเพลง 

• การแบ่งประโยคเพลง 
2. จ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลงท่ีฟัง   ประเภทของเคร่ือง

ดนตรี 

  เสียงของเคร่ืองดนตรี
แต่ละประเภท 

3. ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้น – ลงง่าย ๆ           ของ
ท านอง รูปแบบจงัหวะและความเร็ว                ของจงัหวะ
ในเพลงท่ีฟัง  

   การเคล่ือนท่ีขึ้น - ลงของ
ท านอง 

   รูปแบบจงัหวะของท านอง
จงัหวะ 

   รูปแบบจงัหวะ 

   ความชา้ - เร็วของจงัหวะ 

4. อ่าน เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล     เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์
ทางดนตรี 

• กุญแจประจ าหลกั    
•  บรรทดัหา้เส้น 
• โนต้และเคร่ืองหมาย

หยดุ  
• เส้นกั้นหอ้ง 

   โครงสร้างโนต้เพลงไทย 

• การแบ่งหอ้ง      
• การแบ่งจงัหวะ 

5. ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง    การขบัร้องเพลงในบนัได
เสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 



6. ใชแ้ละเก็บเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั    การใชแ้ละการดูแลรักษา
เคร่ืองดนตรี ของตน 

7. ระบุวา่ดนตรีสามารถใชใ้นการส่ือเร่ืองราว    ความหมายของเน้ือหาใน
บทเพลง 

ป.
5 
  

1. ระบุองคป์ระกอบดนตรีในเพลงท่ีใชใ้นการส่ืออารมณ์     การส่ืออารมณ์ของบทเพลง
ดว้ยองคป์ระกอบดนตรี 

• จงัหวะกบัอารมณ์ของ
บทเพลง 

• ท านองกบัอารมณ์ของ
บทเพลง  

2. จ าแนกลกัษณะของเสียงขบัร้องและเคร่ืองดนตรีท่ีอยู่
ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ 

   ลกัษณะของเสียงนกัร้อง
กลุ่มต่าง ๆ  

   ลกัษณะเสียงของวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ  

 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
3. อ่าน เขียนโนต้ดนตรีไทยและ
สากล            5 ระดบัเสียง  

   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี 

• บนัไดเสียง 5 เสียง Pentatonic 
scale 

• โนต้เพลงในบนัไดเสียง 5 เสียง 
Pentatonic scale 

4. ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะ และท านอง    การบรรเลงเคร่ืองประกอบ
จงัหวะ 

  การบรรเลงท านองดว้ยเคร่ือง
ดนตรี 

5. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือ
เพลง               ไทยสากลท่ีเหมาะสมกบัวยั   

  การร้องเพลงไทยในอตัรา
จงัหวะสองชั้น 



  การร้องเพลงสากล หรือไทย
สากล 

  การร้องเพลงประสานเสียง
แบบ             Canon  Round 

6. ดน้สดง่าย ๆ โดยใชป้ระโยคเพลง 

แบบถามตอบ 

  การสร้างสรรคป์ระโยคเพลง
ถาม-ตอบ 

7. ใชด้นตรีร่วมกบักิจกรรมในการแสดงออกตาม
จินตนาการ 

  การบรรเลงดนตรีประกอบ
กิจกรรมนาฏศิลป์ 

  การสร้างสรรคเ์สียง
ประกอบการเล่าเร่ือง 

ป.
6  

1. บรรยายเพลงท่ีฟัง โดยอาศยัองคป์ระกอบดนตรี 
และศพัทส์ังคีต 

  องคป์ระกอบดนตรีและศพัท์
สังคีต 

2. จ าแนกประเภทและบทบาท
หนา้ท่ี                     เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ือง
ดนตรีท่ี                             มาจากวฒันธรรม
ต่าง ๆ  

  เคร่ืองดนตรีไทยแต่ละภาค 

  บทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ือง
ดนตรี 

  ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

3. อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย 
ๆ   

  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี 

  โนต้บทเพลงไทย  อตัรา
จงัหวะสองชั้น 

  โนต้บทเพลงสากลในบนัได
เสียง C Major  

4. ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลง
ประกอบ             การร้องเพลง ดน้สด ท่ีมีจงัหวะ
และท านองง่าย ๆ 

  การร้องเพลงประกอบดนตรี 

   การสร้างสรรครู์ปแบบจงัหวะและ
ท านองดว้ยเคร่ืองดนตรี 

5. บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี   การบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง 

• เน้ือหาในบทเพลง 
• องคป์ระกอบในบทเพลง  
• คุณภาพเสียงในบทเพลง 

6. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัท านอง จงัหวะการ
ประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง  



ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.
1 

  

1. อ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย และโนต้สากล    เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี 

• โนต้บทเพลงไทย  อตัรา
จงัหวะสองชั้น 

• โนต้สากล ในกุญแจซอล
และฟา         ในบนัไดเสียง 
C Major 

2. เปรียบเทียบเสียงร้องและ
เสียง                ของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจาก
วฒันธรรม                    ท่ีต่างกนั 

  เสียงร้องและเสียงของเคร่ือง
ดนตรี               ในบทเพลงจาก
วฒันธรรมต่าง ๆ  

• วิธีการขบัร้อง 
• เคร่ืองดนตรีท่ีใช ้

3. ร้องเพลงและใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลงดว้ยบทเพลง                ท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

  การร้องและการบรรเลงเคร่ือง
ดนตรีประกอบการร้อง 

• บทเพลงพื้นบา้น บทเพลงปลุก
ใจ 

• บทเพลงไทยเดิม 
• บทเพลงประสานเสียง 2 แนว 
• บทเพลงรูปแบบ ABA   
• บทเพลงประกอบการเตน้ร า 

4. จดัประเภทของวงดนตรีไทย
และ            วงดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  

  วงดนตรีพื้นเมือง 

  วงดนตรีไทย  

  วงดนตรีสากล 

5. แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลง
ท่ีมีความเร็วของจงัหวะ                 และความดงั - 
เบา แตกต่างกนั 

  การถ่ายทอดอารมณ์ของบท
เพลง 

• จงัหวะกบัอารมณ์เพลง 
• ความดงั-เบากบัอารมณ์เพลง 
• ความแตกต่างของอารมณ์เพลง 

6. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ ฟัง
ดนตรีแต่ละประเภท 

7. น าเสนอตวัอยา่งเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และ
อภิปรายลกัษณะเด่นท่ีท าใหง้านนั้นน่าช่ืนชม 

  การน าเสนอบทเพลงท่ีตน
สนใจ 



ม.
1  

8. ใชเ้กณฑส์ าหรับประเมิน
คุณภาพ              งานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง 

  การประเมินคุณภาพของบท
เพลง 

• คุณภาพดา้นเน้ือหา 
• คุณภาพดา้นเสียง 
• คุณภาพดา้นองคป์ระกอบดนตรี 

  9. ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ือง
ดนตรี              อยา่งระมดัระวงัและรับผิดชอบ 

  การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ือง
ดนตรีของตน 

 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.
2  

1. เปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบ
ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั  

  องคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่ง
วฒันธรรมต่าง ๆ  

2. อ่าน เขียนร้องโนต้ไทย และโนต้
สากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง  

  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี 

• โนต้จากเพลงไทยอตัราจงัหวะสองชั้น 
• โนต้สากล (เคร่ืองหมายแปลงเสียง) 

3. ระบุปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรคง์านดนตรี  

  ปัจจยัในการสร้างสรรคบ์ทเพลง 

• จินตนาการในการสร้างสรรคบ์ทเพลง 
• การถ่ายทอดเร่ืองราว

ความคิด                        ในบทเพลง 

4. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและ
รวมวง  

  เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี 

• การร้องและบรรเลงเด่ียว 
• การร้องและบรรเลงเป็นวง 

5. บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง 

  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบท
เพลง 

6. ประเมิน พฒันาการทกัษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลงัจากการฝึกปฏิบติั  

  การประเมินความสามารถทางดนตรี 

• ความถูกตอ้งในการบรรเลง 
• ความแม่นย  าในการอ่านเคร่ืองหมายและ

สัญลกัษณ์ 
• การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและ

บรรเลง 



7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ
บนัเทิง 

  อาชีพทางดา้นดนตรี 

  บทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง 

ม.
3  

1. เปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ีใชใ้นงาน
ดนตรีและงานศิลปะอ่ืน   

   การเปรียบเทียบองคป์ระกอบในงานศิลปะ 

• การใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคง์าน
ดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืน 

• เทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรคง์านดนตรี
และศิลปะแขนงอ่ืน   

2. ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว และรวม
วง โดยเนน้เทคนิคการร้อง การเล่น การ
แสดงออก และคุณภาพสียง 

   เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้องและ
บรรเลงดนตรีเด่ียวและรวมวง 

 

ช้ั
น 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
3. แต่งเพลงสั้น ๆ 
จงัหวะง่าย ๆ   

   อตัราจงัหวะ  2  และ  4 

                    4           4 
   การประพนัธ์เพลงในอตัราจงัหวะ 2 และ  4 

                                                        4        4   

     
4. อธิบายเหตุผลใน
การเลือกใชอ้งคป์ระกอบ
ดนตรีในการ
สร้างสรรค ์           งาน
ดนตรีของตนเอง 

                                          

   การเลือกใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคบ์ทเพลง 

• การเลือกจงัหวะเพื่อสร้างสรรค ์              บทเพลง 
• การเรียบเรียงท านองเพลง 

5.  เปรียบเทียบความ
แตกต่าง
ระหวา่ง                  งา
นดนตรีของตนเองและ
ผูอ่ื้น                         

    

   การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง 

• ส าเนียง      
• อตัราจงัหวะ     
• รูปแบบบทเพลง 
• การประสานเสียง    
• เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง 



6. อธิบายเก่ียวกบั
อิทธิพลของ
ดนตรี                 ท่ีมีต่อ
บุคคลและสังคม  

  อิทธิพลของดนตรี 

• อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล 
• อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม 

 
7. น าเสนอหรือจดัการ
แสดงดนตรี               ท่ี
เหมาะสมโดยการบูรณาการ
กบัสาระ การเรียนรู้อ่ืนใน
กลุ่มศิลปะ 

  การจดัการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 

• การเลือกวงดนตรี 
• การเลือกบทเพลง 
• การเลือกและจดัเตรียมสถานท่ี 
• การเตรียมบุคลากร 
• การเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
• การจดัรายการแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.
4-

6 

1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่
ละประเภท  

  การจดัวงดนตรี 

• การใชเ้คร่ืองดนตรีในวง
ดนตรีประเภทต่าง ๆ  

• บทเพลงท่ีบรรเลงโดยวง
ดนตรีประเภทต่าง ๆ  

2. จ าแนกประเภทและรูปแบบของ                วง
ดนตรีทั้งไทยและสากล   

  ประเภทของวงดนตรี 

• ประเภทของวงดนตรีไทย 
• ประเภทของวงดนตรีสากล 



3. อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์าน
ดนตรีแตกต่างกนั  

  ปัจจยัในการสร้างสรรค์
ผลงานดนตรี          ในแต่ละ
วฒันธรรม 

• ความเช่ือกบัการสร้างสรรค์
งานดนตรี 

• ศาสนากบัการสร้างสรรค์
งานดนตรี 

• วิถีชีวิตกบัการสร้างสรรค์
งานดนตรี 

• เทคโนโลยกีบัการ
สร้างสรรคง์านดนตรี 

4. อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและ
สากล                 ในอตัราจงัหวะต่าง ๆ  

  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์
ทางดนตรี  

• เคร่ืองหมายก าหนดอตัรา
จงัหวะ 

• เคร่ืองหมายก าหนดบนัได
เสียง 

  โนต้บทเพลงไทยอตัรา
จงัหวะ 2 ชั้น และ  3  ชั้น  

5. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียว
และ              รวมวงโดยเนน้เทคนิคการ
แสดงออก                     และคุณภาพของการแสดง 

  เทคนิค และ การถ่ายทอด
อารมณ์เพลงดว้ยการร้อง บรรเลง
เคร่ืองดนตรีเด่ียวและรวมวง  

6. สร้างเกณฑส์ าหรับประเมินคุณภาพการประพนัธ์
และการเล่นดนตรี                  ของตนเองและผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  เกณฑใ์นการประเมินผลงาน
ดนตรี 

• คุณภาพของผลงานทาง
ดนตรี 

• คุณค่าของผลงานทางดนตรี  
7. เปรียบเทียบอารมณ์ และ
ความรู้สึก               ท่ีไดรั้บจากงานดนตรีท่ีมาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 

  การถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละ
วฒันธรรม  



 
 
 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
8. น าดนตรีไปประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืน ๆ    ดนตรีกบัการผ่อนคลาย 

  ดนตรีกบัการพฒันามนุษย ์

  ดนตรีกบัการประชาสัมพนัธ์ 
  ดนตรีกบัการบ าบดัรักษา 

  ดนตรีกบัธุรกิจ 

  ดนตรีกบัการศึกษา 

สาระท่ี 2  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า 

 ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
1  

1. เล่าถึงเพลงในทอ้งถ่ิน   ท่ีมาของบทเพลงในทอ้งถ่ิน 

2. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีทอ้งถ่ิน   ความน่าสนใจของบทเพลง
ในทอ้งถ่ิน 

ป.
2 

1. บอกความสัมพนัธ์ของเสียง
ร้อง                         เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลง
ทอ้งถ่ิน            โดยใชค้  าง่าย ๆ 

  บทเพลงในทอ้งถ่ิน 

• ลกัษณะของเสียงร้องในบท
เพลง 

• ลกัษณะของเสียงเคร่ือง
ดนตรีท่ีใช ้           ในบท
เพลง 

2. แสดงและเขา้ร่วมกิจกรรมทางดนตรี 

ในทอ้งถ่ิน 

  กิจกรรมดนตรีในโอกาส
พิเศษ  

• ดนตรีกบัโอกาสส าคญัใน
โรงเรียน 

• ดนตรีกบัวนัส าคญัของชาติ 



ป.
3 

1. ระบุลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์            ของ
ดนตรีในทอ้งถ่ิน 

  เอกลกัษณ์ของดนตรีใน
ทอ้งถ่ิน 

• ลกัษณะเสียงร้องของดนตรี
ในทอ้งถ่ิน 

• ภาษาและเน้ือหาในบทร้อง
ของดนตรีในทอ้งถ่ิน 

• เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีใน
ทอ้งถ่ิน 

2. ระบุความส าคญัและประโยชน์ของดนตรีต่อการ
ด าเนินชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน  

  ดนตรีกบัการด าเนินชีวิตใน
ทอ้งถ่ิน 

• ดนตรีในชีวิตประจ าวนั 
• ดนตรีในวาระส าคญั 

ป.
4 

1. บอกแหล่งท่ีมาและ
ความสัมพนัธ์             ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะทอ้นใน
ดนตรี               และเพลงทอ้งถ่ิน  

  ความสัมพนัธ์ของวิถีชีวิตกบั
ผลงานดนตรี 

• เน้ือหาเร่ืองราวในบทเพลง
กบัวิถีชีวิต 

• โอกาสในการบรรเลงดนตรี 
2. ระบุความส าคญัในการอนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรม
ทางดนตรี  

   การอนุรักษว์ฒันธรรมทาง
ดนตรี 

• ความส าคญัและความจ าเป็น
ในการอนุรักษ ์

• แนวทางในการอนุรักษ ์
 
 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
5  

1. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณี
ในวฒันธรรมต่าง ๆ  

  ดนตรีกบังานประเพณี 

• บทเพลงในงานประเพณีใน
ทอ้งถ่ิน 



• บทบาทของดนตรีในแต่ละ
ประเพณี 

2. อธิบายคุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ี
ต่างกนั 

  คุณค่าของดนตรีจากแหล่ง
วฒันธรรม 

• คุณค่าทางสังคม 
• คุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

ป.
6 

1. อธิบายเร่ืองราวของดนตรี
ไทย                        ในประวติัศาสตร์  

  ดนตรีไทยในประวติัศาสตร์ 

• ดนตรีในเหตุการณ์ส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ 

• ดนตรีในยคุสมยัต่าง ๆ 
• อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีต่อ

ดนตรี 

2. จ าแนกดนตรีท่ีมาจากยคุสมยัท่ีต่างกนั   

3. อภิปรายอิทธิพลของ
วฒันธรรม                ต่อดนตรีในทอ้งถ่ิน 

ม.
1 

1. อธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ี

มีต่อสังคมไทย 

  บทบาทและอิทธิพลของ
ดนตรี 

• บทบาทดนตรีในสังคม 
• อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

2.  ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบดนตรีใน
วฒันธรรมต่างกนั 

  องคป์ระกอบของดนตรีในแต่
ละวฒันธรรม 

ม.
2 

1. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีใน
วฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ 
 

  ดนตรีในวฒันธรรม
ต่างประเทศ 

• บทบาทของดนตรีใน
วฒันธรรม 

• อิทธิพลของดนตรีใน
วฒันธรรม 

2. บรรยายอิทธิพลของ
วฒันธรรม              และเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์
ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบั
การเปล่ียนแปลง ทางดนตรีในประเทศ
ไทย 

• การเปล่ียนแปลงทางการเมือง
กบังานดนตรี 

• การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยกีบังานดนตรี 



ม.
3 

1. บรรยายวิวฒันาการของดนตรีแต่ละ ยคุ
สมยั                 

  ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง 
ๆ  

  ประวติัดนตรีตะวนัตกยคุสมยั
ต่าง ๆ  

2. อภิปรายลกัษณะเด่นท่ีท าใหง้านดนตรีนั้นไดรั้บการ
ยอมรับ 

  ปัจจยัท่ีท าใหง้านดนตรีไดรั้บ
การยอมรับ 

 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.
4-

6  

1. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากล
ในยคุสมยัต่าง ๆ 

  รูปแบบบทเพลงและวงดนตรี
ไทยแต่ละยคุสมยั 

   รูปแบบบทเพลงและวงดนตรี
สากลแต่ละ            ยคุสมยั 

2. วิเคราะห์สถานะทางสังคม
ของ                  นกัดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ 

  ประวติัสังคีตกวี 

3. เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของ
ดนตรี               ในวฒันธรรมต่าง ๆ    

  ลกัษณะเด่นของดนตรีในแต่
ละวฒันธรรม 

• เคร่ืองดนตรี      
• วงดนตรี    
• ภาษา  เน้ือร้อง 
• ส าเนียง           
• องคป์ระกอบบทเพลง 

4. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะทอ้น
แนวความคิดและค่านิยม                     ท่ีเปล่ียนไป
ของคนในสังคม 

  บทบาทดนตรีในการสะทอ้น
สังคม 

• ค่านิยมของสังคมในผลงาน
ดนตรี 

• ความเช่ือของสังคมในงาน
ดนตรี 

5. น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์
ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

  แนวทางและวิธีการในการ
ส่งเสริมอนุรักษด์นตรีไทย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 3.1 เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ 

 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุตใ์ช ้

 ในชีวิตประจ าวนั 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
1 

1. เลียนแบบการเคล่ือนไหว    การเคล่ือนไหวลกัษณะต่าง ๆ  

• การเลียนแบบธรรมชาติ 
• การเลียนแบบคน สัตว ์ ส่ิงของ 

2. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือความหมาย 
แทนค าพูด 

  การใชภ้าษาท่า และการ
ประดิษฐ์                  ท่าประกอบเพลง 

  การแสดงประกอบเพลงท่ีเก่ียวกบั
ธรรมชาติสัตว ์

3. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือ 

ร่วมการแสดง 

   การเป็นผูช้มท่ีดี 

ป.
2 

1. เคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี     การเคล่ือนไหวอยา่งมีรูปแบบ 

• การนัง่ 
• การยนื 



• การเดิน 
2. แสดงการเคล่ือนไหวท่ีสะทอ้นอารมณ์
ของตนเองอยา่งอิสระ 

  การประดิษฐ์ท่าจากการ
เคล่ือนไหว           อยา่งมีรูปแบบ 

  เพลงท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3. แสดงท่าทาง เพื่อส่ือ
ความหมาย             แทนค าพูด 
 

  หลกัและวิธีการปฏิบติันาฏศิลป์   

• การฝึกภาษาท่าส่ือความหมายแทน
อากปักิริยา 

• การฝึกนาฏยศพัทใ์นส่วนล าตวั 

4. แสดงท่าทางประกอบ
จงัหวะ                    อย่างสร้างสรรค ์

  การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทป์ระกอบ
จงัหวะ 

5. ระบุมารยาทในการชมการแสดง    มารยาทในการชมการแสดง  การเขา้
ชมหรือมีส่วนร่วม 

 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
3 

1. สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง 
ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ   

  การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  

• ร าวงมาตรฐาน 
• เพลงพระราชนิพนธ์ 
• สถานการณ์สั้น ๆ  
• สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

ป.
3 

2. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ 
 

  หลกัและวิธีการปฏิบติันาฏศิลป์ 

• การฝึกภาษาท่าส่ืออารมณ์ของ
มนุษย ์ 

• การฝึกนาฎยศพัทใ์นส่วนขา 
3. เปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ีของผูแ้สดง
และผูช้ม 

  หลกัในการชมการแสดง 

• ผูแ้สดง 
•  ผูช้ม   
• การมีส่วนร่วม 

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสม
กบัวยั 



5. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ 

ในชีวิตประจ าวนั 

  การบูรณาการนาฏศิลป์กบั
สาระ                การเรียนรู้อ่ืน ๆ  

ป.
4 

1. ระบุทกัษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และ 

การละครท่ีใชส่ื้อความหมายและอารมณ์  

  หลกัและวิธีการปฏิบติันาฏศิลป์ 

• การฝึกภาษาท่า 
• การฝึกนาฏยศพัท ์

2. ใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทห์รือศพัท์
ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองราว  

  การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัท์
ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราช
นิพนธ์ 
  การใชศ้พัทท์างการละครในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราว 

3. แสดง การเคล่ือนไหวในจงัหวะต่าง ๆ 
ตามความคิดของตน 

  การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร า
ประกอบจงัหวะพื้นเมือง 

4. แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่   การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่ 
• ร าวงมาตรฐาน 
• ระบ า 

5. เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเนน้
จุดส าคญัของเร่ืองและลกัษณะ
เด่น              ของตวัละคร 

  การเล่าเร่ือง 

• จุดส าคญั   
• ลกัษณะเด่นของตวัละคร     

 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
5 

1.  บรรยายองคป์ระกอบนาฏศิลป์    องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ 

• จงัหวะ  ท านอง  ค าร้อง  
• ภาษาท่า  นาฏยศพัท ์
• อุปกรณ์ 

2. แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือ
เร่ืองราวตามความคิดของตน 

  การประดิษฐ์ท่าทางประกอบ
เพลง             หรือท่าทางประกอบเร่ืองราว 

3. แสดงนาฏศิลป์ โดยเนน้การใช้
ภาษาท่า 

และนาฏยศพัทใ์นการส่ือความหมายและ 

  การแสดงนาฏศิลป์ 

• ระบ า   
• ฟ้อน  



การแสดงออก • ร าวงมาตรฐาน 

4. มีส่วนร่วมในกลุ่มกบัการ
เขียน                 เคา้โครงเร่ืองหรือบท
ละครสั้น ๆ 
 

  องคป์ระกอบของละคร 

• การเลือกและเขียนเคา้โครงเร่ือง   
• บทละครสั้น ๆ 

5.  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุด
ต่าง ๆ 

  ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ  

6. บอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ชม            การแสดง  

  หลกัการชมการแสดง   

  การถ่ายทอดความรู้สึกและ
คุณค่า              ของการแสดง 

ป.
6 

1. สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวและการ
แสดง 

โดยเนน้การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์  

  การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจ
หรือเพลงพื้นเมืองหรือทอ้งถ่ินเนน้ลีลา         หรือ
อารมณ์ 

2. ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย หรือ
อุปกรณ์ประกอบการแสดงอยา่งง่าย ๆ  

  การออกแบบสร้างสรรค ์

• เคร่ืองแตง่กาย 
• อุปกรณ์ ฉากประกอบการแสดง 

3. แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ    การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร 

• ร าวงมาตรฐาน   
• ระบ า  
• ฟ้อน 
• ละครสร้างสรรค ์

 
 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
6 

4. บรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องาน
นาฏศิลป์และการละครอยา่งสร้างสรรค ์

  บทบาทและหนา้ท่ีในงาน
นาฏศิลป์และการละคร 

5. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง    หลกัการชมการแสดง 

• การวิเคราะห์  
• ความรู้สึกช่ืนชม 



6. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ 

และการละครกบัส่ิงท่ี
ประสบ                        ในชีวิตประจ าวนั 

  องคป์ระกอบทางนาฏศิลป์และ
การละคร 

ม.
1 

1. อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงช่ือ
ดงั             ท่ีมีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์หรือ
ความคิดของผูช้ม 

  การปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้ม 

  ประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ  

  การพฒันารูปแบบของการแสดง 

  อิทธิพลของนกัแสดงท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูช้ม 

2. ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร 

ในการแสดง  

  นาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการ
ละคร                ในการแสดง 

  ภาษาท่า  และการตีบท 

  ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือ
ทางอารมณ์ 

  ระบ าเบด็เตลด็ 

  ร าวงมาตรฐาน 

3. แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ    รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 

• นาฏศิลป์  
• นาฏศิลป์พื้นบา้น  
• นาฏศิลป์นานาชาติ 

4. ใชท้กัษะการท างานเป็น
กลุ่ม                     ในกระบวนการผลิตการ
แสดง  

  บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายต่าง ๆ 
ในการจดัการแสดง 

  การสร้างสรรคกิ์จกรรมการ
แสดงท่ีสนใจ                   โดยแบ่ง
ฝ่ายและหนา้ท่ีใหช้ดัเจน  

5. ใชเ้กณฑง์่าย ๆ ท่ีก าหนดใหใ้นการพิจารณา
คุณภาพการแสดงท่ีชม                โดยเนน้เร่ือง
การใชเ้สียงการแสดงท่า  และการเคล่ือนไหว 

   หลกัในการชมการแสดง 

 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.
2 

1. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอ่ืน ๆ 
กบัการแสดง  

  ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ กบัการแสดง 

• แสง สี เสียง 



• ฉาก 
• เคร่ืองแต่งกาย 
• อุปกรณ์ 

2. สร้างสรรคก์ารแสดงโดยใช้
องคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร  

  หลกัและวิธีการสร้างสรรคก์ารแสดง 
โดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร 

3. วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอ่ื้น 
โดยใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร ท่ี
เหมาะสม  

  หลกัและวิธีการวิเคราะห์การแสดง 

4. เสนอขอ้คิดเห็นในการ
ปรับปรุง                การแสดง   

  วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การ
แสดง   นาฏศิลป์ และการละคร 

  ร าวงมาตรฐาน 

5.  เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหวา่งนาฏศิลป์
และการละครกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  

  ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์
หรือ                 การละครกบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ  

ม.
3 

1. ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้
ศพัทท์างการละคร  

  องคป์ระกอบของบทละคร 

• โครงเร่ือง   
• ตวัละครและการวางลกัษณะ

นิสัย                     ของตวั
ละคร   

• ความคิดหรือแก่นของเร่ือง  
• บทสนทนา  

2. ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการ
ละคร          ท่ีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบ
การแสดงอากปักิริยาของผูค้นในชีวิตประจ าวนั
และ 

ในการแสดง 

  ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ 

• ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ  
•  ภาษาท่าท่ีมาจากการประดิษฐ์  
• ร าวงมาตรฐาน 

 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 
3. มีทกัษะในการใชค้วามคิดในการพฒันารูปแบบ
การแสดง  

  รูปแบบการแสดง 

• การแสดงเป็นหมู่   
• การแสดงเด่ียว   
• การแสดงละคร  
• การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

4. มีทกัษะในการแปลความ
และ                 การส่ือสารผา่นการแสดง 

  การประดิษฐ์ท่าร าและท่าทาง
ประกอบ            การแสดง 

• ความหมาย  
• ความเป็นมา  
• ท่าทางท่ีใชใ้นการประดิษฐ์ท่า

ร า 

5. วิจารณ์เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลป์                ท่ีมีความแตกต่างกนัโดยใช้
ความรู้             เร่ืององคป์ระกอบนาฏศิลป์ 

  องคป์ระกอบนาฏศิลป์ 

• จงัหวะท านอง  
• การเคล่ือนไหว   
• อารมณ์และความรู้สึก   
• ภาษาท่า  นาฎยศพัท ์  
• รูปแบบของการแสดง   
• การแต่งกาย 

6. ร่วมจดังานการแสดงในบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ   วิธีการเลือกการแสดง 

• ประเภทของงาน   
• ขั้นตอน  
• ประโยชน์และคุณค่าของการ

แสดง 

7. น าเสนอแนวคิดจากเน้ือ
เร่ือง                 ของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับ
ใช ้           ในชีวิตประจ าวนั 

   ละครกบัชีวิต 

ม.
4- 
6 

1. มีทกัษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ    รูปแบบของการแสดง 

• ระบ า  ร า  ฟ้อน   
• การแสดงพื้นเมืองภาคต่าง ๆ  
• การละครไทย   
• การละครสากล 



 
 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
2. สร้างสรรคล์ะครสั้นใน
รูปแบบ                    ท่ีช่ืนชอบ  

  ละครสร้างสรรค ์

• ความเป็นมา 
• องคป์ระกอบของละครสร้างสรรค์ 
• ละครพูด 
• ละครโศกนาฏกรรม 
• ละครสุขนาฏกรรม 
• ละครแนวเหมือนจริง 
• ละครแนวไม่เหมือนจริง 

3. ใชค้วามคิดริเร่ิมในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ 
และหมู่  

  การประดิษฐ์ท่าร าท่ีเป็นคู่และหมู่ 
• ความหมาย  
• ประวติัความเป็นมา   
• ท่าทางท่ีใชใ้นการประดิษฐ์ท่าร า   
• เพลงท่ีใช ้

4. วิจารณ์การแสดงตามหลกันาฏศิลป์ และ
การละคร 

  หลกัการสร้างสรรคแ์ละการ
วิจารณ์ 

  หลกัการชมการแสดงนาฏศิลป์
และละคร 

5. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และ
การละครท่ีตอ้งการส่ือความหมาย ในการแสดง 

  ประวติัความเป็นมาของ
นาฏศิลป์              และการละคร 

• วิวฒันาการ  
• ความงามและคุณค่า 

6. บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของ 

เคร่ืองแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์  

และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง 

  เทคนิคการจดัการแสดง 

• แสงสีเสียง   
• ฉาก   
• อุปกรณ์   
• สถานท่ี   
• เคร่ืองแต่งกาย 



 
7. พฒันาและใชเ้กณฑก์ารประเมินในการ 

ประเมินการแสดง  

  การประเมินคุณภาพของการแสดง 

• คุณภาพดา้นการแสดง   
• คุณภาพองคป์ระกอบการแสดง  

8. วิเคราะห์ท่าทาง และการเคล่ือนไหวของ
ผูค้นในชีวิตประจ าวนัและน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
แสดง 

  การสร้างสรรคผ์ลงาน 

• การจดัการแสดงในวนั
ส าคญั             ของโรงเรียน   

• ชุดการแสดงประจ าโรงเรียน 
 

สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 3.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
1 

1. ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย     การละเล่นของเด็กไทย 

• วิธีการเล่น 
• กติกา 

2. บอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์   การแสดงนาฏศิลป์ 

ป.
2 

1. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบา้น     การละเล่นพื้นบา้น 

• วิธีการเล่น 
• กติกา 

2. เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบา้นกบัส่ิงท่ี
พบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย 

  ท่ีมาของการละเล่นพื้นบา้น 

3. ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ                ใน
การละเล่นพื้นบา้น 

  การละเล่นพื้นบา้น 

ป.
3 

1. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็น               ใน
ทอ้งถ่ิน 

  การแสดงนาฏศิลป์พื้นบา้น
หรือทอ้งถ่ินของตน 

2. ระบุส่ิงท่ีเป็นลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของการ
แสดงนาฏศิลป์   

  การแสดงนาฏศิลป์ 

• ลกัษณะ   
• เอกลกัษณ์ 

3. อธิบายความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์   ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ 



• ส่ิงท่ีเคารพ 

ป.
4 

1. อธิบายประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุด
การแสดงอยา่งง่าย ๆ 

  ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 

  ท่ีมาของชุดการแสดง 

2. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ 

กบัการแสดงท่ีมาจากวฒันธรรมอ่ืน  

  การชมการแสดง 

• นาฏศิลป์   
• การแสดงของทอ้งถ่ิน  

 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.
4 

3. อธิบายความส าคญัของการแสดง
ความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลป์ 

  ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 

การท าความเคารพก่อนเรียนและก่อนแสดง 

4. ระบุเหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอด 

การแสดงนาฏศิลป์ 

  ความเป็นมาของนาฏศิลป์ 

• คุณค่า 

ป.
5 

1. เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของไทย ในแต่ละทอ้งถ่ิน 

  การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ 

• การแสดงพื้นบา้น 
2. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบา้นท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี 

  การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ 

• การแสดงพื้นบา้น 

ป.
6 

1. อธิบายส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการแสดง
นาฏศิลป์และละคร  

  ความหมาย ความเป็นมา ความส าคญั 
ของนาฏศิลป์และละคร 

• บุคคลส าคญั 
• คุณค่า 

2. ระบุประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแสดง
หรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

  การแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร                      ในวนัส าคญัของ
โรงเรียน 

ม.
1 

1. ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย 

และละครพื้นบา้น 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง                 ของ
นาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย     และ
ละครพื้นบา้น 



2. บรรยายประเภทของละคร

ไทย                ในแต่ละยคุสมยั 

  ประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั 

ม.
2 

1. เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะ
ของ              การแสดงนาฏศิลป์จาก
วฒันธรรมต่าง ๆ  

  นาฏศิลป์พื้นเมือง 

• ความหมาย 
• ท่ีมา 
• วฒันธรรม 
• ลกัษณะเฉพาะ 

2. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบา้น ละครไทย ละคร
พื้นบา้น                 หรือมหรสพอ่ืนท่ีเคย
นิยมกนัในอดีต  

  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ 

• นาฏศิลป์ 
• นาฏศิลป์พื้นเมือง 
• ละครไทย 
• ละครพื้นบา้น  

3. อธิบายอิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีผล
ต่อเน้ือหาของละคร 

  การละครสมยัต่าง ๆ 

 
 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. ออกแบบ และสร้างสรรคอุ์ปกรณ์         และ
เคร่ืองแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมาจาก
วฒันธรรมต่าง ๆ 

  การออกแบบและสร้างสรรค์
อุปกรณ์และ 

เคร่ืองแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์ 

2. อธิบายความส าคญัและบทบาทของนาฏศิลป์
และการละครในชีวิตประจ าวนั 

  ความส าคญัและบทบาทของ
นาฏศิลป์  และการละครใน
ชีวิตประจ าวนั 

3. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ ์   การอนุรักษน์าฏศิลป์ 

1. เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใชใ้นโอกาส
ต่าง ๆ 

  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาส
ต่าง ๆ   



ม.
4- 

6 

2. อภิปรายบทบาทของบุคคล
ส าคญั                ในวงการนาฏศิลป์และการ
ละคร                   ของประเทศไทยในยคุสมยัต่าง 
ๆ 

  บุคคลส าคญัในวงการ
นาฏศิลป์และ             การละคร
ของไทยในยคุสมยัต่าง ๆ  

3. บรรยายวิวฒันาการของนาฏศิลป์และ 

การละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

  วิวฒันาการของนาฏศิลป์และ
การละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

4. น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ ์นาฏศิลป์ไทย   การอนุรักษน์าฏศิลป์ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวชิาและรายช่ือวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชาและรายช่ือวิชา 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดบัประถมศึกษา 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ศ 11101  ศิลปะ 1  จ านวน  1   ชัว่โมง / 
สัปดาห ์

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ศ 12101  ศิลปะ 2  จ านวน  1   ชัว่โมง / 
สัปดาห ์

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ศ 13101  ศิลปะ 3  จ านวน  1   ชัว่โมง / 
สัปดาห ์

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ศ 14101  ศิลปะ 4  จ านวน  2   ชัว่โมง 
/ สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ศ 15101  ศิลปะ 5  จ านวน  2   ชัว่โมง 
/ สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ศ 16101  ศิลปะ 6  จ านวน  2   ชัว่โมง 
/ สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชาและรายช่ือวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

ศ 21101   ศิลปะ 1     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง)
  

ศ 21103   ดนตรี – นาฏศิลป์ 1    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
ศ 21102   ศิลปะ2     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
ศ 21104   ดนตรี – นาฏศิลป์ 2    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   

ศ 22101   ศิลปะ 3     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง)
  

ศ 22103   ดนตรี – นาฏศิลป์ 3    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
ศ 22102   ศิลปะ4     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
ศ 22104   ดนตรี – นาฏศิลป์ 4    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 



 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   

ศ 23101   ศิลปะ5     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
ศ 23103  ดนตรี – นาฏศิลป์ 5    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
ศ 23102   ศิลปะ6     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
ศ 23104   ดนตรี – นาฏศิลป์ 6    จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชาและรายช่ือวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

ศ 31101   ศิลปะ 1     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง)
  

ศ 31102   ศิลปะ 2     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5   

ศ 32101   ศิลปะ 3     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง)
  

ศ 32102   ศิลปะ 4     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   



ศ 33101   ศิลปะ 5     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง)
  

ศ 33102   ศิลปะ 6     จ านวน  0.5  หน่วยกิต  (1  ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชาเพิ่มเติมและรายช่ือวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

รายวิชาเพิม่เติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

ศ 20201  ทศันะศิลป์ 1     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง)  

ศ 20202   ทศันะศิลป์ 2     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20203   ดนตรีไทย 1     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20204   ดนตรีไทย 2     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20205   ดนตรีสากล 1     จ านวน  2.0  หน่วยกิต  (4  ชัว่โมง)  

ศ 20206    ดนตรีสากล 2     จ านวน  2.0  หน่วยกิต  (4  ชัว่โมง) 
ศ 20207   นาฏศิลป์ไทย 1     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20208   นาฏศิลป์ไทย 2     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   

ศ 20209  ทศันะศิลป์ 3     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง)  

ศ 20210   ทศันะศิลป์ 4     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20211   ดนตรีไทย 3     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 



ศ 20212   ดนตรีไทย 4     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20213   ดนตรีสากล 3     จ านวน  2.0  หน่วยกิต  (4  ชัว่โมง)  

ศ 20214    ดนตรีสากล 4     จ านวน  2.0  หน่วยกิต  (4  ชัว่โมง) 
ศ 20215   นาฏศิลป์ไทย 3     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20216   นาฏศิลป์ไทย 4     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   

ศ 20217  ทศันะศิลป์ 5     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง)  

ศ 20218   ทศันะศิลป์ 6     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20219   ดนตรีไทย 5     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20220   ดนตรีไทย 6     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20221   ดนตรีสากล 5     จ านวน  2.0  หน่วยกิต  (4  ชัว่โมง)  

ศ 20222    ดนตรีสากล 6     จ านวน  2.0  หน่วยกิต  (4  ชัว่โมง) 
ศ 20223   นาฏศิลป์ไทย 5     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
ศ 20224   นาฏศิลป์ไทย 4     จ านวน  1.0  หน่วยกิต  (2  ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ11101  ศิลปะ 1 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                              

             กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

1                                                                                                    เวลา  40  
ช่ัวโมง 

     
  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง   งานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนัส่ิงก่อสร้างท่ี
ส าคญัภายใน  ความส าคญั  ท่ีมา วิธีการสร้างงาน การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง เร่ืองป่า
ชายเลน  สร้างภาพพิมพจ์ากวสัดุธรรมชาติ ความส าคญัของงานทศันศิลป์ในชีวิต ประจ าวนัการก าเนิดของ
เสียง เสียงจากธรรมชาติแหล่งก าเนิดของเสียง  สีสันของเสียง  ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic)  อตัราความเร็ว
ของจงัหวะTempo   การอ่านบทกลอนประกอบจงัหวะ  การร้องเพลงประกอบจงัหวะ กิจกรรมดนตรี   เพลง
ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ท่ีมาของบทเพลงในทอ้งถ่ิน  ความน่าสนใจของบทเพลงในทอ้งถ่ิน  การเคล่ือนไหว
ลกัษณะต่าง ๆ  การใชภ้าษาท่า และการประดิษฐ์ ท่าทางประกอบเพลง  การเป็นผูช้มท่ีดี การละเล่นของ
เด็กไทย  วิธีการเล่น  กติกา   

  โดยใชก้ระบวนการ  การอภิปราย  บอกความรู้สึก การส่ือถึงเร่ืองราวของงาน การ
ปฏิบติังานทศันศิลป์  ระบุบอกลกัษณะของเสียง ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ การร้องเพลงประจ าชาติ
อาเซียน   มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี      การบรรยาย  การปฏิบติั การแสดงบอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการ
แสดงนาฏศิลป์ 



  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม         มีวินยัและใฝ่เรียนรู้สามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้  เห็นคุณค่างานดนตรี-นาฏศิลป์ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ป.1/1   อภิปรายเก่ียวกบัรูปร่าง ลกัษณะและขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตวัในธรรมชาติและ  

                           ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 

ศ 1.1  ป.1/2   บอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

ศ 1.1  ป.1/3   มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงานทศันศิลป์ 

ศ 1.1  ป.1/4   สร้างงานทศันศิลป์โดยการทดลองใชสี้ ดว้ยเทคนิคง่าย ๆ 

ศ 1.1  ป.1/5   วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ ตามความรู้สึกของตนเอง 

ศ 1.2  ป.1/1    ระบุงานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.1  ป.1/1  รู้วา่ส่ิงต่าง ๆ สามารถก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกนั 

ศ 2.1  ป.1/2 บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความชา้- เร็วของจงัหวะ    

ศ 2.1  ป.1/3 ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 

ศ 2.1  ป.1/4   มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอยา่งสนุกสนาน 

ศ 2.1  ป.1/5   บอกความเก่ียวขอ้งของเพลงท่ีใช ้ในชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.2  ป.1/1        เล่าถึงเพลงในทอ้งถ่ิน 

ศ 2.2  ป.1/2 ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีทอ้งถ่ิน   
ศ 3.1  ป.1/1 เลียนแบบการเคล่ือนไหว 

ศ 3.1  ป.1/2 แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อส่ือความหมาย แทนค าพูด 

ศ 3.1  ป.1/3    บอกส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง   

ศ 3.2  ป.1/1        ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย 

ศ 3.2  ป.1/2 บอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์         
 
    

  รวม   18   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12101  ศิลปะ 2 

รายวิชาพื้นฐาน      

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เวลา   40    ช่ัวโมง                                 

   

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง   รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น      รูปกลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และกระบอก เส้น สี  งานวาด  งานป้ัน และงานพิมพภ์าพพร้อมทั้ง 
การใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการ สร้างงานทศันศิลป์ ในรูปแบบ 2 มิติ  ภาพปะติดจากกระดาษ  การสร้างภาพ



บา้นหรือโรงเรียนโดยการปะติดดว้ยกระดาษ  การวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราว การวาดภาพพืชผกัสมุนไพร
พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ของสมุนไพรได ้เน้ือหาเร่ืองราวในงานทศันศิลป์  งานโครงสร้างเคล่ือนไหวจาก
วสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  ความส าคญัของงานทศันศิลป์ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิต ประจ าวนัและงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินสีสันของเสียงเคร่ืองดนตรี  สีสันของเสียงมนุษย ์ การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ของโสต
ประสาทในการรับรู้  การจ าแนกเสียง  สูง-ต ่า  ดงั-เบา ยาว-สั้นและทกัษะเบ้ืองตน้ใน  การเคล่ือนไหว
ประกอบเน้ือหาในบทเพลง  การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง           การขบัร้อง  ความหมายและ
ความส าคญัของเพลง ท่ีไดย้นิ  เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ  กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  การเคล่ือนไหว
อยา่งมีรูปแบบ  การนัง่การยืนการเดิน  การประดิษฐ์ท่าจากการเคล่ือนไหว  อยา่งมีรูปแบบ  เพลงท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม(เพลงสมุทรปราการ) เพลงอาเซียน หลกัและวิธีการปฏิบติันาฏศิลป์  การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ของ
ภาษาท่าส่ือความหมายแทนอากปักิริยา   

โดยใชก้ระบวนการ ในการ  บรรยายรูปร่าง รูปทรง  ระบุทศันะธาตุ  สร้างงานทศันศิลป์
สร้างสรรคง์าน บอกความส าคญัของงาน  การอภิปราย  บอกความสัมพนัธ์ของเสียงร้อง  การแสดงและเขา้
ร่วมกิจกรรม   เคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ี   แสดงท่าทาง เพื่อส่ือความหมาย  ประกอบจงัหวะ   ระบุมารยาท
ในการเขา้ชมการแสดง   พร้อมทั้ง เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบา้นและสามารถ ระบุส่ิงท่ีช่ืน
ชอบและภาคภูมิใจ                                           
  

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ป.2/1   บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ศ 1.1  ป.2/2   ระบุทศันธาตุท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเนน้เร่ืองเส้น สี รูปร่าง  

ศ 1.1  ป.2/3   สร้างงานทศันศิลป์ต่าง ๆโดยใชท้ศันธาตุท่ีเนน้เส้นรูปร่าง 

ศ 1.1  ป.2/4   มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ สร้างงานทศันศิลป์  3มิติ 

ศ 1.1  ป.2/5   สร้างภาพปะติดโดยการตดัหรือฉีกกระดาษ 

ศ 1.1  ป.2/6   วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของตนเองและเพื่อนบา้น 

ศ 1.1  ป.2/7    เลือกงานทศันศิลป์ และบรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น รวมถึงเน้ือหาเร่ืองราว 

ศ 1.1  ป.2/8   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว 

ศ 1.2  ป.2/1   บอกความส าคญัของงานทศันศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั 

ศ 1.2  ป.2/2   อภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆในทอ้งถ่ิน โดยเนน้ถึงวิธีการสร้างงาน และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
   

ศ 2.1  ป.2/1 จ าแนกแหล่งก าเนิดของเสียงท่ีไดย้นิ  

ศ 2.1  ป.2/2 จ าแนกคุณสมบติัของเสียง สูง – ต ่า ดงั – เบา ยาว – สั้น ของดนตรี   

ศ 2.1  ป.2/3 เคาะจงัหวะหรือเคล่ือนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งเน้ือหาของเพลง 

ศ 2.1  ป.2/4   ร้องเพลงง่ายๆท่ีเหมาะสมกบัวยั 



ศ 2.1  ป.2/5         บอกความหมายและความส าคญัของเพลงท่ีไดย้นิ 

ศ 2.2  ป.2/1         บอกความสัมพนัธ์ของเสียงร้อง เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงทอ้งถ่ินโดยใชเ้พลงง่ายๆ 

ศ 2.2  ป.2/2  แสดงและเขา้ร่วมกิจกรรมทางดนตรีในทอ้งถ่ิน 

ศ 3.1  ป.2/1  เคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ี 

ศ 3.1  ป.2/2 แสดงการเคล่ือนไหวท่ีสะทอ้นอารมณ์ของตนเองอยา่งอิสระ 

ศ 3.1  ป.2/3         แสดงท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด 

ศ 3.1  ป 2/4 แสดงท่าทางประกอบจงัหวะอยา่งสร้างสรรค์ 
ศ 3.1  ป.2/5 ระบุมารยาทในการชมการแสดง 

ศ 3.2  ป.2/1 ระบุและการเล่นการละเล่นพื้นบา้น 

ศ 3.2  ป.2/2 เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบา้น กบัส่ิงท่ีพบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย  

ศ 3.2  ป.2/3 ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบา้น 
 

รวม  25   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13101  ศิลปะ 3 



รายวิชาพื้นฐาน      

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เวลา   40    ช่ัวโมง                                 

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว
ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์  การวาดภาพถ่ายทอดความคิดในภาวะโลกร้อน  ดว้ย
เส้น  รูปร่าง  รูปทรงและผิว การระบายสีแผนท่ีตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน การใชว้สัดุ  อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้าง
ผลงาน  สีส่ิงของรอบตวั   วสัดุอุปกรณ์สร้างสรรคง์านป้ัน  วิธีการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเอง การ
ออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบา้นและโรงเรียน           งานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินวสัดุอุปกรณ์เหลือใชแ้ละ
วิธีการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินลกัษณะของเคร่ืองดนตรี     ท่ีเห็นและไดย้นิในชีวิตประจ าวนั  รูปภาพ
หรือสัญลกัษณ์แทนเสียง และจงัหวะเคาะ  บทบาทหนา้ท่ีของเพลงท่ีไดย้นิขบัร้องและบรรเลงดนตรี   เพลง
ประจ าโรงเรียน ท่าทางท่ีสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง  เสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและ
ผูอ่ื้น       ดนตรีในชีวิตประจ าวนั เอกลกัษณ์ ของดนตรีในทอ้งถ่ิน     ความส าคญัและประโยชน์ของดนตรี
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน การเคล่ือนไหวในรูปแบบ    ต่าง ๆ   ท่าทางประกอบเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป์  เพลงกราว  บทบาทหนา้ท่ีของผูแ้สดงและผูช้ม    ร ามอญและร ามอญร่อน
สะบา้    กิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกบัวยั  ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ คิดภาษาท่าทางประกอบ
เพลงอเมซ่ิงสมุทรปราการ การแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในทอ้งถ่ิน การละเล่นแม่งู  ส่ิงท่ีเป็นลกัษณะเด่น
และเอกลกัษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์  ความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์ 

 โดยใชก้ระบวนการ    ฝึก   บรรยาย   ระบุ  จ าแนก การวาดภาพระบายสี  การเลือกใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ในการสร้างงาน  การเล่าเร่ือง อธิบาย บอก  การขบัร้อง บรรเลงดนตรี      การเคล่ือนไหวร่างกาย
ตามอารมณ์เพลง การแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วม    

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ในการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ รักความเป็นไทย 
สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ป3/1   บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 

ศ 1.1  ป3/2   ระบุ วสัดุ  อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างผลงานเม่ือชมงานทศันศิลป์ 

ศ 1.1  ป3/3   จ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเนน้เร่ือง เส้น สี รูปร่าง 
รูปทรง  และพื้นผิว  

ศ 1.1  ป3/4   วาดภาพ ระบายสีส่ิงของรอบตวั 

ศ 1.1  ป3/5   มีทกัษะพื้นฐาน ในการใชว้สัดุอุปกรณ์สร้างสรรคง์านป้ัน 

ศ 1.1  ป3/6   วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง  สี และพื้นผิว 



ศ 1.1  ป3/7   บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทศันศิลป์ โดยเนน้ถึงเทคนิคและวสัดุ  

                       อุปกรณ์ 

ศ 1.1  ป3/8   ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทศันศิลป์ของตนเอง 

ศ 1.1  ป3/9   ระบุ และจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุท่ีเนน้ในงานทศันศิลป์นั้น ๆ   
ศ 1.1  ป3/10  บรรยายลกัษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบา้นและโรงเรียน    

ศ 1.2  ป3/1    เล่าถึงท่ีมาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

ศ 1.2  ป3/2   อธิบายเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

ศ 2.1  ป3/1 ระบุรูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรี   ท่ีเห็นและไดย้นิในชีวิตประจ าวนั  

ศ 2.1  ป3/2 ใชรู้ปภาพหรือสัญลกัษณ์แทนเสียง และจงัหวะเคาะ 

ศ 2.1  ป3/3 บอกบทบาทหนา้ท่ีของเพลงท่ีไดย้นิ 

ศ 2.1  ป3/4   ขบัร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ 

ศ 2.1  ป3/5   เคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง 

ศ 2.1  ป3/6        แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้น 

ศ 2.1  ป3/7 น าดนตรีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ศ 2.2  ป3/1 ระบุลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์  ของดนตรีในทอ้งถ่ิน 

ศ 2.2  ป3/2 ระบุความส าคญัและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 

ศ 3.1  ป3/1 สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ  

ศ 3.1  ป3/2 แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ 

ศ 3.1  ป3/3  เปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ีของผูแ้สดงและผูช้ม 

ศ 3.1  ป3/4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกบัวยั 

ศ 3.1  ป3/5   บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์  ในชีวิตประจ าวนั 

ศ 3.2  ป3/1 เล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในทอ้งถ่ิน 

ศ 3.2  ป./2 ระบุส่ิงท่ีเป็นลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์   

ศ 3.2  ป./3 อธิบายความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์ 
    

   รวม  29 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



ศ14101  ศิลปะ 4 

รายวิชาพื้นฐาน      

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เวลา   80    ช่ัวโมง                                 

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของรูปทรง รูปร่าง เส้น สี  แสง  เงา 
และพื้นท่ีวา่งในทางธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ อิทธิพลของวรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเยน็ การ
ใชว้สัดุ อุปกรณ์ สร้างงานพิมพภ์าพโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมาจากธรรมชาติ  การวาดภาพระบายสี การจดัระยะ
ความลึก น ้าหนกั และแสงเงาในการวาดภาพ วาดภาพดอกไมใ้นอุทยานดอกไม ้การเลือกใชว้รรณะสีอุ่นและ
วรรณะสีเยน็วาดภาพถ่ายทอดทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ การวาดภาพประเพณีสงกรานตพ์ระ
ประแดง  ดว้ยวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ ความเหมือนความแตกต่างในงานทศันศิลป์ การเลือกใชว้รรณะสี
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก   งานทศันศิลป์ในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   งานทศันศิลป์ท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง 
ๆ ประโยคเพลงอยา่งง่าย       เพลงประจ าจงัหวดัสมุทรปราการ ประเภทของเคร่ืองดนตรี เสียงของเคร่ือง
ดนตรีแต่ละประเภท การเคล่ือนท่ีขึ้น ลงของท านอง รูปแบบจงัหวะ และความเร็วของจงัหวะในเพลง อ่าน
เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล การขบัร้องเพลงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง   เพลงประจ าโรงเรียนและเพลง
ประจ าจงัหวดัสมุทรปราการใชแ้ละเก็บเคร่ืองดนตรีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั ความหมายของเน้ือหาในบท
เพลงความสัมพนัธ์ของวิถีชีวิตไทยท่ีสะทอ้นในดนตรีและเพลงทอ้งถ่ิน ความส าคญัในการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมวฒันธรรมทางดนตรี หลกัและวิธีการปฏิบติัทางนาฏศิลป์ การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัท์ประกอบ
เพลงอาเซียน การประดิษฐ์ท่าร าประกอบจงัหวะพื้นเมือง เพลงมอญร่อนสะบา้ การแสดงนาฏศิลป์ประเภทคู่
และเป็นหมู่   เพลงมอญดูดาว การเล่าเร่ืองท่ีชอบในการแสดง   การแสดงความเคารพในการเรียนและการ
แสดงนาฏศิลป์ การรักษาและ     การสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

การใชก้ระบวนการเปรียบเทียบ การอภิปราย จ าแนก บรรยาย     เลือกใชว้สัดุในการสร้างงาน 
ระบุ  การถ่ายทอดความรู้สึก บอก  การฝึกปฏิบติั  อธิบาย  

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่  มีวินยัในการปฏิบติังาน มีความคิดสร้างสรรค์  รักความเป็น
ไทย สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด  

ศ 1.1 ป 4 / 1  เปรียบเทียบรูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และงาน
ทศันศิลป์ 

ศ 1.1 ป 4 / 2  อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ท่ีมีต่ออารมณ์ของ
มนุษย ์



ศ 1.1 ป 4 / 3 จ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์โดยเนน้เร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรง
พื้นผิว และพื้นท่ีวา่ง 

ศ 1.1 ป 4 / 4 มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ 

ศ 1.1 ป 4 / 5 มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างสรรคง์านวาดภาพระบายสี 

ศ 1.1 ป 4 / 6  บรรยายลกัษณะของภาพโดยเนน้ เร่ืองการจดัระยะ ความลึก น ้าหนกัและแสงเงา 

  ในภาพ 

ศ 1.1 ป 4 / 7  วาดภาพระบายสี โดยใชสี้วรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ 

ศ 1.1 ป 4 / 8 เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผา่นงานทศันศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 

ศ 1.1 ป 4 / 9 เลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทศันศิลป์ 

ศ 1.2 ป 4 / 1  ระบุ และอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลอง ของวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ิน 

ศ 1.2 ป 4 /  2  บรรยายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 

ศ 2.1 ป 4 / 1  บอกประโยคเพลงอยา่งง่าย 

ศ 2.1 ป 4 / 2  จ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นเพลงท่ีฟัง 

ศ 2.1 ป 4 / 3  ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้น – ลงง่าย ๆของท านอง รูปแบบจงัหวะและความเร็วของจงัหวะในเพลง
ท่ีฟัง 

ศ 2.1 ป 4 / 4   อ่าน เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล 

ศ 2.1 ป 4 / 5   ร้องเพลงโดยใชช่้วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

ศ 2.1 ป 4 / 6   ใชแ้ละเก็บเคร่ืองดนตรีอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

ศ 2.1 ป 4 / 7  ระบุวา่ดนตรีสามารถใชใ้นการส่ือเร่ืองราว 

ศ 2.2 ป 4 / 1  บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพนัธ์ ของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะทอ้นในดนตรี   และเพลงทอ้งถ่ิน 

ศ 2.2 ป 4 / 2  ระบุความส าคญัในการอนุรักษส่์งเสริมวฒันธรรมทางดนตรี  
ศ 3.1 ป 4 / 1  ระบุทกัษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใชส่ื้อความหมายและอารมณ์ 

ศ 3.1 ป 4 / 2  ใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองราว 

ศ 3.1 ป 4 / 3  แสดง การเคล่ือนไหวในจงัหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน 

ศ 3.1 ป 4 / 4 แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ 
ศ 3.1 ป 4 / 5 เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเนน้จุดส าคญัของเร่ืองและลกัษณะเด่น ของตวัละคร 

ศ 3.2 ป 4 / 1  อธิบายประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอยา่งง่ายๆ 

ศ 3.2 ป 4 / 2  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กบัการแสดงท่ีมาจากวฒันธรรมอ่ืน 

ศ 3.2 ป 4 / 3  อธิบายความส าคญัของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ 

ศ 3.2 ป 4 / 4  ระบุเหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
 



รวม    29      ตัวชี้วัด 
 
 
 

15101  ศิลปะ 5 

รายวิชาพื้นฐาน      

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เวลา   80    ช่ัวโมง                                 

 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบั จงัหวะ ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆในส่ิงแวดลอ้ม
และงานทศันศิลป์ ความแตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรคด์ว้ยวสัดุอุปกรณ์และวิธีท่ีต่างกนั วาด
ภาพ โดยใชเ้ทคนิคของแสงเงา น ้าหนกัและวรรณะสี  งานป้ันจากดินน ้ามนัหรือดินเหนียว การป้ันภาพการ
เล่นเด็กไทยดว้ยดินน ้ามนัหรือดินเหนียว  การจดัภาพในงานพิมพโ์ดยการสร้างสีและท าภาพพิมพจ์ากวสัดุ
ธรรมชาติ การจดัองคป์ระกอบศิลป์ ประโยชน์และคุณค่าของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตในสังคม ลกัษณะ
รูปแบบของงานทศันศิลป์ งานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน วาดภาพวิถีชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง การส่ืออารมณ์ของบทเพลงดว้ยองคป์ระกอบของดนตรี ลกัษณะของเสียงขบัร้องและ
เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ  อ่านเขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะ ท านอง ร้อง
เพลงไทยสากลท่ีเหมาะสม    กบัวยั  ลาทีปากน ้า  เพลงเจา้พระยา  ลุ่มเจา้พระยา การสร้างประโยคเพลง 
ถาม ตอบ ใชด้นตรีร่วมกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ เพลงต านานพระสมุทรเจดีย ์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรีกบังานประเพณีในวฒันธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ี
ต่างกนั  องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราว ลุ่มเจา้พระยา  ลาที
ปากน ้า  แสดงนาฏศิลป์โดยการใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทไ์ปประยกุตใ์ชป้ระกอบการแสดงอาเซียนในการ
ส่ือความหมายและการแสดงออก      การแสดงนาฏศิลป์พื้นบา้นท่ีสะทอ้นถึงวนัธรรมและประเพณี  

โดยใชก้ระบวนการบรรยาย เปรียบเทียบ การสร้างงาน ระบุ อธิบาย อภิปราย 
จ าแนก  อ่าน  เขียน  ร้องเพลง   แสดงท่าทาง   บอก  การฝึกปฏิบติั  

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่  มีวินยัในการปฏิบติังาน มีความคิดสร้างสรรค ์ สามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 



ศ 1.1   ป 5 / 1  บรรยายเก่ียวกบัจงัหวะต าแหน่ง  ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดลอ้ม และ
งาน     

   ทศันศิลป์ 

ศ 1.1   ป 5 / 2  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์ ท่ีสร้างสรรคด์ว้ยวสัดุอุปกรณ์
และ 
   วิธีการท่ีต่างกนั 

ศ 1.1   ป 5 / 3  วาดภาพ โดยใชเ้ทคนิคของแสงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี 

ศ 1.1   ป 5 / 4  สร้างสรรคง์านป้ันจาก ดินน ้ ามนั หรือดินเหนียว โดยเนน้การถ่ายทอด
จินตนาการ 

ศ 1.1   ป 5 / 5   สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ โดยเนน้ การจดัวางต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ  ใน
ภาพ 

ศ 1.1   ป 5 / 6  ระบุปัญหาในการจดัองคป์ระกอบศิลป์ และการส่ือความหมายในงานทศันศิลป์
ของตนเอง  
  และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดี้ขึ้น 

ศ 1.1   ป 5 / 7 บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนใน
สังคม  

ศ 1.2   ป 5 / 1  ระบุ และบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบของงานทศันศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือ 

   นิทรรศการศิลปะ 

ศ 1.2   ป 5 / 2   อภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและภูมิปัญญาใน
ทอ้งถ่ิน  

ศ 2.1   ป 5 / 1   ระบุองคป์ระกอบดนตรีในเพลงท่ีใชใ้นการส่ืออารมณ์ 

ศ 2.1   ป 5 / 2   จ าแนกลกัษณะของเสียงขบัร้องและเคร่ืองดนตรีท่ีอยูใ่นวงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ 

ศ 2.1   ป 5 / 3   อ่าน เขียนโนต้ดนตรีไทยและสากล  5 ระดบัเสียง 

ศ 2.1  ป 5 / 4   ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะ และท านอง 

ศ 2.1   ป 5 / 5   ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง ไทย  สากลท่ีเหมาะสมกบัวยั  
ศ 2.1  ป 5 / 6   ดน้สดง่าย ๆ โดยใชป้ระโยคเพลงแบบถามตอบ 

ศ 2.1   ป 5 / 7   ใชด้นตรีร่วมกบักิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ  

ศ 2.2 ป 5 / 1   อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัประเพณีในวฒันธรรมต่าง ๆ 

ศ 2.2 ป 5 / 2   อธิบายคุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนั 

ศ 3.1 ป 5 / 1  บรรยายองคป์ระกอบนาฏศิลป์ 

ศ 3.1 ป 5 / 2   แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความคิดของตน 



ศ 3.1 ป 5 / 3  แสดงนาฏศิลป์ โดยเนน้การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทใ์นการส่ือความหมายและการ 
  แสดงออก 

ศ 3.1 ป 5 / 4  มีส่วนร่วมในกลุ่มกบัการเขียน เคา้โครงเร่ืองหรือบทละครสั้น ๆ 

ศ 3.1 ป 5 / 5  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ 

ศ 3.1 ป 5 / 6  บอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการชมการแสดง 

ศ 3.2 ป 5 / 1  เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละทอ้งถ่ิน 

ศ 3.2 ป 5 / 2  ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้นท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมและประเพณี 
 

รวม    26    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

ศ16101  ศิลปะ 6 

รายวิชาพื้นฐาน      

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เวลา   80    ช่ัวโมง   

                               
   ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบัการใชสี้คู่ตรงขา้มในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 
หลกัการจดัขนาด สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทศันศิลป์  งานทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติ     3 

มิติ     งานป้ันโดยใชห้ลกัการเพิ่มขนาด ลดขนาด การใชห้ลกัการป้ันสร้างสรรคผ์ลงานภาพ พระสมุทรเจดีย ์
งานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการของรูปและพื้นท่ีวา่ง แผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบ              สร้าง
หนงัสือนิทานคุณธรรม  บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวิตและสังคม อิทธิพลของศาสนา  อิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ องคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์ังคีต ประเภทและบทบาทหนา้ท่ี
ของเคร่ืองคนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  อ่าน เขียน โนต้ไทยและสากล การบรรเลงดนตรีประกอบการ
ร้องเพลง    เพลงต านานพระสมุทรเจดีย ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี เร่ืองราวของดนตรีไทย     ใน
ประวติัศาสตร์ ดนตรีท่ีมาจากยคุสมยัท่ีต่างกนั อิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรีในทอ้งถ่ิน               การ
ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมือง หรือทอ้งถ่ิน เพลงต านานพระสมุทรเจดีย ์ออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์การแสดง และละครง่าย ๆ  วิถีชีวิตของสมุทรปราการ บทบาทหนา้ท่ีในงาน
นาฏศิลป์และการละคร หลกัการชมการแสดง  ประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน องคป์ระกอบทางนาฏศิลป์



และการละคร ความหมาย ความเป็นมา ความส าคญั ของนาฏศิลป์และละครประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแสดง
หรือชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร  

โดยใชก้ระบวนการ ระบุ อธิบาย การเลือกใชว้สัดุในการสร้างงาน    บรรยาย อภิปราย จ าแนก อ่าน 
เขียน แสดงความคิดเห็น การร้องเพลง การบรรเลงเคร่ืองดนตรี การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง การ
ออกแบบ การแสดงนาฏศิลป์  การประดิษฐ์อุปกรณ์จากวสัดุเหลือใช้ 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่  มีวินยัในการปฏิบติังาน มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้   
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด   

ศ 1.1 ป 6 / 1  ระบุสีคู่ตรงขา้ม และอภิปรายเก่ียวกบัการใชสี้คู่ตรงขา้มในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 

ศ 1.1 ป 6 / 2. อธิบายหลกัการจดัขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทศันศิลป์ 

ศ 1.1 ป 6 / 3. สร้างงานทศันศิลป์จากรูปแบบ    2  มิติ เป็น 3 มิติ โดยใชห้ลกัการ  ของแสงเงาและน ้าหนกั 

ศ 1.1 ป 6 / 4. สร้างสรรคง์านป้ันโดยใชห้ลกัการเพิ่มและลด 

ศ 1.1 ป 6 / 5. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ ของรูปและพื้นท่ีวา่ง 

ศ 1.1 ป 6 / 6. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชสี้คู่ตรงขา้มหลกัการจดัขนาดสัดส่วน และความสมดุล 

ศ 1.1 ป 6 / 7. สร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเร่ืองราว
เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ศ 1.2 ป 6 / 1  บรรยายบทบาทของงานทศันศิลป์ ท่ีสะทอ้นชีวิตและสังคม 

ศ 1.2  ป 6 / 2 อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องาน 

   ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

ศ 1.2  ป 6 / 3  ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ของบุคคล 

ศ 2.1 ป 6 / 1  บรรยายเพลงท่ีฟัง โดยอาศยัองคป์ระกอบดนตรี และศพัทส์ังคีต 

ศ 2.1 ป 6 / 2  จ าแนกประเภทและบทบาทหนา้ท่ี เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ี มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 

ศ 2.1 ป 6 / 3   อ่าน เขียนโนต้ไทยและ   โนต้สากลท านองง่าย ๆ  

ศ 2.1 ป 6 / 4  ใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ดน้สด ท่ีมีจงัหวะและท านองง่าย ๆ 

ศ 2.1 ป 6 / 5  บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี 

ศ 2.1 ป 6 / 6  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัท านอง จงัหวะการประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟัง 

ศ 2.2 ป 6 / 1 อธิบายเร่ืองราวของดนตรีไทย ในประวติัศาสตร์ 

ศ 2.2 ป 6 / 2  จ าแนกดนตรีท่ีมาจากยคุสมยัท่ีต่างกนั   

ศ 2.2 ป 6 / 3  อภิปรายอิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรีในทอ้งถ่ิน 

ศ 3.1 ป 6 / 1 สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเนน้การถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 



ศ 3.1 ป 6 / 2   ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอยา่งง่าย ๆ 

ศ 3.1 ป 6 / 3  แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ 

ศ 3.1 ป 6 / 4  บรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์และการละครอยา่งสร้างสรรค ์

ศ 3.1 ป 6 / 5  แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 

ศ 3.1 ป 6 /6  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์และการละครกบัส่ิงท่ีประสบใน 

   ชีวิตประจ าวนั  

ศ 3.2 ป 6 / 1  อธิบายส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

ศ 3.2 ป 6 /  2 ระบุประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
 

รวม    27    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

ศ 21101   ศิลปะ  1 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 

                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วย
กติ                               

 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  ความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของทศันะ
ธาต ุ   ในงานทศันศิลป์ และส่ิงแวดลอ้ม  ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุลการวาดภาพ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า  หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพ การออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์  หรืองาน
กราฟิก  การออกแบบตราสัญลกัษณ์จงัหวดัสมุทรปราการ  ตราประจ าโรงเรียน วาดภาพตราสัญลกัษณ์ต่างๆ
ในอาเซียน การประเมินงานทศันศิลป์ 

 โดยใชก้ระบวนการ การบรรยาย   หลกัการออกแบบ  การประเมินงานทศันศิลป์   และการ
ปฏิบติังาน 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มุ่งมัน่ในการท างานมีวินยัในการปฏิบติังาน  มี
ความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 



ศ 1.1  ม.1/1   บรรยายความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของงานทศันศิลป์ และส่ิงแวดลอ้มโดยใช ้ความรู้เร่ืองทศันธาตุ 

ศ 1.1  ม.1/2  ระบุ และบรรยายหลกัการออกแบบงานทศันศิลป์ โดยเนน้ความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และความสมดุล 

ศ 1.1  ม.1/3 วาดภาพทศันียภาพแสดงใหเ้ห็นระยะไกลใกล ้เป็น 3 มิติ 

ศ 1.1  ม.1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์หรือกราฟิกอ่ืน ๆ ในการน าเสนอความคิดและขอ้มูล 

ศ 1.1  ม.1/6 ประเมินงานทศันศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผูอ่ื้นโดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดให้ 
 

รวม    5    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ศ 21103   ดนตรี-นาฏศิลป์1 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

            เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกติ  
 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ือง  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  เสียงร้องและเสียงของเคร่ือง
ดนตรีในบทเพลงจากวฒันธรรมต่าง ๆ และบทเพลงในอาเซียน เคร่ืองดนตรีมอญและเคร่ืองดนตรีไทย
บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องคป์ระกอบของดนตรีในแต่ละ
วฒันธรรม  นาฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดงร ามอญ  

  โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย  เปรียบเทียบ   แสดงความ
คิดเห็น   น าเสนอ  ประเมิน  อธิบาย ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร   บรรยาย   

   เพื่อให้เห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการ
ท างาน         มีวินยั  มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถประดิษฐ์การแสดงสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการรณรงคก์าร
ทิ้งขยะสามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 2.1  ม.1/1 อ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย และโนต้สากล 

ศ 2.1  ม.1/2 เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง  ของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนั 

ศ 2.1  ม.1/3 ร้องเพลงและใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดว้ยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ 

ศ 2.1  ม.1/4 จดัประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 



ศ 2.2  ม.1/1 อธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย 

ศ 3.1  ม.1/1 อธิบายอิทธิพลของนกัแสดงช่ือดงัท่ีมีผลต่อการโนม้นา้วอารมณ์หรือความคิดของผูช้ม 

ศ 3.1  ม.1/2 ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละครในการแสดง 

ศ 3.2  ม.1/ 1 ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย 

   และละครพื้นบา้น 

ศ 3.2  ม.1/ 2 บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยคุสมยั 
 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

21102  ศิลปะ  2 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกติ  
 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  เอกภาพความกลมกลืนของเร่ืองราวในงานป้ันหรืองาน
ส่ือผสม  ลกัษณะ รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและทอ้งถ่ินโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  งาน
ทศันศิลป์ภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย ความแตกต่าง ในวฒันธรรมไทยและสากล 

โดยใชก้ระบวนการ  การส่ือถึงเร่ืองราว  การบรรยาย  เปรียบเทียบความแตกต่างในงานทศันศิลป์ 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  มุ่งมัน่ในการท างานมีวินยัในการปฏิบติังาน  มี
ความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.1/4 รวบรวมงานป้ันหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเร่ืองราว 3 มิติโดยเนน้ความเป็นเอกภาพ  

ความกลมกลืน และการส่ือถึงเร่ืองราวของงาน 

ศ 1.2  ม.1/1 ระบุ และบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะ รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติและของทอ้งถ่ิน 

ตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

ศ 1.2  ม.1/2 ระบุ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 



ศ 1.2  ม.1/3 เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงคใ์นการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ของ 

 วฒันธรรมไทยและสากล 
 

รวม  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ 21104   ดนตรี-นาฏศิลป์2 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

        เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกติ  
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ือง  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  จงัหวะ  ความดงั-
เบา        ความแตกต่างของอารมณ์เพลง  การน าเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ  การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ือง
ดนตรี 
ของตนโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  บทบาทดนตรีใน
สังคม  อิทธิพลของดนตรีในสังคม  การปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้ม  ประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ   รูปแบบ
การแสดงนาฏศิลป์  ร ามอญนาฏศิลป์   นาฏศิลป์พื้นบา้น นาฏศิลป์นานาชาติ  บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่าย
ต่าง ๆ ในการจดัการแสดง “ปลูกป่า  ชายเลน”  การสร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจโดยแบ่งฝ่ายและ
หนา้ท่ีใหช้ดัเจน  หลกัในการชมการแสดง  
  โดยใชก้ระบวนการอ่าน เขียน ร้องโนต้ไทย  เปรียบเทียบ   แสดงความ
คิดเห็น   น าเสนอ  ประเมิน  อธิบาย ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร   บรรยาย   

   เพื่อให้เห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการ
ท างาน        มีวินยั  มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 

ศ 2.1  ม.1/5 แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจงัหวะและความดงั - เบา แตกต่างกนั 



ศ 2.1  ม.1/6 เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่ละประเภท 

ศ 2.1  ม.1/9 ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีอยา่งระมดัระวงัและรับผิดชอบ  

ศ 2.2  ม.1/1 อธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย 

ศ 2.2  ม.1/2 ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างกนั 

ศ 3.1  ม.1/3  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ 

ศ 3.1  ม.1/4  ใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง 

ศ 3.1  ม.1/ 5 ใชเ้กณฑง์่าย ๆ ท่ีก าหนดใหใ้นการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเนน้เร่ืองการใชเ้สียงการแสดง
ท่า  และการเคล่ือนไหว   

   
รวม    8   ตัวชี้วัด 
 

ศ 22101   ศิลปะ  3 

รายวิชาพื้นฐาน   

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ือง  รูปแบบของทศันธาตุและแนวคิด   ความเหมือนและความ
แตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุ อุปกรณ์ในงานทศันศิลป์  ของศิลปิน  เทคนิคในการวาดภาพส่ือ
ความหมาย การวาดภาพเชิญชวนการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  เทคนิคการวาดภาพส่ือเร่ืองราว ประวติัการสร้าง
องคพ์ระสมุทรเจดีย ์ และการโฆษณา 

 โดยใชก้ระบวนการการอภิปราย  บรรยาย  การปฏิบติังาน  การประเมินวิจารณ์  การ
เปรียบเทียบ  การเลือกใชว้สัดุในการสร้างงาน 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยสากล  ใฝ่เรียนรู้  มีความ
มุ่งมัน่  มีวินยัในการปฏิบติังานสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.2/1 อภิปรายเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบ และแนวคิดของงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมา   

ศ 1.1  ม.2/2 บรรยายเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใชว้สัดุอุปกรณ์ 

 ในงานทศันศิลป์ของศิลปิน 

ศ 1.1  ม.2/3 วาดภาพดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ 

ศ 1.1  ม.2/7 บรรยายวิธีการใชง้านทศันศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโนม้นา้วใจ และน าเสนอตวัอยา่งประกอบ 

ศ 1.2  ม2/1 บรรยายเก่ียวกบัวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ในปัจจุบนั 



 

รวม  5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

ศ 22103   ดนตรี-นาฏศิลป์3 

รายวิชาพื้นฐาน   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

        เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  องคป์ระกอบของดนตรีจากแหล่งวฒันธรรมต่าง 
ๆ มอญ  ไทย  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี  โนต้จากเพลงไทยอตัราจงัหวะสองชั้น โนต้สากล 
(เคร่ืองหมายแปลงเสียง)  ปัจจยัในการสร้างสรรคบ์ทเพลง  จินตนาการในการสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั
ทอ้งถ่ิน  การถ่ายทอดเร่ืองราวความคิดในบทเพลง การอนุรักษน์ ้าและไฟฟ้า เทคนิคการร้องและบรรเลง
ดนตรีการร้องและบรรเลงเด่ียว  การร้องและบรรเลงเป็นวง  การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง
ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ และบทเพลงในอาเซียน กบัการแสดง  แสง สี เสียง  ฉาก  เคร่ืองแต่งกาย   อุปกรณ์  เพลง
ประจ าจงัหวดัสมุทรปราการ  หลกัและวิธีการสร้างสรรคก์ารแสดง โดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการ
ละคร  ความสัมพนัธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ (โขนสด)  รูปแบบการแสดง
ประเภทต่าง ๆนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นเมือง ละครไทย  ละครพื้นบา้น 

  โดยใชก้ระบวนการ  การเปรียบเทียบ  อ่าน เขียนร้อง  ระบุปัจจยั
ส าคญั  บรรยาย  ประเมิน  อธิบายการบูรณาการ  สร้างสรรค ์ วิเคราะห์  เช่ือมโยงการเรียนรู้ 

  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการ
ท างาน     มีวินยั  มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 2.1  ม.2/1 เปรียบเทียบการใชอ้งคป์ระกอบดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั 

ศ 2.1  ม.2/2 อ่าน เขียนร้องโนต้ไทย และโนต้สากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง 

ศ 2.1  ม.2/3 ระบุปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์านดนตรี 

ศ 2.1  ม.2/4 ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง 



ศ 2.1  ม.2/5 บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง 

ศ 2.2  ม.2/1 บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  

ศ 2.2  ม.2/2 บรรยายอิทธิพลของวฒันธรรมและเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

ศ 3.1  ม.2/5  เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหวา่งนาฏศิลป์และการละครกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

ศ 3.2  ม.2/3 อธิบายอิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีผลต่อเน้ือหาของละคร 
 

รวม  9 ตัวชี้วัด 
 

 ศ 22102  ศิลปะ  4 

รายวิชาพื้นฐาน   

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกติ 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ือง  การประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์การจดัท าแฟ้มสะสม
ผลงาน โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
บุคลิกลกัษณะของบุคคลส าคญัของสมุทรปราการ  งานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละยคุสมยั  วฒันธรรมไทย
และสากล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทศันศิลป์ในอาเซียน 

 โดยใชก้ระบวนการการอภิปราย  บรรยาย  การปฏิบติังานการประเมินวิจารณ์การเปรียบเทียบ  การ
เลือกใชว้สัดุในการสร้างงาน 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยสากล  ใฝ่เรียนรู้  มีความ
มุ่งมัน่  มีวินยัในการปฏิบติังานสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 

ศ 1.1  ม.2/4 สร้างเกณฑใ์นการประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์   

ศ 1.1  ม.2/6 วาดภาพแสดงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 

ศ 1.2  ม2/2          อ่าน เขียนร้องโนต้ไทย และโนต้สากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง 

ศ 1.2  ม 2/3 ระบุปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์านดนตรี 
 

รวม  4 ตัวชี้วัด 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ศ 22104   ดนตรี-นาฏศิลป์4 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

   เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกติ 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  การประเมินความสามารถทางดนตรี  ความ
ถูกตอ้งในการบรรเลง  ความแม่นย  าในการอ่านเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์   การควบคุมคุณภาพเสียงใน
การร้องและบรรเลง  อาชีพทางดา้นดนตรีในทอ้งถ่ินการวางแผนอาชีพโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  บทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิงในทอ้งถ่ิน  ดนตรีในวฒันธรรมต่างประเทศ  บทบาทของดนตรี
ในวฒันธรรม  อิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรม  เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการเปลี่ยนแปลง ทางดนตรีใน
ประเทศไทย  ทางการเมือง  เทคโนโลยกีบังานดนตรีของประเทศต่างๆในอาเซียน  หลกัและวิธีการ
วิเคราะห ์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร  ร าวงมาตรฐาน นาฏศิลป์พื้นเมืองสะบา้ไทยและสะบา้
มอญความหมาย  ท่ีมา  วฒันธรรม  ลกัษณะเฉพาะ  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ  นาฏศิลป์  นาฏศิลป์
พื้นเมือง  ละครไทย  ละครพื้นบา้น 

  โดยใชก้ระบวนการ  การเปรียบเทียบ  อ่าน เขียนร้อง  ระบุปัจจยั
ส าคญั  บรรยาย  ประเมิน  อธิบายการบูรณาการ  สร้างสรรค ์ วิเคราะห์  เช่ือมโยงการเรียนรู้ 

  เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมัน่ในการ
ท างาน     มีวินยั  มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถเลือกใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 2.1  ม.2/6 ประเมิน พฒันาการทกัษะทางดนตรีของตนเอง หลงัจากการฝึกปฏิบติั 

ศ 2.1  ม.2/7 ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง 

ศ 2.2  ม.2/1 บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  

ศ 2.2  ม.2/2 บรรยายอิทธิพลของวฒันธรรมและเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

ศ 3.1  ม.2/3 วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอ่ื้น โดยใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร         ท่ีเหมาะสม 

ศ 3.1  ม.2/4 เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง  



ศ 3.2  ม.2/1  เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ 

ศ 3.2  ม.2/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทย ละครพื้นบา้นหรือมหรสพอ่ืนท่ีเคยนิยมกนัในอดีต 
 

รวม 8 ตัวชี้วัด 
     

ศ 23101   ศิลปะ 5 

รายวิชาพื้นฐาน   

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

           เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  ทศันธาตุ หลกัการออกแบบในส่ิงแวดลอ้ม  การ
สร้างงานทศันศิลป์ทั้งไทยและสากล ประวติัของศิลปินในอาเซียน การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุและหลกัการ
ออกแบบสร้างงาน  การใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย  สร้างงานทศันศิลป์เพื่อส่ือความหมาย การใช้
เทคนิค  วิธีการท่ีหลากหลายทางทศันศิลป์บรรยายเหตุการณ์กองทพัญ่ีปุ่ นยกพลขึ้นบกท่ีบางปูสมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี  2  การประกอบอาชีพทางทศันศิลป์โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยใชก้ระบวนการ  การบรรยาย  วิเคราะห์  การฝึกปฏิบติั  การอภิปราย  เปรียบเทียบ  เลือกงาน
ทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑก์ าหนดขึ้น 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานทศันศิลป์  มีความม่งมัน่ใฝ่เรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีวินยัในการ
ปฏิบติังานสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 

ศ 1.1  ม.3/1 บรรยายส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ และ 

หลกัการออกแบบ 

ศ 1.1  ม.3/2 ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  ของศิลปินในการสร้างงาน ทศันศิลป์ 

ศ 1.1  ม.3/4 มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท 

ศ 1.1  ม.3/7 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบ 

ศ 1.1  ม.3/9 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย 

ศ 1.1  ม.3/10 ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ 

 นั้น ๆ 
 

รวม  6 ตัวชี้วัด 
 
 



 
 

ศ 23103   ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

     เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกติ 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  การเปรียบเทียบองคป์ระกอบในงานศิลปะใน
การสร้างสรรคง์านดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืนในประเทศอาเซียน  เทคนิคและการแสดงออกในการขบัร้อง
และบรรเลงดนตรีเด่ียว  รวมวง  บทเพลง  การเรียบเรียงท านองเพลง  การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ส าเนียงอตัราจงัหวะ    รูปแบบบทเพลง  การประสานเสียง   เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง อิทธิพลของดนตรี
อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล  ต่อสังคมและอิทธิพลของดนตรีต่อทอ้งถ่ิน  องคป์ระกอบของบทละครโครง
เร่ือง  (โขนสด)ตวัละครและการวางลกัษณะนิสัยของตวัละคร  ความคิดหรือแก่นของเร่ือง  บท
สนทนา  ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์(โขนสด)  ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ การประดิษฐ์ ร าวง
มาตรฐาน  รูปแบบการแสดง        ร ามอญ  ละคร ชาตรี  การแสดงเป็นหมู่  แสดงเด่ียว  แสดง
ละคร  แสดงเป็นชุดเป็นตอน การประดิษฐ์ท่าร าและท่าทางประกอบการแสดง  ละครสร้างสรรคค์วามหมาย 
ความเป็นมา   ท่าทางท่ีใชใ้นการประดิษฐ์ท่าร า  ละครกบัชีวิต ละครสร้างสรรค ์ ป่าชายเลน   ภาวะโลก
ร้อน 

  โดยใชก้ระบวนการ  การเปรียบเทียบ  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว แต่ง
เพลง   อธิบาย  น าเสนอ  บรรยาย อภิปราย  วิจารณ์   การแสดง  

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  มี
วินยั มีความคิดสร้างสรรคแ์ละ สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 2.1  ม.3/1 เปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ีใชใ้นงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน 

ศ 2.1  ม.3/2 ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง โดยเนน้เทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง 

ศ 2.1  ม.3/3 แต่งเพลงสั้น ๆ จงัหวะง่าย ๆ  
ศ 2.1  ม.3/4 อธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรีในการสร้างสรรค ์งานดนตรีของตนเอง 

ศ 2.1  ม.3/5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง งานดนตรีของตนเองและ
ผูอ่ื้น                            

ศ 2.1  ม.3/6 อธิบายเก่ียวกบัอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

ศ 3.1  ม.3/1 ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใชศ้พัทท์างการละคร 



ศ 3.1  ม.3/2 ใชน้าฏยศพัทห์รือศพัทท์างการละคร ท่ีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากปักิริยาของผูค้นใน
ชีวิตประจ าวนัและในการแสดง 

ศ 3.1  ม.3/3 มีทกัษะในการใชค้วามคิดในการพฒันารูปแบบการแสดง 

ศ 3.1  ม.3/4 มีทกัษะในการแปลความและการส่ือสารผา่นการแสดง 

ศ 3.1  ม.3/7 น าเสนอแนวคิดจากเน้ือเร่ืองของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

รวม 11 ตัวชี้วัด          

ศ 23102   ศิลปะ  6 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

        เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  วิธีการใชท้ศันะธาตุและหลกัการออกแบบใน
การสร้างงานทศันศิลป์  งานส่ือผสม  การสร้างงานทศันศิลป์แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ และจินตนาการการสร้างสรรคผ์ลงานจากเศษวสัดุเหลือใช ้ การวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และ
คุณค่าในงานทศันศิลป์  และการจดันิทรรศการ 

 โดยใชก้ระบวนการ  การบรรยาย  วิเคราะห์  การฝึกปฏิบติั  การอภิปราย  เปรียบเทียบ  เลือกงาน
ทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑก์ าหนดขึ้น 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานทศันศิลป์  มีความม่งมัน่ใฝ่เรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีวินยัในการ
ปฏิบติังานสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 

ศ 1.1  ม.3/3 วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช ้ทศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการสร้างงาน 

ทศันศิลป์ของตนเองใหมี้คุณภาพ 

ศ 1.1  ม.3/5 มีทกัษะในการผสมผสานวสัดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ 

ศ  1.1  ม.3/6 สร้างงานทศันศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 

ศ 1.1  ม.3/8 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เน้ือหาและคุณค่าในงานทศันศิลป์ของตนเอง และผูอ่ื้น หรือของศิลปิน 

ศ 1.1  ม.3/11 เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดขึ้นอยา่งเหมาะสม และน าไปจดันิทรรศการ 

ศ 1.2  ม.3/1 ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ ท่ีสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 

ศ 1.2  ม.3/2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 

รวม  7 ตัวชี้วัด 
  



 
 
 
 
 

ศ 23104   ดนตรี-นาฏศิลป์ 6 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

           เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกติ 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เร่ือง  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
ส าเนียง  อตัราจงัหวะ  รูปแบบบทเพลง  การประสานเสียง เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลง  ประวติัดนตรีไทยยคุ
สมยั และตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆปัจจยัท่ีท าใหง้านดนตรีไดรั้บการยอมรับ  องคป์ระกอบนาฏศิลป์ละคร
สร้างสรรคจ์งัหวะท านอง   การเคล่ือนไหว  อารมณ์และความรู้สึก  ภาษาท่า  นาฏยศพัท ์ รูปแบบของการ
แสดง    การแต่งกายวิธีการเลือกการแสดงละครสร้างสรรคป์ระเภทของงาน  ขั้นตอน   ประโยชน์และ
คุณค่าของการแสดง  ความส าคญัและบทบาทของนาฏศิลป์  และการละครในชีวิตประจ าวนั  การอนุรักษ์
นาฏศิลป์ 

  โดยใชก้ระบวนการ  การเปรียบเทียบ  ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว แต่ง
เพลง   อธิบาย  น าเสนอ  บรรยาย อภิปราย  วิจารณ์   การแสดง อยา่งเร่ืองคุณค่าตามแนวหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  มี
วินยั มีความคิดสร้างสรรคแ์ละ สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 

ศ 2.1  ม.3/5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง งานดนตรีของตนเองและ
ผูอ่ื้น                            

ศ 2.1  ม.3/7 น าเสนอหรือจดัการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกบัสาระ การเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ 

ศ 2.2  ม.3/1 บรรยายวิวฒันาการของดนตรีแต่ละ ยคุสมยั                  

ศ 2.2  ม.3/2 อภิปรายลกัษณะเด่นท่ีท าใหง้านดนตรีนั้นไดรั้บการยอมรับ 

ศ 3.1  ม.3/5 วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกนัโดยใชค้วามรู้ เร่ืององคป์ระกอบนาฏศิลป์ 

ศ 3.1  ม.3/6 ร่วมจดังานการแสดงในบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ 

ศ 3.2  ม.3/1 ออกแบบ และสร้างสรรคอุ์ปกรณ์และเคร่ืองแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 



ศ 3.2  ม.3/2 อธิบายความส าคญัและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวนั 

ศ 3.2  ม.3/3 แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ ์
 

รวม  9 ตัวชี้วัด  

ศ 31101   ศิลปะ  1 

รายวิชาพื้นฐาน   

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

ผูเ้รียนจะไดก้ารพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบั ทศันะธาตุและหลกัการออกแบบ  การออกแบบเวทีงาน
ประเพณีนมสัการองคพ์ระสมุทรเจดียห์รือประเพณีในทอ้งถ่ิน เลือกใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการของ
ศิลปินในอาเซียน  ในการแสดงออกทางศิลปะ  เทคนิค  ในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์  เทคโนโลยแีละรูปแบบ
ใหม่ ๆ   การสร้างงานทศันศิลป์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพฒันางานจิตรกรรมตามความ
ถนดั  เขา้ใจวิธีส่ือความคิด  จินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงาน ดา้นจิตรกรรมเก่ียวกบัทศันธาตุและ
สามารถส่ือความหมายมีทกัษะ ประยกุตใ์ช ้    ทศันธาตุ  การจดัองคป์ระกอบศิลป์ เลือกใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ 
เทคนิควิธีการ เทคโนโลยแีละรูปแบบใหม่ ๆ     ในการสร้างสรรคแ์ละพฒันางานออกแบบทศันศิลป์ตาม
ความถนดั มีทกัษะสร้างสรรคผ์ลงานเก่ียวกบัสภาพสังคมต่อผลงานดา้นการวาดภาพลอ้เลียน หรือการ์ตูน
และภาพรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน  และสามารถส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้ 
 โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ เลือกใชส่ื้อการใชว้สัดุ  กระบวนการในการสร้างงาน การพฒันางาน
จิตรกรรม แสดงความคิดเห็น การประยกุตใ์ชท้ศันธาตุ 
 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
  

ศ 1.1 ม 4-6/1 วิเคราะห์การใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบ  ในการส่ือความหมายในรูปแบบ 

ต่าง ๆ 

ศ 1.1ม 4-6/3     วิเคราะห์การเลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเทคนิคของศิลปิน  ในการแสดงออกทาง 

ศิลปะ 

ศ 1.1ม 4-6/4    มีทกัษะและเทคนิค  ในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และกระบวนการท่ีสูงขึ้น  ในการ
สร้าง    

                           งานทศันศิลป์ 

ศ 1.1ม 4-6/6     ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานท่ี 



ศ 1.1 ม 4-6/11   วาดภาพระบายสี  ภาพลอ้เลียน  หรือการ์ตูน  เพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ 

สังคม  ปัจจุบนั 
 

รวม  5 ตัวชี้วัด 
 

ศ31102   ศิลปะ 2 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

 ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบั รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภทจ าแนกประเภท
และรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล รวมถึงดนตรีในอาเซียน  ในทอ้งถ่ิน รูปแบบของดนตรีไทยและ
สากลใน      ยคุสมยัต่าง ๆ นายจอ้น  ไทรวิมาน   นายวีระ  ฉ ๋าตุ๋ย ละครสั้น ในรูปแบ 

บท่ีช่ืนชอบความเป็นมา องคป์ระกอบของละครสร้างสรรค ์ ละครพูด ละครโศกนาฏกรรม ละคร
สุขนาฏกรรม ละครแนวเหมือนจริง ละครแนว   ไม่เหมือนจริง การแสดงละครสร้างสรรคเ์ร่ืองหยดน ้าแห่ง
ชีวิต เหตุผลท่ีคนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั  สถานะทางสังคมของ       นกัดนตรีใน
วฒันธรรมต่าง ๆ การน าการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ  ละครหุ่นคน วิวฒันาการของนาฏศิลป์  และการ
ละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ ์นาฏศิลป์ไทย   

โดยใชก้ระบวนการเปรียบเทียบ วิเคราะห ์ สร้างสรรค ์อธิบาย บรรยาย  
 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่างานดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 2.1 ม.4-6/1      เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท 

ศ 2.1 ม.4-6/2      จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 

ศ 2.1 ม.4-6/3      อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวฒันธรรมสร้างสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั    
ศ 2.2 ม.4-6/1   วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและสากลในยคุสมยัต่าง ๆ 

ศ 2.2ม.4-6/2   วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ 

ศ 3.1 ม.4-6/2    สร้างสรรคล์ะครสั้น ในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ    
ศ 3.2 ม.4-6/1      เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 

ศ 3.2 ม.4-6/3 บรรยาย วิวฒันาการของนาฏศิลป์ และการละครไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ศ 3.2  ม.4-6/4     น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ ์นาฏศิลป์ไทย 
 



รวม    9 ตัวชี้วัด 
 
 
 

ศ 32101   ศิลปะ 3 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

         เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

ผูเ้รียนจะไดก้ารพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการ  เน้ือหาของงานทศันศิลป์โดยใชศ้พัทท์างศิลปะการ
จดัองคป์ระกอบศิลป์ เลือกใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการ เทคโนโลยแีละรูปแบบใหม่ ๆ            การ
ออกแบบทศันศิลป์ตามความถนดั การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ เทคนิค เน้ือหา ท่ีศิลปินเลือกใชเ้พื่อสร้างสรรค์
งานทศันศิลป์และสามารถส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้ แสดงความคิดเห็น  หลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ งานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและตะวนัตก อิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศ
ในอาเซียน 

โดยใชก้ระบวนการ อธิบาย แสดงความคิดเห็น การเลือกใชส่ื้อ วสัดุอุปกรณ์ การสร้างสรรคแ์ละ
พฒันางาน การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ อภิปราย 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานทศัน์ศิลป์การใชว้สัดุท่ีสร้างสรรคจ์ากวสัดุเหลือใช้ ตามแนวหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ 
มีความมุ่งมัน่ มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 

ศ 1.1 ม.4-6/2          บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์  โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์ 

ศ 1.1 ม.4-6/5          สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยตี่าง ๆ  โดยเนน้หลกัการออกแบบและ
การ 

    จดัองคป์ระกอบศิลป์             
ศ 1.1 ม.4-6/7          วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้
วสัดุ  อุปกรณ์  เทคนิค   

     และ เน้ือหาเพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 

ศ 1.2 ม.4-6/1          วิเคราะห์  และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบ
ตะวนัตก 



ศ 1.2 ม.4-6/3          อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์
ใน 

     สังคม                  
 

รวม  5 ตัวชี้วัด 
 
 
 

ศ 32102   ศิลปะ 4 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

       เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกติ 
 

 ผูเ้รียนจะไดก้ารพฒันาใหมี้ความรู้เก่ียวกบั การอ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากล     ในอตัรา
จงัหวะต่าง ๆ  ลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียว และ   รวมวง โดย
เนน้เทคนิคการแสดงออก การประพนัธ์และการเล่นดนตรี บทบาทของดนตรีในการสะทอ้นแนวความคิด
และค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคมมีทกัษะการแสดงหลากหลายรูปแบบร ามอญรูปแบบการแสดง
พื้นเมือง และละครของไทย ละครสั้น ในรูปแบบท่ีช่ืนชอบการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีตอ้งการส่ือ
ความหมายในการแสดง โขนสดและละครชาตรีท่ีมีอยูใ่นสมุทรปราการ บทบาทของบุคคลส าคญัในวงการ
นาฏศิลป์ และการละครของประเทศไทยในยกุตต์่าง ๆ  

 โดยใชก้ระบวนการการอ่าน เขียนโนต้ ดนตรีไทยและสากล การเปรียบเทียบ การสร้างสั้นละคร การ
ร้องเพลง การเล่นดนตรี การแสดงออก อธิบาย อภิปราย  

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าต่องานดนตรี นาฏศิลป์ อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 2.1 ม.4-6/4    อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากล  ในอตัราจงัหวะต่าง ๆ     
ศ 2.2 ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่าง ๆ 

ศ 3.1 ม.4-6/1      มีทกัษะการแสดงหลากหลายรูปแบบ 

ศ 3.1 ม.4-6/2     สร้างสรรคล์ะครสั้นในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ 

ศ 3.1 ม.4-6/5     วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีตอ้งการส่ือความหมายในการแสดง 



ศ 3.2 ม.4-6/2   อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคญัในวงการนาฏศิลป์ และการละครของประเทศ 

ไทยในยกุตต์่าง ๆ 

                           
รวม  6 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

ศ 33101  ศิลปะ  5 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

         เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้เก่ียวกบั งานทศันศิลป์ การวิจารณ์ศิลปะ ผลงานท่ีสะทอ้นการ
พฒันาความกา้วหนา้ของตนเอง แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบเพื่อใหเ้กิดทกัษะใน
การสร้าสรรคง์านศิลปะ   งานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ แนวคิดและวิธีการ ผลงานงานศิลปะของ
ศิลปินในอาเซียน ความรู้สึกจากผลงานท่ีส่งผลต่อแนวคิดท่ีจะน ามาสร้างสรรคง์าน โดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยใชก้ระบวนการ วิจารณ์ การประเมินงาน วิเคราะห์  ศึกษาแนวคิด การสร้างงาน อธิบาย 

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของงานทศันศิลป์  อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน         ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.4-6/8           ประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์  โดยใชท้ฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 

ศ 1.1 ม.4-6/9           จดักลุ่มงานทศันศิลป์  เพื่อสะทอ้นพฒันาการและความกา้วหนา้ของตนเอง 

ศ 1.1 ม.4-6/10         สร้างสรรคง์านทศันศิลป์โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินท่ี 

     ตนช่ืนชอบ          

ศ 1.2 ม.4-6/2          ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 
 

รวม  4 ตัวชี้วัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ 33102  ศิลปะ  6 

รายวิชาพื้นฐาน  

ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

         เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง /ภาคเรียน/0.5 หน่วยกิต 
 

  ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบั อารมณ์ และความรู้สึกท่ีไดรั้บจากงานดนตรีท่ีมาจาก
วฒันธรรมต่างการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีการใชว้สัดุเหลือใชม้าท าวงดนตรี  แนวทางในการส่งเสริมและ
อนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ  ละครสั้น ในรูปแบบท่ีช่ืนชอบละครแนวเหมือนจริงละครแนวไม่
เหมือนจริง  อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกายแสง สี เสียง ฉาบ อุปกรณ์และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดงพฒันา 
วิจารณ์ละครสร้างสรรค ์ การประเมินการแสดง   
 โดยใชก้ระบวนการเปรียบเทียบ การสร้างสรรคง์าน  น าเสนอแนวทาง วิเคราะห์ การประเมินการ
แสดง  

 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของงานดนตรี นาฏศิลป์  อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิ
ปัญญาไทยและสากล ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ มีวินยัในการปฏิบติังาน สามารถประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
 

ศ 2.1 ม.4-6/7          เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกท่ีไดรั้บจากงานดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรม 

      ต่างกนั 

ศ 2.1 ม.4-6/8          น าดนตรีไปประยกุตใ์ชใ้นงานอ่ืน ๆ 

ศ 2.2 ม.4-6/5      น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ 

ศ 3.1 ม.4-6/2          สร้างสรรคล์ะครสั้นในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ 

ศ 3.1 ม.4-6/6        บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเคร่ืองแต่งกายแสง สี เสียง ฉาบ อุปกรณ์ 

                               และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง  



ศ 3.1 ม.4-6/7         พฒันาและใชเ้กณฑก์ารประเมิน ในการประเมินการแสดง 
 

รวม  6 ตัวชี้วัด 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒๐๒๐๑  ทัศนศิลป์๑                                             กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ                                                                     



ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี๑                                เวลา 
๔๐  ช่ัวโมง      จ านวน  ๑.๐ หน่วยกติ 

  

ศึกษา  รูปแบบผลิตภณัฑ ์ แหล่งวสัดุเหลือใช ้ คุณสมบติัวสัดุเหลือใชท่ี้มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ท่ีไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ มาสร้างเป็นส่ิงประดิษฐ์ใหเ้กิดมูลค่า เหลือของตกแต่งอยา่งง่ายๆ รู้จกัประยกุตว์สัดุท่ีมีอยา่ง
สร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์ใหม่อยา่งสูงสุด 

 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐาน  ความเขา้ใจ  และมีทกัษะ
เก่ียวกบัการเลือกวสัดุ  สามารถท าผลิตภณัฑต์ามขั้นตอน   

ผลการเรียนรู้ 

๑.  ศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ ์แหล่งวสัดุเหลือใช้ 
๒.  หลกัการใชว้สัดุ – อุปกรณ์และการเก็บรักษา 

๓.  หลกัการออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อน าวสัดุเหลือใชม้าสร้างมูลค่า 

๔.  สามารถปฎิบติัการสร้างสรรคผ์ลงานการประดิษฐ์ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใชท่ี้มีอยูไ่ด้ 
      อยา่งสวยงาม 

๕.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองการประดิษฐ์ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใชแ้ละ 

      น าไปบูรณาการการเรียนรู้กบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒๐๒๐๒  ทัศนศิลป์๒                                              กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ                                                                     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี๒                             เวลา ๔๐  ช่ัวโมง        จ านวน  ๑.๐ 
หน่วยกติ 

  

ศึกษาเรียนรู้ประวติัความเป็นมา และปฏิบติั งานศิลปะภาพบาติก เพื่อท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์น
การสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตได ้การออกแบบลวดลาย บนวสัดุท่ีหลากหลาย การผสมสี และการใช ้

เทคดา้นงานบาติกประเภทต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐานดา้นงานบาติก การเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์  ความเขา้ใจ  และมีทกัษะเก่ียวกบัการเลือกวสัดุ  สามารถท าศิลปะผา้บาติกตามขั้นตอนได ้ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถ ศึกษาคน้ควา้ประวติั ความเป็นมาของศิลปะภาพบาติกไดจ้ากส่ือต่างๆ 

๒.  หลกัการใชว้สัดุ – อุปกรณ์และการเก็บรักษา 

๓.  หลกัการออกแบบลวดลายภาพบาติกไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ 
๔.  สามารถปฎิบติัการสร้างสรรคผ์ลงานผา้บาติกไดอ้ยา่งหลากหลายสวยงาม มีเอกลกัษณ์ได ้

๕.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองการเพน้ทผ์า้บากติก มีความสุขในการสร้างสรรค์ 
และน าไปบูรณาการการเรียนรู้กบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒0๒0๓ดนตรีไทย๑                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑     ภาคเรียนท่ี ๑                                      เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.
0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีไทย หลกัการอ่านโนต้เพลงไทย การบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี  เพื่อ
น าไปใชใ้นการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตามความถนดั ตามหลกัการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล   

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ประวติัความเป็นมาของดนตรีไทย 
2. ผูเ้รียนมีความรู้ในการอ่านโนต้เพลงไทย 
3. ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีไทยและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีไทย 
4. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีไทย 
5. ผูเ้รียนมีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตามความถนดั  

 

รวมทั้งหมด        ๕      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒0๒0๔ดนตรีไทย๒                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑     ภาคเรียนท่ี ๒                                 เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.
0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปของดนตรีไทยใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ สามารถจ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรี
ไทย และมีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตามความถนดั โดยน ามาประยกุตใ์ชด้นตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
พิธีกรรมต่างๆของไทย กิจกรรมดนตรีท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล   

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ความขา้ใจเก่ียวกบัอตัราจงัหวะต่างๆของดนตรีไทย 
2. ผูเ้รียนสามารถจ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย 
3. ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตามความถนดั 
4. ดนตรีท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย  

 

รวมทั้งหมด        ๔     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๐๕ดนตรีสากล ๑                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๑                                       เวลา   ๘0  ชัว่โมง  จ านวน  ๒.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีสากล  การอ่านโนต้ส่วนจงัหวะและส่วนระดบัเสียง เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั ตามหลกัการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี
จริงโดยรวมบรรเลงเป็นกลุ่ม 

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  โดยเนน้การฝึกปฏิบติัการเล่นดนตรีเป็น
ส าคญั  และการอภิปรายพร้อมกบัการน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ประวติัความเป็นมาของดนตรีสากล 

2. ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากล 

3. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล 

4. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะดนตรีสากล  

5. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั 

6. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี 



7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

รวมทั้งหมด ๗ ข้อ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๐๖ดนตรีสากล ๒                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๒                                      เวลา   ๘0  ชัว่โมง  จ านวน  ๒.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
    

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี  เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั ตามหลกัการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม 

 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  โดยเนน้การฝึกปฏิบติัการเล่นดนตรีเป็น
ส าคญั  และการอภิปรายพร้อมกบัการน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ประวติัความเป็นมาของดนตรีสากล 

2. ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากล 

3. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล 

4. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะเคร่ืองดนตรีสากล  

5. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั 

6. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี 

7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์



 

รวมทั้งหมด ๗ ข้อ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๐๗นาฏศิลป์ ๑                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๑                                        เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 

  

ศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ลกัษณะและองคป์ระกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ทั้งโขน ละคร การตีบทเบ้ืองตน้  ท่าร าพื้นฐาน   นาฎยศพัท ์   ระบ าแบบมาตราฐานและปรับปรุง   โดย
สร้างสรรคแ์ละประยกุตผ์ลงานใหส้อดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้   

        โดยใชก้ระบวนการอยา่งหลากหลาย เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและรักความเป็นนาฏศิลป์ไทย 
สามารถน าการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งโขน ละคร แสดงในโอกาสต่างๆ และน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายเก่ียวกบัเร่ือง ลกัษณะและองคป์ระกอบของการแสดงประวติัระบ ามาตรฐาน  ระบ า
เบด็เตลด็ทั้ง โขน-ละครได ้

2. สามารถตีบทเบ้ืองตน้ ท่าร าพื้นฐาน   นาฏยศพัท ์   ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุงได ้
3. อธิบายเก่ียวกบัประวติัการแสดงโขน  ได ้
4. สามารถฝึกปฏิบติั ท่าโขนเบ้ืองตน้ ทั้งพระ  ยกัษ ์ ลิงได ้
5.  มีความรู้ความเขา้ใจถึงการแต่งกายของนาฏศิลป์มาตรฐานแบบต่างๆ 
6. นกัเรียนสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงอยา่งง่ายๆได ้
7. นกัเรียนสามารถน านาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐาน และแสดงโขน ไปใชใ้นโอกาสต่างได ้

 

รวมทั้งหมด  ๗   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๐๘นาฏศิลป์ ๒                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๒                                       เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 

  
ศึกษา ฝึก ปฏิบติั เก่ียวกบัระบ ามาตรฐาน ระบ าเบ็ดเตลด็ ร าวงมาตรฐาน  การแสดงโขนและการ

แสดงพื้นเมือง  การแต่งกาย การประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงอยา่งง่ายๆ  เพลงท่ีใชป้ระกอบการร า โอกาสท่ี
ใชแ้สดง ประเภทและองคป์ระกอบ ของโขน ละคร ความสัมพนัธ์กบัชีวิต ประโยชน์ หลกัการสร้างสรรค์
และวิจารณ์ละคร 

โดยใชท้กัษะกระบวนการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติัพื้นฐานเก่ียวกบัการแสดงวิจารณ์ และ
ประเมินคุณภาพของการแสดง เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแสดงเบ้ืองตน้ มีทกัษะพื้นฐานและ
การแสดงออกไดอ้ยา่ง เหมาะสม มีความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของศิลปะการละคร 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายประวติัความเป็นมาระบ ามาตรฐาน ระบ าเบด็เตล็ด ร าวงมาตรฐาน  การแสดงโขนและ
การแสดงพื้นเมือง การแต่งกาย ลีลาท่าร า โอกาสท่ีแสดง  

2. สามารถฝึก ปฏิบติั เก่ียวกบัระบ ามาตรฐาน ระบ าเบด็เตล็ด ร าวงมาตรฐาน  การแสดงโขนและ
การแสดงพื้นเมือง 

3. อธิบายความหมาย และองคป์ระกอบของโขน-ละคร  
4. ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติัพื้นฐานเก่ียวกบัการแสดงวิจารณ์ และประเมินคุณภาพของการ

แสดง 
5. สามารถสร้างสรรคแ์ละประยกุตผ์ลงานใหส้อดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และน าไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได ้  
6.  มีความรู้ความเขา้ใจมีความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของศิลปะการละคร 

   

รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 



 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒๐๒๐๙  ทัศนศิลป์๓                                              กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ                                                                     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี๑                              เวลา 
๔๐  ช่ัวโมง        จ านวน  ๑.๐ หน่วยกติ 

  

ศึกษา  ลกัษณะทัว่ไปของศิลปะไทย  ฝึกปฏิบติั  ส ารวจและลกัษณะเป็นมาของศิลปะไทยดา้น
จิตรกรรมไทย  การวาดภาพลายไทยอยา่งง่าย    และวิธีใชสี้แบบไทย 

 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐาน  ความเขา้ใจ  ช่ืนชม และเห็น
คุณค่าของศิลปะนั้น ๆ    และน าไปใชใ้นการสร้างงานศิลปะอ่ืน ๆ  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง 
สพฐ.  ๘  ประการ 

ผลการเรียนรู้ 

๑.  ศึกษาเร่ืองของทศันธาตุในเร่ืองเส้นสายลายไทยรูปแบบจิตรกรรมไทย 

๒.  หลกัการใชเ้ส้นต่างๆออกแบบงานลายไทย โดยเนน้ความเป็นเอกภาพจิตรกรรมไทย 

๓.  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการใชเ้ส้นต่างๆน ามาใชใ้นการเขียนลวดลายจิตรกรรมไทย 

๔.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองของเส้นลายไทยและน าไปบูรณาการการเรียนรู้ 

     กบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

๕.  สามารถปฎิบติัในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมไทยไดอ้ยา่งสวยงาม 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒๐๒๑๐  ทัศนศิลป์๔                                              กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ                                                                     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี๒                                เวลา 
๔๐  ช่ัวโมง        จ านวน  ๑.๐ หน่วยกติ 

ศึกษาหลกัการการเขียนภาพหุ่นน่ิง  วสัดุ  -    อุปกรณ์   การร่างโครงสร้างของวตัถุ  การใช้
น ้าหนกั เส้น สี แสง เงา ทฤษฎีสี เทคนิคการเขียนภาพหุ่นน่ิง   ดว้ยดินสอปากกา สีน ้า  ปฏิบติัการเขียนภาพ
หุ่นน่ิงดว้ยดินสอปากกา สีน ้ า  จากของจริงจากธรรมชาติ  และส่ิงประดิษฐ์    เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
และมีทกัษะการเขียนภาพหุ่นน่ิง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคก์บัส่ิงรอบๆตวัเรา  ช่ืนชมเห็นคุณค่าความงาม
อยา่งมี 

ผลการเรียนรู้ 

๑.  ศึกษาเร่ืองความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุในเร่ืองเส้น รูปแบบต่าง 

๒.  หลกัการใชเ้ส้นต่างๆออกแบบงานทศันศิลป์ โดยเนน้ทางทศันธาตุความเป็นเส้นรูปร่าง- 
       รูปทรง 

๓.  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของเส้น รูปร่างรูปทรงต่างๆของหุ่นน่ิง 

๔.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองของหุ่นน่ิงและน าไปบูรณาการการเรียนรู้กบั 

                    กลุ่มสาระอ่ืนๆ  

รวมทั้งหมด   ๔   ผลการเรียนรู้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒0๒๑๑ดนตรีไทย๓                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒     ภาคเรียนท่ี ๑                                      เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.
0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีไทย และการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี สามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย
ตามบทเพลงท่ีก าหนดอยา่งง่ายๆ ได ้ และการน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 



1. ผูเ้รียนมีความรู้ในการใชเ้คร่ืองดนตรีไทย และการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี   
2. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในทกัษะทางดนตรี 
3. ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตามบทเพลงท่ีก าหนดได ้  
4. ผูเ้รียนสามารถเล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง 

 

รวมทั้งหมด        ๔     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒0๒๑๒ดนตรีไทย๔                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒     ภาคเรียนท่ี  ๒                                    เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.
0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 

ศึกษาความรู้ทัว่ไป และฝึกปฏิบติัดนตรีเพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการ
ประสมวงดนตรี หลกัการฟัง การวิเคราะห์องคป์ระกอบของดนตรี ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีกบัมนุษย ์ 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  
 



ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1. ผูเ้รียนมีทกัษะการปฏิบติัดนตรีไทย 

2. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการประสมวงดนตรีไทย 
3. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบของดนตรีไทย 
4. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัมนุษย ์

 

รวมทั้งหมด        ๔     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๑๓ดนตรีสากล ๓                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๑                                     เวลา   ๘0  ชัว่โมง  จ านวน  ๒.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
  

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี  เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั ตามหลกัการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม 



 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  โดยเนน้การฝึกปฏิบติัการเล่นดนตรีเป็น
ส าคญั  และการอภิปรายพร้อมกบัการน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ประวติัความเป็นมาของดนตรีสากล 

2. ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากล 

3. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล 

4. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะดนตรีสากล  

5. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั 

6. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี 

7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

รวมทั้งหมด ๗ ข้อ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๑๔ดนตรีสากล ๔                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๒                                    เวลา   ๘0  ชัว่โมง  จ านวน  ๒.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี  เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั ตามหลกัการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบติัจริงเคร่ืองดนตรีโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม 



 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  โดยเนน้การฝึกปฏิบติัการเล่นดนตรีเป็น
ส าคญั  และการอภิปรายพร้อมกบัการน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 

2. ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 

3. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 

4. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท  

5. มีทกัษะการปฏิบติัการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั 

6. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี 

7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

รวมทั้งหมด ๗ ข้อ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๑๕นาฏศิลป์ ๓                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๑                                       เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
 

ศึกษานาฏศิลป์พื้นเมืองทั้ง  ๔ ภาคในเร่ืองประวติัความเป็นมา วฒันธรรม สังคม  ภูมิศาสตร์ การแต่ง
กายลีลาท่าร าเพลงประกอบการร าฝึกแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองการละเล่นพื้นเมืองร้องและร าเพลงพื้นเมือง
ตามความสนใจการจดัประเภทของการแสดงพื้นเมืองประวติับุคคลในทอ้งถ่ินท่ีประสบผลส าเร็จของภาค
อ่ืนๆของประเทศไทย 



เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจช่ืนชมเห็นคุณค่ามีวินยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมัน่ในการท างานและมีทกัษะ
เก่ียวกบัการแสดงพื้นบา้นส ารวจและท าความเขา้ใจภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถอนุรักษแ์ละน ามาประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 
  

ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันาฏศิลป์พื้นเมืองทั้ง ๔ ภาคในเร่ืองประวติัความเป็นมาวฒันธรรม 
สังคม  ภูมิศาสตร์ การแต่งกายลีลาท่าร า 

๒. นกัเรียนสามารถบอกและอธิบายประเภทของการแสดงพื้นเมืองประวติับุคคลในทอ้งถ่ินท่ี 

     ประสบผลส าเร็จในการสร้างศิลปะพื้นบา้นได ้

๓. นกัเรียนสามารถฝึกแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองการละเล่นพื้นเมืองร้องและร าเพลงพื้นเมืองตาม 

     ความสนใจได ้

๔. นกัเรียนมีทกัษะและสามารถจดัการแสดงพื้นบา้นจงัหวดัสมุทรปราการและศิลปะพื้นบา้นของ 
ภาค  อ่ืนๆของประเทศไทยได ้

๕. นกัเรียนสามารถส ารวจและท าความเขา้ใจภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

๖. นกัเรียนมีความช่ืนชมเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นบา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมี 

    ความตระหนกัท่ีจะถ่ายทอดและอนุรักษแ์ละน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัต่อไป 
 

รวมทั้งหมด  ๖   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๑๖นาฏศิลป์ ๔                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๒                                      เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
 

ศึกษานาฏศิลป์สากลในเร่ือง ความรู้พื้นฐาน ศพัทเ์บ้ืองตน้ทางการเตน้ จงัหวะ ท่วงท่า ลีลา การแต่ง
กายและเพลงประกอบการเคล่ือนไหว ฝึกท่าเตน้พื้นฐาน ท่วงท่า ลีลา การเคล่ือนไหวสั้น ๆ การเคล่ือนไหว
ตามจงัหวะและความรู้สึก สามารถสร้างสรรคท์่าเตน้ จินตลีลาประกอบเพลง ประยกุต ์การ แสดงอยา่ง



เหมาะสม และวิจารณ์การแสดงทั้งของตนเองและผูอ่ื้นเพื่อน ามาปรับปรุงการแสดง จดัการ แสดงท่าเตน้ง่าย 
ๆ เป็นคร้ังคราว 

 เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ มีวินยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน มี
ทกัษะสามารถเตน้เขา้กบัจงัหวะเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติจดัการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ได้ มีความ
ตระหนกั ท่ีจะถ่ายทอดและสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งช่ืนชมน่าสนใจ 
 

ผลการเรียนรู้  
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันาฏศิลป์สากลในเร่ือง ความรู้พื้นฐาน ศพัทเ์บ้ืองตน้ทางการ 

เตน้ จงัหวะ ท่วงท่า ลีลา การแต่งกายและเพลงประกอบการเคล่ือนไหว 
2. นกัเรียนสามารถบอกและอธิบายท่าเตน้พื้นฐาน ท่วงท่า ลีลา การเคล่ือนไหวสั้น ๆ การ

เคล่ือนไหวตามจงัหวะและความรู้สึกได ้
3.  นกัเรียนสามารถฝึกท่าเตน้พื้นฐาน ท่วงท่า ลีลา การเคล่ือนไหวสั้น ๆ การเคล่ือนไหวตาม 

จงัหวะและความรู้สึกได ้ 
4. นกัเรียนมีทกัษะและสามารถสร้างสรรคท์่าเตน้ จินตลีลาประกอบเพลงประยกุต์ การแสดง

อยา่งเหมาะสม 
5.  นกัเรียนสามารถวิจารณ์การแสดงทั้งของตนเองและผูอ่ื้นแลว้น ามาปรับปรุงการแสดงใหดี้

ขึ้น ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
6. นกัเรียนมีวินยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. นกัเรียนมีความช่ืนชม เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในผลงานทั้งของตนเองและผูอ่ื้น มีความ

ตระหนกัท่ีจะถ่ายทอดและสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งช่ืนชม น่าสนใจ 
 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒๐๒๑๗  ทัศนศิลป์๕                                              กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ                                                                     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ภาคเรียนท่ี๑                              เวลา 
๔๐  ช่ัวโมง        จ านวน  ๑.๐ หน่วยกติ 

 



ศึกษา  รูปแบบของงานประดิษฐ์ท่ีท าดว้ยวสัดุต่าง ๆ  ชนิดและคุณสมบติัท่ีใช ้ การใช ้ การเก็บ  และการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์  การออกแบบ และเทคนิคการผลิตท่ีหลากหลายโดยใชห้ลกัของ
ทศันศิลป์  ปฏิบติังานเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ ออกแบบ  ช้ินงาน      

 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐาน  ความเขา้ใจ   และทกัษะการ
ออกแบบ  สามารถประดิษฐ์ช้ินงาน เห็นคุณค่าของงานนั้น ๆ       

ผลการเรียนรู้ 

๑.  ศึกษารูปแบบของงานประดิษฐ์ท่ีท าจากวสัดุต่างๆ 

๒.  คุณสมบติัในการใชว้สัดุ – อุปกรณ์และการเก็บรักษา 

๓.  หลกัการออก และเทคนิคการผลิตผลิตภณัฑเ์พื่อความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

๔.  สามารถปฎิบติัการสร้างสรรคผ์ลงานการประดิษฐ์ท่ีท าจากวสัดุต่างๆไดอ้ยา่งสวยงาม 

๕.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองการสร้างสรรคง์านศิลปะจากวสัดุต่างๆและน าไป 

        บูรณาการการเรียนรู้กบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒๐๒๑๘  ทัศนศิลป์๖                                              กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ                                                                     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ภาคเรียนท่ี๒                              เวลา 
๔๐  ช่ัวโมง        จ านวน  ๑.๐ หน่วยกติ 

 
เรียนรู้และฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั ศิลปะพ้ืนบา้น วิธีการส่ือความหมาย ความคิด จินตนาการ  เทคนิควิธีการ

สร้างงาน และความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      การประยกุตใ์ชส่ื้อ เทคโนโลยีในการพฒันางานศิลปะตามภูมิ
ปัญญาไทย การรับรู้สุนทรียภาพจากธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและศิลปะพ้ืนบา้น การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ
พ้ืนบา้น  เพื่อให้มีความเขา้ใจ   เห็นคุณค่า   ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  ดว้ยความภาคภูมิใจ มีความช่ืนชม  หวง
แหน  แสดงความคดิเห็นในการอนุรักษ ์ สืบทอดการท างาน ศิลปะพ้ืนบา้นอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและ  ภูมิปัญญาไทย 

โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐาน  ความเขา้ใจ   และ
ทกัษะการออกแบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของนกัเรียน  สามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
 
ผลการเรียนรู้  

๑. เขา้ใจและสามารถฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะพ้ืนบา้น  โดยส่ือความหมาย ความคิด จินตนาการ  เทคนิควิธีการ
สร้างงาน และความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

๒.  ประยกุตใ์ชส่ื้อ เทคโนโลยใีนการพฒันางานศิลปะตามภูมิปัญญาไทย    การรับรู้สุนทรียภาพจากธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มจากศิลปะพ้ืนบา้น  

๓. สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์งานศิลปะพ้ืนบา้นได ้
%.แสดงความคดิเห็นในการอนุรักษ ์ สืบทอดการท างาน ศิลปะพ้ืนบา้นอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินและ  ภูมิปัญญาไทย 
 
รวมทั้งหมด        ๔     ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒0๒๑9ดนตรีไทย๕                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี  ๓    ภาคเรียนท่ี  ๑                                       เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.
0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 

ศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจดนตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมต่างๆของไทย กิจกรรมดนตรีท่ี
เก่ียวกบัวฒันธรรมและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย  ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตามการประพนัธ์เพลงโดย
น าเทคนิคมาประยกุตใ์ช ้ใหไ้ดผ้ลตามตอ้งการ การน าความรู้และหลกัการทางดนตรีมาใชก้บัวิชาอ่ืน   

 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. มีความรู้ความเขา้ใจดนตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมต่างๆ 
2. ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตามการประพนัธ์เพลง 
3. สามารถน าเทคนิคการบรรเลงต่างๆมาประยกุตใ์ช ้ 

 

รวมทั้งหมด        ๓   ผลการเรียนรู้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 

ศ๒0๒๒0ดนตรีไทย๖                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓     ภาคเรียน
ท่ี  ๒                                 เวลา   40  ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีไทย และวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ สามารถ
ประสมวงดนตรีไทย และสร้างสรรคผ์ลงานทางดนตรีไทย ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมดนตรีกบัพิธีกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสังคมไทย และการน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรี 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย และวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ 
2. ผูเ้รียนสามารถประสมวงดนตรีประเภทต่างๆ 
3. ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานทางดนตรีไทย 
4. ผูเ้รียนน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรี 



 

รวมทั้งหมด        ๔   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๒๑ดนตรีสากล ๕                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๑                                         เวลา   ๘0  ชัว่โมง  จ านวน  ๒.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี  เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั ตามหลกัการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม 

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  โดยเนน้การฝึกปฏิบติัการเล่นดนตรีเป็น
ส าคญั  และการอภิปรายพร้อมกบัการน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 

2. ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 



3. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 

4. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท  

5. มีทกัษะการปฏิบติัการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั 

6. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี 

7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

รวมทั้งหมด ๗ ข้อ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๒๒ดนตรีสากล ๖                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๒                                         เวลา   ๘0  ชัว่โมง  จ านวน  ๒.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
  

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดนตรีสากล การบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี  เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั ตามหลกัการสุนทรียศาสตร์ของดนตรี  ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม 

 โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล  โดยเนน้การฝึกปฏิบติัการเล่นดนตรีเป็น
ส าคญั  และการอภิปรายพร้อมกบัการน าเสนอผลงานทกัษะดา้นดนตรีและการท ากิจกรรมดนตรี 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งดา้นความรู้  ความคิดและทกัษะการฝึก
ปฏิบติัดา้นดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 

2. ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 



3. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท 

4. ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละประเภท  

5. มีทกัษะการปฏิบติัการบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลตามความถนดั 

6. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี 

7. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

รวมทั้งหมด ๗ ข้อ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๒๓นาฏศิลป์ ๕                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๑                                         เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.0  หน่วยกิต   
___________________________________________________________________________________ 
 

ศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประวติัความเป็นมาของโขนและการละคร
ไทย  วิวฒันาการของการแสดงโขนการ  แสดงละคร  การแสดงโขนและละครในโอกาสต่างๆ  นาฏย
ศพัทก์ารตีบทตามค าร้องและบทสนทนา การใชภ้าษาท่า ตลอดจนวิธีการดูการแสดงโขน-ละคร รู้หลกัและ
วิธีการฝึกปฏิบติันาฏศิลป์โขน-ละครและสามารถน าความรู้ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทย 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ มีวินยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน มี 

ทกัษะสามารถทางดา้นการแสดงโขน -ละครไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติจดัการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ได ้มีความ
ตระหนกั ท่ีจะถ่ายทอดและสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งช่ืนชมน่าสนใจ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. เขา้ใจและสามารถเปรียบเทียบลกัษณะบทละครไทยกบับทละครสากลได้  
2.  สามารถแสดงตามบทละครท่ีเขียนขึ้นได ้โดยประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัสังคม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมไทย   
3. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประวติัความเป็นมา และวิวฒันาการของการแสดงโขน ท่ีแสดงใน

โอกาสต่างๆ  
4. รู้และเขา้ใจลกัษณะการแต่งบทประพนัธ์ และ การส่ืออารมณ์ของบทโขนได้ 



5. สามารถปฏิบติัการแสดงโขน  -ละคร ในโอกาสต่างๆได ้
6. สามารถท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษแ์ละเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย  เพื่อให้ตระหนกัในคุณค่า

และ บทบาทนาฏศิลป์ไทยกบัสังคม 
7. สามารถน าความรู้ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั

ไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทย 
 

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศ๒๐๒๒๔นาฏศิลป์ ๖                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๒                                      เวลา   ๔0  ชัว่โมง  จ านวน  ๑.0  หน่วย
กิต  __________________________________________________________________________________
_ 
 

ศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการแต่งกายยนืเคร่ืองของโขนและละคร  รวมถึง
ระบ ามาตรฐาน   วิวฒันาการของเคร่ืองแต่งกายชุดโขน-ละคร ฝึกการแต่งหนา้  ท าผม  การแต่งกาย พระ 
นาง  ยกัษ ์ ลิง  การแต่งกายตามลกัษณะของตวัละคร  ฝึกการประดิษฐ์ การปัก ชุด โขน –ละคร  สไบ 
ฯลฯ 

สามารถน าความรู้ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดโ้ดยให้
สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทย 

      เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ มีวินยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน มี
ทกัษะสามารถทางดา้นการแสดงโขน –ละคร สามารถปฏิบติัการแต่งกาย ยนืเคร่ือง ชุด พระ นาง 
ยกัษ ์ ลิง  รวมถึงตวัละครต่างๆในละครไทยได ้มีความตระหนกั ท่ีจะถ่ายทอดและสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่ง
ช่ืนชมน่าสนใจ 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจและสามารถเปรียบเทียบลกัษณะการแต่งกาย ของตวัพระ  นาง  ยกัษ ์ ลิง ได ้

 2. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประวติัความเป็นมา และวิวฒันาการของเคร่ืองแต่งกายชุดโขน-ละคร 

    ได ้

3. รู้และเขา้ใจลกัษณะการแต่งกายชุดโขน –ละครได ้

4. สามารถปฏิบติัการแต่งกายตวัโขน-ละคร พระ นาง ยกัษ ์ ลิง และฝึกปฏิบติัการแต่งหนา้  ท าผม ได ้

5. สามารถปฏิบติัฝึกการประดิษฐ์ การปัก ชุด โขน –ละคร  สไบได ้

6. สามารถน าความรู้ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้



   โดยใหส้อดคลอ้งกบัภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทย 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวชิา 

 
 
 

โครงสร้างรายวิชา ศ11101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ                                                                                         ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชาพื้นฐาน    ศิลปะ 
1                                                                                      จ านวน   40  ช่ัวโมง / 

ปี 
 

ล าดั
บที่ 

ช่ือหน่วย
การ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา 
น ้าหนัก
คะแนน 



เรียนรู้ (ช่ัวโมง
) 

(100

) 

1 ศิลปะกบั
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้
ม 

มฐ. 
ศ  1.2   ป. 1/1 

ศิลปะมีอยูใ่น
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัเรา 

4 10 

2 ภาพพิมพ์
จากวสัดุ
ธรรมชาติ  

มฐ. 
ศ  1.1   ป. 1/1   ป. 1/2 

สร้างภาพ
พิมพจ์าก
วสัดุ
ธรรมชาติ 
เช่นใบไม ้
กา้นบอน 
เป็นตน้ 

4      10 

3  ก่อก าเนิด
เสียง  

มฐ. 
ศ  2.1   ป. 1/1    ป. 
1/2                                        

ป. 1/3  ป. 1/4    ป. 1/5 

การก าเนิด
ของเสียง
เสียงจาก
ธรรมชาติ
และสีสัน
ของเสียง 

6 10 

4 การ
เคล่ือนไหว
ท่าทาง 

มฐ. 
ศ  3.1   ป. 1/1    ป. 

1/2                                  ป. 
1/3 

ภาษาท่าเป็น
ลกัษณะ
ท่าทางท่ี
เลียนแบบมา
จาก
ธรรมชาติใช้
ในการ
ประกอบการ
แสดง 

6 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1                  10 

5.  งานศิลป์
ถ่ินไทย 

มฐ. 
ศ  1.1    

งาน
ทศันศิลป์ใน

4 10 



ป. 1/3  ป. 1/4   ป. 1/5 ทอ้งถ่ินเป็น
ส่ิงท่ีแสดง
เอกลกัษณ์
และมี
ความสัมพนั
ธ์กบัชีวิตของ
คนใน
ทอ้งถ่ินนั้น 

6. ศิลป์
สร้างสรรค ์

มฐ. 
ศ  1.1   ป. 1/5  

การวาดภาพ
ระบายสีตาม
จินตนาการ
และ
ความรู้สึก
ของตนเอง 

4 10 

7. ร้อยเรียง
ขบัขาน   

มฐ. 
ศ  2.2   ป. 1/1    ป. 1/2 

ระดบัเสียง
ดงั-เบา  

อตัรา
ความเร็วของ
จงัหวะ
Tempo   

6 10 

ล าดั
บที่ 

ช่ือหน่วย
การ 

เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง
) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100

) 
8. สุนทรียะ

ของ
นาฏศิลป์ 

มฐ. 
ศ  3.2   ป. 1/1   ป. 1/2 

การ
เคล่ือนไหว
ลกัษณะต่าง 
ๆ การ
เลียนแบบ
ธรรมชาติ 
การ

6 10 



เลียนแบบคน 
สัตว ์ส่ิงของ 

                                                          สอบปลายภาคเรียนท่ี  2                  10 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 12101 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                         ช้ัน
ประถมศึกษาป่ีท่ี 2 

              รายวิชาพื้นฐาน   ศิลปะ 2                                                      

                   จ านวน    40   ช่ัวโมง / ปี 

ล าดับที่ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้  /   ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก  คะแนน 

(100) 

1. ทศันะธาตุ
กบังานศิลป์ 

มฐ. ศ 1.1 

ป 2/1 ป2/2 ป
2/3    
ป2/ 6 ป2/4   

ทศันะธาตุ หมายถึง
เส้น รูปร่าง รูปทรง 
เป็นลกัษณะท่ีใชใ้น
งานทศันศิลป์ 

6 10 

2. เสียงดนตรี มฐ   ศ 2.1   

ป2/1  ป2/2 

เสียงดนตรีมี
แหล่งก าเนิดมาจากส่ิง
ต่าง ๆเช่น เสียงจาก
ธรรมชาติ เสียงของ
มนุษย ์

3 5 

3. เพลงไพเราะ  มฐ   ศ 2.1 

ป2/3 ป2/4 ป2/5 

การรู้จกัความหมาย
ของเพลงและการ
เลือกร้องเพลงให้
เหมาะสมกบัวยัจะท า
ใหก้ารร้องไพเราะน่า
ฟัง 

3 5 

4. การแสดง
ท่าทาง

สร้างสรรค ์

มฐ      ศ 3.1 

ป2/1  ป2/2 2 ป
2/3  
ป2/4  

ภาษาท่าและนาฏย
ศพัทเ์ป็นลกัษณะ
ท่าทางการ
เคล่ือนไหวทาง
นาฏศิลป์ 

ใหส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหาของเพลง
อาเซียน 

4 10 

5. บทบาทผูช้ม 

การแสดง 

มฐ      ศ 3.1 

ป2/5 

มารยาทของผูเ้ขา้ชม
การแสดงท่ีดีและการ

4 10 



มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแสดง
ต่างๆ 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 10 

6. ทศันศิลป์กบั
ชีวิต 

มฐ ศ 1.1 

ป2/5   ป2/7   

ป  2/8 

มฐ  ศ 1.2 

ป  2/1    ป  2/2  

การสร้างภาพปะติด
เป็นการงานทศันศิลป์
เป็นงานท่ีเกิดขึ้นและ
พบเห็นไดใ้น
ชีวิตประจ าวนัมี
หลากหลายประเภท 

เป็นการวาดภาพ
พืชผกัสมุนไพรพร้อม
ทั้งอธิบายประโยชน์
ของสมุนไพรได ้และ
สามารถสร้างสรรค์
งานจากกระดาษเหลือ
ใชป้ระกอบเป็น
เร่ืองราวต่าง ๆ 

6 10 

ล าดับที่ 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้  /   ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก  คะแนน 

(100) 

7.  บทเพลง
ทอ้งถ่ิน 

 มฐ   ศ 2.2 

ป2/1  ป2/2  

บทเพลงในทอ้งถ่ิน
เป็นเพลงท่ีแสดงถึง
ลกัษณะของเสียง และ
ดนตรีท่ีมีในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

3 10 

     8.  การ
เคล่ือนไหว
ประกอบ
เพลง  

มฐ ศ 1.1 

ป 2/8 

การปฏิบติัท่าร าจาก
การเคล่ือนไหว
ร่างกายอยา่งมี
รูปแบบ  

3 10 



9. นาฏศิลป์ 

ถ่ินไทย 

มฐ  ศ 3.2 

ป2/1  ป2/2 2 ป
2/3  

การละเล่นพื้นบา้น
เป็นการแสดงของแต่
ละทอ้งถ่ินท่ีพบเห็น
อยูใ่นชีวิตประจ าวนั  

8 10 

                                                          สอบ
ปลายภาคเรียนท่ี  2 

                   10 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
รายวิชาพื้นฐาน     ศิลปะ 3                                 จ านวน     40     ช่ัวโมง / ปี  
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ทศันะธาตุกบั
งาน

ทศันศิลป์ 

มฐ ศ 1.1 

ป3/1   ป
3/3   ป3/ 

6   
ป3/9 ป
3/10 

ทศันะธาตุ หมายถึง เส้น รูปร่าง รูปทรง 
พื้นผิว เป็นลกัษณะท่ีใชใ้นงานทศันศิลป์ 

ทั้งการวาดภาพถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก เช่นการถ่ายทอดความคิด
เร่ือง ภาวะโลกร้อน เป็นตน้ 

3 5 

2 สร้างสรรค์
งานศิลป์ 

มฐ ศ 1.1 

ป3/2  ป
3/4  ป3/7 

ป3/8 

การวาดภาพระบายสีแผนท่ีตั้งประเทศ
สมาชิกอาเซียนตอ้งรู้จกัเลือกใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ ใหเ้หมาะสมและสามารถแสดง

3 5 



ความคิดเห็นในงานทศันศิลป์ของตนเอง
ทั้งส่ิงท่ีควรช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

3 สัญลกัษณ์
ดนตรี 

มฐ ศ 2.1 

ป3/1     ป
3/ 2 

รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรี เสียง
ของเคร่ืองดนตรีสามารถใชรู้ปภาพหรือ
สัญลกัษณ์แทนเสียงและการเคาะจงัหวะ
ได ้

4 10 

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

4 ดนตรีกบั
ชีวิต 

มฐ ศ 2.1 

ป3/6   ป3/7 

การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรีและ
เสียงขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้น 

จะท าใหก้ารน าดนตรีไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ
เป็นไปอยา่ง เหมาะสม 

4 10 

5 ลีลา
ท่าทาง 

มฐ ศ 3.1 

ป3/1     ป
3/2 

ภาษาท่าเป็นหลกัและวิธีการปฏิบติัทาง
นาฏศิลป์ เป็นการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ 
ใชใ้นการส่ืออารมณ์ของเพลง และการแสดง
อ่ืนๆไดเ้ช่น เพลงประจ าจงัหวดัสมุทรปราการ 

6 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 10 

6 งานป้ัน มฐ ศ 1.1 

ป3/5  ป
3/8 

การสร้างสรรคง์านป้ันตอ้งรู้จกัวิธีการเลือกใช้
วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม และสามารถแสดง
ความคิดเห็นในงานทศันศิลป์ของตนเองทั้งส่ิง
ท่ีควรช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

3 5 



7 
  

งานศิลป์
ทอ้งถ่ิน 

มฐ ศ 1.2 

ป3/1  ป
3/2 

ท่ีมาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินสามารถ
เรียนรู้ไดจ้ากการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สร้างงาน 

3 5  

  8 ทอ้งถ่ิน
กบัดนตรี 

มฐ ศ 2.2 

ป3/1     ป
3/2 

ดนตรีในทอ้งถ่ินจะแสดงถึงเอกลกัษณ์ เช่น 
เสียงของดนตรี ภาษาเน้ือหาในบทร้อง เคร่ือง
ดนตรีและวงดนตรีในทอ้งถ่ิน 

8 10 

 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

 

สาระส าคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

9 ทกัษะ
สัมพนัธ์ 

มฐ ศ 3.1 

ป3/3     ป
3/4    ป3/5 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงแต่
ละคนจะมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป
ทั้งเป็นผูแ้สดงและเป็นผูช้ม 

เราควรรู้หลกัวิธีการปฏิบติัตวัให้
เหมาะสม ควรน าส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียน
นาฏศิลป์ไปบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

3 10 

10 นาฏศิลป์
ทอ้งถ่ิน 

มฐ ศ 3.2 

ป3/1    ป
3/2   ป3/3 

การแสดงนาฏศิลป์ทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัท่ีแสดงถึงลกัษณะเด่นและ
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินของตน 

3 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 
 

10 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 14101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

รายวิชาพื้นฐาน     ศิลปะ 4                                จ านวน     80     ช่ัวโมง / ปี  
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ทศันธาตุ 
ใน 
ทศันศิลป์ 

มฐ. ศ 
1.1  
ป4/1  ป
4/3 

ทศันธาตุไดแ้ก่ เส้นสี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว
และพื้นท่ีวา่งเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

5 5 

2 สีสันงาน
ศิลป์ 

มฐ. ศ 1.1 

ป4/2  ป
4/7  ป
4/9 

วรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเยน็มีอิทธิพลต่อ
อารมณ์ ความ รู้สึกของมนุษย ์ การวาดภาพ
ระบายสีโดยการเลือกใชว้รรณะสีอุ่น วรรณะ
สีเยน็ท่ีเหมาะสมสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกและจินตนาการผา่นรูปภาพ
ประเพณีสงกรานตพ์ระปะแดง เป็นตน้ 

6  10 

3 ภาพสวย
ดว้ยมือเรา 

มฐ. ศ 
1.1  
ป4/5  ป
4/6  ป
4/8 

หลกัในการวาดภาพระบายสีประกอบดว้ย
การจดัระยะ ความลึก น ้าหนกัและแสงเงาใน
ภาพ  

5 5 

4 ดนตรีน่ารู้ มฐ ศ 2.1 

ป4/2  ป
4/6 

เคร่ืองดนตรีมีหลากหลายประเภทใหเ้สียงท่ี
แตกต่างกนัการใชแ้ละการดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีอยา่งถูกวิธีจะท าใหเ้คร่ืองดนตรีอยูใ่น
สภาพท่ีดีและปลอดภยัต่อการน าไปใช ้

6 5 

 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 



5 ภาษาดนตรี มฐ. ศ 2.1 

ป4/3  ป4/4 

เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี
ไดแ้ก่ โนต้ดนตรีเป็นส่ิงท่ีแสดงทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของท านอง จงัหวะ  

และความเร็วของจงัหวะ 

6 5 

6 พื้นฐานทาง
นาฏศิลป์ 

มฐ.ศ 3.1 

ป4/1  ป
4/2 

นาฏยศพัท ์ ภาษาท่า เป็นท่าทางพื้นฐาน
ทางนาฏศิลป์ท่ีใชใ้นการส่ือความหมาย
และอารมณ์ ในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ 

6 5 

7 ทกัษะ
สัมพนัธ์ 

ศ 3.2  

ป 4 / 

2  ป 4 / 

3  
ป 4 / 4   

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงแต่ละ
คนจะมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัไปทั้ง
เป็นผูแ้สดงและเป็นผูช้ม  เราควรรู้หลกั
วิธีการปฏิบติัตวัให้เหมาะสม ควรน าส่ิงท่ี
ไดรั้บจากการเรียนนาฏศิลป์ไปบูรณาการ
กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน 

6 5 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 10 

7 สร้างสรรค์
งานพิมพ ์

มฐ ศ 1.1 

ป4/4  ป
4/8 

การพิมพภ์าพเป็นงานทศันศิลป์ท่ีแสดงถึง
ความคิด ความรู้สึกอีกวิธีหน่ึงเราตอ้งรู้จกั
เลือกใชว้สัดุ โดยใชว้สัดุท่ีมาจาก
ธรรมชาติ เช่นใบไม ้ก่ิงไม ้เป็นตน้ 

8 10 

8 ศิลปะกบั
ชีวิต 

มฐ. ศ 1.2 

 ป4/1  ป
4/2 

งานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินเป็นงานท่ีแสดง
ถึงวฒันธรรม การด าเนินชีวิต และภูมิ
ปัญญา 

8         10 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 



9 ล าน าเพลง มฐ. ศ 2.1 

ป4/1  ป
4/5  ป
4/7 

การขบัร้องเพลงท่ีดีตอ้งมีการใชเ้สียงท่ี
เหมาะสมและเขา้ใจความหมายของเน้ือหา
ในบทเพลง 

6         5 

10 สืบสานงาน
ดนตรี 

มฐ.ศ 2.2  

ป4/1  ป
4/2 

วฒันธรรมทางดนตรีในทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ี
สะทอ้นวิถีชีวิตในทอ้งถ่ินควรมีการ
ส่งเสริมและอนุรักษใ์หว้ฒันธรรมทาง
ดนตรีด ารงคงอยูต่่อไป 

6 5 

11 ระบ า ร า 
ฟ้อน 

มฐ.ศ 3.1 

ป4/3  ป
4/4  ป
4/5   
มฐ.ศ 3.2 

ป4/1  ป
4/2 

การแสดงนาฏศิลป์เป็นการถ่ายทอด
เร่ืองราวท่ีมีจุดส าคญั และลกัษณะเด่นท่ี
แตกต่างกนัออกไปการไดรั้บรู้อยา่งถูกตอ้ง
จะท าใหเ้กิดการเปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลป์ของแหล่งต่าง ๆไดแ้ละประดิษฐ์
ท่าทางใหเ้ขา้กบับทเพลงประจ าอาเซียน 

7 5 

12 สุนทรียะ
ภาพดา้น
นาฏศิลป์
ไทย 

มฐ.ศ 3.2 

ป.4/3  ป.
4/4 

การแสดงความเคารพในการเรียนนาฏศิลป์
เป็นส่ิงท่ีควรรักษาและสืบทอดต่อไป 

5 5 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 10 

รวมทั้งส้ิน 80 100 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 15101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชาพื้นฐาน     ศิลปะ 5                                 จ านวน     80     ช่ัวโมง / ปี  
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 สร้างสรรค์
งานป้ัน 

มฐ. ศ 1.1 

ป 5 / 4 

งานป้ันการสร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ ท่ีถ่ายทอดจินตนาการ
โดยการใชดิ้นน ้ามนั หรือดิน
เหนียว 

12 10 



บรรยายประโยชน์ของงาน
ทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
วฒันธรรมการละเล่นของเด็กไทย 

2 
 
 
  

คร้ืนเครง 

บรรเลงร้อง 

มฐ. ศ 2.1 

ป 5 / 1   ป 5 
/ 2             ป 5 

/ 5 ป 5 / 6  

การขบัร้องเพลงไทยหรือสากลเรา
ควรรู้ลกัษณะของเสียงร้องและ
เสียงของวงดนตรีเพื่อท่ีจะไดเ้ลือก
ร้องเพลงไดเ้หมาะสมกบัว ั

12 10 
  

3 ระบ า ร า ฟ้อน ศ 3. 1  

ป 5 /  2 ป 5 

/ 3 ป 5 / 5 

ป 5 / 6 

การส่ือความ หมายในการแสดง
นาฏศิลป์การชมการแสดงจะท าให้
ทราบท่ีมาและจะไดรั้บประโยชน์
จากการชมการแสดง 

10  10 

4 นาฏศิลป์ไทย
ในทอ้งถ่ิน 

ศ 3. 2 

ป 5 / 1   ป 
5 / 2   

การแสดงนาฏศิลป์ทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ี
มีความส าคญัท่ีแสดงถึงลกัษณะ
เด่นและเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินตน 

6 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 10 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

5 คุณค่างาน
ศิลป์ 

มฐ. ศ 1.1 

ป 5 / 2   ป 5 

/ 5  ป 5 / 7 

การสร้างงานทศันศิลป์สามารถใช้
วิธีการต่าง ๆไดห้ลายวิธี เป็นท่ีมี
คุณค่าและประโยชน์ต่อชีวิตของ
คนในสังคม ตามวิถีชีวิตของหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6 5 

6 งานศิลป์
ทอ้งถ่ินไทย 

มฐ. ศ 1.2 

ป 5 / 1 ป 5 / 
2 

ลกัษณะรูปแบบของงานทศันศิลป์
ทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นวฒันธรรม
และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

6 5 

7 ไพเราะเสนาะ
ส าเนียง 

มฐ. ศ 2.1 เคร่ืองดนตรีใชใ้นการบรรเลง
จงัหวะและท านองเพื่อสร้างสรรค์

6 5 



 ป 5 / 4 ป 5 

/ 7 

เสียงประกอบการเล่าเร่ือง และการ
แสดงออกตามจินตนาการ 

8 ท านอง 

ทอ้งถ่ินไทย 

มฐ. ศ 2 .2 

ป 5 / 1 ป 5 

/ 2 

บทเพลงในงานประเพณีทอ้งถ่ิน
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

ดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ
ในทอ้งถ่ิน 

      6          5 

9 องคป์ระกอบ
นาฏศิลป์ 

มฐ. ศ 3. 1  

ป 5 / 1 

องคป์ระกอบนาฏศิลป์ไดแ้ก่ 
จงัหวะ ท านอง      ค าร้อง ภาษาท่า 
และ       นาฏยศพัทป์ระยกุตใ์ช้
ประกอบการแสดงอาเซียน 

        6         5 

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

10 องคป์ระกอบ
ของละคร 

ศ 3 .1 

ป 5 / 4 

การเขียนเคา้โครงเร่ืองหรือบท
ละครสั้นๆตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของละคร 

       6         10 

11 คุณค่าทาง
นาฏศิลป์ 

ศ 3 .2 

ป 5 / 1 ป 5 

/ 2 

การแสดงนาฏศิลป์พื้นบา้น
ประเภทต่าง ๆสะทอ้นถึง
วฒันธรรมและประเพณีในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

        4         5 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 10 

รวมทั้งส้ิน 80 100 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 16101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชาพื้นฐาน     ศิลปะ 6                                จ านวน     80     ช่ัวโมง / ปี 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 สีสันหรรษา มฐ. ศ 1. 

1  
ป 6 / 1 

ป 6 /2  ป 
6 / 5 ป 6 

/ 6 

การสร้างงานทศันศิลป์ตอ้งค านึงถึง การจดั
ขนาดสัดส่วน ความสมดุล ของรูปและพื้นท่ี
วา่ง ตลอดจนการใชสี้คู่ตรงขา้มเพื่อถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ 

6 5 

2 สนุกกบังาน
ศิลป์ 

มฐ. ศ 1. 

1  
ป 6 / 3 

ป 6 /7 

การใชอ้งคค์วามรู้สร้างแสงเงาและ
น ้าหนกั  ท าใหเ้กิดงานทศันศิลป์ใน รูป แบบ 
2 มติ 3 มิติ และสามารถน าสร้างงานเป็น
แผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบไดโ้ดย
ประดิษฐ์ช้ินงานเช่น หนงัสือนิทาน
คุณธรรม  

6 5 

3 องคป์ระกอบ
ดนตรี 

มฐ. ศ 2 . 

1  
ป 6 / 1 

ป 6 /5  ป 
6 /6 

ท านอง จงัหวะ การประสานเสียง และ
คุณภาพของเสียงเป็นองคป์ระกอบของ
ดนตรีและศพัทส์ังคีต 

8 10 



4 
  

ดนตรีทอ้งถ่ิน มฐ. ศ 2 . 

1  
ป 6 /2    

เคร่ืองดนตรีไทยในแต่ละภาค 

มีบทบาทหนา้ท่ีและประเภทท่ีแตกต่างและ
หลากหลายเน่ืองจากมีท่ีมาจากต่าง
วฒันธรรม 

8 
  

10  

5 การแสดง
สร้างสรรค ์

มฐ. ศ 3 . 

1  
ป 6 /1  ป 
6 /2 

  ป 6  / 

3 

การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละครเป็น
การสร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวการประดิษฐ์
อุปกรณ์การแสดงจากวสัดุเหลือใช ้และ
สร้างสรรคท์่าทางประกอบเพลงในทอ้งถ่ิน  

12 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 10 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

6 สร้างสรรค์
ป้ันแต่ง 

มฐ. ศ 1. 1  

ป 6 / 4 

การเพิ่มและการลดเป็นหลกัการใน
การสร้างสรรคง์านป้ัน  

6 5 

7 ตามรอยงาน
ศิลป์ถ่ินไทย  

มฐ. ศ 1. 2  

ป 6 / 1 ป 6 

/2  ป 6 / 3 

ความเช่ือความศรัทธาในศาสนา 
และวฒันธรรม มีอิทธิพลต่อการ
สร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 

6 5 

8 เส้นสายลาย
เสียง 

มฐ. ศ 2 . 1  

ป 6 / 3 

เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรีประกอบดว้ยโนต้เพลงไทย
ในอตัราจงัหวะสองชั้น และ
โนต้เพลงสากลในบนัไดเสียง C 
Major 

5 5 

9 ส าเนียงเสียง
ขบัขาน 

มฐ. ศ 2 . 1  

ป 6 /4 

การร้องเพลงประกอบดนตรีเป็นการ
สร้างสรรค ์          เสียงดนตรีดว้ย
รูปแบบจงัหวะและท านองดว้ย
เคร่ืองดนตรีประกอบการร้องเพลง 

5 10 

10 ต านานการ
ดนตรี 

มฐ. ศ 2 . 2  

ป 6 /1  ป 6 

/2  ป 6  / 3 

อิทธิพลของวฒันธรรมในยคุสมยั
ต่าง ๆ มีผลต่อวิวฒันาการของดนตรี
ไทย 

6 5 



11 ยอ้นรอยอดีต มฐ. ศ 3 . 1  

ป 6 /4  ป 6 /6   

มฐ. ศ 3. 2 

ป 6  / 1 

นาฏศิลป์และละครถูกสร้างสรรค์
ขึ้นมาจากบุคคลผูมี้ความสามารถ
ทางนาฏศิลป์และละครเราตอ้ง
รู้จกั  ความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคญัของนาฏศิลป์และละคร
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและมี
คุณค่า  

6 5 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

12 ความงาม
กบั    การชม 

มฐ. ศ 3 . 1  

ป 6 /5   

มฐ. ศ 3. 2 

ป 6 /2 

การชมการแสดงนาฏศิลป์ควรรู้จกั
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นใน
ส่ิงท่ีไดรั้บชมทั้งในและประเทศ
เพื่อนบา้น ในอาเซียน 

6 5 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 10 

รวมทั้งส้ิน 80 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา  ศ 21101    
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน     ศิลปะ 1                                                                    จ านวน 1 ชัว่โมง / 
สัปดาห ์
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ทศันศิลป์
กบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

มฐ.ศ 1.1 

ม1/1 ม
1/2 

ใชค้วามรู้เร่ืองทศันะธาตุแยกความแตกต่าง
และความคลา้ยคลึงกนัในงานทศันศิลป์ 
และส่ิงแวดลอ้มโดยใชค้วามเป็น
เอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล วาด
ภาพการประหยดัพลงัไฟฟ้า 

7 15 

2 วาดภาพ
ทศันียภาพ 

มฐ.ศ 1.1 

ม1/3 

หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพแสดงให้
เห็นระยะไกลใกล ้เป็น 3 มิติ  

8 20 

สอบกลางภาคเรียนท่ี1 10 

3 ออกแบบ
สัญลกัษณ์ 

มฐ.ศ1.1 

ม 1/5 

การออกแบบรูปภาพ 
สัญลกัษณ์                 หรืองานกราฟิก
วาดภาพตราสัญลกัษณ์ในอาเซียน 

5 20 

4 ประเมินงาน
ทศันศิลป์ 

มฐ.ศ1.1 

ม 1/6 

การประเมินและปรับปรุงผลงาน 
5 15 

   
15 

 
สอบปลายภาคเรียนท่ี1 

 
20  

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 21103 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน     ดนตรี – นาฏศิลป์ 1                             จ านวน 1 ชัว่โมง / 
สัปดาห ์
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 เสนาะบรรเลง มฐ.ศ2.1 

ม1/1 ม
1/2  

เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรีไดแ้ก่โนต้บทเพลง
ไทย  อตัราจงัหวะ  สองชั้น 
โนต้สากล  ในกุญแจซอลและฟา
ในบนัไดเสียง  C  Maijor 

เสียงร้องและเสียงของเคร่ือง
ดนตรีในบทเพลงจากวฒันธรรม 

4 10 

2 ฟังเพลงตอ้งรู้ มฐ.ศ2.1 

ม1/3 ม
1/4 ม
1/7  

การร้องและการบรรเลงเคร่ือง
ดนตรีประกอบการร้องบทเพลง
พื้นบา้น บทเพลงปลุกใจ บท
เพลงไทยเดิม  บทเพลงประสาน
เสียง 2 แนว 

บทเพลงรูปแบบ ABA  บทเพลง
ประกอบการเตน้ร า และบทเพลง
ในอาเซียน 

3 15 

3 ประเมินคุณภาพงาน
ดนตรีหรือเพลงท่ี
ฟัง               

มฐ.2.1 

ม 1/8 

 การประเมินคุณภาพของบท
เพลงคุณภาพดา้นเน้ือหา คุณภาพ
ดา้นเสียง 

คุณภาพดา้นองคป์ระกอบดนตรี 

3 10 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  1 15 
 
 
 
 



 
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

4 ศพัยก์าร
ละคร 

มฐ.3.1 

ม 1/1 ม 
1/2 

อิทธิพลของนกัแสดงช่ือดงั             การ
ปฏิบติัของผูแ้สดงและผูช้มประวติันกัแสดง
ท่ีช่ืนชอบ การพฒันารูปแบบของการแสดง
พฤติกรรมของผูช้มนาฏยศพัทห์รือศพัท์
ทางการละคร ในการแสดงร ามอญ  

5 20 

5 ความงาม
ของ
นาฏศิลป์
ไทย 

มฐ.3.2 

ม 1/1 ม 
1/2 

รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ร ามอญ 
นาฏศิลป์พื้นบา้น นาฏศิลป์นานาชาติการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมการแสดงท่ีสนใจ  โดย
แบ่งฝ่ายและหนา้ท่ีใหช้ดัเจน การแสดง
นาฏศิลป์สร้างสรรค ์ท่ีน าเอาเร่ืองการ
รณรงคก์ารทิ้งขยะ  

5 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  1 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา  ศ 21102   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 สร้างสรรค์
งานป้ัน 

มฐ.ศ1.1 

ม1/4 

การส่ือถึงเร่ืองราว และสร้างเอกภาพ
ความกลมกลืนของเร่ืองราวในงานป้ัน
หรืองานส่ือผสม 

10 35 

สอบกลางภาคเรียนท่ี2 15 

2 งานทศันศิลป์
ในทอ้งถ่ิน 

มฐ.ศ1.2 

ม1/7 

ลกัษณะ รูปแบบงานทศันศิลป์ของชาติ
และทอ้งถ่ิน 

3 15 

3 เปรียบเทียบ
งานทศันศิลป์ 

มฐ.ศ1.2 

ม1/8 ม
1/9 

งานทศันศิลป์มีหลายรูปแบบทั้งวิธีการ
สร้างและการเลือกใชว้สัดุการสร้าง
งานแต่ละประเภทควรเลือกวิธีการและ
วสัดุใหเ้หมาะสม โดยใชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7 15 

สอบปลายภาคเรียนท่ี2 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 21104    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาพื้นฐาน     ดนตรี – นาฏศิลป์ 2                             จ านวน 1 ชัว่โมง / 
สัปดาห ์

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 สรรสาระ
เพลงดนตรี
ไทย 

มฐ.ศ2.1 

ม 1/5 ม 
1/6 

การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงตาม 
จงัหวะ และความแตกต่างในการ
น าเสนอบทเพลง 

6 20 

2 การเก็บ
รักษาเคร่ือง
ดนตรี 

มฐ.ศ2.1 

ม 1/9 

 การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีของ
ตนอยา่งระมดัระวงัและรับผิดชอบ รู้
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการวาง
แผนการใช ้และการบ ารุงรักษาเคร่ือง
ดนตรี 

4 10 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  2 10 

3 ดนตรีใน
สังคมไทย 

มฐ.ศ2.2 

ม 1/1 ม 
1/2 

บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 

 บทบาทดนตรีในสังคม องคป์ระกอบ
ของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม 

3 20 

4 เทคนิคการ
แสดง 

มฐ.ศ 3.1 

ม 1/3 ม 
1/4  ม 
1/5  

รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 

 นาฏศิลป์พื้นบา้น นาฏศิลป์นานาชาติ 
7 20 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  2 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 22101    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน     ศิลปะ 3                                                                               จ านวน 1 

ชัว่โมง / สัปดาห์ 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ความรู้เก่ียวกบั
งานทศันศิลป์ 

มฐ.ศ 1.1 

ม 2/1 ม 
2/2 

อภิปรายเก่ียวกบัทศันธาตุและ
แนวคิดในงานทศันศิลป์ 5 10 

2 การสร้างสรรค์
ผลงาน
ทศันศิลป์ 

มฐ.ศ 1.1 

ม 2/3 

การใชเ้ทคนิคในการวาดภาพส่ือ
ความหมายโดยใชเ้ทคนิคการวาด
ภาพส่ือเร่ืองราวประวติัการสร้าง
องคพ์ระสมุทรเจดีย ์

5 25 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  1 10 

3 ทศันศิลป์ใน
การโฆษณา 

มฐ.ศ 1.1 

ม 2/7 

การใชท้ศันศิลป์ในการ
โฆษณา  เพื่อโนม้นา้วใจและ
น าเสนอตวัอยา่งประกอบ การวาด
ภาพเชิญชวนการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7 20 

4 ความเช่ือทาง
วฒันธรรม 

มฐ.ศ 1.2 

ม 2/1 

การบรรยายเก่ียวกบัวฒันธรรม 
3 15 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  1 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 22103   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2
รายวิชาพื้นฐาน     ดนตรี – นาฏศิลป์ 3                                                      จ านวน 1 

ชัว่โมง / สัปดาห์ 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ทฤษฎีและ
องคป์ระกอบ
ของดนตรี 

มฐ.ศ 2.1 

ม 2/1 ม 
2/2 

การเปรียบเทียบองคป์ระกอบของดนตรี
จากแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆมอญ
ไทย  เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี  โนต้จากเพลงไทยอตัราจงัหวะ
สองชั้น  โนต้สากล (เคร่ืองหมายแปลง
เสียง) และเพลงในอาเซ่ียน 

4 10 

2 สร้างสรรคว์ง
ดนตรี 

มฐ.ศ 2.1 

ม 2/3 ม 
2/4 

การสร้างสรรคบ์ทเพลงจินตนาการใน
การสร้างสรรคบ์ทเพลงเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน
ถ่ายทอดเร่ืองราวความคิดในบทเพลง 

เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี  ร้อง
และบรรเลงเด่ียว  ร้องและบรรเลงเป็น
วง   เพลงประจ าจงัหวดัสมุทรปราการ 

4 15 



3 อศัจรรย์
ส าเนียงเสียง 

มฐ.ศ 2.1 

ม 2/5 

การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกใน
บทเพลง การอนุรักษน์ า อนุรักษไ์ฟ 

2 10 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  1 10 

4 การศึกษาและ
การวิเคราะห์
บทละคร 

มฐ.ศ 3.1 

ม 2/1 ม 
2/2 ม 
2/5 

การบรรยายวิวฒันาการของดนตรีแต่ละ 
ยคุสมยั ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ 
ประวติัดนตรีตะวนัตกยคุสมยัต่าง 
ๆ               

3 10 

5 ความงามของ
นาฏศิลป์ไทย 

มฐ.ศ 3.2 

ม 2/3 

การรูปแบบการแสดงประเภท 

ต่าง ๆ นาฏศิลป์นาฏศิลป์  พื้นเมือง
ละครไทย  ละครพื้นบา้น 

7 25 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  1  20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 22102   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน     ศิลปะ4                                          จ านวน 1 ชัว่โมง 
/ สัปดาห์ 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 วิจารณ์งาน
ศิลป์ 

มฐ.ศ1.1 

ม 2/4 

การน าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ข
และพฒันางานการพฒันางาน

ทศันศิลป์  การจดัท าแฟ้มสะสมงาน 

โดยใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

3 10 

2 ศิลปะใน
ชุมชน 

มฐ.ศ1.1 

ม 2/6 

การวาดภาพถ่ายทอดลกัษณะ
ตวั  ละครบุคลิกลกัษณะของ
บุคคล   ส าคญัของจงัหวดั

สมุทรปราการ 

7 20 

สอบกลางภาคเรียนท่ี   2    10 

3 ศิลปะใน
สังคมไทย 

มฐ.ศ1.2 

ม 2/2 

การเปล่ียนแปลงของงานทศันศิลป์ของ
ไทยในแต่ละ     ยคุสมยั รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของงานทศันศิลป์ใน

อาเซียน 

2 10 



4 การออกแบบ
งาน

ทศันศิลป์ 

มฐ.ศ1.2 

ม 2/3 

การออกแบบงานทศันศิลป์ใน
วฒันธรรมไทยและสากล 8 30 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  2 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 22104    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาพื้นฐาน     ดนตรี-นาฏศิลป์4                                                      จ านวน 1 ชัว่โมง / 
สัปดาห ์

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ทดสอบ
ทางดนตรี 

มฐ.ศ 2.1 

ม 2/6  

การประเมินความสามารถทางดนตรีความ
ถูกตอ้งในการบรรเลง ความแม่นย  าในการ
อ่านเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์การควบคุม
คุณภาพเสียงในการร้องและบรรเลง 

2 10 

2 บทบาท
ของดนตรี 

มฐ.ศ 2.1 

ม 2/7 

อาชีพทางดา้นดนตรี  บทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบนัเทิง การวางแผนในอาชีพโดยใช้
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 10 

3 ประวติั
ดนตรี 

มฐ.ศ 2.2 

ม 2/1 ม 
2/2  

ดนตรีในวฒันธรรมต่างประเทศบทบาทของ
ดนตรีในวฒันธรรมอิทธิพลของดนตรีใน
วฒันธรรมเหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการ
เปล่ียนแปลง ทางดนตรีในประเทศไทย การ

5 15 



เปล่ียนแปลงทางการเมืองกบังานดนตรีทาง
เทคโนโลยกีบังานดนตรี ในประเทศต่างๆ
ในอาเซียน 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  2 10 

4 นาฏยศพัท ์ มฐ.ศ3.1 

ม 2/3 ม 
2/4 

การใชห้ลกัและวิธีการวิเคราะห์การแสดง
วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การ
แสดง   นาฏศิลป์ และการละคร  ร าวง
มาตรฐาน 

3 15 

5 วฒันธรรม
นาฏศิลป์ 

มฐ.ศ3.2 

ม 2/1 ม 
2/2    

การแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่าง 
ๆ  นาฏศิลป์พื้นเมือง  ความหมาย 

ท่ีมา  วฒันธรรม ลกัษณะเฉพาะ 
7 20 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  2  20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 23101    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาพื้นฐาน     ศิลปะ5                                 จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 

หน่ว
ยท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั สาระส าคญั 

เวลา 
(ชัว่โม
ง) 

(20) 

น ้าหนั
ก

คะแน
น 

(100) 

1 การรับรู้
และ

ประทบัใจ
ในความ
งาม 

มฐ.ศ 1.1 

ม 3/1 ม 3/2  

การใชง้าน
ทศันศิลป์ท่ี

เลือกมาโดยใช้
ความรู้เร่ือง

ทศันะธาตุ และ
หลกัการ

ออกแบบการ
ใชเ้ทคนิค
วิธีการของ
ศิลปินในการ
สร้างงาน

ทศันศิลป์ และ
ประวติัของ

2 15 



ศิลปินใน
อาเซียน 

2 กระบวนกา
ร

สร้างสรรค์
งานศิลป์ 

มฐ.ศ 1.1 

ม 3/4  

การสร้างงาน
ทศันศิลป์ทั้ง
ไทยและสากล
อยา่งนอ้ย 3 
ประเภท 

8 20 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  1 10 

3 การ
ถ่ายทอด
ความคิด
งานศิลป์ 

มฐ.ศ 1.1 

ม 3/7 ม 
3/9                                          

           

การประยกุตใ์ช้
ทศันะธาตุและ

หลกัการ
ออกแบบสร้าง

งาน
ทศันศิลป์   การ
ใชเ้ทคนิค 
วิธีการท่ี

หลากหลาย  ส
ร้างงาน

ทศันศิลป์เพื่อ
ส่ือความหมาย

การใช้
เทคนิค  วิธีกา
รท่ีหลากหลาย
ทางทศันศิลป์
บรรยาย
เหตุการณ์

กองทพัญ่ีปุ่ น
ยกพลขึ้นบกท่ี
บางปูสมยั
สงครามโลก
คร้ังท่ี 2 

7 25 



4 ศิลปะใน
ชีวิตประจ า

วนั 

มฐ.ศ 1.1 

ม 3/10 

การประกอบ
อาชีพทาง

ทศันศิลป์ โดย
ใชห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  1 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 23103    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                           ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชา
พื้นฐาน     ดนตรี-นาฏศิลป์ 5                                                      จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 องคป์ระกอบ
ของดนตรี 

มฐ.ศ 2.1 

ม 3/1  

การเปรียบเทียบองคป์ระกอบในงานศิลปะ
ใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรคง์าน
ดนตรีและศิลปะแขนงอ่ืนเทคนิคท่ีใชใ้น
การสร้างสรรคง์านดนตรีและ ในประเทศ
ในอาเซียนศิลปะแขนงอ่ืน 

2 10 

2 ทกัษะดนตรี มฐ.ศ 2.1 

ม 3/2 ม 
3/3 

การใชเ้ทคนิคและการแสดงออกในการขบั
ร้องและบรรเลงดนตรีเด่ียวและรวมวง
อตัราจงัหวะ  2  และ  4 

               4           4 
ประพนัธ์เพลงในอตัราจงัหวะ  

2 และ  4 

 4        4        

3 10 



3 สร้างสรรค์
ดนตรี 

มฐ.ศ 2.1 

ม 3/4 

การเลือกใชอ้งคป์ระกอบในการสร้างสรรค์
บทเพลงเลือกจงัหวะเพื่อสร้างสรรค ์  บท
เพลง  เรียบเรียงท านองเพลง 

3 10 

4 ดนตรีกบั
สังคม 

มฐ.ศ 2.1 

ม 3/6 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง 
ส าเนียง   อตัราจงัหวะ  รูปแบบบท
เพลง      การประสานเสียง   เคร่ืองดนตรี
ท่ีบรรเลงอิทธิพลของดนตรีต่อทอ้งถ่ิน 

2 10 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  1 10 

 
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

5 นาฏยศพัท ์ มฐ.ศ 3.1 

ม 3/1 ม 
3/2 

การใชอ้งคป์ระกอบของบทละครโครง
เร่ือง  (โขนสด)     ตวัละครและการวาง
ลกัษณะนิสัย ของตวัละคร  ความคิดหรือ
แก่นของเร่ือง บทสนทนา  ภาษาท่าหรือ
ภาษาทางนาฏศิลป์(โขนสด) ภาษาท่าท่ีมา
จากธรรมชาติภาษาท่าท่ีมาจากการ
ประดิษฐ์ ร าวงมาตรฐาน 

3 10 

6 ทกัษะการ
แสดง 

มฐ.ศ 3.1 

ม 3/3 ม 
3/4 

การใชรู้ปแบบการแสดง          ร า
มอญ  ละครชาตรี  การแสดงเป็น
หมู่  เด่ียว  ละครเป็นชุดเป็นตอน
ประดิษฐ์ท่าร าและท่าทางประกอบ   การ
แสดง  ละครสร้างสรรค ์ ความหมาย 
ความเป็นมา ท่าทางท่ีใชใ้นการประดิษฐ์
ท่าร า 

4 10 

7 นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

มฐ.ศ 3.1 

ม 3/7 

การใชล้ะครกบัชีวิต  ละครสร้างสรรคป่์า
ชายเลน  ภาวะโลกร้อน 

3 10 



สอบปลายภาคเรียนท่ี  1 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 23102    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชาพื้นฐาน  ศิลปะ 
6                                                                                 จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 วิพากษ ์ วิจารณ์
งานศิลป์ 

มฐ.ศ 1.1 

ม 3/3 ม 
3/8 

การวิเคราะห์และวิธีการใชท้ศันะธาตุ
และหลกัการออกแบบในการสร้างงาน
ทศันศิลป์  วิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และ
คุณค่าในงานทศันศิลป์ 

5 10 

2 การออกแบบ
งานศิลป์ 

มฐ.ศ 1.1 

ม 3/5  ม 
3/6 

การใชห้ลกัการออกแบบในการสร้าง
งานส่ือผสม  สร้างงานทศันศิลป์
แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ 
การสร้างสรรคผ์ลงานจากเศษวสัดุเหลือ
ใช ้

5 20 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1   10 

3 นิทรรศการ
จ าลอง 

มฐ.ศ 1.1 

ม 3/11 

การเลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑท่ี์
ก าหนดขึ้นอยา่งเหมาะสม และน าไปจดั
นิทรรศการจ าลอง 

5 20 



4 ทศันศิลป์กบั
ประเพณี
วฒันธรรมไทย 

มฐ.ศ 1.2 

ม 3/1 ม 
3/2 

การงานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่า
ของวฒันธรรมความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยคุสมยัของ
วฒันธรรมไทยและสากล 

5 20 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  1 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 

  โครงสร้างรายวิชา  ศ 23104   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชาพื้นฐาน  ดนตรี นาฏศิลป์ 
6                                                                    จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 เปรียบเทียบ
ดนตรี 

มฐ.ศ 2.1 

ม 3/5 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของบท
เพลง  ส าเนียง  อตัราจงัหวะ  รูปแบบ
บทเพลงการประสานเสียง เคร่ืองดนตรีท่ี
บรรเลง 

3 10 

2 ดนตรีกบั
งานศิลปะ 

มฐ.ศ 2.1 

ม 3/7 

การจดัการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆการ
เลือกวงดนตรี  บทเพลง  จดัเตรียม
สถานท่ี  เตรียมบุคลากรเตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือจดัรายการแสดง อยา่งรู้คุณค่า
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 10 

3 ประวติัการ
ดนตรี 

มฐ.ศ 2.2 

ม 3/1 ม 
3/2 

ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ  

ตะวนัตกยคุสมยัต่าง ๆ ปัจจยัท่ีท าใหง้าน
ดนตรีไดรั้บการยอมรับ 

3 10 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  2 10 

4 วิเคราะห์
นาฏศิลป์ 

มฐ.ศ 3.1 

ม 3/5  

องคป์ระกอบนาฏศิลป์  ละคร
สร้างสรรค ์ จงัหวะท านอง   การ
เคล่ือนไหว  อารมณ์และ

3 10 



ความรู้สึก  ภาษาท่า  นาฏย
ศพัท ์ รูปแบบของการแสดง   

การแต่งกาย 

5 การแสดง
นาฏศิลป์ 

มฐ.ศ 3.1 

ม 3/6 

วิธีการเลือกการแสดง  ละครสร้างสรรค์
ประเภทของงาน  ขั้นตอน ประโยชน์และ
คุณค่าของการแสดง 

2 10 

 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

6 ออกแบบ
งาน
นาฏศิลป์ 

มฐ.ศ 3.2 

ม 3/1 

การออกแบบและสร้างสรรคอุ์ปกรณ์
และเคร่ืองแต่งกายเพื่อการแสดง
นาฏศิลป์  การจ าลองการละเล่นสะบา้
มอญ  

3 10 

7 บทบาทของ
งาน
นาฏศิลป์ 

มฐ.ศ 3.2 

ม 3/2 ม 
3/3 

ความส าคญัและบทบาทของ
นาฏศิลป์  และการละครใน
ชีวิตประจ าวนั 

อนุรักษน์าฏศิลป์  

2 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  2 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 31101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

รายวิชาพื้นฐาน  ศิลปะ  1  

                                                      จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ทศันธาตุกบั
การ

สร้างสรรค ์

มฐ.ศ 1.1  

 ม 4-6 

/1  
ม 4-6 /3  

ม 4-6 /4 

การใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินใน
ไทยและประเทศอาเซียน  ในการ

แสดงออกทางทศันศิลป์กระบวนการใน
การสร้างงานทศันศิลป์ และมีแนวคิดทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10 35 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  1 10 

2 ทศันธาตุกบั
การ

สร้างสรรค ์

มฐ.ศ 1.1  

 ม 4-6 

/6   
 ม 4-6 

/11 

  การออกแบบงานทศันศิลป์การวาดภาพ
ลอ้เลียนหรือภาพการ์ตูน หรือภาพในการ

รณรงคใ์นการประหยดัพลงังาน 10 35 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  31102   ศิลปะ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

รายวิชาพื้นฐาน  ศิลปะ  2  

                                                     จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1  บทเพลง 

วงดนตรี 

มฐ.ศ 2.1  

ม 4-6 / 1 

มฐ. ศ 2.1  

ม 4 -6 / 

2 

การจดัวงดนตรีในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ 
บทเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ รวมถึงดนตรีในอาเซียน 

การใชป้ระเภทของวงดนตรีประเภทของ
วงดนตรีไทยประเภทของวงดนตรีสากล 

 

4 
    10 

2 ดนตรีกบั
วฒันธรรม  

มฐ.ศ 2.1  

ม 4 -6 / 

3 

การใชปั้จจยัในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ดนตรี  ในแต่ละวฒันธรรมความเช่ือกบั
การสร้างสรรคง์านดนตรี ศาสนากบัการ
สร้างสรรคง์านดนตรี วิถีชีวิตกบัการ
สร้างสรรคง์านดนตรีเทคโนโลยกีบัการ
สร้างสรรคง์านดนตรี 

2 10 



3 รูปแบบของ
ดนตรี 

มฐ.ศ 2.2  

ม 4 -6 / 

1 

การใชรู้ปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทย
แต่ละยคุสมยัในทอ้งถ่ิน รูปแบบบทเพลง
และวงดนตรีสากลแต่ละ ยคุสมยัใน
ทอ้งถ่ิน 

2 10 

4 คีตกวี มฐ. ศ 2.2  

ม 4 -6 / 

2 

การใช ้ประวติัสังคีตกวีนายจอ้น  ไทร
วิมาน  นายวีระ  ฉ าตุ๋ย 2 10 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  2 10 
 
 
 
 
 
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

5 การละคร มฐ. ศ 3.1  

 ม 4 -6 / 2 

ละครสร้างสรรคค์วามเป็นมา
องคป์ระกอบของละครสร้างสรรค ์ละคร
พูด   

ละครโศกนาฏกรรม  
ละครสุขนาฏกรรม  ละครแนวเหมือน
จริง  ละครแนวไม่ เหมือนจริง การ
สร้างสรรคล์ะครเร่ือง หยดน ้ าแห่งชีวิต 

5 10 

6 การแสดง
นาฏศิลป์  

มฐ. ศ 3.2  

 ม 4 -6 /1 

ม 4 -6 / 

3   
 ม 4 - 6  / 

4 

การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆละคร
หุ่นคนวิวฒันาการของนาฏศิลป์และการ
ละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   
การอนุรักษน์าฏศิลป์  

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

5 20 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  2 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 32101   ศิลปะ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชาพื้นฐาน  ศิลปะ  3 

                                                                    จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 เส้นทาง
ทศันศิลป์ 

มฐ. ศ 1.1  

 ม 4 -6 / 

2  
มฐ. ศ 
1.2    
ม 4 -6 

/1  ม 4 -

6 / 3 

การใชศ้พัทท์างทศันศิลป์  ท างาน
ทศันศิลป์รูปแบบตะวนัออกและ
ตะวนัตก  ใช ้อิทธิพลของวฒันธรรม
ระหวา่งประเทศ ในอาเซียนท่ีมีผลต่อ
งานทศันศิลป์ 

10 35 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  1 10 



2 เทคโนโลยี
กบัการ
สร้างสรรค์
ศิลปะ 

มฐ. ศ 1.1  

ม 4 -6 / 

5 ม 4 -6 

/ 7  

การใชห้ลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ดว้ย
เทคโนโลย ี จุดมุ่งหมายของศิลปินใน
การเลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์  เทคนิคและ
เน้ือหา  

ในการสร้างงานทศันศิลป์     การใช้
วสัดุสร้างสรรคจ์ากวสัดุเหลือใช ้ ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10 35 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  1 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 32102   ศิลปะ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายวิชาพื้นฐาน  ศิลปะ  4
                                                                                 จ านวน 1 ชัว่โมง / 
สัปดาห ์

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 โนต้ดนตรี  มฐ.ศ 2.1  

ม 4 -6 / 4 

โนต้ดนตรีเป็นสัญลกัษณ์ทางดนตรีมี
ทั้งโนต้ดนตรีไทย และดนตรีสากล 

6 15 

2 ดนตรี
พื้นบา้น 

มฐ.ศ 2.2  

 ม 4 -6 / 3 

ดนตรีพื้นบา้นแสดงลกัษณะของดนตรี
และเอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ิน 

4 20 



สอบกลางภาคเรียนท่ี  2 10 

3 นาฏศิลป์
ไทย 

มฐ.ศ 3.1  

ม 4 -6 / 1 

นาฏศิลป์ไทยมีความอ่อนชอ้ยงดงาม
เป็นเอกลกัษณ์ของไทย 

5 10 

4 ลีลาการ
ละคร  

มฐ.ศ 3.1  

ม 4 -6 / 

2   ม 5 / 5 

การละครไทยมีวิวฒันาการมาชา้นานมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างในแต่ละยคุสมยั 

3 17 

5 บุคคล
ส าคญั 

มฐ.ศ 3.2  

ม 4 -6 / 

2    

บุคคลส าคญัทางนาฏศิลป์ได้
สร้างสรรคกิ์จกรรมทางนาฏศิลป์ท่ีควร

รักษาและสืบทอดในทอ้งถ่ินและ
ประเทศไทย 

2 8 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  2 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 33101  ศิลปะ  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชาพื้นฐาน  ศิลปะ  5 

                                                                    จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 



1 ศิลปะนิยมกบั
การสร้างสรรค ์

มฐ.ศ 1.1 

 ม 4 -6 / 

8    
 ม 4 -6 / 

10 

 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ การ
สร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิด

และวิธีการของศิลปิน 10 35 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  1 10 

2 สืบสานงาน
ทศันศิลป์ 

มฐ.ศ 1.1 

ม 4 -6 / 9 

มฐ.ศ 1.2 

ม 4 -6 / 2 

การจดัท าแฟ้มสะสมงาน
ทศันศิลป์ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
งานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง ในอาเซียน 

10 35 

 สอบปลายภาคเรียนท่ี  1 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  ศ 33102  ศิลปะ  6 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชาพื้นฐาน  ศิลปะ  6
                                                                                จ านวน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(20) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ร้องร าท า
เพลง 

มฐ.ศ 2.1 

ม 4 -6 / 

5  

 เทคนิค และ การถ่ายทอดอารมณ์เพลงดว้ย
การร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรีเด่ียวและรวมวง 3 20 

2 วฒันธรรม
ดนตรี 

มฐ.ศ 2.1 

ม 4 -6 / 

7 

  การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงาน
ดนตรีจากแต่ละวฒันธรรม การใชว้สัดุเหลือ

ใชม้าท าวงดนตรี 
3 10 

3 ดนตรีกบั
ชีวิต  

มฐ.ศ 2.2 

 ม 4 -6 / 

5 

 แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์
ดนตรีไทยในสมุทรปราการ 3 10 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  2     10 

4 อนุรักษ์
ดนตรีไทย 

มฐ.ศ 3.1 

ม 4 -6 / 

2 

เทคนิคการจดัการแสดง แสงสี
เสียง  ฉาก  อุปกรณ์  สถานท่ี  เคร่ืองแต่ง
กาย 

3 10 

5 การละคร มฐ.ศ 3.1 

 ม 4 -6 / 

6 

เทคนิคการจดัการแสดงแสงสี
เสียง   ฉาก  อุปกรณ์  สถานท่ี  เคร่ืองแต่ง
กาย 

4 10 

6 คุณค่าการ
แสดง 

มฐ.ศ 3.1 

 ม 4 -6 / 

7 

การประเมินคุณภาพของการแสดง 

คุณภาพองคป์ระกอบการแสดง 4 10 

สอบปลายภาคเรียนท่ี  2 
 

20 

รวมทั้งส้ิน 20 100 

 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 



รหสั ศ๒๐๒๐๑ทศันศิลป์ ๑                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น ้าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ประวติัรูปแบบวสัดุ ๑.  ศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ ์แหล่งวสัดุเหลือใช้ 
 

๒ ๑๐ 

๒. การเลือกวสัดุ
อุปกรณ์ 

๒.  หลกัการใชว้สัดุ – อุปกรณ์และการเก็บรักษา 
 

๑๐ ๔๐ 

๓. การออกแบบ
สร้างสรรค ์ 

 ๓.  หลกัการออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อน าวสัดุเหลือ
ใชม้าสร้างมูลค่า 

๒๐ ๑๐ 

๔. ประดิษฐ์สร้างสรรค ์ ๔.  สามารถปฎิบติัการสร้างสรรคผ์ลงานการ
ประดิษฐ์ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใชท่ี้มีอยูไ่ดอ้ยา่ง
สวยงาม 

๔๐ ๑๐ 

๕. คุณค่าและ
ความส าคญัของงาน
ประดิษฐ์ 

๕.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองการ
ประดิษฐ์ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใชแ้ละ น าไป
บูรณาการการเรียนรู้กบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

๘ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๐๒ทศันศิลป์ ๒                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   



ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น ้าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ประวติั
รูปแบบวสัดุ 

๑. สามารถ ศึกษาคน้ควา้ประวติั ความเป็นมาของศิลปะ
ภาพบาติกไดจ้ากส่ือต่างๆ 
 

๒ ๑๐ 

๒. การเลือกวสัดุ
อุปกรณ์ 

๒.  หลกัการใชว้สัดุ – อุปกรณ์และการเก็บรักษา 
 

๑๐ ๔๐ 

๓. สร้างสรรค์
ลวดลาย  

๓.  หลกัการออกแบบลวดลายภาพบาติกไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

๒๐ ๑๐ 

๔. บาติก
สร้างสรรค ์

๔.  สามารถปฎิบติัการสร้างสรรคผ์ลงานผา้บาติกได้
อยา่งหลากหลายสวยงาม มีเอกลกัษณ์ได ้

๔๐ ๑๐ 

๕. คุณค่างานผา้
บาติก 

๕.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองการเพน้ท์
ผา้บากติก มีความสุขในการสร้างสรรคแ์ละ น าไปบูรณา
การการเรียนรู้กบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

๘ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิม่เติม 

ศ20203 ดนตรีไทยเพิ่มเติม    

                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   1     ภาคเรียนท่ี 
1                                 เวลา   40  ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 



หน่วย
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(40) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีไทย 

• ประวติัดนตรีไทยยคุสมยัต่าง ๆ 
• เหตุการณ์ประวติัศาสตร์กบัการ

เปล่ียนแปลงทางดนตรีในประเทศ
ไทย 

• การเปล่ียนแปลงทางการเมืองกบั
งานดนตรี 

4 10 

2 การอ่านโนต้เพลงไทย • เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี 

• โนต้บทเพลงไทย  อตัราจงัหวะ
สองชั้น  

4 20 

3 เคร่ืองดนตรีไทยและ
อุปกรณ์ของเคร่ือง
ดนตรีไทย 

• รู้จกัเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ของ
เคร่ืองดนตรีไทย 4 10 

4 การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีไทย 

• ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี
อยา่งระมดัระวงัและรับผิดชอบ 4 10 

5 การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี
ไทยตามความถนดั
  

• สามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย
ตามความถนดัในบทเพลงท่ี
ก าหนด 

22 30 

สอบปลายภาคเรียน 2 20 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิม่เติม 



ศ20204 ดนตรีไทยเพิ่มเติม                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   1     ภาคเรียนท่ี 
2                                      เวลา   40  ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(40) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 อตัราจงัหวะต่างๆของ
ดนตรีไทย 

• เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์
ทางดนตรี 

• โนต้บทเพลงไทย  อตัรา
จงัหวะชั้นเดียว  

6 20 

2 จ าแนกประเภทของเคร่ือง
ดนตรีไทย 

• จ าแนกเคร่ืองดนตรีตาม
ประเภท  ดีด สี ตี เป่า 

4 20 

3 ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตาม
ความถนดั 

• การประเมินความสามารถ
ทางดนตรี 

• ความถูกตอ้งในการบรรเลง 
• ความแม่นย  าในการอ่าน

เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ 
• การควบคุมคุณภาพเสียงใน

การร้องและบรรเลง 

22 30 

4 วฒันธรรมและอิทธิพลของ
ดนตรีต่อสังคมไทย  

• ดนตรีในวฒันธรรมต่างกนั 
• บทบาทดนตรีในสังคม 
• อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

6 10 

สอบปลายภาคเรียน 2 20 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๐๕ดนตรีสากล ๑                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                  เวลา   ๘
0  ชัว่โมง   
 

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ประวติัความเป็นมา
ของดนตรีสากล 

๑. ผูเ้รียนมีความรู้ประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๒. เคร่ืองดนตรีสากล ๒.ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์
ของเคร่ืองดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๓. การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีสากล  

๓ .ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการ 

ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล 

๑๒ ๑๐ 

๔. ทกัษะดนตรีสากล
เบ้ืองตน้  

๔.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะ       ดนตรี
สากล 

    ๕. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตามความ
ถนดั 

๖. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มี   สุนทรียภาพ
ดา้นดนตรี 

๗. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

๕๖ ๕0 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๐๖ดนตรีสากล ๒                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                         เวลา   ๘
0  ชัว่โมง   
 

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีสากล 

๑. .ผูเ้รียนมีความรู้ประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๒. เคร่ืองดนตรีสากล ๒.ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์
ของเคร่ืองดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๓. การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีสากล  

๓ .ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการ 

ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล  

๑๒ ๑๐ 

๔. ทกัษะดนตรีสากล
เบ้ืองตน้ 

- การเล่นคียบ์อร์ด 

- การเล่นเคร่ือง
กระทบ  

– การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ทองเหลือง 

- การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ไม ้

๔.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบั
จงัหวะ       ดนตรีสากล      

      ๕. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตาม
ความถนดั 

๖. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มี   สุนทรียภาพ
ดา้นดนตรี 

๗. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

๕๖ ๕0 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๐๗นาฏศิลป์ ๑                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ประวติัความ
เป็นมาของโขน-
ละคร 

๑.อธิบายเก่ียวกบัเร่ือง ลกัษณะและองคป์ระกอบ
ของการแสดงประวติัระบ ามาตรฐาน  ระบ า
เบด็เตลด็ทั้ง โขน-ละครได ้

๓.อธิบายเก่ียวกบัประวติัการแสดงโขน  ได ้

๖ ๑๐ 

๒. ทกัษะปฏิบติัท่าร า
เบ้ืองตน้  

- โขน-ละคร 

-  กายแต่งกาย 

๒.สามารถตีบทเบ้ืองตน้ ท่าร าพื้นฐาน   นาฏย
ศพัท ์   ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุงได ้

๔.สามารถฝึกปฏิบติั ท่าโขนเบ้ืองตน้ ทั้ง
พระ  ยกัษ ์ ลิงได ้

๕. มีความรู้ความเขา้ใจถึงการแต่งกายของนาฏศิลป์
มาตรฐานแบบต่างๆ 

๒๖ ๕๐ 

๓. สร้างสรรคอุ์ปกรณ์
การแสดง  

 ๖.นกัเรียนสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงอยา่ง
ง่ายๆได ้

๖ ๑๐ 

๔. นาฏศิลป์กบัสังคม ๗.นกัเรียนสามารถน านาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐาน 
และแสดงโขน ไปใชใ้นโอกาสต่างได ้

๒ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 



 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๐๘นาฏศิลป์ ๒                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๑    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกั
การ

ประเมิน 

๑. การละคร ๑.อธิบายประวติัความเป็นมาระบ ามาตรฐาน ระบ า
เบด็เตลด็ ร าวงมาตรฐาน  การแสดงโขนและการ
แสดงพื้นเมือง การแต่งกาย ลีลาท่าร า โอกาสท่ีแสดง  

๓.อธิบายความหมาย และองคป์ระกอบของโขน-
ละคร 

๖ ๑๐ 

๒. หลกัการวิจารณ์ ๔.ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติัพื้นฐานเก่ียวกบั
การแสดงวิจารณ์ และประเมินคุณภาพของการแสดง 

๔ ๑๐ 

๓. ปฏิบติัท่าร า   

-โขน-ละคร  

-ร าวงมาตรฐาน 

-ระบ ามาครฐาน
และระบ าเบด็เตลด็ 

๒.สามารถฝึก ปฏิบติั เก่ียวกบัระบ ามาตรฐาน ระบ า
เบด็เตลด็ ร าวงมาตรฐาน  การแสดงโขนและการ
แสดงพื้นเมือง 

๒๖ ๕๐ 

๔. วฒันธรรมกบั
ชีวิตประจ าวนั 

๕สามารถสร้างสรรคแ์ละประยกุตผ์ลงานให้
สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้  

๖ มีความรู้ความเขา้ใจมีความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่า
ของศิลปะการละคร 

๔ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 



 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๐๙ ทศันศิลป์ ๓                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น ้าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ประวติัจิตรกรรม
ไทย 

๑.  ศึกษาเร่ืองของทศันธาตุในเร่ืองเส้นสายลาย
ไทยรูปแบบจิตรกรรมไทย 

๒ ๑๐ 

๒. การออกแบบลาย
ไทย 

๒.  หลกัการใชเ้ส้นต่างๆออกแบบงานลายไทย 
โดยเนน้ความเป็นเอกภาพจิตรกรรมไทย 

๑๐ ๔๐ 

๓. สร้างสรรคล์วดลาย
จิตรกรรมไทย  

๓.  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการใชเ้ส้น
ต่างๆน ามาใชใ้นการเขียนลวดลายจิตรกรรมไทย 

๒๐ ๑๐ 

๔. จิตรกรรมไทย
สร้างสรรค ์

๔.  สามารถปฎิบติัในการสร้างสรรคผ์ลงาน
จิตรกรรมไทยไดอ้ยา่งสวยงาม 

๔๐ ๑๐ 

๕. คุณค่างานจิตรกรรม
ไทย 

๕.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ือง
ของเส้นลายไทยและน าไปบูรณาการการเรียนรู้ 

 กบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

๘ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 



 

รหสั ศ๒๐๒๑๐ ทศันศิลป์ ๔                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น ้าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ทศันธาตุกบังาน
ทศันศิลป์ 

๑.  ศึกษาเร่ืองความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนั
ของทศันธาตุในเร่ืองเส้น รูปแบบต่าง 

๑๐ ๑๐ 

๒. การออกแบบ
ทศันศิลป์ 

๒.  หลกัการใชเ้ส้นต่างๆออกแบบงานทศันศิลป์ โดย
เนน้ทางทศันธาตุความเป็นเส้นรูปร่าง-รูปทรง 

๒๐ ๕๐ 

๓. รูปร่างรูปทรง  ๓.  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของเส้น รูปร่าง
รูปทรงต่างๆของหุ่นน่ิง 

๓๐ ๑๐ 

๔. คุณค่าในงาน
ทศันศิลป์ 

๔.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองของ
หุ่นน่ิงและน าไปบูรณาการการเรียนรู้กบักลุ่มสาระ
อ่ืนๆ 

๒๐ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิม่เติม 

ศ20211 ดนตรีไทยเพิ่มเติม                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 



ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   2     ภาคเรียนท่ี 1                                 
 เวลา   40  ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(40) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 การใชเ้คร่ืองดนตรีไทย 
และการดูแลรักษาท่ีถูก
วิธี   

• ใชเ้คร่ืองดนตรีอยา่งถูกวิธี 
• ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีอยา่งถูก

วิธี 
6 10 

2 ความรู้ ความเขา้ใจใน
ทกัษะทางดนตรี 

• รู้และเขา้ใจในการอ่านโนต้
ดนตรีไทย 

• รู้และสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรี
ได ้

6 10 

3 ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย
ตามบทเพลงท่ีก าหนด
ได ้  

• สามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีท่ี
สนใจตามบทเพลงท่ีก าหนดได้
อยา่งถูกตอ้ง 

14 30 

4 เล่นดนตรีเด่ียว และรวม
วง 

• สามารถปฏิบติัดนตรีเด่ียวได ้
• สามารถปฏิบติัดนตรีร่วมกบั

ผูอ่ื้นได ้
12 30 

สอบปลายภาคเรียน 2 20 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิม่เติม 

ศ20212 ดนตรีไทยเพิ่มเติม                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 



ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   2     ภาคเรียนท่ี  2                                
 เวลา   40  ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(40) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ทกัษะการปฏิบติัดนตรี
ไทย 

• ร้องเพลง  เล่นดนตรีโดยเนน้
เทคนิคการร้อง การเล่น การ
แสดงออก และคุณภาพสียง 

16 30 

2 ความรู้ความเขา้ใจ
หลกัการประสมวง
ดนตรีไทย 

• มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถ
ประสมวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ 

• การใชเ้คร่ืองดนตรีในวงดนตรี
ประเภทต่างๆ  

• บทเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรี
ประเภทต่างๆ 

14 30 

3 วิเคราะห์องคป์ระกอบ
ของดนตรีไทย 

• วิเคราะห์องคป์ระกอบของดนตรี
ไทย 

4 10 

4 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ดนตรีกบัมนุษย ์

• อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี
กบัมนุษย ์ 4 10 

สอบปลายภาคเรียน 2 20 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๑๓ดนตรีสากล ๓                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                        เวลา   ๘
0  ชัว่โมง   
 

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีสากล 

๑. .ผูเ้รียนมีความรู้ประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๒. เคร่ืองดนตรีสากล ๒.ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์
ของเคร่ืองดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๓. การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีสากล  

๓ .ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการ 

ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล  

๑๒ ๑๐ 

๔. ทกัษะดนตรีสากล
เบ้ืองตน้ 

- การเล่นคียบ์อร์ด 

- การเล่นเคร่ือง
กระทบ  

– การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ทองเหลือง 

- การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ไม ้

๔.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบั
จงัหวะ       ดนตรีสากล      

      ๕. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตาม
ความถนดั 

๖. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มี   สุนทรียภาพ
ดา้นดนตรี 

๗. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

๕๖ ๕0 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 



รหสั ศ๒๐๒๑๔ดนตรีสากล ๔                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                         เวลา   ๘
0  ชัว่โมง   
 

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกัการ
ประเมิน 

๑. การบรรเลงเคร่ือง
ดนตรีแต่ละประเภท 

๑.ผูเ้รียนมีความรู้  ความสามารถในการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 

๖ ๑๐ 

๒. เคร่ืองดนตรีสากล ๒.ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์
ของเคร่ืองดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๓. การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีสากล  

๓ .ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการ 

ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล  

๑๒ ๑๐ 

๔. ทกัษะดนตรีสากล
เบ้ืองตน้ 

- การเล่นคียบ์อร์ด 

- การเล่นเคร่ือง
กระทบ  

– การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ทองเหลือง 

- การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ไม ้

๔.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะ       ดนตรี
สากล      

      ๕. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตาม
ความถนดั 

๖. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มี   สุนทรียภาพ
ดา้นดนตรี 

๗. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

๕๖ ๕0 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 



รหสั ศ๒๐๒๑๕นาฏศิลป์ ๓                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกั
การ

ประเมิน 

๑. วฒันธรรม ๔ภาค ๑.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันาฏศิลป์พื้นเมืองทั้ง 
๔ ภาคในเร่ืองประวติัความเป็นมา วฒันธรรม 
สังคม  ภูมิศาสตร์ การแต่งกายลีลาท่าร า 

๖ ๑๐ 

๒. วฒันธรรมทอ้งถ่ิน
สมุทรปราการ 

๒. นกัเรียนสามารถบอกและอธิบายประเภทของ
การแสดงพื้นเมืองประวติับุคคลในทอ้งถ่ินท่ี 

ประสบผลส าเร็จในการสร้างศิลปะพื้นบา้นได ้

๕. นกัเรียนสามารถส ารวจและท าความเขา้ใจภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินได ้ 

๑๐ ๒๐ 

๓. ทกัษะปฏิบติั ๓. นกัเรียนสามารถฝึกแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
การละเล่นพื้นเมืองร้องและร าเพลงพื้นเมือง
ตาม  ความสนใจได ้

๔. นกัเรียนมีทกัษะและสามารถจดัการแสดง
พื้นบา้นจงัหวดัสมุทรปราการและศิลปะพื้นบา้นของ 
ภาค  อ่ืนๆของประเทศไทยได ้ 

๒๐ ๔๐ 

๔. คุณค่าแห่ง
ศิลปะวฒันธรรม

พื้นบา้น 

๖. นกัเรียนมีความช่ืนชมเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจใน
ศิลปะการแสดงพื้นบา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความ
ตระหนกัท่ีจะถ่ายทอดและอนุรักษแ์ละน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัต่อไป 

๔ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 



รหสั ศ๒๐๒๑๖นาฏศิลป์ ๔                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๒    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกัการ
ประเมิน 

๑. นาฏศิลป์
สากล 

๑.มีรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันาฏศิลป์สากลในเร่ือง ความรู้
พื้นฐาน ศพัทเ์บ้ืองตน้ทางการ เตน้ จงัหวะ ท่วงท่า ลีลา 
การแต่งกายและเพลงประกอบการเคล่ือนไหว 

๒.นกัเรียนสามารถบอกและอธิบายท่าเตน้พื้นฐาน ท่วงท่า 
ลีลา การเคล่ือนไหวสั้น ๆ การเคล่ือนไหวตามจงัหวะและ
ความรู้สึกได ้

๖ ๑๐ 

๒. หลกัการ
วิจารณ์
ผลงาน 

๕.นกัเรียนสามารถวิจารณ์การแสดงทั้งของตนเองและ
ผูอ่ื้นแลว้น ามาปรับปรุงการแสดงใหดี้ขึ้น ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

๖.นกัเรียนมีวินยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน 

๑๐ ๒๐ 

๓. ทกัษะปฏิบติั ๓.นกัเรียนสามารถฝึกท่าเตน้พื้นฐาน ท่วงท่า ลีลา การ
เคล่ือนไหวสั้น ๆ การเคล่ือนไหวตาม จงัหวะและ
ความรู้สึกได ้ 

๔.นกัเรียนมีทกัษะและสามารถสร้างสรรคท์่าเตน้ จินต
ลีลาประกอบเพลงประยกุต ์การแสดงอยา่งเหมาะสม 

๒๐ ๔๐ 

๔. วิจารณ์ สืบ
สาร สืบทอด 

๗.นกัเรียนมีความช่ืนชม เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจใน
ผลงานทั้งของตนเองและผูอ่ื้น มีความตระหนกัท่ีจะ
ถ่ายทอดและสร้างสรรคง์านไดอ้ยา่งช่ืนชม น่าสนใจ 

๔ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 



รหสั ศ๒๐๒๑๗ ทศันศิลป์ ๕                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น ้าหนกัการ
ประเมิน 

๑. ทศันศิลป์กบังาน
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

๑.  ศึกษารูปแบบของงานประดิษฐ์ท่ีท าจากวสัดุ
ต่างๆ 
 

๑๐ ๑๐ 

๒. การใชว้สัดุอุ
ปรกรณ์ 

๒.  คุณสมบติัในการใชว้สัดุ – อุปกรณ์และการเก็บ
รักษา 

๑๐ ๔๐ 

๓. หลกัการออกแบบ  ๓.  หลกัการออก และเทคนิคการผลิตผลิตภณัฑเ์พื่อ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

๓๐ ๑๐ 

๔. ศิลปะเศษวสัดุ
สร้างงานศิลปะ 

๔.  สามารถปฎิบติัการสร้างสรรคผ์ลงานการ
ประดิษฐ์ท่ีท าจากวสัดุต่างๆไดอ้ยา่งสวยงาม 

๒๐ ๑๐ 

๕. คุณค่าในงาน
สร้างสรรค ์

๕.  มีความรักความภูมิใจในการเรียนรู้ในเร่ืองการ
สร้างสรรคง์านศิลปะจากวสัดุต่างๆและน าไปบูรณา
การการเรียนรู้กบักลุ่มสาระอ่ืนๆ 

๑๐ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 



รหสั ศ๒๐๒๑๘ ทศันศิลป์ ๖                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                         เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น ้าหนกั
การ

ประเมิน 

๑. ภูมิปัญญาไทย ๑. เขา้ใจและสามารถฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะ
พื้นบา้น  โดยส่ือความหมาย ความคิด 
จินตนาการ  เทคนิควิธีการสร้างงาน และ
ความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

๑๐ ๑๐ 

๒. เทคโนโลยกีบังาน
ศิลปะ 

๒.  ประยกุตใ์ชส่ื้อ เทคโนโลยใีนการพฒันางาน
ศิลปะตามภูมิปัญญาไทย    การรับรู้สุนทรียภาพจาก
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มจากศิลปะพื้นบา้น  

๒๐ ๔๐ 

๓. ศิลปะวิจารณ์  ๓. สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์งานศิลปะพื้นบา้นได ้ ๓๐ ๒๐ 

๔. คุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทยใน
ทอ้งถ่ิน 

๔..แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ ์ สืบทอดการ
ท างาน ศิลปะพื้นบา้นอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและ  ภูมิปัญญาไทย 

๒๐ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิม่เติม 

ศ20219 ดนตรีไทยเพิ่มเติม                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 



ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   3     ภาคเรียน
ท่ี  1                                  เวลา   40  ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(40) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 ดนตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัพิธีกรรมต่างๆ 

• รู้และเขา้ใจสามารถเลือกเพลงท่ี
ใชใ้นการบรรเลงประกอบ
พิธีกรรม 

6 20 

2 ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย
ตามการประพนัธ์เพลง 

• แต่งเพลงสั้น ๆ จงัหวะง่าย ๆ 
• ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยตามการ

ประพนัธ์เพลง 
16 30 

3 การน าเทคนิคการ
บรรเลงต่างๆมา
ประยกุตใ์ช ้

• การน าเทคนิคการบรรเลงต่างๆ
มาประยกุตใ์ชใ้นการบรรเลง 16 30 

สอบปลายภาคเรียน 2 20 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิม่เติม 

ศ20220 ดนตรีไทยเพิ่มเติม                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 



ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี   3     ภาคเรียน
ท่ี  2                                เวลา   40  ชัว่โมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต   

หน่วย
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(40) 

น ้าหนัก
คะแนน 

(100) 

1 เคร่ืองดนตรีไทย และ
วงดนตรีไทยประเภท
ต่างๆ 

• การจดัวงดนตรี 
• การใชเ้คร่ืองดนตรีในวงดนตรี

ประเภทต่างๆ  
• บทเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรี

ประเภทต่างๆ 

14 30 

2 การประสมวงดนตรี
ประเภทต่างๆ 

• เล่นดนตรีรวมวงโดยเนน้เทคนิคการ
ร้อง การเล่น การแสดงออก และ
คุณภาพสียง 

14 30 

3 การสร้างสรรค์
ผลงานทางดนตรีไทย 

• สร้างเกณฑส์ าหรับประเมินคุณภาพ
การประพนัธ์และการเล่นดนตรีของ
ตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6 10 

4 น าเสนอผลงานทกัษะ
ดา้นดนตรี 

• น าเสนอหรือจดัการแสดงดนตรี ท่ี
เหมาะสมโดยการบูรณาการกบัสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ 4 10 

สอบปลายภาคเรียน 2 20 

รวมทั้งส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๒๑ดนตรีสากล ๕                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                         เวลา   ๘
0  ชัว่โมง   
 

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกัการ
ประเมิน 

๑. การบรรเลงเคร่ืองดนตรี
แต่ละประเภท 

๑.ผูเ้รียนมีความรู้  ความสามารถในการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 

๖ ๑๐ 

๒. เคร่ืองดนตรีสากล ๒.ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์
ของเคร่ืองดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๓. การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีสากล  

๓ .ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการ 

ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล  

๑๒ ๑๐ 

๔. ทกัษะดนตรีสากล
เบ้ืองตน้ 

- การเล่นคียบ์อร์ด 

- การเล่นเคร่ืองกระทบ  

– การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ทองเหลือง 

- การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ไม ้

-ดนตรีกบั
ชีวิตประจ าวนั 

๔.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะ       ดนตรี
สากล      

      ๕. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตาม
ความถนดั 

๖. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มี   สุนทรียภาพ
ดา้นดนตรี 

๗. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

๕๖ ๕0 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 



รหสั ศ๒๐๒๒๒ดนตรีสากล ๖                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                       เวลา   ๘
0  ชัว่โมง   
 

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกัการ
ประเมิน 

๑. การบรรเลงเคร่ืองดนตรี
แต่ละประเภท 

๑.ผูเ้รียนมีความรู้  ความสามารถในการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท 

๖ ๑๐ 

๒. เคร่ืองดนตรีสากล ๒.ผูเ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีสากลและอุปกรณ์
ของเคร่ืองดนตรีสากล 

๖ ๑๐ 

๓. การดูแลรักษาเคร่ือง
ดนตรีสากล  

๓ .ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการ 

ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล  

๑๒ ๑๐ 

๔. ทกัษะดนตรีสากล
เบ้ืองตน้ 

- การเล่นคียบ์อร์ด 

- การเล่นเคร่ืองกระทบ  

– การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ทองเหลือง 

- การเล่นเคร่ืองเป่าลม
ไม ้

-ดนตรีกบั
ชีวิตประจ าวนั 

๔.ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวะ       ดนตรี
สากล      

      ๕. มีทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลตาม
ความถนดั 

๖. มีอุปนิสัยเป็นนกัดนตรี มี   สุนทรียภาพ
ดา้นดนตรี 

๗. มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

๕๖ ๕0 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหสั ศ๒๐๒๒๓นาฏศิลป์ ๕                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๑                                                                        เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   



ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกั
การ

ประเมิน 

๑. ละครไทยในยคุ
ปัจจุบนั 

๑.เขา้ใจและสามารถเปรียบเทียบลกัษณะบทละคร
ไทยกบับทละครสากลได ้ 

๒. สามารถแสดงตามบทละครท่ีเขียนขึ้นได ้โดย
ประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัสังคม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวฒันธรรมไทย  

๖ ๑๐ 

๒. ส่ืออารมณ์จากบท 
สู่ตวัละคร 

๓.มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประวติัความเป็นมา และ
วิวฒันาการของการแสดงโขน  ท่ีแสดงในโอกาส
ต่างๆ  

๔.รู้และเขา้ใจลกัษณะการแต่งบทประพนัธ์ และ การ
ส่ืออารมณ์ของบทโขนได ้

๔ ๑๐ 

๓. ทกัษะปฏิบติั ๕.สามารถปฏิบติัการแสดงโขน  -ละคร ในโอกาส
ต่างๆได ้

๒๖ ๕๐ 

๔. การบูรณาการกบั
สังคม ชุมชน และ
สาระการเรียนรู้

อ่ืนๆ 

๖.สามารถท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษแ์ละเผยแพร่งาน
นาฏศิลป์ไทย  เพื่อใหต้ระหนกัในคุณค่าและ 
บทบาทนาฏศิลป์ไทยกบัสังคม 

๗.สามารถน าความรู้ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดโ้ดยให้
สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวฒันธรรมไทย 

๔ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

โครงสร้างรายวชิาเพิม่เติม 

 



รหสั ศ๒๐๒๒๔นาฏศิลป์๖                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓    ภาคเรียนท่ี ๒                                                                        เวลา   ๔
0  ชัว่โมง   

ล าดบั ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา น าหนกั
การ

ประเมิน 

๑. วิวฒันาการเคร่ือง
แต่งกาย 

 ๑. เขา้ใจและสามารถเปรียบเทียบลกัษณะการแต่ง
กาย ของตวัพระ  นาง  ยกัษ ์ ลิง ได ้

 ๒. มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประวติัความเป็นมา และ
วิวฒันาการของเคร่ืองแต่งกายชุดโขน-ละคร ได ้

๔ ๑๐ 

๒. ทกัษะการแต่งกาย
ยนืเคร่ือง 

๓. รู้และเขา้ใจลกัษณะการแต่งกายชุดโขน –ละครได ้

๔. สามารถปฏิบติัการแต่งกายตวัโขน-ละคร พระ 
นาง ยกัษ ์ ลิง และฝึกปฏิบติัการแต่งหนา้  ท าผม ได ้

๑๒ ๒๐ 

๓. ประดิษฐ์ชุด เคร่ือง
โขน-ละคร  ระบ า
ร าฟ้อน 

๕. สามารถปฏิบติัฝึกการประดิษฐ์ การปัก ชุด โขน –
ละคร  สไบได ้

๒๐ ๔๐ 

๔. การบูรณาการกบั
กลุ่มสาระอ่ืน 

๖. สามารถน าความรู้ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดโ้ดยให้
สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวฒันธรรมไทย 

๔ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง    เส้นสายลายเสียง  ร้อยเรียงขบัขาน  ต านานดนตรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 10 ชัว่โมง 

ผูส้อน นาย ประพนัธ์ ขนัสุวรรณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
  

 

มาตรฐาน มาตรฐาน ศ 2.2   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น
คุณค่า    



    ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ 
    สากล 
 

ตัวชี้วัดช้ันปี ศ 2.2   ป. 1/1    ป. 1/2 

                    
1. ป.1/1รู้วา่ดนตรีมาจากยคุสมยัและสถานท่ีต่างกนั 
2. ป.1/2สนใจดนตรีอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาและสากล 
  

สาระส าคัญ 

 ท่ีมาของเพลงในทอ้งถ่ิน ความสนใจของบทเพลงในทอ้งถ่ิน 
 

เป้าหมาย 

1. ดา้นความรู้ 
• เพลงในทอ้งถ่ินควรท่ีจะไดรั้บการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นหรือคนในทอ้งถ่ินร้องหรือฟังสืบ

ต่อกนัมา 
2. ดา้นทกัษะกระบวนการ การปฏิบติัได ้

• ฟังเพลงในทอ้งถ่ิน หรือฝึกร้องจากคนในหมู่บา้น 

• ศึกษาประวติั ฝึกร้องเพลงท่ีช่ืนชอบ 

3. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
• มุ่งมัน่ในการท างาน 

• ใฝ่เรียนรู้ 
4. ดา้นความเขา้ใจท่ีฝังแน่น / คงทน ( ความรู้ความเขา้ใจท่ีฝังแน่นมิรู้ลืมจนสามารถน าความรู้
ไปพฒันาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น การน าความรู้ไปใช ้) 
• ท่ีมาของบทเพลง  สืบทอดจากเพลงในทอ้งถ่ิน การร้องสืบต่อกนัมา ร้องเพลงประเพณี 

 

ชิ้นงานหรือภาระงาน ( ท่ีแสดงวา่บรรลุตามเป้าหมายบอกไดว้า่งานใดบรรลุเป้าหมายใด ) 
• ร้องเพลง เป็ดอาบน ้า 

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน  
   

แบบประเมินการประยุกต์ใช้รูปร่างในการออกแบบ 

รายการประเมิน คุณภาพ 



4 ( ดีมาก ) 3 ( ดี ) 2 ( พอใช้ ) 1 ( 

ปรับปรุง ) 

1.การเคาะ
จงัหวะเพลง 

 เคาะจงัหวะถูกตอ้ง
ตลอดเพลง  

เคาะจงัหวะไม่
ถูกตอ้งไม่ตลอด
เพลง 

เคาะจงัหวะไม่
ถูกตอ้งตลอดเพลง 

เคาะไม่ได ้

2.การร้องเพลง ร้องเพลงถูกตอ้งตาม
จงัหวะและท านอง 

ร้องเพลงถูกตอ้งตาม
อกัขระไม่ชดัเจน 

ร้องเพลงถูกบา้ง
ผิดบา้ง 

ร้องไม่ไดเ้ลย 

3.ความตั้งใจ
ปฏิบติักิจกรรม 

ตั้งใจปฏิบติังานขยนั
ฝึกซอ้ม 

ปฏิบติัและตั้งใจบาง
เวลา 

ขาดความตั้งใจไม่
ฝึกซอ้ม 

ไม่ร่วม
กิจกรรม 

4.การกลา้
แสดงออก 

ปฏิบติักิจกรรม
สม ่าเสมอ 

มีความมัน่ใจบางคร้ัง
บางกิจกรรม 

ขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้
แสดงออก 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

• นกัเรียนฝึกเคาะจงัหวะเพลง โดยการตบมือ 
• นกัเรียนฟังเพลง เป็ดอาบน ้า 

• ฝึกร้องเพลงเป็ดอาบน ้า 
 กิจกรรมพฒันา 

• ศึกษาประวติัเพลงทอ้งถ่ิน 

• ฝึกร้องเพลงทอ้งถ่ินของตนเองท่ีถนดั 
 กิจกรรมรวบยอด 

ร้องเพลงทอ้งถ่ิน ศึกษาประวติัดนตรีในยคุสมยัต่าง ๆ 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1     เร่ือง  ทศันธาตุกบังานศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  เวลา  2  ชัว่โมง 

ผูส้อน    นาย ชลชลทั       กุศลส่ง                โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์
 

 
มาตรฐาน  ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่างาน 

    ทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชี้วัดช้ันปี 



 ป2 /1  บรรยายรูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  ป2/2  ระบุทศันธาตุท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเนน้ เร่ือง เส้น สี รูปร่าง และ
รูปทรง 

 ป2 / 3 สร้างงานทศันศิลป์ต่าง ๆโดยใชท้ศันศิลป์ท่ีเนน้ เส้น รูปร่าง 

                   ป2/ 6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของตนเองเพื่อนบา้น 

สาระส าคัญ 

 ทศันธาตุ หมายถึงเส้น รูปร่าง รูปทรง เป็นลกัษณะท่ีใชใ้นงานทศันศิลป์ 

                   
เป้าหมาย 

1.  ด้านความรู้ 

• ลกัษณะของเส้น รูปร่าง รูปทรง 
• การวาดภาพโดยใช ้เส้น รูปร่าง รูปทรง           

                 2.  ด้านทักษะกระบวนการ การปฏิบัติ 
• บอกลกัษณะของเส้น รูปร่าง รูปทรง 
• ฝึกการวาดภาพโดยใช ้เส้น รูปร่าง รูปทรง           

                  3.  ด้านคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

 -  มุ่งมัน่ในการท างาน 

 -  ใฝ่เรียนรู้ 

  4. ด้านความเข้าใจท่ีฝังแน่น / คงทน * ความรู้ความเข้าใจท่ีฝังแน่นมิรู้ลืมจนสามารถน าความรู้ไปพฒันา
ต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน *  การน าความรู้ไปใช้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
จนเกดิทักษะ 

 เส้น รูปร่าง รูปทรง เป็นทศันธาตุท่ีใชใ้นการสร้างงานทศันศิลป์ 

ชิ้นงานหรือภาระงาน  *  ท่ีแสดงว่าบรรลุตามเป้าหมายบอกได้ว่างานใดบรรลุเป้าหมายใด  * 

         ภาพวาดโดยการใช ้เส้น รูปร่าง รูปทรง 
 

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน  * ชิ้นงานท่ีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์ * 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
ความคิดสร้างสรรค์ 

    

ความสะอาดของชิ้นงาน 
    

ความถูกต้องครบถ้วนของชิ้นงาน 
    

  



กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมน าสู่การเรียน 

• ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
• ภาพตวัอยา่ง 

                กจิกรรมพฒันา  

• บอกความหมายของเส้น รูปร่าง รูปทรง   

•  วิธีการสร้างงานทศันศิลป์โดยการใช ้ เส้น รูปร่าง รูปทรง 
• ฝึกการวาดภาพ 

  

                กจิกรรมรวบยอด       

• วาดภาพเก่ียวกบัครอบครัวของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง   ทศันธาตุกบังานทศันศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 10 ชัว่โมง 

ผูส้อน นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
  

 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์   

    คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และ 
    ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ตัวชี้วัดช้ันปี 



1. ป3/1    บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 
2. ป3/3    จ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเนน้

เร่ือง       
   เส้น สี รูปร่าง รูปทรง  และพื้นผิว   

3. ป3/ 6   วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใชเ้ส้น รูปร่าง  
   รูปทรง สี  และพื้นผิว 

4. ป3/9      ระบุ และจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุท่ีเนน้ในงานทศันศิลป์นั้น ๆ   
5. ป3/10    บรรยายลกัษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบา้นและ 

   โรงเรียน    
สาระส าคัญ 

 ทศันธาตุ หมายถึง เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นลกัษณะท่ีใชใ้นงานทศันศิลป์ทั้งการวาดภาพถ่าย
ทอดความคิด ความรู้สึกการออกแบบส่ิงต่าง ๆท่ีมีในบา้นและโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 

1. ดา้นความรู้ 
• ลกัษณะของ เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว 

2. ดา้นทกัษะกระบวนการ การปฏิบติัได ้
• บรรยายลกัษณะของเส้น รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว 
• ฝึกวาดภาพระบายสีโดยใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว 

3. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
• มุ่งมัน่ในการท างาน 

• ใฝ่เรียนรู้ 
 

4. ดา้นความเขา้ใจท่ีฝังแน่น / คงทน ( ความรู้ความเขา้ใจท่ีฝังแน่นมิรู้ลืมจนสามารถน าความรู้
ไปพฒันาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น การน าความรู้ไปใช ้) 
• ทศันธาตุ ไดแ้ก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นองคป์ระกอบในการสร้างทศันศิลป์ เพื่อ

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน ( ท่ีแสดงวา่บรรลุตามเป้าหมายบอกไดว้า่งานใดบรรลุเป้าหมายใด ) 
• ภาพวาดระบายสีโดยใช ้เส้น รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว 

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน  
   



แบบประเมินการประยุกต์ใช้รูปร่างในการออกแบบ 

รายการ
ประเมิน 

คุณภาพ 

4 ( ดีมาก ) 3 ( ดี ) 2 ( พอใช้ ) 1 ( ปรับปรุง ) 

ความคิด
สร้างสรรค ์

1. แปลกใหม่  
2. มีความหมาย 

3. ตรง
จุดประสงค ์

4. มีความ
น่าสนใจ 

แปลกใหม่ 
ไม่มีความหมาย 

น่าสนใจ 

มีเฉพาะ 2 ขอ้ มีเฉพาะขอ้ใดขอ้
หน่ึง 

ความประณีต
สวยงาม 

1. ระบายสีเรียบ 

2. สีกลมกลืน
เป็นธรรมชาติ 

3. ระบายอยูใ่น
กรอบ 

บกพร่องขอ้ใดขอ้
หน่ึง 

บกพร่อง 2 ขอ้ บกพร่องทุกขอ้ 

ท างานเสร็จ
ทนัเวลา 

ท างานเสร็จตรง
เวลา 

ท างานเสร็จชา้กวา่
เวลาท่ีก าหนด 5 นาที 

ท างานเสร็จชา้กวา่
เวลาท่ีก าหนด 7 

นาที 

ท างานไม่เสร็จ 

น าไปใช้
ประโยชน์ได ้

ผลงานน าไปใช้
ประโยชน์ไดดี้ 

ผลงานน าไปใช้
ประโยชน์ไดเ้กือบ

ทั้งหมด 

ผลงานน าไปใช้
ประโยชน์เพียง

เลก็นอ้ย 

ผลงานน าไปใช้
ประโยชน์ไม่ได ้

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

• นกัเรียนออกมาวาดรูปบนกระดาน  

• ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนร่วมกนัในประเด็นต่อไปน้ี 

• รูปท่ีวาดประกอบดว้ยเส้น รูปร่าง รูปทรงชนิดใดบา้ง 
 กิจกรรมพฒันา 

• ศึกษาลกัษณะของเส้น 

• อธิบายเก่ียวกบัเส้นกบัความรู้สึก 
• เปรียบเทียบลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต   และ รูปร่าง รูปทรงอิสระ 
• ฝึกการการสร้างงานโดยใชรู้ปร่าง รูปทรงเรขาคณิต   และ รูปร่าง รูปทรงอิสระ 



• การวาดภาพระบายโดยการใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว 
 กิจกรรมรวบยอด 

• ท ากิจกรรม เร่ืองการประยกุตใ์ชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรงในการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง   สีสันงานศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เวลา 7 ชัว่โมง 

ผูส้อน นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
  

 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก   ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

ตัวชี้วัดช้ันปี 



1. ป4/2  อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย  ์
2. ป4/7  วาดภาพระบายสี โดยใชสี้วรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ ถ่ายทอดความรู้สึกและ

จินตนาการ 
3. ป4/9  เลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทศันศิลป์ 

สาระส าคัญ 

 วรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเยน็มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความ รู้สึกของมนุษย ์การวาดภาพระบายสีโดย
การเลือกใชว้รรณะสีอุ่น วรรณะสีเยน็ท่ีเหมาะสมสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการได้ 
เป้าหมาย 

5. ดา้นความรู้ 
• บอกลกัษณะของวรรณะสีอุ่น วรรณะสีเยน็ 

• อธิบายความรู้สึกของวรรณะสีอุ่น สีเยน็ 

• การเลือกใชว้รรณะสีอุ่น วรรณะสีเยน็ในการสร้างานทศันศิลป์ 

6. ดา้นทกัษะกระบวนการ การปฏิบติัได ้
• เปรียบเทียบลกัษณะของสีวรรณะอุ่นและใชสี้วรรณะเยน็  

• วาดภาพโดยใชว้รรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 

7. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
• มุ่งมัน่ในการท างาน 

• มีความคิดสร้างสรรค ์
4. ดา้นความเขา้ใจท่ีฝังแน่น / คงทน ( ความรู้ความเขา้ใจท่ีฝังแน่นมิรู้ลืมจนสามารถน าความรู้ไป

พฒันาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น การน าความรู้ไปใช ้) 
 

วรรณะสีอุ่น วรรณะสีเยน็ใหค้วามรู้สึกท่ีแตกต่างกนัการน าไปใชค้วรเลือกวรรณะสีใหเ้หมาะสม 

ชิ้นงานหรือภาระงาน ( ท่ีแสดงวา่บรรลุตามเป้าหมายบอกไดว้า่งานใดบรรลุเป้าหมายใด ) 
1. วาดภาพโดยใชว้รรณะสีอุ่น 
2. วาดภาพโดยใชว้รรณะสีเยน็ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน  

   แบบประเมินการวาดภาพดว้ยวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 

รายการประเมิน 

คุณภาพ 

4 ( ดีมาก ) 3 ( ดี ) 2 ( พอใช้ ) 
1 ( 

ปรับปรุง ) 



 ความประณีต  1. ระบายสีเรียบ 

2. สีกลมกลืนเป็น
ธรรมชาติ 

3. ระบายอยูใ่น
กรอบ 

บกพร่องขอ้
ใด    ขอ้หน่ึง 

บกพร่อง 2 ขอ้ บกพร่อง
ทุกขอ้ 

 ความคิดสร้างสรรค ์ 1. แปลกไม่ซ ้าใคร 

2. ตรงกบั
วตัถุประสงค ์

3. น าการทดลอง
สีมาใชห้ลายรูปแบบ 

1. แปลกไม่ซ ้าใคร 

2. ตรงกบั
วตัถุประสงค ์

3. น าการทดลอง
สีมาใชไ้ม่
หลากหลาย 

 มีขอ้
ใด       ขอ้
หน่ึง 

ไม่มีทั้ง 3 

ขอ้ 

องคป์ระกอบ       ของ
ภาพ  

1. จดัวางไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 2. ได้
สัดส่วน   

3. มีเอกภาพ 

1. จดัวางไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 2. ได้
สัดส่วน   

แต่ขาด เอกภาพ 

1. จดัวางได้
อยา่งเหมาะสม 

 2. ไม่ได้
สัดส่วน   

3.ขาดเอกภาพ 

ไม่มีทั้ง 3 

ขอ้ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

• ส ารวจสีต่าง ๆในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
• ตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบเก่ียวกบัสีท่ีนกัเรียนรู้จกั 

 กิจกรรมพฒันา 

• ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองวรรณะสีอุ่น และวรรณะสีเยน็ 

• เปรียบเทียบลกัษณะของวรรณะสีอุ่น และวรรณะสีเยน็ 

• สร้างงานทศันศิลป์โดยใชว้รรณะสีอุ่น และวรรณะสีเยน็ 

• ออกแบบภาพโดยการใชว้รรณะสีอุ่น และวรรณะสีเยน็ 

 กิจกรรมรวบยอด 

• วาดภาพระบายสีประเพณีสงกรานตพ์ระประแดง  ดว้ยวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 

 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง   ภาพสวยดว้ยมือเรา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เวลา 8  ชัว่โมง 

ผูส้อน นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
  

 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์ 

    คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และ 
    ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ตัวชี้วัดช้ันปี   ป 5 / 3   วาดภาพ โดยใชเ้ทคนิคของแสงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี 

สาระส าคัญ    แสงเงา  น ้าหนกัและวรรณะสีเป็นเทคนิคในการวาดภาพระบายสีใหส้วยงาม 
  

เป้าหมาย 

1. ดา้นความรู้ 
• ลกัษณะของแสงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี 

• การใชแ้สงเงา น ้าหนกั และวรรณะสีในการวาดภาพ 

2. ดา้นทกัษะกระบวนการ การปฏิบติัได ้
• อธิบายลกัษณะของแสงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี 

• ฝึกวาดภาพโดยการใชแ้สงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี 

3. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
• มีความคิดสร้างสรรค ์
4. ดา้นความเขา้ใจท่ีฝังแน่น / คงทน ( ความรู้ความเขา้ใจท่ีฝังแน่นมิรู้ลืมจนสามารถน าความรู้
ไปพฒันาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น การน าความรู้ไปใช ้) 



• แสงเงา น ้าหนกั และวรรณะสี เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะ 
ชิ้นงานหรือภาระงาน ( ท่ีแสดงวา่บรรลุตามเป้าหมายบอกไดว้า่งานใดบรรลุเป้าหมายใด ) 

• การใชแ้สงเงาในรูปทรงเรขาคณิต 
• ท าแผนผงัความคิดเร่ืององคป์ระกอบของแสงเงา และวรรณะสี 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน  

                                      แบบประเมินการตรวจผลงาน 

 

รายการ
ประเมิน 

คุณภาพ 

4 ( ดีมาก ) 3 ( ดี ) 2 ( พอใช้ ) 1 ( ปรับปรุง ) 

ความคิด
สร้างสรรค ์

1. แปลกใหม่ 
2. มีความหมาย 

3. ตรง
จุดประสงค ์

มีเฉพาะ 2 ขอ้ มีเฉพาะ 1 ขอ้ ใชก้าร
ลอกเลียนแบบ 

ความส าเร็จ
ของงาน 

มีความถูกตอ้ง
ทั้งหมด 

มีความถูกตอ้งเกือบ
ทั้งหมด 

มีความถูกตอ้ง
เลก็นอ้ย 

ไม่มีความถูกตอ้ง 

ความประณีต
สวยงาม 

1. ระบายสีเรียบ 

2. สีกลมกลืน
เป็นธรรมชาติ 

3. ระบายอยูใ่น
กรอบ 

บกพร่องขอ้ใดขอ้
หน่ึง 

บกพร่อง 2 ขอ้ บกพร่องทุกขอ้ 

น าไปใช้
ประโยชน์ได ้

ผลงานน าไปใช้
ประโยชน์ไดดี้ 

ผลงานน าไปใช้
ประโยชน์ไดเ้กือบ
ทั้งหมด 

ผลงานน าไปใช้
ประโยชน์เพียง
เลก็นอ้ย 

ผลงานน าไปใช้
ประโยชน์ไม่ได ้

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 



• ครูน าภาพการเกิดแสงเงามาใหน้กัเรียนดู แลว้ตั้งค  าถามให้นกัเรียนตอบในประเด็นต่อไปน้ี 

• ส่ิงท่ีนกัเรียนเห็นคืออะไร 
• นกัเรียนเคยเห็นส่ิงน้ีมาก่อนหรือไม่ 
• นกัเรียนเคยเห็นน้ีส่ิงท่ีไหน 
• ส่ิงน้ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร 

 กิจกรรมพฒันา 

• แสงเงาเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร 
• วิเคราะห์องคป์ระกอบของแสงเงา 
• ฝึกวาดภาพโดยใชแ้สงเงา และน ้าหนกั ในรูปทรงเรขาคณิต 

 กิจกรรมรวบยอด 

• วาดภาพทิวทศัน์ โดยใชแ้สงเงา น ้าหนกัและสีใหถู้กตอ้ง 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี   เร่ือง   สนุกกบังานศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เวลา     ชัว่โมง 

ผูส้อน นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
  

 

มาตรฐาน  ศ 1.1สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก   ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 



 

ตัวชี้วัดช้ันปี    
 1. ป 6 / 3  สร้างงานทศันศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใชห้ลกัการของแสงเงาและ
น ้าหนกั 

 2. ป 6 /7  สร้างงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือ
เร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

สาระส าคัญ     
 การใชแ้สงเงาและน ้าหนกั  ท าใหเ้กิดงานทศันศิลป์ใน รูป แบบ 2 มติ 3 มิติ และสามารถน าสร้าง
งานเป็นแผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบได ้

เป้าหมาย 

1. ดา้นความรู้ 
• หลกัการวาดภาพโดยใชแ้สงเงาและน ้าหนกั 
• วิธีการสร้างงานทศันศิลป์ รูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ 
2. ดา้นทกัษะกระบวนการ การปฏิบติัได ้
• ฝึกวาดภาพโดยการใชแ้สงเงา และน ้าหนกั 
• ฝึกการสร้างงาน ในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ 

3. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
• มีความคิดสร้างสรรค ์
• มุ่งมัน่ในการท างาน 

4. ดา้นความเขา้ใจท่ีฝังแน่น / คงทน ( ความรู้ความเขา้ใจท่ีฝังแน่นมิรู้ลืมจนสามารถน าความรู้ไป
พฒันาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น การน าความรู้ไปใช ้) 
ชิ้นงานหรือภาระงาน ( ท่ีแสดงวา่บรรลุตามเป้าหมายบอกไดว้า่งานใดบรรลุเป้าหมายใด ) 

• ภาพวาดโดยการใชแ้สงเงา และน ้าหนกั 
• งานทศันศิลป์ในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน  

แบบประเมินการตรวจผลงาน 

รายการ
ประเมิน 

คุณภาพ 

4 ( ดีมาก ) 3 ( ดี ) 2 ( พอใช้ ) 1 ( ปรับปรุง ) 

 เน้ือหา
ถูกตอ้ง 
ชดัเจน 

มีความถูกตอ้ง
ทั้งหมด 

มีความถูกตอ้งเกือบ
ทั้งหมด 

มีความถูกตอ้ง
เลก็นอ้ย 

ไม่มีความถูกตอ้ง 



 ตรง
ประเด็น 

ไดส้าระตรงประเด็น
ทั้งหมด 

ไดส้าระบาง
ประเด็น 

ไม่ตรงประเด็น เขียนไม่ได ้

ใช้
ประโยชน์
ได ้

ผลงานส่ือ
ความหมายไดดี้และ
น าไปใชไ้ดจ้ริงเป็น
ส่วนใหญ่ 

ผลงานส่ือ
ความหมายไดดี้และ
น าไปใชไ้ดจ้ริง
บางส่วน 

ผลงานส่ือ
ความหมายไดไ้ม่ดี
และน าไปใชไ้ด้
บางส่วนจริง 

ผลงานส่ือ
ความหมายไดไ้ม่ดี
และน าไปใชจ้ริง
ไม่ได ้

 การ
น าเสนอ  

ชดัเจน 

เขา้ใจง่าย 

ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

ชดัเจน 

เขา้ใจง่าย 

ถูกตอ้งเป็นบางส่วน 

ไม่ชดัเจน 

เขา้ใจยาก 

ถูกตอ้งเป็นบางส่วน 

ไม่ชดัเจน 

เขา้ใจยาก 

ไม่ถูกตอ้ง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 

• น าภาพวาดใหน้กัเรียนวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปน้ี 

• ภาพวาดถูกตอ้งตามหลกัการวาดภาพหรือไม่ เพราะเหตุใด 
• วิธีการแกไ้ข 

 กิจกรรมพฒันา 

• ศึกษาวิธีการวาดภาพโดยการใชแ้สงเงา และน ้าหนกั 
• ฝึกวิธีการวาดภาพโดยการใชแ้สงเงา และน ้าหนกั 
• สร้างงานในรูปแบบ 2 มิติ 3มิติ 

 กิจกรรมรวบยอด 

• สร้างหนงัสือนิทานคุณธรรม 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  การรับรู้และประทับใจในความงาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  เวลา  4  ช่ัวโมง 

ผู้สอนนางสาวนิธิยา  ทับเปลีย่น  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

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

............................................. 
มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์  

                              วิพากษว์ิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อยา่ง   

                              อิสระช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ตัวชี้วัดช้ันปี 



1.   ม.3/1 บรรยายส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ และหลกัการออกแบบ 

2.  ม.3/2 ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  ของศิลปินในการสร้างงาน ทศันศิลป์ 

สาระส าคัญ 

 ในชีวิตคนเรานั้น  แทจ้ริงมีเร่ืองศิลปะเขา้มาเก่ียวขอ้งตลอดเวลา  ไม่วา่จะเป็นการศึกษาเล่าเรียน
หรือการท างานประกอบอาชีพอ่ืนใดก็ตาม  และแมใ้นยามวา่งหรือพกัผอ่นมนุษยใ์ชห้ลกัเกณฑค์วามงาม
ดา้นศิลปะสร้างสรรคเ์พื่อให้เกิดประโยชน์  เกิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตเสมอ  หลกัการและเกณฑแ์ห่ง
ความงามท่ีวา่นั้นก็คือหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ซ่ึงไดแ้ก่  ความสมดุลในลกัษณะต่าง ๆความเป็น
เอกภาพหรือความเป็นหน่ึงเดียว  และความมีจุดเด่นหรือความประทบัใจ 

เป้าหมาย 

 1.  ด้านความรู้ 

  -   บอกความหมายและประโยชน์งานศิลปะกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  -  บอกความหมายเทคนิควิธีการการสร้างสรรคง์านศิลปะ 

 2. ด้านทักษะกระบวนการ  การปฏิบัติได้ 

  -  การสร้างสรรคง์านศิลปะ 

  -  รู้จกัสังเกตส่ิงแวดลอ้ม 

  -  สมารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 3.  ด้านคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

  -  ขยนั 

  -  ประหยดั 

  -  มีวินยั 

  -  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

  -  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

4.  ด้านความเข้าใจท่ีฝังแน่น/คงทน(ความรู้ความเข้าใจท่ีฝังแน่นไม่รู้ลืมจนสามารถน าความรู้ไป
พฒันาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน)  การน าความรู้ไปใช้ 

นกัเรียนน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัจนเกิดเป็นอาชีพ 

ชิ้นงานหรือภาระงาน  (  ท่ีแสดงว่าบรรลุตามเป้าหมายบอกได้ว่างานใดบรรลุเป้าหมายใด) 
การวาดภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีประทบัใจ 

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน(ชิ้นงานท่ีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์) 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 



การจดัองคป์ระกอบของภาพ 
    

ความคิดสร้างสรรค ์
    

ความคิดประณีตสวยงาม 
    

น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
    

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 กจิกรรมน าสู่การเรียน 

• เล่าความเป็นมา 
• ภาพตวัอยา่ง 

กจิกรรมพฒันา 

• บอกความหมายของหลกัทศันธาตุ 
• เล่าประสบการณ์ความประทบัใจในสถานท่ีต่าง ๆ 
• ฝึกวาดภาพ 

กิจกรรมรวมยอด 

• วาดภาพส่ิงท่ีประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์หลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
ร ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ีร.ร.เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก   ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1. อภิปราย
เก่ียวกบั
รูปร่าง
ลกัษณะ  แ
ละขนาด
ของส่ิงต่าง 
ๆ รอบตวั 
ในธรรมชาติ
และส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้าง
ขึ้น  

   อภิปรา
ย 

• งาน
ทศันศิล
ป์ใน 

ชีวิตประจ าวั
น 

   ส่ิงก่อสร้า
งท่ีส าคญั
ภายใน 

ใฝ่เรียนรู้ 

รักษา
ส่ิงแวดลอ้

ม 

ความสามาร
ถในการคิด 

5 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์ 
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด

2. บอก
ความรู้สึกท่ี
มีต่อ
ธรรมชาติ 
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั  

   บอก    ความส าคั
ญของงาน
ทศันศิลป์ใน
ชีวิต 
ประจ าวนั 

ใฝ่เรียนรู้ 

รักษา
ส่ิงแวดลอ้

ม  

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

5 



ความรู้สึก   ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
ร ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ีร.ร.เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า  

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก   ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3. มีทกัษะ
พื้นฐานใน
การใช้
วสัดุ  อุปกร
ณ์สร้างงาน
ทศันศิลป์ 

  ฝึก   ท่ีมาของ
งาน
ทศันศิลป์
ใน
ทอ้งถ่ิน     

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการคิด 

7 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 

4. สร้าง
งาน
ทศันศิลป์
โดยการ
ทดลองใชสี้ 

   ฝึก  

 วสั
ดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการ
สร้างงาน

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการคิด 

7 



วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก   ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

ดว้ยเทคนิค
ง่าย ๆ 

ทศันศิลป์
ในทอ้งถ่ิน 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
าร ส่ิงท่ี

ต้องปฏิบัติ
ให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ีร.ร.
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า  

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก   ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

5. วาด
ภาพระบาย
สีภาพ
ธรรมชาติ 
ตาม
ความรู้สึก
ของตนเอง 

   ฝึก • การวาดภาพ
ระบายสีตาม
ความรู้สึก  ข
องตนเอง 

     การวาดภาพ
ระบายสีตาม
ความรู้สึกของ
ตนเองเร่ืองป่า
ชายเลน 

มุ่งมัน่ใน
การ
ท างาน  

ความสามา
รถในการ

คิด 

6 



และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.2 

  

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินภูมิ
ปัญญาไทย และ
สากล 

1.  ระบุงาน
ทศันศิลป์ใน 

    ชีวิตประจ า
วนั  

  ระบุ     งานทศันศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

มีวินยั  ความสามา
รถในการ

คิด 

10 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
าร ส่ิงท่ี

ต้องปฏิบัติ
ให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ีร.ร.
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า  

มาตรฐาน ศ 2.1   

เขา้ใจและแสดงออก
ทางดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์  วิพากษว์ิจา

1. รู้วา่ส่ิง
ต่าง ๆ 
สามารถ 
    ก่อก าเ

  ฝึก   การ
ก าเนิดของเสียง 

• เสียงจาก
ธรรมชา
ติ 

มีวินยั  ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

2 



รณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระ 

นิดเสียงท่ี
แตกต่างกนั  

• แหล่งก าเ
นิดของ
เสียง 

• สีสันของ
เสียง 

มาตรฐาน ศ 2.1  

เขา้ใจและแสดงออก
ทางดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์คุณค่า 
ดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
ต่อดนตรีอยา่งอิสระ 

2..บอก
ลกัษณะ
ของเสียง
ดงั- 
    เบา 
และความ
ชา้- เร็วของ 
    จงัหวะ 

   บอก   ระดบั
เสียงดงั-เบา  
     (Dynamic) 

   อตัรา
ความเร็วของ   
    จงัหวะTempo 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

2 

มาตรฐาน ศ 2.1   

เขา้ใจและแสดงออก
ทางดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
ต่อดนตรีอยา่งอิสระ  

3.ท่องบท
กลอน ร้อง
เพลง    
   ง่าย ๆ  

ฝึก   การอ่าน
บทกลอน 

     ประกอบ
จงัหวะ 

  การร้อง
เพลง 
      ประกอบ
จงัหวะ 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน 

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
ร ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ีร.ร.เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า  

มาตรฐาน ศ 
2.1   

เขา้ใจและ
แสดงออก

4. มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม

ฝึก   กิจกรรม
ดนตรี 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 



ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ  

ดนตรี 
   อยา่ง
สนุกสนาน  

• การร้อง
เพลง 

• การเคาะ
จงัหวะ 

• การ
เคล่ือนไห
ว 

ประกอบบทเพลง  

ตามความดงั- เบา
ของบทเพลง ตาม
ความชา้เร็วของ
จงัหวะ 

มาตรฐาน ศ 
2.1  

 เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ   

5. บอก
ความ
เก่ียวขอ้งของ
เพลง 
    ท่ีใชใ้น
ชีวิตประจ าวั
น  

 บอก   เพลงท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั 

-      เพลง
กล่อมเด็ก 

• บทเพล
ประกอบ 

การละเล่นเพลง
ส าคญั (เพลงชาติ
ไทย     เพลง
สรรเสริญพระ
บารมี )  

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/

กระบวนการ 
ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ท่ีร.ร.เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
2.2    
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

ภูมิปัญญาไทย
และสากล  

1. เล่าถึง
เพลงใน
ทอ้งถ่ิน  

เล่า   ท่ีมา
ของบทเพลง
ในทอ้งถ่ิน 

 อยู่
อยา่ง
พอเพียง 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

3 

มาตรฐาน ศ 
2.2    
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

ภูมิปัญญาไทย
และสากล  

2. ระบุ
ส่ิงท่ีช่ืนชอบ
ในดนตรี 
     ทอ้งถ่ิน  

ระบุ • ความ
น่าสนใจ 

ของบทเพลง
ในทอ้งถ่ิน 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการคิด 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
ร ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ีร.ร.เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1 เ 
ขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

1. เลียนแบบ
การ
เคล่ือนไห
ว  

 ฝึก   การ
เคล่ือนไหวลกัษณะ 
     ต่าง ๆ  

• การเลียนแบ 
ธรรมชาติการ
เลียนแบบคน 
สัตว ์ ส่ิงของ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการคิด 

10 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์

2. แสดง
ท่าทางง่าย ๆ 
เพื่อส่ือ 
    ความหมา
ย แทนค าพูด 

ฝึก   การใชภ้าษา
ท่า และการ 
     ประดิษฐ์  ท่า
ประกอบ 

     เพลง 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการคิด 

3 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด 
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

  การแสดง
ประกอบเพลง 
      ท่ี
เก่ียวกบั     ธรรมชา
ติ 
      สัตว ์

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวน
การ ส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะท่ี
พงึประสงค์/
ท่ีร.ร.เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 

3. บอกส่ิงท่ี
ตนเองชอบ
จากการดู 
    หรือการ
แสดง 

บอก    การเป็น
ผูช้มท่ีดี 

   ชมการ
แสดง              
“ ร ามอญ ” 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

2 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

1. ระบุ 
และเล่น
การละเล่น
ของ 
    เด็กไทย
   

ระบุ    การละเล่นของ
เด็กไทยมอญซ่อนผา้ 

• วิธีการเล่น 
               กติกา 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการคิด 

5 

 
 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ 
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะท่ี
พงึประสงค์/
ท่ีร.ร.เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 3.2  
เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งนาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ท่ี
เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิปัญญา
ไทยและสากล 

     

2.บอก
ส่ิงท่ี
ตนเอง
ชอบใน
การ 
   แสดง
นาฏศิลป์  

บอก  

 ก
ารแสดง
นาฏศิลป์ 

มุ่งมัน่ในการ
ท างาน 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน

1. บรรยาย
รูปร่าง 
รูปทรงท่ี 

บรรยาย • รูปร่าง 
รูปทรงท่ี
พบใน

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

2 



ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
  

    พบใน
ธรรม ชาติ
และส่ิง 

    แวดลอ้ม 

ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ 
ท่ี ร.ร. 

เน้น/เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ตาม

2. ระบุทศัน
ธาตุท่ีอยูใ่น 

    ส่ิงแวดลอ้ม
และ งาน   

    ทศันศิลป์ 

ระบุ • ทศันธาตุท่ี
อยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้ม
และงาน
ทศันศิลป์ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

2 



จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ 

วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่ง
อิสระ   ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
 
  

โดยเนน้เร่ือง 
    เส้น สี 
รูปร่าง และ
รูปทรง 

โดยเนน้
เร่ืองเส้น สี 
รูปร่าง และ
รูปทรง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ

3. . 

สร้างสรรค์
งาน
ทศันศิลป์

ฝึก • งาน
ทศันศิลป์
ต่าง ๆโดย
ใชท้ศัน

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ 

ในการคิด 

3 



ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ  
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
  

ต่าง ๆโดย
ใชท้ศันธาตุ
ท่ีเนน้เส้น 
รูปร่าง 

ธาตุท่ีเนน้
เส้น 
รูปร่าง 

 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ 
ท่ี ร.ร. 

เน้น/เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1 

สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ตาม
จินตนาการ 
และความคิด

4. มีทกัษะ
พื้นฐานใน
การใช ้

   วสัดุ 
อุปกรณ์ 
สร้างงาน 

ฝึก • การใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ สร้าง
งาน
ทศันศิลป์    

3 มิติ 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามาร
ถในการคิด 

6 



สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระ  
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
  

   ทศันศิล
ป์ 3 มิติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

 มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด

5. สร้าง
ภาพปะ
ติดโดย
การ 
   ตดั
หรือฉีก
กระดาษ 

ฝึก • ภาพปะติด
โดยการ
ตดัหรือ
ฉีก
กระดาษ 

•  การสร้าง
ภาพบา้น
หรือ
โรงเรียน
โดยการ

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ในการคิด 

8 



ต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ  
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
  

ปะติดดว้ย
กระดาษ 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ  
ช่ืนชม และ

6.วาดภาพ
เพื่อ
ถ่ายทอด 
   เร่ืองราว
เก่ียวกบั
ครอบครัว 
   ของ
ตนเองและ
เพื่อนบา้น 

ฝึก • วาด
ภาพถ่าย
ทอด
ความคิด 
ความรู้สึก
จาก
เหตุการณ์
ชีวิตจริง 
โดยใชเ้ส้น 
รูปร่าง 
รูปทรง สี
และพื้นผิว 

มีความ
มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด  

3 



ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ  
ช่ืนชม และ

7. เลือก
งาน
ทศันศิลป์ 
และ 
   บรรยาย
ถึงส่ิงท่ี
มองเห็น  

   รวมถึง
เน้ือหา
เร่ืองราว 

บรรยาย • เน้ือหา
เร่ืองราว
ของงาน
ทศันศิลป์ 

มีความ
มุ่งมัน่ในการ

ท างาน 

 
2 



ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

ตาม
จินตนาการ 
และ 
ความคิด
สร้างสรรค ์ 

วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์ 

คุณค่างาน
ทศันศิลป์  

ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด 

ต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ  
ช่ืนชม และ

8. 

สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ 

   เป็น
รูปแบบงาน
โครงสร้าง 
   เคล่ือนไหว 

ฝึก งาน
ทศันศิลป์
เป็นรูปแบบ
งาน
โครงสร้าง
เคล่ือนไหว
จากวสัดุ 
ท่ีหาไดใ้น
ทอ้งถ่ิน  

มีความ
มุ่งมัน่ในการ

ท างาน 

มี
ความสามารถ
ในการคิด  

5 



ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ 
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.2  
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
งานทศันศิลป์
ท่ีเป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย 
และสากล 

1. บอก
ความส าคญัของ
งาน 

    ทศันศิลป์ท่ี
พบเห็นใน 

    ชีวิตประจ าว ั
น 

บอก • ความส าคั
ญของงาน
ทศันศิลป์
ในชีวิต 
ประจ าวนั 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 



มาตรฐาน ศ 
1.2  

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
งานทศันศิลป์
ท่ีเป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญา ไทย 
และสากล  

2.อภิปราย
เก่ียวกบังาน 

   ทศันศิลป์
ประเภทต่าง ๆ  

   ในทอ้งถ่ินโดย
เนน้ถึง 
   วิธีการสร้าง
งานและ วสัดุ 
   อุปกรณ์ ท่ีใช ้

อภิปราย • งาน
ทศันศิลป์
ในทอ้งถ่ิน 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการคิด 

3 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ 
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.1  

เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง

1. จ าแนก
แหล่งก าเนิ
ด ของ 
    เสียงท่ี
ไดย้นิ 

จ าแนก • สีสันของเสียง
เคร่ืองดนตรี 

• สีสันของเสียง
มนุษย ์

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

5 



สร้างสรรค์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์
วิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรี อยา่ง
อริสระช่ืนชม
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  
มาตรฐาน ศ 
2.1  

เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์
วิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรี อยา่ง
อริสระช่ืนชม
และ

2. จ าแนก
คุณสมบติั
ของเสียง  
    สูง- ต ่า 
,  ดงั-เบา 
ยาว-สั้น  

   ของ
ดนตรี 

จ าแนก • การฝึกโสต
ประสาท การ
จ าแนก
เสียง           สู
ง-ต ่า  ดงั-เบา 
ยาว-สั้น 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการคิด 

5 



ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
2.1 

 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์วิจารณ์ 
คุณค่า 

ดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรี อยา่งอริ
สระช่ืนชมและ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3. เคาะ
จงัหวะหรือ 
   เคล่ือนไหว
ร่างกาย  

   ให้
สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา       
   ของเพลง 

ฝึก • การ
เคล่ือนไหว
ประกอบ
เน้ือหาใน
บทเพลง 

•   การเล่น
เคร่ือง
ดนตรี
ประกอบ
เพลง 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

3 



มาตรฐาน ศ 
2.1  

เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์วิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรี อยา่งอริ
สระช่ืนชมและ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  

4. ร้องเพลง
ง่าย ๆ ท่ี 

   เหมาะสม
กบัวยั 

ฝึก • การขบั
ร้อง
เพลง 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

ความสามารถ
ในการ
แกปั้ญหา 

2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ 
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.1  

เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

5. บอก
ความหมาย
และ 
   ความส าคั
ญ ของเพลง
ท่ี 

   ไดย้นิ 

บอก • ความหมาย
และ
ความส าคญั
ของ
เพลง         
    

• เพลงปลุกใจ 
เพลงสอนใจ 

มุ่งมัน่ใน
การ
ท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด 

2 



วิจารณ์ 
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรี อยา่ง
อริสระช่ืน
ชมและ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
2.2  
เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็น คุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

1. บอก
ความสัมพนั
ธ์ของ 
    เสียง
ร้อง  เสียง
เคร่ือง ๆ  
    ดนตรีใน
เพลงทอ้งถ่ิน 
โดย 
    ใชค้  าง่าย 

บอก • บทเพลงใน
ทอ้งถ่ิน 

• ลกัษณะของ
เสียงร้องใน
บทเพลง
ลกัษณะของ
เสียงเคร่ือง
ดนตรีท่ีใช ้ใน
บทเพลง 

มุ่งมัน่ใน
การ
ท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

3 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
2.2  
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

2. แสดง
และเขา้
ร่วม
กิจกรรม 

    ทาง
ดนตรีใน
ทอ้งถ่ิน 

. ฝึก • กิจกรรม
ดนตรีใน
โอกาส
พิเศษ  

- ดนตรีกบั
โอกาส
ส าคญัใน
โรงเรียน
ดนตรีกบัวนั
ส าคญัของ
ชาติ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

2 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง

1 .

เคล่ือนไหว
ขณะอยูก่บั
ท่ี 

   และ
เคล่ือนท่ี 

ฝึก • การ
เคล่ือนไหว
อยา่งมี
รูปแบบ 

-  การนัง่ 

-  การยืน 

-  การเดิน 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

1 



อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ 
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน

2  แสดงการ
เคล่ือนไหวท่ี 

   สะทอ้น
อารมณ์ของ
ตนเอง 
   อยา่งอิสระ 

ฝึก • การประดิษฐ์ 
ท่าจากการ
เคล่ือนไหว
อย่างมีรูปแบบ
เพลงที่
เกีย่วกบั
ส่ิงแวดล้อม
(เพลง
สมุทรปราการ
) 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

มี
ความสามาร
ถทางการคิด 

2 



ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

3  แสดง
ท่าทางเพื่อส่ือ 
   ความหมา
ยแทนค าพูด 

ฝึก • การประดิษฐ์
ท่าจากการ
เคล่ือนไหว
อย่างมีรูปแบบ
เพลงที่
เกีย่วกบั
ส่ิงแวดล้อม 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

มี
ความสามาร
ถทางการคิด 

1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

4  แสดง
ท่าทาง

ฝึก • การ
เคล่ือนไหว

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

1 



เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ประกอบ 

   จงัหวะ
อยา่ง
สร้างสรรค ์

อย่างมี
รูปแบบ 

-  การนัง่ 

-  การยืน 

-  การเดิน 

-  เพลง
สมุทรปราการ 

ความสามารถ
ในการคิด 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ า
ประจ าวนั 

5  ระบุ
มารยาทใน
การชมการ 
   แสดง 

ระบุ • การประดิษฐ์
ท่าจากการ
เคล่ือนไหว
อยา่งมี
รูปแบบเพลง
ท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

• ร ามอญร่อน
สะบา้   

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

มี
ความสามารถ
ทางการคิด 

2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฎศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

1 ระบุ
การละเล่น
พื้นบา้น 

ระบุ • การ
เคล่ือนไหว
อยา่งมี
รูปแบบ 

-  การนัง่ 

-  การยืน 

-  การเดิน 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

5 

มาตรฐาน ศ 
3.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฎศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ

2  เช่ือมโยง
ส่ิงท่ีพบเห็น
ใน 

   การละเล่น
พื้นบา้น 

   กบัส่ิงท่ี
พบเห็นใน
การ 
   ด ารงชีวิต
ของคนไทย 

เช่ือมโยง • ท่ีมาของ
การละเล่น
พื้นบา้น 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

ความสามารถ 

ในการคิด 

3 



ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 3.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนาฎศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและ
สากล  

3  ระบุส่ิงท่ี
ช่ืนชอบและ 
   ภาคภูมิใจ
ใน
การละเล่น 

   พื้นบา้น 

ระบุ การละเล่น
พื้นบา้น 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

2 

 
 
 
 
 
 



 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1. บรรยาย 
รูปร่าง  
    รูปทรงใน
ธรรมชาติ 

    ส่ิงแวดลอ้
ม และงาน 

     ทศันศิลป์ 

บรรยาย • รูปร่าง 
รูปทรง 
เรขาคณิต 
รูปร่าง
รูปทรง
อิสระใน
ธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้
มและงาน
ทศันศิลป์ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

2 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด

2. ระบุ 
วสัดุ  อุปกรณ์
ท่ี 

   ใชส้ร้าง
ผลงาน เม่ือ 

ระบุ   วสัดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้
สร้างงาน
ทศันศิลป์
ประเภทงาน

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการคิด 

3 



สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

   ชมงาน
ทศันศิลป์ 

วาด งานป้ัน 
งานพิมพภ์าพ 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด

3. จ าแนก
ทศันธาตุของ 
   ส่ิงต่าง 
ๆ  ใน
ธรรมชาติ 

   ส่ิงแวดลอ้ม
และงาน 

   ทศันศิลป์ 
โดยเนน้ 

   เร่ืองเส้น สี 
รูปร่าง  

จ าแนก • เส้น สี 
รูปร่าง 
รูปทรง 
พื้นผิว ใน
ธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม
และงาน
ทศันศิลป์   

  

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการคิด 

2 



ความรู้สึก  ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

   รูปทรง  แ
ละพื้นผิว 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

4. วาดภาพ 
ระบายสี 

    ส่ิงของ
รอบตวั 

ฝึก • การวาดภาพ
ระบายสี 
ส่ิงของ
รอบตวั   ด้
วยสีเทียน  

ดินสอสี  

มีความคิด
สร้างสรร

ค์ 

ความสามาร
ถในการคิด 

3 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวน
การส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์
/ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 



มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ควา
มคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

5. มี
ทกัษะ
พื้นฐาน 
ใน 

   การใช้
วสัดุ
อุปกรณ์ 

   สร้างส
รรคง์าน
ป้ัน 

ฝึก • การใชว้สัดุอุปกรณ์ใน
งานป้ัน 

มี
ความคิด
สร้างสร
รค์ 

ความสาม
ารถในการ

คิด 

9 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด

6. วาด
ภาพถ่าย
ทอด 
   ความคิ
ด
ความรู้สึก 
   จาก
เหตุการณ์
ชีวิต 

   จริง 
โดยใชเ้ส้น  

   รูปร่าง 

ฝึก • การใช้
เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  
สี  และพื้นผิว วาด
ภาพถ่ายทอด  ความคิด
ความรู้สึก 

• การวาดภาพถ่ายทอด
ความคิดในภาวะโลก
ร้อน  ดว้ย
เส้น  รูปร่าง  รูปทรง
และผิว 

มีความ
มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน 

ความสาม
ารถในการ
ส่ือสาร 

ความสาม
ารถในการ

คิด 

2 



ความรู้สึก  ควา
มคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

รูปทรง สี 
และ 
   พื้นผิว 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

7. 

บรรยาย
เหตุผล
และ 
   วิธีกา
รในการ
สร้าง 
   งาน
ทศันศิล
ป์ โดย 
   เนน้
ถึง
เทคนิค
และ 
   วสัดุ 
อุปกรณ์ 

บรรยาย • วสัดุ  อุปกร
ณ์ เทคนิค
วิธีการในการ
สร้างงาน
ทศันศิลป์ 

มีความ
มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด 

2 



มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

8. ระบุ
ส่ิงท่ีช่ืน
ชมและ 
   ส่ิงท่ี
ควร
ปรับปรุง
ใน 

   งาน
ทศันศิล
ป์ของ 
   ตนเอ
ง 

ระบุ • การแสดง
ความคิดเห็น
ในงาน
ทศันศิลป์ของ
ตนเอง 

มีความ
มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด 

5 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์

9. ระบุ และจดั
กลุ่มของ 
   ภาพตามทศัน
ธาตุท่ี 

   เนน้ในงาน
ทศันศิลป์ 

   นั้น ๆ   

ระบุ และ
จดักลุ่ม 

• การจดักลุ่มของ
ภาพตามทศัน
ธาตุ 

มีความ
มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน 

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

ความสามา
รถในการ

คิด 

2 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ควา
มคดิต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ควา
มคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

10.บรรยาย
ลกัษณะ 
    รูปร่าง 
รูปทรง           
     

    ในงานการ
ออกแบบ 

    ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี
ในบา้น 

    และ
โรงเรียน     

บรรยาย • รูปร่าง  รูปทรง
  ในงาน
ออกแบบ 

มีความ
มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน 

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

ความสามา
รถในการ

คิด 

2 



 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล  

1.  เล่าถึง
ท่ีมาของงาน 

    ทศันศิลป์
ในทอ้งถ่ิน 

เล่า • ท่ีมาของ
งาน
ทศันศิลป์
ใน 

ทอ้งถ่ิน  

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการส่ือสาร  

3 

มาตรฐาน ศ 
1.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น

2.อธิบาย
เก่ียวกบัวสัดุ 
   อุปกรณ์
และวิธีการ 
   สร้างงาน
ทศันศิลป์ใน 

   ทอ้งถ่ิน  

อธิบาย • วสัดุ 
อุปกรณ์ 
และ
วิธีการ 

สร้างงาน
ทศันศิลป์ใน
ทอ้งถ่ิน 

มีความ
มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

5 



มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล  

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน

1. ระบุรูปร่าง
ลกัษณะ 
    ของเคร่ือง
ดนตรี ท่ี 

    เห็นและได้
ยนิใน 

    ชีวิตประจ าว ั
น 

ระบุ • รูปร่าง
ลกัษณะ
ของเคร่ือง
ดนตรี 

   เสียงของ
เคร่ืองดนตรี 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

2 



ชีวิตประจ าวั
น  
มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ  

     

2.ใชรู้ปภาพหรือ 
   สัญลกัษณ์
แทนเสียง  
   และจงัหวะ
เคาะ  

ฝึก   สัญลกัษณ์แทน
คุณสมบติัของ
เสียง (สูง-
ต ่า  ดงั-เบา 
ยาว-สั้น) 
 

 สัญลกั
ษณ์แทน
รูปแบบ 

     จงัหวะ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการคิด  

3 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์

3.บอก
บทบาท
หนา้ท่ี 

   ของ
เพลงท่ี
ไดย้นิ  

บอก   บทบาท
หนา้ท่ีของบท
เพลงส าคญั 

• เพลงชาติ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

3 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั  

• เพลง
สรรเสริญ
พระบารมี 

• เพลง
ประจ า
โรงเรียน 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ  

     

4.ขบั
ร้องและ
บรรเลง 
   ดนตรี
ง่าย ๆ  

ฝึก   การขบั
ร้องเด่ียวและหมู่ 
   การบรรเลง
เคร่ืองดนตรี
ประกอบเพลง 

          ใฝ่
เรียนรู้ 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการ
แกปั้ญหา  

2 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/

กระบวนกา
ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  

5.

เคล่ือนไหว
ท่าทาง 
   สอดคลอ้
งกบัอารมณ์ 

   ของเพลง
ท่ีฟัง  

ฝึก   การเคล่ือนไหว
ตามอารมณ์ 

   ของบทเพลง 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด  

2 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ

6.แสดง
ความคิดเห็น 

   เก่ียวกบั
เสียงดนตรี  
   เสียงขบั
ร้องของ 
   ตนเอง
และผูอ่ื้น  

แสดงความ
คิดเห็น 

  การแสดง
ความคิดเห็น 

     เก่ียวกบัเสียง
ร้องและ 
     เสียงดนตรี 

• คุณภาพ
เสียงร้อง 

• คุณภาพ
เสียงดนต
รี 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการคิด  

1 



ดนตรีอยา่ง
อิสระ   

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ  
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

7.น าดนตรีไปใช้
ใน 

   ชีวิตประจ าวนั
หรือ 
   โอกาสต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่ง 
   เหมาะสม  

ฝึก   การใช้
ดนตรีในโอกาส 

    พิเศษ 

• ดนตรี
ในงาน
ร่ืนเริง 
ดนตรี
ในการ
ฉลอง
วนั 

ส าคญั
ของชาติ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

2 



มาตรฐาน ศ 
2.2 

 เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

ภูมิปัญญา
ไทยและ
สากล 

1. ระบุลกัษณะ
เด่นและ 
    เอกลกัษณ์
ของดนตรี 
    ในทอ้งถ่ิน 

ระบุ  

 เอกลกั
ษณ์ของดนตรี
ใน 

     ทอ้งถ่ิน 

• ลกัษณ
ะเสียง
ร้อง
ของ
ดนตรี
ใน
ทอ้งถ่ิน 

• ภาษา
และ
เน้ือหา
ในบท
ร้อง
ของ
ดนตรี
ใน
ทอ้งถ่ิน 

• เคร่ือง
ดนตรี
และวง
ดนตรี
ใน
ทอ้งถ่ิน 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

3 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



ปฏิบัติให้
ได้ 

เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
2.2  

เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

  

2.ระบุ
ความส าคญั
และ 
    ประโยชน์
ของดนตรี 
    ต่อการ
ด าเนินชีวิต 

     ของคนใน
ทอ้งถ่ิน  

ระบุ   ดนตรีกบั
การด าเนินชีวิต 

    ในทอ้งถ่ิน 

• ดนตรีใน
ชีวิตประจ า
วนั 

• ดนตรีใน
วาระส าคญั 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

2 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 

1.สร้างสรรค์
การ 
   เคล่ือนไหว
ใน 

   รูปแบบ
ต่าง ๆ ใน 

    สถานการ
ณ์สั้น ๆ   

ฝึก   การ
เคล่ือนไหวใน
รูปแบบ 

     ต่าง ๆ  

• ร าวง
มาตรฐาน 

• เพลงพระ
ราชนิพนธ์ 

• สถานการณ์
สั้น ๆ 
สถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ 

มีความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด  

3 



ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

2. แสดง
ท่าทาง
ประกอบ 

    เพลง
ตามรูปแบบ 

    นาฏศิลป์  

ฝึก   การฝึกภาษาท่า
ส่ืออารมณ์ของ
มนุษย ์ 

  การฝึกนาฎย
ศพัทใ์นส่วนขา 

   เพลงกราว  

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด

ความสามารถ
ในการ
แกปั้ญหา  

2 



มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั  

3. 

เปรียบเทียบ
บทบาท 

   หนา้ท่ี
ของผูแ้สดง 
   และผูช้ม 

เปรียบเทียบ      บทบาท
หนา้ท่ี
ของ         ผู ้
แสดงและ
ผูช้ม 

    หลกัในการ
ชมการแสดง
ร ามอญและร า
มอญร่อน
สะบา้  

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการคิด  

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร

4. มีส่วน
ร่วมใน 

   กิจกรรม
การแสดงท่ี 

   เหมาะสม
กบัวยั  

ฝึก      การมีส่วนร่วม
ในกิจ กรรมการ
แสดงท่ีเหมาะสม
กบัวยั 

• ผูช้ม 

• ผูแ้สดง 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการใช้
ทกัษะชีวิต  

2 



ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

5. บอก
ประโยชน์
ของ 
   การแสดง
นาฏศิลป์   

   ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

บอก • การบูรณาการ
นาฏศิลป์กบั
สาร การเรียนรู้
อ่ืน ๆ       คิด
ภาษาท่าทาง
ประกอบ
เพลงอะเมซ่ิง
สมุทรปราการ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

2 

 



สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.2  
 เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

1. เล่าการ
แสดง 
   นาฏศิลป์ท่ี
เคยเห็นใน 

   ทอ้งถ่ิน 

เล่า • การแสดง
นาฏศิลป์
พื้นบา้น
หรือ
ทอ้งถ่ิน
ของตน 

การเล่นแม่
ง ู

รักความ
เป็นไทย 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

3 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง

2. ระบุส่ิงท่ี
เป็น 

    ลกัษณะ
เด่นและ 
    เอกลกัษณ์
ของการ 
    แสดง
นาฏศิลป์   

ระบุ • ลกัษณะ
เด่นและ
เอกลกัษณ์
ของการ
แสดง
นาฏศิลป์   

รักความ
เป็นไทย 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

3 



วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย
และสากล  

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.2  
 เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย
และสากล  

5. อธิบาย
ความส าคญั 

    ของการ
แสดง 
    นาฏศิลป์ 

อธิบาย •   ท่ีมา
ของการ
แสดง
นาฏศิลป์
ส่ิงท่ี
เคารพ  

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการส่ือสาร  

3 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1

 สร้างสร
รคง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1. เปรียบเทียบ
รูปลกัษณะ 
    ของรูปร่าง 
รูปทรงใน 

    ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม           

     

    และงาน
ทศันศิลป์ 

เปรียบเทีย
บ 

• ลกัษณะ
ของ
รูปร่าง 
รูปทรง 
ใน
ธรรมชา
ติ 
ส่ิงแวดล้
อมและ
งาน
ทศันศิล
ป์ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามา
รถในการ

คิด  

3 

มาตรฐาน ศ 
1.1

 สร้างสร

2. อภิปรายเก่ียวกบั
อิทธิพล 
    ของสีวรรณะอุ่น

อภิปราย • อิทธิพล
ของสี 
วรรณะ

มุ่งมัน่ใน
การ
ท างาน  

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

2 



รคง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ พากษ์
วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

และสี 

   วรรณะเยน็ท่ีมีต่อ
อารมณ์ 

   ของมนุษย ์ 

อุ่น  แล
ะวรรณะ
เย ็

ความสามา
รถในการ

คิด  

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรร
คง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน

3..จ าแนก
ทศันธาตุของ
ส่ิง 
    ต่าง 
ๆ  ใน
ธรรมชาติ 

   ส่ิงแวดลอ้
มและงาน 

   ทศันศิลป์

.จ าแนก • เส้น สี 
รูปร่าง 
รูปทรง
พื้นผิว และ
พื้นท่ีวา่งใน
ธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม
และงาน
ทศันศิลป์ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการคิด  

2 



ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

โดยเนน้เร่ือง 
   เส้น สี 
รูปร่าง 
รูปทรง 
   พื้นผิว 
และพื้นท่ีวา่ง 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรร
คง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4. มีทกัษะ
พื้นฐานใน
การใช ้

   วสัดุ 
อุปกรณ์
สร้างสรรค ์

   งานพิมพ์
ภาพ 

ฝึก • การใช้
วสัดุ  อุปกร
ณ์สร้างงาน
พิมพภ์าพ 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามาร
ถในการคิด  

10 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์

5. มีทกัษะ
พื้นฐานใน
การ 

ฝึก • การใช้
วสัดุ 
อุปกร

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการคิด  

3 



งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

   ใชว้สัดุ
อุปกรณ์ 

   สร้างสรร
คง์านวาด
ภาพ 

   ระบายสี 

ณ์ใน
การวาด
ภาพ
ระบาย
สี 

• วาด
ภาพ
ดอกไม้
ใน
อุทยาน
ดอกไม ้ 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

6. บรรยาย
ลกัษณะของ 
   ภาพโดย
เนน้ เร่ืองการ
จดั 

   ระยะ 
ความลึก 
น ้าหนกั 

   และแสง
เงาในภาพ 

บรรยาย • การจดั
ระยะ
ความ
ลึก
น ้าหนกั
และ
แสงเงา 
ในการ
วาด
ภาพ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

3 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



ปฏิบัติให้
ได้ 

เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรร
คง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

7. วาดภาพ
ระบายสี โดย 
   ใชสี้
วรรณะอุ่น
และสี 

   วรรณะ
เยน็ ถ่ายทอด 

   ความรู้สึก
และ 
   จินตนากา
ร 

ฝึก • การใชสี้
วรรณะอุ่น
และใชสี้
วรรณะเยน็ 
วาดภาพถ่าย
ทอด
ความรู้สึก
และ
จินตนาการ 

• การวาดภาพ
ประเพณีอนั
เป็น
วฒันธรรม
ประจ า
ทอ้งถ่ิน  ดว้
ยวรรณะอุ่น
และสี
วรรณะเยน็ 

มีความคิด
สร้างสรร

ค ์ 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด 

 
  

3 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรร
คง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ

8. 

เปรียบเทียบ
ความคิด 

   ความรู้สึก
ท่ีถ่ายทอด 
   ผา่นงาน
ทศันศิลป์
ของ 
   ตนเอง
และบุคคล
อ่ืน 

เปรียบเทีย
บ 

• ความ
เหมือนและ
ความ
แตกต่างใน
งาน
ทศันศิลป์
ความคิด
ความรู้สึกท่ี
ถ่ายทอดใน
งาน
ทศันศิลป์ 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถในการคิด  

4 



ดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

9. เลือกใช้
วรรณะสีเพื่อ 
   ถ่ายทอด
อารมณ์ 
ความรู้สึก 
   ในการ
สร้างงาน
ทศันศิลป์ 

ฝึก • การ
เลือกใช้
วรรณะสี
เพื่อ
ถ่ายทอด
อารมณ์ 
ความรู้สึก  

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการคิด  

2 

มาตรฐาน ศ 
1.2  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ และ

1.ระบุ และ
อภิปราย
เก่ียวกบังาน 

   ทศันศิลป์ 
ในเหตุการณ์ 

ระบุ และ
อภิปราย 

   งาน
ทศันศิลป์ใน    

     วฒันธรร
มทอ้งถ่ิน  

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด  

4 



วฒันธรรม เห็น
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และ
สากล 

และ 
   งานเฉลิม
ฉลองของ 
   วฒันธรร
มในทอ้งถ่ิน 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.2  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

2.บรรยาย
เก่ียวกบั
งาน
ทศันศิลป์ 
ท่ีมาจาก
วฒันธรรม
ต่าง ๆ 

บรรยาย    งาน
ทศันศิลป์จาก
วฒันธรรมต่าง ๆ 

-     ความหมาย
ของประโยค 
      เพลง 

-    การแบ่ง
ประโยคเพลง 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

4 



มาตรฐาน 
ศ  2.1  เขา้ใจ
และแสดงออก
ทางดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1. บอก
ประโยค
เพลงอยา่ง
ง่าย 

บอก    โครงสร้าง
ของบทเพลง 

   เพลงประจ า
จงัหวดั
สมุทรปราการ  

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

1 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวล
า 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร

2.จ าแนก
ประเภท
ของ 
   เคร่ือง
ดนตรีท่ีใช้
ใน 

   เพลงท่ี
ฟัง 

จ าแนก   ประเภท
ของเคร่ืองดนตรี 

   เสียงของเคร่ือง
ดนตรี 
     แต่ละประเภท 

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการคิด 

3 



ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3. ระบุ
ทิศทางการ 
    เคล่ือน
ท่ีขึ้น – ลง
ง่าย ๆ   

    ของ
ท านอง 
รูปแบบ 

    จงัหวะ
และ
ความเร็ว   
   ของ
จงัหวะใน
เพลงท่ี 

   ฟัง 

ระบุ • การเคล่ือนท่ี
ขึ้น – ลงขอ
ท านอง 

   รูปแบบจงัหวะ
ของ 
    ท านองจงัหวะ 

   ความชา้ – เร็ว
ของจงัหวะ 

  เพลงประจ า
จงัหวดั 

   สมุทรปราการ   
  

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/

กระบวนการ
ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4. อ่าน 

เขียนโนต้
ดนตรี 
   ไทยและ
สากล 

อ่าน เขียน • โนต้ดนตรี
ไทยและสากล 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด 

3 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ

5. ร้อง
เพลงโดย
ใช ้

   ช่วงเสียง
ท่ีเหมาะสม 

   กบั
ตนเอง 

ฝึก • การขบัร้อง
เพลงในบนัได
เสียงท่ี
เหมาะสมกบั 
ตนเอง 

• เพลงประจ า
โรงเรียนและ
เพลงประจ า
จงัหวดั
สมุทรปราการ  

มีความคิด
สร้างสรรค์  

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

2 



ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

6. ใชแ้ละ
เก็บเคร่ือง 
   ดนตรี
อยา่ง
ถูกตอ้ง 
   และ
ปลอดภยั 

ฝึก • การใชแ้ละ
การดูแล
รักษาเคร่ือง
ดนตรี ของ
ตน 

มีวินัย  ความสามารถ
ในการ
แกปั้ญหา 

2 



มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ  ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั
  

7. ระบุวา่
ดนตรี 
   สามารถ
ใชใ้นการ
ส่ือ 
   เร่ืองราว 

ระบุ • ความหมาย
ของเน้ือหา
ในบทเพลง 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

2 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี

ต้องปฏิบัติ
ให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.2  
เขา้ใจ
ความสัมพนั

1. บอกแหล่งท่ีมาและ 
   ความสัมพนัธ์         
     

   ของวิถีชีวิตไทย ท่ี 

บอก • ความสัมพั
นธ์ของวิถี
ชีวิตไทย ท่ี
สะทอ้นใน

รักความ
เป็นไทย  

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

3 



ธ์ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาส
ตร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

   สะทอ้นใน
ดนตรี                
   และเพลงทอ้งถ่ิน 

ดนตรี และ
เพลง
ทอ้งถ่ิน 

•  เพลง
อุทยาน
ดอกไม ้

มาตรฐาน ศ 
2.2  
เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาส
ตร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

ภูมิปัญญา

2. ระบุความส าคญัใน 

   การอนุรักษส่์งเสริม 

   วฒันธรรมทางดนตรี 

ระบุ • การ
อนุรักษ์
ส่งเสริม
วฒันธรรม
ทางดนตรี  

ใฝ่เรียนรู้  ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

2 



ไทยและ
สากล 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1. ระบุ
ทกัษะพื้นฐาน 

   ทาง
นาฏศิลป์และ 
   การละครท่ี
ใชส่ื้อ 
   ความหมาย
และ 
  อารมณ์ 

ระบุ • หลกัและ
วิธีการ
ปฏิบติั
นาฏศิลป์  

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

2 

มาตรฐาน ศ 
3.1  
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง

2. ใชภ้าษา
ท่าและ 
   นาฏยศพัท์
หรือศพัท ์

   ทางการ

ฝึก   การ
ใชภ้าษาท่า
และ  นาฏย
ศพัท์
ประกอบ

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

3 



สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ละครง่าย ๆ  

   ในการ
ถ่ายทอด 
   เร่ืองราว 

เพลงปลุกใจ
และเพลงพระ
ราชนิพนธ์ 
•  การใช้

ศพัท์
ทางการ
ละคร ใน
การ
ถ่ายทอด
เร่ืองราว 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 

3. แสดง
การ 
   เคล่ือนไห
วใน 

   จงัหวะ
ต่าง ๆ ตาม 

   ความคิด
ของตน 

ฝึก • การประดิษฐ์
ท่าทางหรือ ท่าร า
ประกอบจงัหวะ
พื้นเมือง 

• เพลงมอญร่อน

สะบา้            

     

มีความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามาร
ถในการคิด 

3 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

4.แสดง
นาฏศิลป์
เป็น 

   คู่ และ
หมู่ 

ฝึก    การแสดงนาฏศิลป์ 

    ประเภทคู่และหมู่ 
  เพลงมอญดูดาว   

มุ่งมั่นใน
การ
ท างาน  

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

3 

 
 



สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

5.เล่าส่ิงท่ี
ช่ืนชอบใน 

   การ
แสดงโดย
เนน้ 

   จุดส าคญั
ของเร่ือง 
   และ
ลกัษณะเด่น
ของ 
   ตวัละคร 

เล่า  

 จุดส าคั
ญของเร่ืองและ 
     ลกัษณะเด่น 
ของตวั 
     ละคร 

• การแสดง
ละครชาตรี 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

1 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น

1. อธิบาย
ประวติั
ความ 

   เป็นมา
ของ
นาฏศิลป์  

   หรือชุด
การแสดง 
   อยา่งง่าย 
ๆ 

อธิบาย   ความ
เป็นมาของ 
     นาฏศิลป์
หรือชุดการ 
     แสดงอยา่ง
ง่ายๆ             
  

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

2 



มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 3.2  
 เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินภูมิ
ปัญญาไทยและ
สากล 

2. 

เปรียบเทียบ
การ 
   แสดง
นาฏศิลป์กบั 

   การแสดง
ท่ีมาจาก 
   วฒันธรรม
อ่ืน 

เปรียบเทียบ    การ
ชมการ
แสดง  

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการคิด 

1 

มาตรฐาน ศ 3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์และ

3. อธิบาย
ความ  

   ส าคญัของ
การแสดง   
   ความเคารพ

อธิบาย   ความ
เป็นมา
ของ 
นาฏศิลป์ 
การท า

มีวินัย  ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

2 



วฒันธรรม เห็น
คุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินภูมิ
ปัญญาไทยและ
สากล 

ในการ 
   เรียนและ
การ   

   แสดง
นาฏศิลป์ 

ความ
เคารพ
ก่อนเรียน
และก่อน
แสดง 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาส
ตร์และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของ
นาฏศิลป์ท่ี
เป็นมรดก

4. 

ระบุ
เหตุผล
ท่ีควร 
   รักษ
า และ
สืบทอด 

   การ
แสดง
นาฏศิล
ป์ 

ระบุ   เหตุผลท่ีควรรักษา 
และสืบทอดการแสดง
นาฏศิลป์                   

     

  รักความ
เป็นไทย  

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

3 



ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล  

 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ

1. 

บรรยาย
เก่ียวกบั
จงัหวะ
ต าแหน่ง
ของส่ิงต่าง 
ๆ ท่ีปรากฏ
ใน
ส่ิงแวดลอ้
ม และงาน
ทศันศิลป์ 

บรรยาย • จงัหวะ
ต าแหน่ง
ของส่ิงต่าง 
ๆ ท่ีปรากฏ
ใน
ส่ิงแวดลอ้
ม และงาน
ทศันศิลป์ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 



ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

2. 

เปรียบเทีย
บความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
งาน
ทศันศิลป์ 
ท่ี
สร้างสรรค์
ดว้ยวสัดุ
อุปกรณ์
และวิธีการ
ท่ีต่างกนั 

เปรียบเทียบ • ความ
แตกต่าง
ระหวา่ง 
งาน
ทศันศิลป์ 

  

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการคิด 

4 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์

3. วาด
ภาพ โดย
ใชเ้ทคนิค 

   ของ
แสงเงา 
น ้าหนกั  
   และ
วรรณะสี 

ฝึก • แสง
เงา  น ้าหนั
ก และ
วรรณะสี   

มีความคิด
สร้างสรรค ์ 

ความสามาร
ถในการคิด 

8 



คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4. 

สร้างสรรค์
งานป้ัน
จาก  
   ดิน
น ้ามนั 
หรือดิน 

   เหนียว 
โดยเนน้
การ 
   ถ่ายทอ
ด
จินตนากา
ร 

ฝึก • การสร้าง
งานป้ันเพื่อ
ถ่ายทอด
จินตนาการ
ดว้ยการใช้
ดินน ้ามนั
หรือดิน
เหนียว การ
ป้ันภาพการ
เล่นเด็กไทย
ดว้ยดิน
น ้ามนัหรือ
ดินเหนียว 

มีความคิด
สร้างสรรค ์ 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด 

6 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 



มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสร
รคง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

5. 

สร้างสรรค์
งานพิมพ ์

   ภาพ โดย
เนน้ การจดั 

   วาง
ต าแหน่งของ
ส่ิง    
   ต่าง ๆ  ใน
ภาพ 

ฝึก • การจดัภาพใน
งานพิมพภ์าพ 

มีความคิด
สร้างสรร
ค ์ 

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

ความสามา
รถในการ

คิด 

6 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสร
รคง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความ
คิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

6. ระบุปัญหา
ในการจดั 

   องคป์ระกอ
บ ศิลป์ และ 
   การส่ือ
ความหมายใน   

   งาน
ทศันศิลป์ของ
ตนเอง  
   และบอก
วิธีการ 
   ปรับปรุง
งานใหดี้ขึ้น 

ระบุ • การจดั
องคป์ระกอบ
ศิลป์ และการ
ส่ือความหมาย 
ในงาน
ทศันศิลป์  วิธี
การปรับปรุง
งานใหดี้ขึ้น  

ใฝ่เรียนรู้  ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

ความสามา
รถในการ

คิด 

ความสามา
รถในการ
แกปั้ญหา  

4 



และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

7. บรรยาย
ประโยชน์ 
   และ
คุณค่าของ
งาน 

   ทศันศิล
ป์ท่ีมีผลต่อ 
   ชีวิตของ
คนในสังคม 

บรรยาย • ประโยช
น์และ
คุณค่า
ของงาน
ทศันศิลป์ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

3 

มาตรฐาน ศ 
1.2  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่างานทศันศิลป์

1. ระบุ 
และบรรยาย 
   เก่ียวกบั
ลกัษณะ 
   รูปแบบ
ของงาน 

   ทศันศิล
ป์ในแหล่ง 

ระบุ และ
บรรยาย 

• ลกัษณะ
รูปแบบ
ของงาน
ทศันศิลป์ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

3 



ท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และ
สากล 

   เรียนรู้
หรือ
นิทรรศการ 
   ศิลปะ 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.2  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ี
เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

2. อภิปราย
เก่ียวกบังาน 

   ทศันศิลป์ 
ท่ีสะทอ้น 

   วฒันธรรม
และ         
   

   ภูมิปัญญา
ในทอ้งถ่ิน 

อภิปราย • งาน
ทศันศิลป์ท่ี
สะทอ้น
วฒันธรรม
และภูมิ
ปัญญาใน
ทอ้งถ่ิน 

• วาดภาพวิถี
ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด  

4 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  เขา้ใ
จและ
แสดงออกทาง

1. ระบุ
องคป์ระกอบ 

   ดนตรีใน
เพลงท่ีใชใ้น 

ระบุ • การส่ือ
อารมณ์ของ
บทเพลงดว้ย

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

3 



ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

   การส่ือ
อารมณ์ 

องคป์ระกอ
บดนตรี 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ

2. จ าแนก
ลกัษณะของ 
   เสียงขบัร้อง
และเคร่ือง 
   ดนตรีท่ีอยูใ่น
วงดนตรี 
   ประเภท  ต่า
ง ๆ 

จ าแนก • ลกัษณะ
ของเสียง
นกัร้อง
กลุ่ม   ต่าง 
ๆ  

• ลกัษณะ
เสียงของวง
ดนตรี
ประเภท
ต่าง ๆ   

         ใฝ่
เรียนรู้ 

ความสามาร
ถในการคิด  

2 



ดนตรีอยา่ง
อิสระ  

ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ   

ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั  

3. อ่าน เขียน
โนต้ดนตรี 
   ไทยและ
สากล 5 ระดบั 

   เสียง 

อ่าน เขียน • เคร่ืองหมา
ยและ
สัญลกัษณ์
ทางดนตรี 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการคิด  

4 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี

ต้องปฏิบัติ
ให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 



เฉพาะ
วิชา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ า
วนั 

4. ใชเ้คร่ือง
ดนตรี 

    บรรเ
ลงจงัหวะ 
และ    

    ท านอง 

ฝึก • การบรรเลงดว้ยเคร่ือง
ประกอบจงัหวะ 

• การบรรเลงท านองดว้ย
เคร่ืองดนตรี 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามา
รถในการ

คิด  

2 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร

5. ร้อง
เพลงไทย
หรือเพลง 
   สากล
หรือเพลง
ไทย 
   สากล
ท่ี

ฝึก • การร้องเพลงไทย
หรือ  เพลงสากล 

• เพลงลาที
ปากน ้า                 เ
พลง
เจา้พระยา               
เพลงลุ่ม
เจา้พระยา               
    

มุ่งมัน่ใน
การ
ท างาน  

ความสามา
รถในการ

คิด 

ความสามา
รถในการ
แกปั้ญหา  

2 



ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ า
วนั 
 

   

เหมาะสม
กบัวยั 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ

6. ดน้สด
ง่าย ๆ โดย
ใช ้

   ประโยค
เพลงแบบ
ถาม 

   ตอบ 

ฝึก • เพลงต านาน
พระสมุทร
เจดีย ์

• การ
สร้างสรรค์
ประโยค 
เพลง   ถาม-
ตอบ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการคิด  

2 



ดนตรีอยา่ง
อิสระ  

ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ  

ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

7. ใชด้นตรี
ร่วมกบั 

   กิจกรรม
ในการ 
   แสดงออก
ตาม
จินตนาการ 

ฝึก • การบรรเลง
ดนตรี
ประกอบ
กิจกรรม
นาฏศิลป์
และการเล่า
เร่ือง 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการคิด  

2 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



มาตรฐาน ศ 
2.2  
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

ภูมิปัญญาไทย
และสากล  

1. อธิบาย
ความ 
สัมพนัธ์
ระหวา่ง
ดนตรีกบั
ประเพณีใน
วฒันธรรม
ต่าง ๆ 

อธิบาย • ดนตรีกบั
ประเพณี
ใน
วฒันธรรม
ต่าง ๆ 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการส่ือสาร  

2 

มาตรฐาน ศ 
2.2  
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

ภูมิปัญญาไทย
และสากล  

2. อธิบาย
คุณค่าของ
ดนตรีท่ีมา
จาก
วฒันธรรมท่ี
ต่างกนั 

อธิบาย • คุณค่าของ
ดนตรีจาก
แหล่ง
วฒันธรรม 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการส่ือสาร  

3 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/

กระบวนกา
ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

1.บรรยาย
องคป์ระกอ
บ 

   นาฏศิลป์ 

บรรยาย • องคป์ระกอบ
ของนาฏศิลป์ 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

5 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร

2. แสดง
ท่าทาง
ประกอบ 

   เพลงหรือ
เร่ืองราวตาม 

   ความคิด
ของตน 

ฝึก • ท่าทางประกอบ
เพลงหรือ
เร่ืองราวตาม
ความคิดของตน 

เพลงลุ่ม
เจา้พระยา  เพล
งลาทีปากน ้า 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

ความสามาร
ถในการคิด 

  

5 



ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง

3. แสดง
นาฏศิลป์ 
โดย 
   เนน้การใช้
ภาษาท่าและ 
   นาฏยศพัท์
ในการส่ือ 
   ความหมา
ยและการ 
   แสดงออก 

ฝึก • การแสดง
นาฏศิลป์ 

• ร าท
แยมอญ      

   

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

 



อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

4. มีส่วน
ร่วมในกลุ่ม
กบั 

   การเขียน 
เคา้โครง
เร่ือง 
   หรือบท
ละครสั้น ๆ 

ฝึก • องคป์ระกอบ
ของละคร 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถในการคิด  

5 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/

กระบวนการ
ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

5. เปรียบเทียบ
การ 

    แสดง
นาฏศิลป์ชุด 

    ต่าง ๆ 

เปรียบเทียบ • ท่ีมาของ
การแสดง
นาฏศิลป์
ชุด  ต่าง 
ๆ 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการส่ือสาร  

1 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 

6.บอก
ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ 

   จากการ
ชมการ
แสดง 

บอก • ประโยชน์
ท่ีไดรั้บ
จาก การ
ชมการ
แสดง   

• ละคร
ชาตรี 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการส่ือสาร  

1 



และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

1.เปรียบเทียบ
การแสดง 
   ประเภท
ต่าง ๆ  ของ
ไทย  
   ในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

เปรียบเทียบ • การ
แสดง
นาฏศิลป์
ประเภท
ต่าง ๆ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการคิด  

2 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 

2.ระบุหรือ
แสดง 
   นาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์ 

   พื้นบา้นท่ี
สะทอ้นถึง 

ระบุหรือ
แสดง 

• การ
แสดง
นาฏศิลป์
ประเภท
ต่าง ๆ 

รักความ
เป็นไทย 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

3 



ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

   วฒันธรรม
และ 
   ประเพณี 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1.ระบุสีคู่
ตรงขา้ม 
และ 
   อภิปราย
เก่ียวกบั
การใช ้

   สีคู่ตรง
ขา้มในการ 
   ถ่ายทอด
ความคิด
และ 
   อารมณ์ 

ระบุ • การใชสี้
คู่ตรง
ขา้มใน
การ
ถ่ายทอด 
ความคิด
และ
อารมณ์ 

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

ความสามารถ
ในการคิด  

2 



มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

2.อธิบาย
หลกัการ
จดัขนาด 

   สัดส่วน
ความ
สมดุลใน 

   การ
สร้างงาน
ทศันศิลป์ 

อธิบาย • หลกัการ
จดัขนาด 
สัดส่วน
ความ
สมดุลใน
งาน
ทศันศิลป์ 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1

 สร้างส
รรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์

3.สร้างงาน
ทศันศิลป์
จาก 
   รูปแบบ 

  2 มิติ 
เป็น  

   3 มิติ 
โดยใช้

ฝึก • งานทศันศิลป์
รูปแบบ 2  มิติ 
และ  3 มิติ 

มี
ความคิด
สร้างสร
รค ์ 

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

ความสามา
รถ 

ในการคิด  

5 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ควา
มคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

หลกัการ 
   ของแสง
เงาและ
น ้าหนกั 

มาตรฐาน ศ 
1.1

 สร้างส
รรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ควา
มคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้

4.
สร้างสรรค์
งานป้ันโดย 
  ใช้
หลกัการ
เพิ่มและลด 

ฝึก • การใชห้ลกัการเพิ่ม
และลดในการ
สร้างสรรคง์านป้ัน 

• การใชห้ลกัการป้ัน
สร้างสรรคผ์ลงาน
ภาพโบราณสถาน
ส าคญัในจงัหวดั
สมุทรปราการ          
           

มี
ความคิด
สร้างสร
รค ์

ความสามา
รถ 

ในการคิด 

ความสามา
รถในการ
แกปั้ญหา  

12 



ใน
ชีวิตประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรร
คง์านทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

5.

สร้างสรร
คง์าน
ทศันศิลป์ 

   โดยใช้
หลกัการ 
ของรูป 

   และ
พื้นท่ีวา่ง 

ฝึก • รูปและพื้นท่ี
วา่งในงาน
ทศันศิลป์ 

มีความคิด
สร้างสรร
ค ์ 

ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

ความสามาร
ถในการ
แกปั้ญหา  

2 

มาตรฐาน ศ 1.1

 สร้างสรร
คง์านทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์

6. 

สร้างสรรค์
งาน
ทศันศิลป์ 

   โดยใชสี้
คู่ตรงขา้ม 

   หลกัการ

ฝึก • การ
สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
โดยใช ้ สีคู่
ตรง
ขา้ม  หลกักา
รจดัขนาด 

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

ความสามาร
ถในการ
แกปั้ญหา  

2 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

จดัขนาด
สัดส่วน  

   และ
ความสมดุล 

สัดส่วนและ
ความสมดุล 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1

 สร้างสร
รคง์านทศันศิลป์
ตามจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ควา

7.สร้างงาน
ทศันศิลป์
เป็น 

   แผนภาพ 
แผนผงั และ 
   ภาพประก
อบ เพื่อ 
   ถ่ายทอด
ความคิดหรือ 
   เร่ืองราว
เก่ียวกบั 

   เหตุการณ์
ต่าง ๆ 

ฝึก • การสร้างงาน
ทศันศิลป์เป็น
แผนภาพ  แผนผงั  
และ
ภาพประกอบ      

      
• สร้างหนงัสือ

นิทานคุณธรรม    

มุ่งมั่นใน
การ
ท างาน  

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

ความสามา
รถ 

ในการคิด 

ความสามา
รถในการ
แกปั้ญหา  

7 



มคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 
1.2  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

1.บรรยาย
บทบาทของ
งาน 

   ทศันศิลป์ 
ท่ีสะทอ้น
ชีวิต 

  และสังคม 

บรรยาย • บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ในชีวิต
และสังคม 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร  

2 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.2   

2.อภิปราย
เก่ียวกบั

อภิปราย • อิทธิพล
ของศาสนา

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ 

ในการคิด  

3 



เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

อิทธิพล 
   ของความ
เช่ือความ 

   ศรัทธา
ในศาสนาท่ี
มีผล 
   ต่องาน
ทศันศิลป์ใน 

   ทอ้งถ่ิน 

ท่ีมีต่องาน
ทศันศิลป์
ในทอ้งถ่ิน 

มาตรฐาน ศ 
1.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล  

3.ระบุ และ
บรรยาย
อิทธิพล 
   ทาง
วฒันธรรม
ในทอ้งถ่ิน 

   ท่ีมีผลต่อ
การสร้าง
งาน 

   ทศันศิลป์
ของบุคคล 

ระบุ และ
บรรยาย 

• อิทธิพล
ทาง
วฒันธรรม
ในทอ้งถ่ิน
ท่ีมีผลต่อ
การสร้าง
งาน
ทศันศิลป์ 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

3 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/

กระบวนการ
ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1.บรรยาย
เพลงท่ีฟัง 
โดย 
   อาศยั
องคป์ระกอบ
ดนตรี  
   และศพัท์
สังคีต 

บรรยาย • องคป์ระกอบ
ดนตรี และ
ศพัทส์ังคีต  

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

4 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ

2.จ าแนก
ประเภทและ 
   บทบาท
หนา้ท่ี   

   เคร่ือง
ดนตรีไทย
และ 
   เคร่ือง
ดนตรีท่ีมา
จาก 
   วฒันธรรม
ต่าง ๆ 

จ าแนก • ประเภทและ
บทบาท
หนา้ท่ีเคร่ือง
ดนตรีไทย
และเคร่ือง
ดนตรีท่ี  มา
จาก
วฒันธรรม
ต่าง ๆ  

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ 

ในการคิด  

5 



ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรี 
อยา่งสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3.อ่าน เขียน
โนต้ไทย 

   และโนต้
สากล 

   ท านองง่าย ๆ 

ฝึก • โนต้ไทย 
และโนต้
สากล
ท านอง
ง่ายๆ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ 

ในการคิด  

5 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  

4.ใชเ้คร่ือง
ดนตรี

ฝึก • การร้อง
เพลง

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

3 



เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรี 
อยา่งสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

บรรเลง 
   ประกอบ 
การร้อง
เพลง  
   ดน้สด ท่ี
มีจงัหวะ
และ 
   ท านอง
ง่าย ๆ 

ประกอบ
ดนตรี 

• เพลง
ต านาน
พระ
สมุทร
เจดีย ์ 

ความสามารถ 

ในการคิด  

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน 
ศ  2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 

5.บรรยาย
ความรู้สึก
ท่ีมีต่อ 
   ดนตรี 

บรรยาย • การ
บรรยาย
ความรู้สึก
และแสดง
ความ
คิดเห็นท่ีมี
ต่อบท
เพลง 

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการส่ือสาร  

1 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน 
ศ  2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรี 
อยา่งสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

6.แสดง
ความ
คิดเห็น 

   เก่ียวกบั
ท านอง 
จงัหวะ  
   การ
ประสาน
เสียง และ 
   คุณภาพ
เสียง 

แสดงความ
คิดเห็น 

• ท านอง 
จงัหวะ 
การ
ประสาน
เสียง และ
คุณภาพ
เสียง  

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ 

ในการคิด  

2 

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



มาตรฐาน ศ 
2.2  

เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาส
ตร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน    

 

 ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

1.อธิบายเร่ืองราวของ 
   ดนตรี
ไทย                    
   

   ในประวติัศาสตร์ 

อธิบาย • ดนตรีไทย
ใน
ประวติัศาส
ตร์ 

ใฝ่เรียนรู้  
ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

2 

มาตรฐาน ศ 
2.2  

เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาส
ตร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก

2.จ าแนกดนตรีท่ีมา
จากยคุ 
   สมยัท่ีต่างกนั   

จ าแนก • ดนตรีท่ีมา
จากยคุสมยั
ท่ีต่างกนั 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถ 

ในการคิด  

2 



ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.2  

เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาส
ตร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

3.อภิปราย
อิทธิพล
ของ 
   วฒันธรร
มต่อดนตรี
ใน 

   ทอ้งถ่ิน 

อภิปราย • อิทธิพลของ
วฒันธรรม              

  ต่อดนตรีในทอ้งถ่ิน 

ใฝ่
เรียนรู้  

ความสามา
รถ 

ในการคิด  

1 



มาตรฐาน ศ 
3.1 

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทาง
นาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจา
รณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ า
วนั 

1.สร้างสรรคก์าร 

   เคล่ือนไหว
และการ 

   แสดงโดยเนน้
การ 

   ถ่ายทอดลีลา
หรือ 

   อารมณ์ 

ฝึก • การเคล่ือนไหวและการ
แสดงโดยเนน้การ
ถ่ายทอดลีลาหรือ
อารมณ์ 

• เพลงต านานพระสมุทร
เจดีย ์               

มี
ความคิด
สร้างสรร
ค ์ 

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

ความสามา
รถ 

ในการคิด 

ความสามา
รถในการ
แกปั้ญหา  

3 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 



มาตรฐาน 
ศ 3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทาง
นาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจา
รณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุต ์

ใชใ้น
ชีวิตประจ า
วนั 

2.ออกแบบ
เคร่ืองแต่ง
กาย  
   หรือ
อุปกรณ์ 

   ประกอบ
การแสดง
อยา่ง 
   ง่าย ๆ 

ฝึก • การออกแบบเคร่ืองแต่ง
กายอุปกรณ์ 
ประกอบการแสดง 

• เพลงต านานพระสมุทร
เจดีย ์

มี
ความคิด
สร้างสรร
ค ์ 

ความสามา
รถ 

ในการคิด 

ความสามา
รถในการ
แกปั้ญหา  

3 

มาตรฐาน 
ศ 3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทาง
นาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจา
รณ์คุณค่า

3.แสดง
นาฏศิลป์
และ 
   ละครง่าย 
ๆ 

ฝึก • การแสดงนาฏศิลป์และ
การแสดงละคร 

• วิถีชีวิตของ
สมุทรปราการ          
         

มุ่งมั่นใน
การ

ท างาน 

ความสามา
รถ 

ในการคิด 

ความสามา
รถในการ
แกปั้ญหา  

2 



นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุต ์

ใชใ้น
ชีวิตประจ า
วนั 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุต ์

ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4.บรรยาย
ความรู้สึก
ของ 
   ตนเองท่ี
มีต่องาน 

   นาฏศิลป์
และการ
ละคร 
   อยา่ง
สร้างสรรค ์

บรรยาย • ความรู้สึก
ของตนเองท่ี
มีต่องาน
นาฏศิลป์และ
การละคร
อยา่ง
สร้างสรรค ์

มุ่งมั่นใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

1 



มาตรฐาน ศ 
3.1  
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุต ์

ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

5.แสดง
ความ
คิดเห็นใน 

   การชม
การแสดง 

แสดงความ
คิดเห็น 

• หลกัการชม
การแสดง
ละคร
ชาตรี             

มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร  

2 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร

6.อธิบาย
ความสัมพนัธ์ 
   ระหวา่ง
นาฏศิลป์และ 
   การละครกบั
ส่ิงท่ี 

   ประสบใน 

   ชีวิตประจ าวั
น 

อธิบาย • ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์และ
การ
ละคร                

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

1 



ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุต ์

ใชใ้น
ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสต
ร์และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

1. อธิบายส่ิงท่ี
มี 

   ความส าคญั
ต่อการ 
   แสดง
นาฏศิลป์และ 
   ละคร 

อธิบาย • ความหมาย 
ความเป็นมา 
ความส าคญั 
ของนาฏศิลป์
และละคร 

รักความ
เป็นไทย 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร  

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/

กระบวนการ
ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล  

2.ระบุ
ประโยชน์
ท่ีไดรั้บ 

   จาก
การแสดง
หรือการ 
   ชมการ
แสดง
นาฏศิลป์ 

   และ
ละคร 

ระบุ • ประโยชน์
ท่ีไดรั้บจาก
การแสดง
หรือการชม
การแสดง
นาฏศิลป์
และละคร 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการส่ือสาร  

2 

 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



มาตรฐาน ศ 
1.1 

สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1.  บรรยาย
ความ 

   แตกต่าง
และความ 

   คลา้ยคลึง
กนัของงาน 

   ทศันศิลป์ 
และ 
   ส่ิงแวดลอ้
มโดยใช ้

   ความรู้เร่ือง
ทศันธาตุ 

บรรยาย     ความแตกต่าง
และความ
คลา้ยคลึงกนั 
ของทศันธาตุใน
งานทศันศิลป์ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 

มาตรฐาน ศ 
1.1 

สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์
วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 

2.ระบุ และ
บรรยาย 
   หลกัการ
ออกแบบงาน 

   ทศันศิลป์ 
โดยเนน้ 

   ความเป็น
เอกภาพความ 

   กลมกลืน 
และความ 

   สมดุล 

ระบุ     ความเป็น
เอกภาพ  ความ
กลมกลืน   ควา
มสมดุล 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการคิด 

3 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระ
 ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ  ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3.วาดภาพ
ทศันียภาพ 

   แสดงให้
เห็น 

   ระยะไกล
ใกล ้เป็น  

   3 มิติ 

ฝึก    หลกัการ
วาดภาพ
แสดง
ทศันียภาพ 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ในการคิด 

5 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรคง์าน
4. รวบรวม
งานป้ัน 

ฝึก    เอกภาพ
ความ

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ในการคิด 

5 



ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
 ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

   หรือ
ส่ือผสมมา
สร้าง 
   เป็น
เร่ืองราว 3 
มิติโดย 
    เนน้
ความเป็น
เอกภาพ  

   ความ
กลมกลืน 
และ 
   การส่ือถึง
เร่ืองราว 
   ของงาน 

กลมกลืน
ของ
เร่ืองราวใน 
งานป้ัน
หรืองาน
ส่ือผสม 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1 

สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 

5. ออกแบบ
รูปภาพ  

   สัญลกัษณ์   หรื
อ 
   กราฟิกอ่ืน ๆ ใน
การ 
   น าเสนอ
ความคิด 

   และขอ้มูล 

ฝึก    การ
ออกแบบ
รูปภาพ 
สัญลกัษณ์ 
หรืองาน
กราฟิก 

  การ
ออกแบบตรา
สัญลกัษณ์

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามาร
ถในการคิด 

5 



วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระ
 ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

จังหวัด
สมุทรปรากา
ร ตราประจ า
โรงเรียน 

มาตรฐาน ศ 
1.1 

สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระ
 ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น

6.ประเมินงาน 

   ทศันศิลป์ และ 
   บรรยายถึง
วิธีการ 
   ปรับปรุงงาน
ของ 
   ตนเองและผูอ่ื้น
โดย 
   ใชเ้กณฑท่ี์
ก าหนดให้ 

ฝึก    การประเมิน
งาน
ทศันศิลป์   

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

ความสามาร
ถในการคิด 

5 



ชีวิตประจ าวนั
  

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 1.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และ
สากล 

1. ระบุ 
และบรรยาย 
   เก่ียวกบั
ลกัษณะ  
   รูปแบบ
งาน
ทศันศิลป์ 

   ของชาติ
และของ 
   ทอ้งถ่ิน
ตนเองจาก 

   อดีต
จนถึง
ปัจจุบนั 

ระบุ    ลกัษณะ 
รูปแบบ
งาน
ทศันศิลป์
ของชาติ
และ
ทอ้งถ่ิน 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 

มีวินยั 

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

5 

มาตรฐาน ศ 1.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง

2.ระบุ และ
เปรียบเทียบ 

   งาน
ทศันศิลป์
ของ 
   ภาคต่าง 
ๆ ใน 

   ประเทศ
ไทย 

เปรียบเทียบ    งาน
ทศันศิลป์
ภาค   
 ต่าง ๆ ใน
ประเทศ
ไทย 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการคิด 

5 



วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และ
สากล  

 
 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
งานทศันศิลป์
ท่ีเป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย 
และสากล 

3. 

เปรียบเทียบ
ความ 

   แตกต่าง
ของ 
   จุดประสง
คใ์นการ 
   สร้างสรรค์
งาน 

   ทศันศิลป์
ของ 
   วฒันธรรม
ไทยและ 
   สากล 

เปรียบเทียบ    ความแตกต่าง
ของงานทศันศิลป์
ในวฒันธรรมไทย
และสากล 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

5 



มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

1. อ่าน เขียน 
ร้องโนต้ 

   ไทย และ
โนต้สากล  

ฝึก  

 เคร่ืองหมา
ยและสัญลกัษณ์
ทาง ดนตรี 

-  โนต้บทเพลง
ไทย  อตัรา 
    จงัหวะสองชั้น 

-  โนต้สากล ใน
กุญแจ 
    ซอลและฟา ใน
บนัได    
    เสียง C Major 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ

2. 

เปรียบเทียบ
เสียง 

เปรียบเทียบ   เสียงร้องและ
เสียงของเคร่ือง
ดนตรี      

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

2 



แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

   ร้องและ
เสียง ของ 
   เคร่ืองดนตรี
ท่ีมาจาก 
   วฒันธรรมท่ี
ต่างกนั 

     ในบทเพลง
จากวฒันธรรม
ต่าง ๆ  

• วิธีการขบั
ร้อง 

• เคร่ืองดนตรี
ท่ีใช ้

เคร่ืองดนตรีมอญ
และเคร่ืองดนตรี
ไทย 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ

3.ร้องเพลง
และใช ้
   เคร่ืองดนตรี
บรรเลง 
   ประกอบกา
รร้อง 
   เพลงดว้ย
บทเพลงท่ี 

   หลากหลาย
รูปแบบ 

ฝึก   การร้อง
และการบรรเลง
เคร่ืองดนตรี
ประกอบการร้อง 

• บทเพลง
พื้นบา้น บท
เพลงปลุกใจ 

• บทเพลง
ไทยเดิม 

• บทเพลง
ประสาน
เสียง 2 

แนว 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

2 



ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

• บทเพลง
รูปแบบ 

ABA 
• บทเพลง

ประกอบกา
รเตน้ร า 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4. จดั
ประเภทของ
วง 
   ดนตรีไทย
และ         
   วงดนตรี
ท่ีมาจาก 
   วฒันธรร
มต่าง ๆ 

จดัประเภท   วงดนตรี
พื้นเมือง 

  วงดนตรี
ไทย  

  วงดนตรี
สากล 

   วงดนตรีมอญ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

2 



มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  

5. แสดง
ความคิดเห็น 

   ท่ีมีต่อ
อารมณ์ของ 
   บทเพลงท่ี
มี 

   ความเร็ว
ของจงัหวะ 
   และความ
ดงั-เบา      
   แตกต่าง
กนั 

แสดงความ
คิดเห็น 

  การ
ถ่ายทอดอารมณ์
ของ   บทเพลง 

• จงัหวะ
กบั
อารมณ์
เพลง 

• ความดงั-
เบากบั
อารมณ์
เพลง 

• ความ
แตกต่าง
ของ 

       อารม
ณ์เพลง 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 

6. 

เปรียบเทียบ 

   อารมณ์ 
ความรู้สึก 
   ในการ 
ฟังดนตรี 
   แต่ละ
ประเภท 

เปรียบเทียบ   การ
ถ่ายทอด
อารมณ์ของ
บทเพลง 

• จงัหวะ
กบั
อารมณ์
เพลง 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

2 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

• ความ
ดงั-เบา
กบั
อารมณ์
เพลง 

• ความ
แตกต่าง
ของ 

   อารมณ์
เพลง 

มาตรฐาน ศ 2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

7.น าเสนอ
ตวัอยา่ง 
   เพลงท่ี
ตนเองช่ืน 

   ชอบ 
และ
อภิปราย 
   ลกัษณะ
เด่นท่ีท า 
   ใหง้าน
นั้น 

   น่าช่ืนชม 

น าเสนอ    การ
น าเสนอบท
เพลงท่ีตน
สนใจ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



ปฏิบัติให้
ได้ 

เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

8. ใชเ้กณฑ ์

    ส าหรับ
ประเมิน 

    คุณภาพ 
งาน 

   ดนตรี
หรือเพลง 
   ท่ีฟัง 

ประเมิน   การประเมินคุณภาพ
ของบทเพลง 

• คุณภาพดา้น
เน้ือหา 

• คุณภาพดา้น
เสียง 

• คุณภาพ
ดา้น   

       องคป์ระกอ
บดนตรี 

มีวินยั ความสามาร
ถในทกัษะ 

2 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร

9.ใชแ้ละ
บ ารุง 
   รักษา
เคร่ือง 
   ดนตรี
อยา่ง 
   ระมดัระวั
งและ 

บ ารุงรักษา    การใชแ้ละ
บ ารุงรักษาเคร่ือง
ดนตรีของตน 

มีวินยั ความสามาร
ถในทกัษะ 

2 



ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

   รับผิดชอ
บ 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.2  

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทาง

1.  อธิบาย
บทบาท 

   ความสัมพนั
ธ์ 
   และอิทธิพล
ของ 
   ดนตรีท่ีมีต่อ 
   สังคมไทย 

อธิบาย   บทบาทและ
อิทธิพลของ
ดนตรี 

• บทบา
ท
ดนตรี
ใน
สังคม 

• อิทธิพ
ลของ
ดนตรี

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 



วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญา  ไทย
และสากล 

ใน
สังคม 

มาตรฐาน ศ 
2.2  

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญา  ไทย
และสากล 

2.  ระบุความ 

   หลากหลาย
ของ 
   องคป์ระกอบ 

   ดนตรีใน 

   วฒันธรรม 

   ต่างกนั 

ระบุ    องคป์ระกอบ
ของดนตรีใน
แต่ละ
วฒันธรรม 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

1. อธิบาย
อิทธิพล 
   ของ
นกัแสดง 
   ช่ือดงัท่ี
มีผลต่อ 
   การโนม้
นา้ว 
   อารมณ์
หรือ 
   ความคิด
ของ 
   ผูช้ม 

อธิบาย   การปฏิบติัของ
ผูแ้สดงและ
ผูช้ม 

  ประวติั
นกัแสดงท่ีช่ืน
ชอบ  

  การพฒันา
รูปแบบของการ
แสดง 

  อิทธิพลของ
นกัแสดงท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรม
ของผูช้ม 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

2 

มาตรฐาน ศ 
3.1  
 เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั 

2.ใชน้าฏย
ศพัท ์

   หรือ
ศพัท ์

   ทางการ 
ละคร 
   ในการ
แสดง  

การ
แสดงออก 

  นาฏย
ศพัทห์รือศพัท์
ทางการละคร 
ในการ
แสดง  ร ามอญ 

  ภาษา
ท่า  และการตี
บท 

  ท่าทาง
เคล่ือนไหวท่ี
แสดง  

      ส่ือทาง
อารมณ์ 

  ระบ า
เบด็เตลด็ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการทกัษะ 

2 



   ร าวง
มาตรฐาน 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุต ์

ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3. แสดง
นาฏศิลป์
และ 
    ละคร
ใน
รูปแบบ
ง่าย ๆ  

การ
แสดงออก 

  รูปแบบ
การแสดง
นาฏศิลป์  ร ามอญ 

• นาฏศิลป์  
• นาฏศิลป์

พื้นบา้น  
       -  นาฏศิลป์
นานาชาติ 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ในการทกัษะ 

2 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์

4.ใช้
ทกัษะ
การ
ท างาน 

   เป็น
กลุ่ม ใน
กระบวน 

ใชท้กัษะ   บทบาท
และหนา้ท่ีของฝ่าย
ต่าง ๆ ในการ
จดัการแสดง “ปลูก
ป่าชายเลน” 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการทกัษะ 

2 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุต ์

ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

   การ
ผลิตการ
แสดง  

   การสร้างสรรค์
กิจกรรมการแสดง
ท่ีสนใจโดยแบ่ง
ฝ่ายและหนา้ท่ีให้
ชดัเจน 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทาง
นาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด

5. ใชเ้กณฑง์่าย ๆ 
ท่ี 

   ก าหนดใหใ้น
การ 
   พิจารณาคุณภาพ 

   การแสดง    ท่ี
ชม โดย 
   เนน้เร่ืองการใช้
เสียง   
   การแสดง
ท่า  และ 
   การเคล่ือนไหว  

การ
พิจารณา 

   หลกัในการ
ชม 

     การแสดง 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามา
รถในการ
ทกัษะ 

2 



ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุต ์

ใชใ้น
ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาส
ตร์และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของ
นาฏศิลป์ท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

1.ระบุปัจจยัท่ีมีผล
ต่อ 
   การเปล่ียนแปลง
ของ 
   นาฏศิลป์  นาฏศิ
ลป์ 

   พื้นบา้น ละคร
ไทยและ 
   ละครพื้นบา้น 

ระบุ    ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลง 
ของ
นาฏศิลป์  นาฏศิ
ลป์พื้นบา้น ละคร
ไทย และละคร
พื้นบา้น 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

2 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

2.  บรรยาย 
   ประเภท
ของ 
   ละคร
ไทยใน 

  แต่ละยคุ
สมยั 

บรรยาย   ประเภท
ของละครไทย
ในแต่ละยคุ
สมยั 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน

   
มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 



ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1   

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์  วิพา
กษ ์

วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1.  อภิปร
ายเก่ียวกบั
ทศัน 

   ธาตุใน
ดา้น
รูปแบบ 
และ 
   แนวคิด
ของงาน 

   ทศันศิ
ลป์ท่ีเลือก
มา 

อภิปราย    รูปแบบของทศันธาตุ
และแนวคิดในงาน
ทศันศิลป์ 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

3 



มาตรฐาน ศ 
1.1   

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

2. 

บรรยาย
เก่ียวกบั
ความ 

   เหมือน
และความ 

   แตกต่า
งของ
รูปแบบ 

   การใช้
วสัดุ
อุปกรณ์
ใน 

   งาน
ทศันศิลป์
ของ 
   ศิลปิน 

บรรยาย    ความเหมือนและความ
แตกต่างของรูปแบบการใช้
วสัดุ อุปกรณ์ในงาน
ทศันศิลป์                  

  ของศิลปิน 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

3 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.1   

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด

3.วาดภาพ
ดว้ยเทคนิค 

   ท่ี
หลากหลาย 
ในการ 
   ส่ือ
ความหมาย

ฝึก    เทคนิคใน
การวาดภาพ
ส่ือ
ความหมาย 

   เทคนิคการ
วาดภาพส่ือ
เร่ืองราว

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

6 



สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

และ 
   เร่ืองราว
ต่าง ๆ 

ประวติัการ
สร้างองคพ์ระ
สมุทรเจดีย ์

มาตรฐาน ศ 
1.1   
สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4. สร้าง
เกณฑใ์น
การ 
   ประเมิน 
และวิจารณ์ 

   งาน
ทศันศิลป์ 

ประเมิน    การ
ประเมินและ
วิจารณ์งาน
ทศันศิลป์   

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

3 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ีต้อง

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



ปฏิบัติให้
ได้ 

ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

มาตรฐาน ศ 
1.1   

สร้างสรรค์
งาน
ทศันศิลป์
ตาม
จินตนาการ 
และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

5. น าผลการวิจารณ์ไป 

   ปรับปรุงแกไ้ขและ 
   พฒันางาน  

วิจารณ์    การพฒันา
งาน
ทศันศิลป์ 

  การจดัท า
แฟ้มสะสม 

   งาน 
ทศันศิลป์  

มีความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามา
รถในการ 

ส่ือสาร 

3 

มาตรฐาน ศ 
1.1   

สร้างสรรค์

6. วาดภาพแสดง 
   บุคลิกลกัษณะ         

ฝึก    การวาด
ภาพถ่าย
ทอด

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามา
รถในการ 

ส่ือสาร 

6 



งาน
ทศันศิลป์
ตาม
จินตนาการ 
และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

     

   ของตวัละคร  
บุคลิกลกัษ
ณะของตวั
ละคร 
บุคลิกลกัษ
ณะของ
บุคคลส าคญั
ของ
สมุทรปราก
าร 

ความสามา
รถ 

ในการคิด 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.1   

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม

7.  บรรยาย
วิธีการใช ้

   งาน
ทศันศิลป์ใน

บรรยาย    งาน
ทศันศิลป์ใน
การโฆษณา 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร  

6 



จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

การ 
   โฆษณา
เพื่อโนม้นา้ว 
   ใจ  และ
น าเสนอ 
   ตวัอยา่ง
ประกอบ 

มาตรฐาน ศ 
1.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

1.ระบุ และ
บรรยาย 
   เก่ียวกบั
วฒันธรรม
ต่าง ๆ  
   ท่ีสะทอ้น
ถึงงาน 

   ทศันศิลป์
ในปัจจุบนั 

ระบุ    วฒันธรรม
ท่ีสะทอ้นใน
งาน
ทศันศิลป์
ปัจจุบนั 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร  

3 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/

กระบวนการ
ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
1.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

2.  บรรยายถึง
การ 
   เปล่ียนแปลง
ของ              
   งาน
ทศันศิลป์ของ 
   ไทยในแต่
ละยคุสมยั 
   โดยเนน้ถึง
แนวคิด 

  และเน้ือหา
ของงาน 

บรรยาย    งาน
ทศันศิลป์
ของไทยใน
แต่ละยคุ
สมยั 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร  

3 

มาตรฐาน ศ 
1.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. เปรียบเทียบ
แนวคิด 

   ในการ
ออกแบบงาน 

   ทศันศิลป์
ท่ีมาจาก  
   วฒันธรรม
ไทยและ 
   สากล 

เปรียบเทียบ    การ
ออกแบบ
งาน
ทศันศิลป์
ใน
วฒันธรรม
ไทยและ
สากล 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ 

ในการคิด 

4 



ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

1.เปรียบเทียบ
การใช ้

   องคป์ระกอ
บดนตรี 
  ท่ีมาจาก
วฒันธรรม 

  ต่างกนั 

เปรียบเทียบ    องคป์ระกอบของ
ดนตรีจากแหล่ง
วฒันธรรมต่าง ๆ  

• มอญ 
• ไทย 

  

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถในการ 

ส่ือสาร  

2 



มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

2.อ่าน เขียน
ร้องโนต้ 

   ไทย และ
โนต้สากลท่ี 

   มี
เคร่ืองหมาย
แปลง 
   เสียง 

ฝึก    เคร่ืองหมายและ
สัญลกัษณ์ทาง
ดนตรี 

• โนต้จาก
เพลงไทย
อตัรา 

• จงัหวะสอง
ชั้น 

• โนต้สากล 
(เคร่ืองหมา
ยแปลง
เสียง) 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

2 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี

3.ระบุปัจจยั
ส าคญัท่ี 

   มีอิทธิพล
ต่อการ 
   สร้างสรร

ระบุ    ปัจจยัในการ
สร้างสรรคบ์ท
เพลง 

• จินตนาการ
ในการ

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร  

2 



อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

คง์าน 

   ดนตรี  

สร้างสรรค์
บทเพลง 

• เก่ียวกบั
ทอ้งถ่ิน 

• การถ่ายทอด
เร่ืองราว
ความคิดใน
บทเพลง 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 

4. ร้องเพลง 
และเล่น 

   ดนตรีเด่ียว
และ 
   รวมวง  

ฝึก    เทคนิคการร้อง
และบรรเลง
ดนตรี 

• การร้องและ
บรรเลงเด่ียว 

• การร้องและ
บรรเลงเป็น
วง 

• เพลงประจ า
จงัหวดั
สมุทรปรากา
ร 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ 

ในการคิด 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษ
ะ 

2 



และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.1 
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

5.บรรยาย
อารมณ์ 

   ของเพลง
และ 
   ความรู้สึก
ท่ีมีต่อ 
   บทเพลงท่ี
ฟัง 

บรรยาย    การบรรยาย
อารมณ์และ
ความรู้สึกในบท
เพลง 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร  

2 



มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

6.ประเมิน  

   พฒันากา
รทกัษะ 
   ทางดนตรี
ของ 
   ตนเอง 
หลงัจาก 
   การฝึก
ปฏิบติั  

ประเมิน    การประเมิน
ความสามารถทาง
ดนตรี 

• ความ
ถูกตอ้งใน
การบรรเลง 

• ความ
แม่นย  าใน
การอ่าน
เคร่ืองหมา
ยและ
สัญลกัษณ์ 

• การควบคุม
คุณภาพ
เสียงในการ
ร้องและ
บรรเลง 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ 

ในการคิด 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษ
ะ 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์

7. ระบุงาน
อาชีพ 

   ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
   กบัดนตรี
และ 
   บทบาท

ระบุ    อาชีพทางดา้น
ดนตรีในทอ้งถ่ิน 

  บทบาท
ของดนตรีในธุรกิจ
บนัเทิง           ใ
นทอ้งถ่ิน 

ใฝ่เรียนรู้้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร  

4 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

ของ 
   ดนตรีใน
ธุรกิจ 
  บนัเทิง 

มาตรฐาน ศ 
2.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญา 

1. บรรยาย
บทบาท  

   และ
อิทธิพลของ 
   ดนตรีใน 

   วฒันธรร
มของ 
   ประเทศ
ต่าง ๆ 

   

บรรยาย    ดนตรีใน
วฒันธรรม
ต่างประเทศ 

-  บทบาทของดนตรี
ในวฒันธรรม 

-  อิทธิพลของดนตรี
ในวฒันธรรม 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ 

ในการคิด 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษ
ะ 

2 

 



สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญา 

2.บรรยายอิทธิพล 
   ของ
วฒันธรรม            

   

   และเหตุการณ์ใน 

   ประวติัศาสตร์ท่ีมี 

   ต่อรูปแบบของ 
   ดนตรีในประเทศ 
   ไทย 

บรรยาย    เหตุการณ์
ประวติัศาสต
ร์กบัการ
เปล่ียนแปลง 
ทางดนตรีใน
ประเทศไทย 

-  การ
เปล่ียนแปลง
ทางการเมือง
กบังาน
ดนตรี 

-  การ
เปล่ียนแปลง
ทาง
เทคโนโลยี
กบังาน
ดนตรี 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร  

2 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์

1.อธิบายการ 
   บูรณาการศิลปะ 
   แขนงอ่ืน ๆ กบั 

   การแสดง 

   

อธิบาย    ศิลปะ
แขนงอ่ืน ๆ 
กบัการแสดง 

• แสง สี 
เสียง 

• ฉาก 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ 

ในการคิด 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษ
ะ 

4 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

• เคร่ือง
แต่ง
กาย 

   -  อุปกร
ณ์ 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ 

ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติ    ให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์ 

คุณค่า
นาฏศิลป์ 

2.สร้างสรรค์
การ 
   แสดงโดยใช ้

   องคป์ระกอ
บ 

   นาฏศิลป์
และการ 
   ละคร  

ฝึก              
  

   หลกัและ
วิธีการ
สร้างสรรค์
การแสดง 
โดยใช้
องคป์ระกอ
บนาฏศิลป์
และการ
ละคร  

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ 

ในการคิด  

4 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์ 

คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

3.วิเคราะห์
การแสดง 
   ของตนเอง
และผูอ่ื้น  

   โดยใชน้าฏย
ศพัท ์

   หรือศพัท์
ทางการ 
   ละคร ท่ี
เหมาะสม 

วิเคราะห์    หลกัและ
วิธีการ
วิเคราะห์
การแสดง 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ 

ในการคิด 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษ
ะ 

2 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติ    ใ

ห้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทาง
นาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์ 

คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

4.  เช่ือมโยง
การ 
   เรียนรู้
ระหวา่ง 
   นาฏศิลป์
และการ 
   ละครกบั
สาระ 
   การเรียนรู้
อ่ืน ๆ  

เรียนรู้    ความสัมพนัธ์ของ
นาฏศิลป์หรือ  การ
ละครกบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ  

   (โขนสด) 

มี
ความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามาร
ถ 

ในการคิด  

4 



มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาส
ตร์และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของ
นาฏศิลป์ท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

ภูมิปัญญา
ไทยและ
สากล 

1.เปรียบเทียบ 

   ลกัษณะเฉพ
าะ 
   ของการ
แสดง 
   นาฏศิลป์
จาก 
    วฒันธรรม
ต่าง ๆ  

เปรียบเทีย
บ 

   นาฏศิลป์พื้นเมือง 

      สะบา้ไทยและสะบา้
มอญ 

• ความหมาย 
• ท่ีมา 
• วฒันธรรม 

        -   ลกัษณะเฉ
พาะ 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามาร
ถ 

ในการคิด 

ความสามาร
ถใน 

ทกั
ษะ 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก

าร 

ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  
 เขา้ใจ และ

2. ระบุหรือแสดง 
   นาฏศิลป์  
   นาฏศิลป์พื้นบา้น  

ระบุ    รูปแบบ
การแสดง

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร  

4 



แสดงออก
ทาง
นาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

   ละครไทย ละคร 
   พื้นบา้น             

     

   หรือมหรสพอ่ืน 

   ท่ีเคยนิยมกนัใน 

   อดีต 

ประเภทต่าง 
ๆ 

• นาฏศิล
ป์ 

• นาฏศิล
ป์
พื้นเมือ
ง 

• ละคร
ไทย 

• ละคร
พื้นบา้
น 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาส
ตร์และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของ
นาฏศิลป์ท่ี
เป็นมรดก
ทาง

3.อธิบายอิทธิพล 
   ของวฒันธรรมท่ีมี 

   ผลต่อเน้ือหาของ 
   ละคร 

อธิบาย    การ
ละครสมยั    
    ต่าง ๆ 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ 

ในการคิด 

ความสามารถ
ใน 

ส่ือส
าร 

2 



วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

ภูมิปัญญา
ไทยและ
สากล  

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ 

ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์วิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1. บรรยาย 
   ส่ิงแวดลอ้ม 
และ 
   งาน
ทศันศิลป์ท่ี 

   เลือกมา
โดยใช ้

   ความรู้เร่ือง
ทศัน 

   ธาตุ และ
หลกัการ 
   ออกแบบ 

บรรยาย   ทศัน
ธาตุ หลกัการ
ออกแบบใน
ส่ิงแวดลอ้ม
และงาน
ทศันศิลป์ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 



มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์วิจารณ์
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

2.ระบุ และ
บรรยาย 
   เทคนิค 
วิธีการ  

   ของศิลปิน
ในการ 

   สร้างงาน  

   ทศันศิลป์ 

ระบุ    เทคนิค
วิธีการของ
ศิลปินในการ
สร้างงาน
ทศันศิลป์ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ 

ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

3. วิเคราะห์ 
และ 
   บรรยาย
วิธีการใช ้ 

   ทศันธาตุ 
และ 
   หลกัการ

วิเคราะห์    วิธีการใช้
ทศันธาตุ
และ
หลกัการ
ออกแบบใน
การสร้าง

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 



วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

ออกแบบ 

   ในการ
สร้างงาน 

   ทศันศิลป์
ของ 
   ตนเองให้
มี 

  คุณภาพ 

งาน
ทศันศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์
วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4  มีทกัษะ
ในการ 
   สร้างงาน 

   ทศันศิลป์
อยา่ง 
  นอ้ย 3 
ประเภท 

ฝึก    การสร้าง
งาน
ทศันศิลป์ทั้ง
ไทยและ
สากล 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

3 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ 

ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
5.  มีทกัษะใน
การ 

ฝึก    การใช้
หลกัการ

มีความคิด
สร้างสรรค ์ 

ความสามารถ
ใน 

3 



ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์
วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

   ผสมผสาน
วสัดุ  
   ต่าง ๆ ในการ 
   สร้างงาน 

   ทศันศิลป์โดย
ใช ้

   หลกัการ
ออกแบบ 

ออกแบบ
ในการ
สร้างงาน
ส่ือผสม 

ทกัษะ 

มาตรฐาน ศ 1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์
วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

6.สร้างงาน
ทศันศิลป์  

   ทั้ง 2 มิติ 
และ3 มิติ  
   เพื่อถ่ายทอด 

   ประสบการณ์
และ 
   จินตนาการ 

ฝึก    สร้าง
งาน
ทศันศิลป์ 
ทั้ง 2 มิติ 
และ 3 
มิติ 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

3 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา

ร 

ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

7.  สร้างสรรค์
งาน 

   ทศันศิลป์ส่ือ 
   ความหมายเป็น 

   เร่ืองราว โดย 
   ประยกุตใ์ช้
ทศัน 

   ธาต ุและ
หลกัการ 
   ออกแบบ 

ฝึก   การ
ประยกุตใ์ช้
ทศันธาตุและ
หลกัการ
ออกแบบสร้า
งงาน
ทศันศิลป์ 

มีความคิด
สร้างสรรค ์ 

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

3 

มาตรฐาน ศ 
1.1  
สร้างสรรค์
งานทศันศิลป์
ตาม

8.วิเคราะห์และ 
   อภิปราย
รูปแบบ  

   เน้ือหาและ
คุณค่า 

วิเคราะห์    การ
วิเคราะห์
รูปแบบ 
เน้ือหา    แล

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

3 



จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ 

งานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

   ในงาน
ทศันศิลป์         

   

   ของตนเอง 
และ 
   ผูอ่ื้น หรือของ 
   ศิลปิน 

ะคุณค่า ใน
งานทศันศิลป์ 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 

9.สร้างสรรค์
งาน 

   ทศันศิลป์
เพื่อ 
   บรรยาย
เหตุการณ์ 

   ต่าง ๆ โดย
ใช ้

   เทคนิคท่ี 

   หลากหลาย 

ฝึก   การใชเ้ทคนิค 
วิธีการท่ี
หลากหลาย สร้าง
งานทศันศิลป์เพื่อ
ส่ือความหมาย 

   การใช้
เทคนิค  วิธีการ
ท่ีหลากหลาย
ทางทศันศิลป์
บรรยาย

มีความคิด
สร้างสรรค ์ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

3 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

เหตุการณ์
กองทพัญ่ีปุ่ นยก
พลขึ้นบกท่ีบาง
ปูสมยั
สงครามโลก
คร้ังท่ี  2 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
งานศิลปะ
อยา่งอิสระช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

10.ระบุ
อาชีพท่ี 

    เก่ียวขอ้ง
กบังาน 

    ทศันศิลป์
และ 
    ทกัษะท่ี
จ าเป็นใน 

    การ
ประกอบ
อาชีพ 

    นั้นๆ 

ระบุ    การประกอบ
อาชีพทาง
ทศันศิลป์ 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ใน 

ส่ือสาร 

3 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่องาน
ศิลปะอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

11. เลือกงาน 

     ทศันศิลป์
โดยใช ้

     เกณฑท่ี์
ก าหนด 

    ขึ้นอยา่ง
เหมาะสม  

    และน าไป
จดั 

    นิทรรศการ 

ฝึก    การจดั
นิทรรศการ 

มีความคิด
สร้างสรรค ์ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

3 

มาตรฐาน ศ 
1.2    

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

1.  ศึกษาและ
อภิปราย 
    เก่ียวกบั
งาน 

    ทศันศิลป์ 
ท่ี 

   สะทอ้น
คุณค่าของ 
   วฒันธรรม 

อภิปราย    งาน
ทศันศิลป์
กบัการ
สะทอ้น
คุณค่า ของ
วฒันธรรม 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ใน 

ส่ือสาร 

3 



ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.2    

เขา้ใจ
ความสัมพนั
ธ์ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
งาน
ทศันศิลป์ท่ี
เป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย 
และสากล 

2.เปรียบเทียบ 

  ความแตกต่าง
ของ               
  งานทศันศิลป์ใน 

   แต่ละยคุ
สมยั                   
   

   ของวฒันธรรม
ไทย 
   และสากล 

เปรียบเทีย
บ 

 

 ควา
มแตกต่าง
ของงาน
ทศันศิลป์ใน
แต่ละยคุ
สมยัของ
วฒันธรรม
ไทยและ
สากล 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการ 

ส่ือสาร 

2 

มาตรฐาน ศ 
2.1    

เขา้ใจและ
แสดงออก

1. เปรียบเทียบ 

    องคป์ระกอบท่ี
ใช ้

เปรียบเทีย
บ 

   การ
เปรียบเทียบ
องคป์ระกอบใน
งานศิลปะ 

มีความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

2 



ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น  

    ในงานดนตรีและ 
    งานศิลปะอ่ืน   

-  การใช้
องคป์ระกอ
บในการ
สร้างสรรค์
งานดนตรี
และศิลปะ
แขนงอ่ืน 

-  เทคนิคท่ี
ใชใ้นการ
สร้างสรรค์
งานดนตรี
และศิลปะ
แขนงอ่ืน 

 

าระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน 
ศ 2.1    
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง

2.ร้อง
เพลง  เล่น 

   ดนตรี
เด่ียว และ 
   รวมวง 
โดยเนน้ 

ฝึก    เทคนิคและการแสดงออกใน
การขบัร้องและบรรเลงดนตรี
เด่ียวและรวมวง 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามา
รถใน 

ทกัษะ 

2 



สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจา
รณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ า
วนั 

   เทคนิค
การร้อง  
   การเล่น 
การ 
   แสดงอ
อก และ 
   คุณภาพ
สียง 

มาตรฐาน 
ศ 2.1    
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจา
รณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ   ช่ื
นชม และ

3.  แต่ง
เพลงสั้น ๆ  

    จงัหวะ
ง่าย ๆ   

ฝึก    อตัราจงัหวะ  2  และ  4 

                    4       

    4 
   การประพนัธ์เพลงในอตัรา
จงัหวะ  

2 และ  4 

4        4        

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามา
รถใน 

ทกัษะ 

4 



ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ า
วนั 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.1    

เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจา
รณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน

4.อธิบายเหตุผล 

   ในการเลือกใช้ 
   องคป์ระกอบ 

   ดนตรีในการ 
   สร้างสรรคง์าน 

   ดนตรีของตนเอง 
                                    

      

อธิบาย    การ
เลือกใช้
องคป์ระกอบ
ในการ
สร้างสรรคบ์ท
เพลง 

• การเลือก
จงัหวะ
เพื่อ
สร้างสรร
ค ์บท
เพลง 

• การเรียบ
เรียง
ท านอง
เพลง 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามา
รถในการ
ส่ือสาร 

2 



ชีวิตประจ า
วนั 

มาตรฐาน ศ 
2.1    

เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจา
รณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืน
ชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ า
วนั 

5. เปรียบเทียบความ 

   แตกต่าง
ระหวา่ง                   
   งานดนตรีของ 
   ตนเองและ
ผูอ่ื้น                      

       

เปรียบเทีย
บ 

   การ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ของบทเพลง 

• ส าเนียง  
    

• อตัรา
จงัหวะ  
   

• รูปแบบ
บทเพลง 

• การ
ประสาน
เสียง  

-  เคร่ืองดนตรี
ท่ีบรรเลง 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน  

ความสามา
รถใน 

ทกัษะ 

2 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



มาตรฐาน ศ 
2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

6.อธิบายเก่ียวกบั 

   อิทธิพลของ
ดนตรี               
   

   ท่ีมีต่อบุคคลและ 
   สังคม  

อธิบาย  

 อิทธิพ
ลของดนตรี 

• อิทธิพ
ลของ
ดนตรี
ต่อ
บุคคล 

• อิทธิพ
ลของ
ดนตรี
ต่อ
สังคม 

• อิทธิพ
ลของ
ดนตรี
ต่อ
ทอ้งถ่ิ
น 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

2 

มาตรฐาน ศ 
2.1    

เขา้ใจและ
แสดงออก
ทางดนตรี
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
ดนตรี 

7.น าเสนอหรือ
จดัการ 
   แสดงดนตรีท่ี 

   เหมาะสมโดยการ 
   บูรณาการกบั
สาระ  
   การเรียนรู้อ่ืนใน
กลุ่ม 

   ศิลปะ 

ฝึก    การจดัการ
แสดงดนตรีใน
วาระต่าง ๆ 

-  การเลือกวง
ดนตรี 

-  การเลือก
บทเพลง 

-  การเลือก
และจดัเตรียม 

   สถานท่ี 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

2 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

-  การเตรียม
บุคลากร 

-  การเตรียม
อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมือ 

-  การจดั
รายการแสดง 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
2.2 

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

8. บรรยาย 
   วิวฒันาการของ 
   ดนตรี  แต่ละยคุ
สมยั                 

บรรยาย   ประวติั
ดนตรีไทย
ยคุสมยั
ต่าง ๆ  

  ประวติั
ดนตรี
ตะวนัตก
ยคุ
สมยั  ต่าง 
ๆ 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

2 



มาตรฐาน ศ 
2.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

9.อภิปรายลกัษณะ
เด่น 

   ท่ีท าใหง้านดนตรี
นั้น 

   ไดรั้บการยอมรับ 

อภิปราย    ปัจจยัท่ี
ท าให้
งาน
ดนตรี
ไดรั้บ
การ
ยอมรับ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามารถ
ในการ
ส่ือสาร 

2 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง

1.ระบุ
โครงสร้าง 
   ของบท
ละครโดยใช ้

   ศพัท์
ทางการละคร  

ระบุ  

 องคป์ระก
อบของบทละคร 

• โครง
เร่ือง  (โขน
สด) 

• ตวัละครและ
การวาง
ลกัษณะนิสัย
ของตวั
ละคร   

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 
  

ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

4 



อิสระ ช่ืนชม 

และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

• ความคิดหรือ
แก่นของเร่ือง  

• บทสนทนา 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 

และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

2.ใชน้าฏย
ศพัทห์รือ 
   ศพัท์
ทางการละคร  

   ท่ีเหมาะสม
บรรยาย 
   เปรียบเทียบ
การแสดง 
   อากปักิริยา
ของผูค้น 

   ใน
ชีวิตประจ าวนั
และ 
   ในการ
แสดง 

ฝึก   ภาษาท่า
หรือภาษาทาง 
     นาฏศิลป์ 

(โขนสด) 
• ภาษาท่าท่ีมา

จาก
ธรรมชาติ  

•  ภาษาท่าท่ีมา
จากการ
ประดิษฐ์ 

• ร าวง
มาตรฐาน 

ใฝ่เรียนรู้  ความสามาร
ถในการ
ส่ือสาร 

4 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ 

ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติ     ใ

ห้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  
 เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์

3. มีทกัษะในการใช้
ความคิดในการ
พฒันารูปแบบ
การแสดง  

ฝึก   รูปแบบ
การแสดง   
ร ามอญ  ละคร
ชาตรี 

มุ่งมัน่ใน
การ

ท างาน 
  

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

4 



อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

• การแสดง
เป็นหมู่   

• การแสดง
เด่ียว   

• การแสดง
ละคร  

• การแสดง
เป็นชุดเป็น
ตอน 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิด
อยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ช้

4.มีทกัษะในการ 
   แปลความ
และ               
   

   การส่ือสารผา่น 

   การแสดง 

ฝึก   การ
ประดิษฐ์ท่าร า
และท่าทาง
ประกอบการ
แสดง  ละคร
สร้างสรรค ์

• ความหมา
ย  

• ความ
เป็นมา  

• ท่าทางท่ี
ใชใ้นการ 
ประดิษฐ์
ท่าร า 

มุ่งมัน่ใน
การ
ท างาน 

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

4 



ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

5.วิจารณ์ 

   เปรียบเทียบ
งาน 

   นาฏศิลป์   

ท่ีมี 

   ความ
แตกต่างกนั 

   โดยใช้
ความรู้เร่ือง 
  องคป์ระกอบ 

  นาฏศิลป์ 

วิจารณ์  

 องคป์ระก
อบนาฏศิลป์ 

      ละคร
สร้างสรรค ์

• จงัหวะ
ท านอง  

• การ
เคล่ือนไหว   

• อารมณ์และ
ความรู้สึก   

• ภาษา
ท่า  นาฎย
ศพัท ์  

• รูปแบบของ
การแสดง   

• การแต่งกาย 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน 
  

ความสามาร
ถใน 

ส่ือสาร 

2 



มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

6. ร่วมจดังาน
การ 
   แสดงใน
บทบาท 

   หนา้ท่ีต่าง ๆ 

ฝึก   วิธีการ
เลือกการแสดง 

      ละคร
สร้างสรรค ์

        -  ประเภท
ของงาน   

        -  ขั้นตอน
  
       -  ประโยช
น์และคุณค่า 

           ของการ
แสดง 

มีวินยั ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.1   
เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง

7. น าเสนอ
แนวคิด 

   จากเน้ือเร่ือง
ของ 
   การแสดงท่ี 

ฝึก    

ละครกบั
ชีวิต ละคร
สร้างสรรค ์

ความคิด
สร้างสรรค ์ 

ความสามารถ 

ทกัษะ 

2 



สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

   สามารถน าไป 

   ปรับใชใ้น 

   ชีวิตประจ าวนั 

• ป่า
ชาย
เลน  

• ภาวะ
โลก
ร้อน 

มาตรฐาน ศ 
3.2  
 เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

1. ออกแบบ 
และสร้างสรรค์
อุปกรณ์         และ
เคร่ืองแต่ง
กาย   เพื่อแสดง
นาฏศิลป์  และ
ละครท่ีมาจาก
วฒันธรรมต่าง ๆ 

ฝึก   การ
ออกแบบ
และ
สร้างสรรค์
อุปกรณ์และ
เคร่ืองแต่ง
กายเพื่อการ
แสดง
นาฏศิลป์  

การจ าลอง
การเล่น
สะบา้มอญ 

ความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 

 



สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสต
ร์และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

2.อธิบาย 
   ความส าคญั 

   และบทบาท
ของ 
   นาฏศิลป์และ
การ 
   ละครใน 

   ชีวิตประจ าวั
น 

อธิบาย   ความส าคญั
และบทบาท
ของ
นาฏศิลป์  แล
ะการละครใน
ชีวิตประจ าวนั 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการ 

ส่ือสาร 

2 

มาตรฐาน ศ 
3.2   
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสต

3. แสดงความ 

   คิดเห็นในการ 
   อนุรักษ ์

แสดงความ
คิดเห็น 

  การ
อนุรักษ์
นาฏศิลป์ 

มุ่งมัน่ใน
การท างาน  

ความสามาร
ถในการ 

ส่ือสาร 

2 



ร์และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดก
ทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะอยา่ง

1.  วิเคราะห์การ
ใช ้

   ทศันธาตุและ 
   หลกัการ
ออกแบบ   

   ในการส่ือ 
   ความหมาย
ใน 

   รูปแบบต่าง ๆ 

วิเคราะห์ • การใช้
ทศันธาตุ
และ
หลกัการ
ออกแบบ 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามาร
ถในการ 

ส่ือสาร 

4 



อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

2. บรรยาย 
   จุดประสงค์
และ 
   เน้ือหาของ
งาน 

   ทศันศิลป์  โ
ดยใช ้

   ศพัทท์าง 
   ทศันศิลป์ 

บรรยาย • จุดประสง
คแ์ละ
เน้ือหา
ของงาน
ทศันศิลป์ 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามาร
ถในการ 

ส่ือสาร 

5 

 สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก

าร 

ส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติ   ใ

ห้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษ
ณะที่พงึ
ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะ
ท่ีส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด

3. วิเคราะห์
การ 
   เลือกใช้
วสัดุ   
   อุปกรณ์  แล
ะ 

วิจารณ์ • การเลือกใช้
วสัดุ  อุปกรณ์  

และเทคนิคของ
ศิลปิน 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามา
รถในการ 

ส่ือสาร 

4 



สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

   เทคนิคของ
ศิลปิน   

   ในการ
แสดงออก 

   ทางศิลปะ 

มาตรฐาน ศ 
1.1  
สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4.  มีทกัษะ
และ 
   เทคนิค  ใน
การใช ้

   วสัดุ  อุปกร
ณ์   

   และ
กระบวนการ 
   ท่ี
สูงขึ้น  ในการ 
   สร้างงาน 

   ทศันศิลป์ 

ฝึก • เทคนิค  ในการ
ใช้
วสัดุ  อุปกรณ์
ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

มี
ความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามา
รถใน 

ทกัษะ 

5 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติ    ใ

ห้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 



มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

5. 
สร้างสรรค์
งาน 

   ทศันศิลป์
ดว้ย 
   เทคโนโล
ยตี่าง ๆ   

   โดยเนน้
หลกัการ 
   ออกแบบ
และการ 
   จดั
องคป์ระกอ
บ 

  ศิลป์ 

ฝึก • หลกัการ
ออกแบบ
และการจดั
องคป์ระกอ
บศิลป์ 

มีความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

5 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

6  ออกแบบ
งาน 

   ทศันศิลป์
ได ้
  เหมาะสม
กบั 

   โอกาส
และ 
   สถานท่ี 

ฝึก • การ
ออกแบบ
งาน
ทศันศิลป์ 

-  การออกแบบเวที
งานประเพณี
นมสัการองคพ์ระ
สมุทรเจดียห์รือ
ประเพณีใน
ทอ้งถ่ิน 

มีความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

5 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ทักษะ/
กระบวน

ความรู้ 
คุณลกัษ
ณะที่พงึ

สมรรถน
ะท่ีส าคัญ 

เว
ลา 



การส่ิงท่ี
ต้อง

ปฏิบัติให้
ได้ 

ประสงค์
/ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ควา
มคดิต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

7.วิเคราะห์
และ 
  อธิบาย
จุดมุ่งหมาย 
   ของศิลปิน
ในการ 
   เลือกใช้
วสัดุ   
   อุปกรณ์  เท
คนิค   
   และเน้ือหา
เพื่อ 
   สร้างสรรค์
งาน 

   ทศันศิลป์ 

วิเคราะห์ • การเลือกใช้
วสัดุ  อุปกรณ์  เทค
นิค  และเน้ือหาเพื่อ
สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ 

ใฝ่
เรียนรู้
ใฝ่

เรียนรู้ 

ความสาม
ารถใน 

ส่ือสาร 

4 

มาตรฐาน ศ 
1.1  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค ์

8. ประเมิน
และ 
   วิจารณ์งาน 

   ทศันศิลป์  โ
ดยใช ้

   ทฤษฎีการ
วิจารณ์ 

   ศิลปะ 

ประเมิน • ทฤษฎีการวิจารณ์
ศิลปะ 

ใฝ่
เรียนรู้ 

ความสาม
ารถใน 

ทกัษะ 

4 



วิเคราะห์ 
วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ควา
มคิดต่องาน
ศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนก
ารส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้

ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/
เฉพาะ
วิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะอยา่ง

9.  จดักลุ่มงาน 

   ทศันศิลป์  เ
พื่อ 
   สะทอ้น 

   พฒันาการ
และ 
   ความกา้วหน้
า 
   ของตนเอง 

ฝึก • พฒันาการ
และ
ความกา้วห
นา้ของ
ตนเอง 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

4 



อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิ
ดต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

10. สร้างสรรค์
งาน 

    ทศันศิลป์
โดย 
    ศึกษาจาก 

    แนวคิดและ 
    วิธีการสร้าง
งาน 

    ของศิลปินท่ี
ตน 

    ช่ืนชอบ 

ฝึก • วิธีการสร้าง
งานของ
ศิลปินท่ีตน
ช่ืนชอบ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

4 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/
ท่ี ร.ร. 
เน้น/

เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 1.1

  

สร้างสรรคง์าน
ทศันศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิด

11.วาดภาพ
ระบายสี   

    ภาพ
ลอ้เลียน   

   หรือ
การ์ตูน  เพื่อ 
    แสดง

ฝึก • แสดง
ความ
คิดเห็น
เก่ียวกบั
สภาพ
สังคม
ปัจจุบนั 

มีความคิด
สร้างสรร

ค ์

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

4 



สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

ความ 

    คิดเห็น 

    เก่ียวกบั
สภาพ 

    สังคม
ปัจจุบนั 

มาตรฐาน ศ 1.2 

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และ
สากล 

1. 
วิเคราะห์  แล
ะ 
    เปรียบเทีย
บงาน 

    ทศันศิลป์
ใน 

    รูปแบบ 

    ตะวนัออก 

    และ
รูปแบบ 

    ตะวนัตก 

วิเคราะห์ • งาน
ทศันศิลป์
ใน
รูปแบบ
ตะวนัออ
กและ
รูปแบบ
ตะวนัตก 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามาร
ถในการ 

ส่ือสาร 

4 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ

ส่ิงท่ี 

ต้องปฏิบัติ
ให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
1.2 

เขา้ใจ

2.  ระบุงาน 

    ทศันศิลป์ 

    ของศิลปิน

ระบุ • ทศันศิลป์
ของศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียง 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

4 



ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

ท่ีมี 

    ช่ือเสียง
และ 
    บรรยาย
ผลตอบ 

    รับของ
สังคม 

มาตรฐาน ศ 
1.2 

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ทศันศิลป์ 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างาน
ทศันศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

3.  อภิปราย
เก่ียวกบั 

    อิทธิพล
ของ 

    วฒันธรรม 

    ระหวา่ง 
    ประเทศท่ี
มีผลต่อ 
    งาน
ทศันศิลป์ใน 

    สังคม 

อภิอปราย • อิทธิพล
ของ
วฒันธรรม
ระหวา่ง
ประเทศท่ี
มีผลต่อ
งาน
ทศันศิลป์
ใน 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

4 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ

ส่ิงท่ี 

ต้องปฏิบัติ
ให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1. 
เปรียบเทียบ 

   รูปแบบ
ของบท 

   เพลงและ
วงดนตรี 
   แต่ละ
ประเภท 

เปรียบเทียบ • รูปแบบ
ของบท
เพลงและ
วงดนตรี
แต่ละ
ประเภท 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 

มาตรฐาน ศ 2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่อดนตรี
อยา่งอิสระช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

2. จ าแนก
ประเภท 

   และ
รูปแบบของ
วง 
   ดนตรีทั้ง
ไทยและ 
   สากล 

จ าแนก • ประเภท
และ
รูปแบบ
ของวง
ดนตรีทั้ง
ไทยและ
สากล 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 



สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3. อธิบาย
เหตุผลท่ี 

   คนต่าง
วฒันธรรม 

   สร้างสรรค์
งาน 

   ดนตรี
แตกต่างกนั 

อธิบาย • เหตุผลท่ี
คนต่าง
วฒันธรรม
สร้างสรรค์
งานดนตรี 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 

มาตรฐาน ศ 
2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 

4. อ่าน เขียน 
โนต้ 

   ดนตรีไทย
และ 
   สากล  ใน
อตัรา 
   จงัหวะ   ต่าง 
ๆ 

ฝึก • โนต้ดนตรี
ไทยและ
สากล   

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

5. ร้องเพลง 
หรือเล่น 

   ดนตรี
เด่ียวและ
รวม 

   วงโดย
เนน้เทคนิค 

   การ
แสดงออก 
และ 
   คุณภาพ
ของ          
   การ
แสดง 

ฝึก • เทคนิคการ
แสดงออก 
และ
คุณภาพ
ของการ
แสดง 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 



มาตรฐาน ศ 
2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่งอิสระ
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

6. สร้าง
เกณฑ์
ส าหรับ 

   ประเมิน
คุณภาพการ 
   ประพนัธ์
และการ 
   เล่น
ดนตรีของ 
   ตนเอง
และผูอ่ื้นได ้

   อยา่ง
เหมาะสม 

ประเมิน • การ
ประพนัธ์
และการ
เล่นดนตรี 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 

7. 
เปรียบเทียบ 

   อารมณ์ 
และ 
   ความรู้สึก
ท่ี 

   ไดรั้บจาก
งาน 

   ดนตรีท่ีมา

เปรียบเทียบ • อารมณ์ 
และ
ความรู้สึก
ท่ีไดรั้บ
จากงาน
ดนตรีท่ีมา
จาก
วฒันธรรม
ต่างกนั 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 



ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

จาก 
   วฒันธรรม 

   ต่างกนั 

มาตรฐาน ศ 
2.1   
เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

8. 
เปรียบเทียบ 

   อารมณ์ 
และ 
   ความรู้สึก
ท่ี 

   ไดรั้บจาก
งาน 

   ดนตรีท่ีมา
จาก 
   วฒันธรรม 

   ต่างกนั 

เปรียบเทียบ • อารมณ์ 
และ
ความรู้สึก
ท่ีไดรั้บ
จากงาน
ดนตรีท่ีมา
จาก
วฒันธรรม
ต่างกนั 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 



ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

มาตรฐาน ศ 
2.1  
 เขา้ใจและ
แสดงออกทาง
ดนตรีอยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่าดนตรี 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดต่อ
ดนตรีอยา่ง
อิสระช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

9. น าดนตรีไป 

   ประยกุตใ์ช้
ใน 

   งาน    อ่ืน 
ๆ 

ฝึก • ดนตรี
ประยกุตใ์ช้
ในงานอ่ืน 
ๆ 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 

มาตรฐาน ศ 
2.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. วิเคราะห์ 
   รูปแบบ
ของ 
   ดนตรีไทย
และ 
   สากลใน
ยคุสมยั 
   ต่าง ๆ 

วิเคราะห์ • รูปแบบ
ของดนตรี
ไทยและ
สากลใน
ทอ้งถ่ิน 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

2 



ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
2.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

2. วิเคราะห์
สถานะ 
   ทางสังคม
ของนกั 

   ดนตรีใน
วฒันธรรม 

   ต่าง ๆ 

วิเคราะห์ • สถานะ
ทางสังคม
ของนกั
ดนตรี 

• นาย
จอ้น  ไทร
วิมาน  

• นายวี
ระ  ฉ ๋าตุ๋ย 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

2 

มาตรฐาน ศ 
2.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ

3. 
เปรียบเทียบ 

   ลกัษณะ
เด่นของ 
   ดนตรีใน 

   วฒันธรรม
ต่าง ๆ 

เปรียบเทียบ • ลกัษณะ
เด่นของ
ดนตรีใน
วฒันธรรม
ต่าง ๆ 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

2 



ดนตรีท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
2.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

4. อธิบาย
บทบาท 

   ของดนตรี
ในการ 
   สะทอ้น 

   แนวความคิ
ดและ 
   ค่านิยมท่ี 

   เปล่ียนไป
ของคน 

  ในสังคม 

อธิบาย • บทบาทของ
ดนตรีใน
การสะทอ้น
แนวความคิ
ดและ
ค่านิยม 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

3 



มาตรฐาน ศ 
2.2   

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ดนตรี 
ประวติัศาสต
ร์ และ
วฒันธรรม 
เห็นคุณค่า
ของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล 

5  มีทกัษะใน
การ 
   แสดง
หลากหลาย 
   รูปแบบ 

ฝึก • การแสดง
หลากหลาย
รูปแบบร า
มอญ 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

5 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะท่ี
พงึประสงค์/
ท่ี ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 2.2 
  

เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทาง

6. 
สร้างสรรค ์

   ละคร
สั้นใน 

   รูปแบบ
ท่ีช่ืนชอบ 

ฝึก • ละคร
สั้น 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ในทกัษะ 

5 



วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

มาตรฐาน ศ 2.2 
  
เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรีท่ี
เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

7. 
สร้างสรรค์
ละคร 
   สั้นใน
รูปแบบท่ี 

   ช่ืนชอบ 

ฝึก • ละคร
สั้น 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ในทกัษะ 

5 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 2.2 
  
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม 

8.ใช้
ความคิด
ริเร่ิม 

   ในการ
แสดง 
   นาฏศิลป์
เป็นคู่ 
   และหมู่ 

ฝึก • การแสดง
นาฏศิลป์
เป็นคู่และ
หมู่ 

มีความคิด
สร้างสรรค ์

ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

5 



ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

มาตรฐาน ศ 2.2 
  

เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย
และสากล  

9. วิจารณ์
การแสดง 
   ตามหลกั 
   นาฏศิลป์
และ 
    การ
ละคร 

วิจารณ์ • การแสดง
ตามหลกั
นาฏศิลป์
และการ
ละคร 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

3 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 3.1

  

เขา้ใจ และแสดงออก
ทาง 
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด

1. วิเคราะห์
แก่น 

   ของการ
แสดง 

วิเคราะห์ การแสดง
นาฏศิลป์และ
การละคร 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

3 



อยา่งอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 3.1

  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

2. บรรยาย
และ 
   วิเคราะห์
อิทธิพล 
   ของ
เคร่ืองแต่ง 
   กายแสง 
สี เสียง  
   ฉาบ 
อุปกรณ์ 

   และ
สถานท่ีท่ีมี 

   ผลต่อ
การแสดง 
   นาฏศิลป์ 

บรรยาย • อิทธิพล
ของ
เคร่ือง
แต่งกาย
แสง สี 
เสียง 
ฉาบ 
อุปกรณ์
และ
สถานท่ี 

 วิจารณ์ละคร
สร้างสรรค ์

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ใน 

ทกัษะ 

3 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนกา
รส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณ
ะท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวล
า 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์

3. พฒันาและ
ใช ้

   เกณฑก์าร 
   ประเมิน ใน
การ 
   ประเมินการ 
   แสดง 

ประเมิน การแสดง
นาฏศิลป์และการ
ละคร 

มีความ
มุ่งมัน่ 

ความสามาร
ถในการ 

ส่ือสาร 

4 



วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวั
น 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออก
ทางนาฏศิลป์
อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจาร
ณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และ
ประยกุตใ์ช้
ใน

4.วิเคราะห์
ท่าทาง  
   และการ 
   เคล่ือนไหว
ของ 
   ผูค้นใน 

   ชีวิตประจ าวั
น 

   และน ามา 
   ประยกุตใ์ช้
ใน 

   การแสดง 

วิเคราะห์ • ท่าทาง และ
การ
เคล่ือนไหว
ของผูค้นใน
ชีวิตประจ าวั
น 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามาร
ถใน 

ทกัษะ 

3 



ชีวิตประจ าวั
น 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/ 
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

5. อภิปราย 
   บทบาท
ของ 
   บุคคล
ส าคญัใน 

   วงการ
นาฏศิลป์  

   และการ
ละคร 
   ของ
ประเทศไทย 
   ในยกุต์
ต่าง ๆ 

อธิบาย • บทบาท
ของบุคคล
ส าคญัใน
วงการ
นาฏศิลป์ 
และการ
ละครของ
ประเทศ
ไทยใน 

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 

มาตรฐาน ศ 
3.1  

เขา้ใจ และ
แสดงออกทาง
นาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค ์
วิเคราะห์ 
วิพากษว์ิจารณ์

6 บรรยาย  
  วิวฒันาการ
ของ 
  นาฏศิลป์ 
และ 
  การละคร
ไทย   
  ตั้งแต่อดีต

บรรยาย • วิวฒันาการ
ของ
นาฏศิลป์ 
และการ
ละครไทย   

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 



คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอด
ความรู้สึก 
ความคิดอยา่ง
อิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ช้
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

จนถึง 
  ปัจจุบนั 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 

มาตรฐาน ศ 
3.2  
เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

1. 

เปรียบเทียบ 

   การน า
การแสดง 
   ไปใชใ้น
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   ต่าง ๆ 

เปรียบเทียบ • การน าการ
แสดงไปใช ้

มุ่งมั่น ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 
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มาตรฐาน ศ 
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เขา้ใจ

2. 

อภิปราย
บทบาท 

อภิอปราย • บทบาทของ
บุคคล
ส าคญัใน

ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 



ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
นาฏศิลป์ 
ประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของ
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   ของ
บุคคล
ส าคญั 

  ในวงการ 
   นาฏศิลป์
และ 
   การ
ละคร ของ 
   ประเทศ
ไทยใน 

   ยคุสมยั
ต่าง ๆ 

วงการ
นาฏศิลป์
และการ
ละครของ
ประเทศ
ไทยในยคุ
สมยั   ต่าง 
ๆ 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ทักษะ/
กระบวนการ
ส่ิงท่ีต้อง

ปฏิบัติให้ได้ 

ความรู้ 

คุณลกัษณะ
ท่ีพงึ

ประสงค์/ท่ี 
ร.ร. เน้น/
เฉพาะวิชา 

สมรรถนะที่
ส าคัญ 

เวลา 
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3.บรรยาย 
   วิวฒันาการ
ของ 
   นาฏศิลป์
และ 
   การละคร
ไทย  
   ตั้งแต่อดีต
จนถึง 
   ปัจจุบนั 

บรรยาย • วิวฒันาการ
ของ
นาฏศิลป์
และการ
ละครไทย 

มุ่งมัน่ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

3 



ปัญญาทอ้งถ่ิน
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และสากล 
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4. น าเสนอ
แนวคิด 

   ในการ
อนุรักษ ์ 

   นาฏศิลป์
ไทย 

ฝึก • แนวคิดใน
การอนุรักษ ์
นาฏศิลป์
ไทย 

มุ่งมัน่ ความสามารถ
ในการ 

ส่ือสาร 

2 

 
 
 

 

อภิธานศัพท์ 

ทัศนศิลป์ 

โครงสร้างเคล่ือนไหว (mobile) 

 เป็นงานประติมากรรมท่ีมีโครงสร้างบอบบางจดัสมดุลดว้ยเส้นลวดแขง็บาง ๆ ท่ีมีวตัถุ
รูปร่าง  รูปทรงต่าง ๆ ท่ีออกแบบเช่ือมติดกบัเส้นลวด เป็นเคร่ืองแขวนท่ีเคล่ือนไหวไดด้ว้ยกระแสลมเพียง
เบา ๆ  

งานส่ือผสม (mixed media)  

เป็นงานออกแบบทางทศันศิลป์ท่ีประกอบดว้ยหลายส่ือโดยใชว้สัดุหลาย ๆ แบบ เช่น กระดาษ ไม ้
โลหะ สร้างความผสมกลมกลืนดว้ยการสร้างสรรค์ 

จังหวะ (rhythm)  



 เป็นความสัมพนัธ์ของทศันธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกัในลกัษณะของการซ ้ากนั สลบั
ไปมา หรือลกัษณะลื่นไหล เคล่ือนไหวไม่ขาดระยะจงัหวะท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัจะช่วยเนน้ให้เกิด
ความเด่น หรือทางดนตรีก็คือการซ ้ากนัของเสียงในช่วงเท่ากนัหรือแตกต่างกนัจงัหวะใหค้วามรู้สึกหรือ
ความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ 

ทัศนธาตุ (visual  elements) 

 ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัของการมองเห็นเป็นส่วนต่าง ๆ  ท่ีประกอบกนัเป็นภาพ  ไดแ้ก่  เส้น  น ้าหนกั  

 ท่ีวา่ง  รูปร่าง   รูปทรง  สี  และลกัษณะพื้นผิว 

ทัศนียภาพ (perspective)  

วิธีเขียนภาพของวตัถุใหม้องเห็นวา่มีระยะใกลไ้กล 

ทัศนศิลป์ (visual  art)  

 ศิลปะท่ีรับรู้ไดด้ว้ยการเห็น ไดแ้ก่   จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ ์ และงานสร้างสรรคอ่ื์น 
ๆ       ท่ีรับรู้ดว้ยการเห็น 

ภาพปะติด (collage)  

เป็นภาพท่ีท าขึ้นดว้ยการใชว้สัดุต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ผา้ เศษวสัดุธรรมชาติ   ฯลฯ  ปะติดลงบน
แผน่ภาพดว้ยกาวหรือแป้งเปียก 

วงสีธรรมชาติ (color circle) 

 คือวงกลมซ่ึงจดัระบบสีในแสงสีรุ้งท่ีเรียงกนัอยูใ่นธรรมชาติ สีวรรณะอุ่น จะอยูใ่นซีกท่ีมีสีแดงและ
เหลือง ส่วนสีวรรณะเยน็อยูใ่นซีกท่ีมีสีเขียว และสีม่วง สีคู่ตรงขา้มกนัจะอยูต่รงกนัขา้มในวงสี 
 
 

วรรณะสี (tone)  
ลกัษณะของสีท่ีแบ่งตามความรู้สึกอุ่นหรือเยน็  เช่น  สีแดง  อยูใ่นวรรณะอุ่น (warm tone)              

สีเขียวอยูใ่นวรรณะเยน็ (cool tone) 

สีคู่ตรงข้าม (complementary colors)  

สีท่ีอยูต่รงกนัขา้มกนัในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกนั  คือ สีคู่ท่ีตดักนัหรือต่างจากกนัมากท่ีสุด  เช่น  สี
แดงกบัสีเขียว สีเหลืองกบัสีม่วง   สีน ้าเงินกบัสีส้ม 

องค์ประกอบศิลป์ (composition  of  art)  

วิชาหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้างรูปทรงในงานทศันศิลป์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดนตรี 

 

การด าเนินท านอง (melodic progression)  

1. การกา้วเดินไปขา้งหนา้ของท านอง 

 2. กระบวนการด าเนินคอร์ดซ่ึงแนวท านองขยบัทีละขั้น 

ความเข้มของเสียง (dynamic)  

 เสียงเบา เสียงดงั เสียงท่ีมีความเขม้เสียงมากก็ยิง่ดงัมากเหมือนกบั loudness 

ด้นสด  

เป็นการเล่นดนตรีหรือขบัร้อง โดยไม่ไดเ้ตรียมซอ้มตามโนต้เพลงมาก่อน ผูเ้ล่นมีอิสระในการ
ก าหนดวิธีปฏิบติัเคร่ืองดนตรีและขบัร้อง บนพื้นฐานของเน้ือหาดนตรีท่ีเหมาะสม เช่น การ
บรรเลง               ในอตัราความเร็วท่ียืดหยุน่ การบรรเลงดว้ยการเพิ่มหรือตดัโนต้บางตวั 



บทเพลงไล่เลยีน (canon)  

 แคนอน มาจากภาษากรีก แปลวา่ กฎเกณฑ ์หมายถึงรูปแบบบทเพลงท่ีมีหลายแนวหรือดนตรีหลาย
แนว แต่ละแนวมีท านองเหมือนกนั แต่เร่ิมไม่พร้อมกนัแต่ละแนว จึงมีท านองท่ีไล่เลียนกนัไปเป็นระยะเวลา
ยาวกวา่การเลียนทัว่ไป โดยทัว่ไปไม่ควรต ่ากวา่ 3 หอ้ง ระยะขั้นคู่ระหวา่งสองแนว ท่ีเลียนกนัจะห่างกนัเป็น
ระยะเท่าใดก็ได ้ เช่น แคนอนคู่สอง หมายถึง แคนอนท่ีแนวทั้งสอง  เร่ิมท่ีโนต้ห่างกนัเป็นระยะคู่ 5 และ
รักษาระยะคู่ 5 ไปโดยตลอดถือเป็นประเภทของลีลาสอดประสานแนวท านองแบบเลียนท่ีมีกฎเกณฑ์
เขม้งวดท่ีสุด 

ประโยคเพลง (phrase)   

 กลุ่มท านอง จงัหวะท่ีเรียบเรียงเช่ือมโยงกนัเป็นหน่วยของเพลงท่ีมีความคิดจบสมบูรณ์ในตวัเอง มกั
ลงทา้ยดว้ยเคเดนซ์ เป็นหน่วยส าคญัของเพลง 

ประโยคเพลงถาม - ตอบ  

 เป็นประโยคเพลง 2 ประโยคท่ีต่อเน่ืองกนัลีลาในการตอบรับ – ส่งลอ้ – ลอ้เลียน
กนั                อยา่งสอดคลอ้ง เป็นลกัษณะคลา้ยกนักบับทเพลงรูปแบบ AB แต่เป็นประโยคเพลงสั้น ๆ 
ซ่ึงมกัจะมีอตัราความเร็วเท่ากนัระหวา่ง 2 ประโยค และความยาวเท่ากนั เช่น ประโยคเพลงท่ี 1 (ถาม) มี
ความยาว 2 หอ้งเพลง ประโยคเพลงท่ี 2 (ตอบ) ก็จะมีความยาว 2 หอ้งเพลง ซ่ึงจะมีลีลาต่างกนั แต่สอดรับ
กนัไดก้ลมกลืน 
 
 
 
 

ผลงานดนตรี 

 ผลงานท่ีสร้างสรรคข์ึ้นมาโดยมีความเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนองานทางดนตรี  เช่น  บทเพลง    การ
แสดงดนตรี 

เพลงท านองวน (round)   

เพลงท่ีประกอบดว้ยท านองอยา่งนอ้ย 2 แนว ไล่เลียนท านองเดียวกนั แต่ต่างเวลาหรือจงัหวะ 
สามารถไล่เลียนกนัไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนกลบัมาเร่ิมตน้ใหม่ไดอี้กไม่มีวนัจบ 

รูปร่างท านอง (melodic contour)  
รูปร่างการขึ้นลงของท านอง ท านองท่ีสมดุลจะมีทิศทางการขึ้นลงท่ีเหมาะสม 

สีสันของเสียง  



ลกัษณะเฉพาะของเสียงแต่ละชนิดท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะต่างกนั เช่น  ลกัษณะเฉพาะของสีสันของ
เสียงผูช้ายจะมีความทุม้ต ่าแตกต่างจากสีสันของเสียงผูห้ญิง  ลกัษณะเฉพาะของสีสันของเสียงของเด็กผูช้าย
คนหน่ึงจะมีความแตกต่างจากเสียงเด็กผูช้ายคนอ่ืน ๆ  

องค์ประกอบดนตรี (elements of music)   
 ส่วนประกอบส าคญัท่ีท าให้เกิดเสียงดนตรี ไดแ้ก่ท านอง จงัหวะ เสียงประสาน สีสันของเสียง และ
เน้ือดนตรี 

อตัราความเร็ว (tempo) 

 ความชา้ ความเร็วของเพลง เช่น อลัเลโกร(allegero) เลนโต (lento) 

ABA  

สัญลกัษณ์บอกรูปแบบวรรณกรรมดนตรีแบบตรีบท หรือเทอร์นารี (ternary) 

ternary form  

 สังคีตลกัษณ์สามตอน โครงสร้างของบทเพลงท่ีมีส่วนส าคญัขยบัทีละขั้นอยู ่3 ตอน ตอนแรกและ
ตอนท่ี 3 คือ ตอน A จะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัทั้งในแง่ของท านองและกุญแจ
เสียง                         ส่วนตอนท่ี 2 คือ ตอน B เป็นตอนท่ีแตกต่างออกไป ความส าคญัของสังคีต
ลกัษณ์น้ี คือ การกลบัมา               ของตอน A ซ่ึงน าท านองของส่วนแรกกลบัมาในกุญแจเสียงเดิมเป็น
สังคีตลกัษณ์ท่ีใชม้ากท่ีสุดโดยเฉพาะในเพลงร้อง จึงอาจเรียกวา่ สังคีตลกัษณ์เพลงร้อง (song form) ก็ได ้
 
 
 
 

นาฏศิลป์ 

 

การตีบท 

 การแสดงท่าร าตามบทร้อง บทเจรจาหรือบทพากยค์วรค านึงถึงความหมายของบท แบ่งเป็นการ ตี
บทธรรมชาติ และการตีบทแบบละคร 

การประดิษฐ์ท่า  

 การน าภาษาท่า  ภาษานาฎศิลป์ หรือ นาฏยศพัทม์าออกแบบ  ใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบัจงัหวะ
ท านอง  บทเพลง  บทร้อง  ลีลา ความสวยงาม 

นาฏยศัพท์   



ศพัทเ์ฉพาะทางนาฎศิลป์  ท่ีใชเ้ก่ียวกบัการเรียกท่าร า  กิริยาท่ีแสดงมีส่วนศีรษะใบหนา้และ
ไหล่  ส่วนแขนและมือ  ส่วนของล าตวั  ส่วนขาและเทา้ 

บุคคลส าคัญในวงการนาฎศิลป์  

 เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางนาฎศิลป์ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสร้างผลงาน 

ภาษาท่า      

การแสดงท่าทางแทนค าพูด  ใชแ้สดงกิริยาหรืออิริยาบถ  และใชแ้สดงถึงอารมณ์ภายใน 

ส่วนขาและเท้า   

กิริยาแสดง เช่น กระทบ ยดืยบุ ประเทา้ กระดกเทา้ กระทุง้ จรด ขยบั ซอย วางส้น ยก
เทา้              ถดัเทา้ 

ส่วนแขนและมือ  
กิริยาท่ีแสดง เช่น จีบ ตั้งวง ล่อแกว้ มว้นมือ สะบดัมือ กรายมือ ส่ายมือ  

ส่วนล าตัว  

 กิริยาท่ีแสดง เช่น ยกัตวั โยต้วั โยกตวั 

ส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่  

 กิริยาท่ีแสดง เช่น เอียงศีรษะ เอียงไหล่ กดไหล่ กล่อมไหล่ กล่อมหนา้  

ส่ิงท่ีเคารพ 

 ในสาระนาฎศิลป์มีส่ิงท่ีเคารพสืบทอดมา  คือ  พ่อแก่  หรือพระพรตฤษี ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้ง     แสดง
ความเคารพ  เม่ือเร่ิมเรียนและก่อนแสดง 
 
 

องค์ประกอบนาฎศิลป์ 

 จงัหวะและท านองการเคล่ือนไหว  อารมณ์และความรู้สึก  ภาษาท่า นาฎยศพัท ์ รูปแบบของการ
แสดง การแต่งกาย 

องค์ประกอบละคร 

 การเลือกและแต่งบท  การเลือกผูแ้สดง  การก าหนดบุคลิกของผูแ้สดง การพฒันารูปแบบของ การ
แสดง การปฏิบติัตนของผูแ้สดงและผูช้ม 
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าส่ังโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี    30     /  2552 



เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา   

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

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

ตามท่ีโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภไ์ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบการใช้
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการเขต  1   ดงันั้นจึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551อนัไดแ้ก่  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องสถานศึกษา (หลกัสูตร)  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน    โครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษา  ค าอธิบายรายวิชา  โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้     แผนการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  และเกณฑก์ารวดัผลประเมินผลและจบหลกัสูตรใหแ้ลว้เสร็จก่อน
วนัท่ี   1   พฤษภาคม  พ.ศ.2552        ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภจึ์งขอ
ความร่วมมือแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา   ใน
วนัท่ี  18  -  20  มีนาคม  พ.ศ.  2552   ณ  ห้องประชุมอาคาร  3 

เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน    ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

นายพงษศ์กัด์ิ   ธีระวรรณสาร  ผูอ้  านวยการ  ประธานกรรมการ 

วา่ท่ีร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชยั  รองผูอ้  านวยการ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวมุกดา   ลอนใหม่   ครูช านาญการพิเศษ รองประธาน
กรรมการ 

นางสมพร  ศิลาทอง   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

มีหน้าที่ 
วางแผนการด าเนินการจดังาน จดัแบ่งสายงานรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ใหข้อ้คิดเห็นเสนอแนะในการด าเนินการและแกไ้ขอุปสรรคในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

ติดต่อประสานงานหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน ขอความร่วมมือในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 นางสาวมุกดา  ลอนใหม่    หวัหนา้ 

 นางสมพร  ศิลาทอง     กรรมการ 

นางอ าไพ  เมืองปล้ืม    กรรมการ 



นางราตรี  จิตอารีรัตน์    กรรมการ 

นางอญัชลี  วีณะคุปต ์    กรรมการ 

นางสาวมะลิวลัย ์ เวชสุค า     กรรมการ 

นางสวง   ตั้งประยรูเลิศ    กรรมการ 

นางสมรวม  สังขท์อง    กรรมการ 

นางสาวพิมพรรณ สุบรรณวิลาศ    กรรมการ 

นางเตือนจิตร์  วฒันา     กรรมการ 

นางสาวสินี  สุวรรณเมศ    กรรมการ 

นางอชัรียา  พร้อมวงศ ์    กรรมการ 

นางสาวศิรินนา   ชัง่กุล     กรรมการ 

นางฉวีวงษ ์  ผกูบุญเชิด    กรรมการ/เลขานุการ 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 นางศิริพร  เจติยวรรณ    หวัหนา้ 

 นางอญัชลี  โนรีวงศ ์    กรรมการ 

 นางสุนนัท ์  ล ่าสัน     กรรมการ 

 นางสาวสายพิณ  แสวานี     กรรมการ 

 นางประไพ  ศรีดาว     กรรมการ 

 นางอนญัญา  อุไร     กรรมการ 

 นางสงวนศรี  หอมสุวรรณ    กรรมการ 

 นางสาวศนัสนีย ์ วงศบ์ุญมี    กรรมการ 

 นายสมเกียรติ  พยงุศกัดว์ิจิตร    กรรมการ 

 นายชะโลมฤทธ์ิ  สายะเวส    กรรมการ/เลขานุการ 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง    หวัหนา้ 

 นายสมทรง  เจริญพงษ ์    กรรมการ 

 นางสาวอารดา  ดิษฐกระจนั    กรรมการ 

 นางประนอม  รัตนะรัต    กรรมการ 

 นายอนิวตัร  ศกัด์ิภกัดี    กรรมการ 

 นายมนตรี  จนัทร์แสงสุก    กรรมการ 

 นางสาวนฤมล  อุณานิภากร    กรรมการ/เลขานุการ 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 นางพิมพผ์กากรอง ถิรเกียรติคุณ    หวัหนา้ 



 นางคนึงนิจ  ปัญจะ     กรรมการ 

 นางธนวนัต ์  รัตนอ าพร    กรรมการ 

 นางวารุณี  ธรรมสุภ ์    กรรมการ 

 นางปราณี  ผลประเสริฐ    กรรมการ 

 นางทศัพร  เพียรพิจารณ์    กรรมการ 

 นายปราโมทย ์  คงอว้น     กรรมการ/เลขานุการ 

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 นางเพญ็นี  เพชรนิล     หวัหนา้ 

 นายธรรมศกัด์ิ  จตัุรบุตร    กรรมการ 

 นายไพรัตน์  คล่องธญักรณ์    กรรมการ/เลขานุการ 

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 นายสมพงษ ์  ตั้งประยรูเลิศ    หวัหนา้ 

 นางกนจพรรณ  บุบผาสุวรรณ์    กรรมการ 

 นางเพญ็ประภา  ธรรมนนทิกุล    กรรมการ 

 นายบ ารุง  เกรียงพานิช    กรรมการ 

 นายทศพร  ธรรมประทีป    กรรมการ 

 นางสาวสุภาพร  ทรัพยสุ์จริต    กรรมการ 

 นางวิวรรณ  สอสอน     กรรมการ 

 นางวิราวรรณ  วงศว์ุฒิวฒัน์    กรรมการ 

 นางกฤษณา  ค าภาอินทร์    กรรมการ/เลขานุการ 

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 นางสาวดารณี  สมสุขสวสัด์ิกุล    หวัหนา้ 

 นางสาวภทัรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ    กรรมการ 

 นางอญัชลี  คณานบั     กรรมการ 

 นางสุกญัญา  สุดแสงพนัธ์    กรรมการ 

 นางสาววรรณวิมล ฉตัรวรกิจพาณิช    กรรมการ 

 นางสาวพนิดา  จิตรจรัส     กรรมการ 

 นางสาวณฐัชริดา  มหาชยั     กรรมการ 

 นางสาวทิพรัตน์  แกว้นุช     กรรมการ 

นางสิริพร  ราชวตัร     กรรมการ 

 นางปัญจรัตน์  ศิลาค า     กรรมการ/เลขานุการ 

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



 นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ    หวัหนา้ 

 นายชลชลทั  กุศลส่ง     กรรมการ 

 นายประพนัธ์    ขนัสุวรรณ    กรรมการ 

 นางสาวนิธิยา  ทบัเปล่ียน    กรรมการ/เลขานุการ 

9. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 นางมาลี   กุศลส่ง     หวัหนา้ 

 นางธนวนัต ์  รัตนอ าพร    กรรมการ 

 นางธญัรัศม์ิ  ตรีนพรัตน์    กรรมการ 

 นางเยาวเรศ  สอนสังข ์    กรรมการ 

 นายยอดยิง่  ทองรอด    กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
เขา้ร่วมประชุมฟังค าช้ีแจง/ท าความเขา้ใจเก่ียวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551 และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ 

รวบรวมเอกสารต่าง ๆส่งหวัหนา้กลุ่มสาระภายในวนัท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ.2552   
 

3.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

 นางสาวมุกดา  ลอนใหม่    หวัหนา้ 

 นางสมพร  ศิลาทอง     กรรมการ 

 นางราณี   ค าบุญเรือง    กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
จดัท าเอกสารต่าง ๆ  

รวบรวมแบบวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา   ค าอธิบายรายวิชา  และโครงสร้างรายวิชา 

ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนส่งพิมพ ์
 

คณะวิทยากรการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

นางสมพร    ศิลาทอง     หวัหนา้ 

 นางสมรวม  สังขท์อง    กรรมการ 

 นางอ าไพ  เมืองปล้ืม    กรรมการ 

 นางราตรี  จิตอารีรัตน์    กรรมการ 

 นางฉวีวงษ ์  ผกูบุญเชิด    กรรมการ 

 นางศิริพร  เจติยวรรณ    กรรมการ 



 นางอนญัญา  อุไร     กรรมการ 

 นายชะโลมฤทธ์ิ   สายะเวส    กรรมการ 

 นายสมเกียรติ  พยงุศกัด์ิวิจิตร    กรรมการ 

 นายมนตรี  จนัทร์แสงสุก    กรรมการ 

 นางประนอม  รัตนะรัต    กรรมการ 

 นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง    กรรมการ 

 นางสาวนฤมล  อุณานิภากร    กรรมการ 

 นางพิมพผ์กากรอง ถิรเกียรติคุณ    กรรมการ 

 นางทศัพร  เพียรพิจารณ์    กรรมการ 

 นางประไพ  ศรีดาว     กรรมการ 

 นางคนึงนิจ  ปัญจะ     กรรมการ 

 นางเพญ็นี  เพชรนิล     กรรมการ 

 นายไพรัตน์  คล่องธญักรณ์    กรรมการ 

 นายธรรมศกัด์ิ  จตุรบุตร    กรรมการ 

 นางสาวทิพยว์รรณ แสนสุขสมศกัด์ิ    กรรมการ 

 นางสาวนิธิยา  ทบัเปล่ียน    กรรมการ 

 นายประพนัธ์  ขนัสุวรรณ    กรรมการ 

 นายสมพงษ ์  ตั้งประยรูเลิศ    กรรมการ 

 นางกนจพรรณ  บุปผาสุวรรณ์    กรรมการ 

 นางวิวรรณ  สอสอน     กรรมการ 

 นางสาวสุภาพร  ทรัพยสุ์จริต    กรรมการ 

 นางสาวดารณี  สมสุขสวสัด์ิกุล    กรรมการ 

นางปัญจรัตน์  ศิลาค า     กรรมการ 

นางสาวภทัรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ    กรรมการ 

นางอญัชลี   คณานบั     กรรมการ 

นายยอดยิง่  ทองรอด    กรรมการ 

นางมาลี   กุศลส่ง     กรรมการ 

นางธนวนัต ์  รัตนอ าพร    กรรมการ 

นางธญัรัศม์ิ  ตรีนพรัตน์    กรรมการ 

นางสาวมุกดา  ลอนใหม่    กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 



1. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรสถานศึกษา   ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา          ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  255 

2.  แนะน า/ใหค้  าปรึกษาคณะครูท่ีจดัท าหลกัสูตร 
 

5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสายสวาท  สุขวิชยั    หวัหนา้ 

 นางปิยะรัตน์  เจริญรักษ ์    กรรมการ 

นางวารุณี  ธรรมสุภ ์    กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  เบิกจ่ายเงินตามท่ีฝ่ายวิชาการขอเบิก 

 2.  ประสานงานจดัเตรียมอาหาร/เคร่ืองด่ืม    อาหารวา่ง  แก่คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร 
 

ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  ใหป้ระสานงานกบัคณะกรรมการอ านวยการเพื่อมิให้เกิด
ขอ้บกพร่องเสียหายขึ้นได ้
 

 สั่ง    ณ    วนัท่ี    17        มีนาคม พ.ศ. 2552 
 

      ลงช่ือ 
 

           (นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระวรรณสาร) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
 
 
 
 
 

 



ค าส่ังโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี           /  2552 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ   

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

........................................................................... 
ตามท่ีโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภไ์ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบการใช้

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการเขต  1   ดงันั้นจึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบติัต่าง 
ๆ      ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ระเบียบการวดัประเมินผล  รวมทั้งพิจารณาเก่ียวกบัแบบบนัทึกและรายงานผลการ
เรียน  ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกนัในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน    ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

นายพงษศ์กัด์ิ   ธีระวรรณสาร  ผูอ้  านวยการ  ประธานกรรมการ 

วา่ท่ีร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชยั  รองผูอ้  านวยการ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวมุกดา   ลอนใหม่   ครูช านาญการพิเศษ รองประธาน
กรรมการ 

นางสาววรรณวิมล  ฉัตรวรกิจพาณิช ครู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
วางแผนการด าเนินการจดังาน จดัแบ่งสายงานรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

ใหข้อ้คิดเห็นเสนอแนะในการด าเนินการและแกไ้ขอุปสรรคในการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ 

ติดต่อประสานงานหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน ขอความร่วมมือในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวมุกดา     ลอนใหม่ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา 

นางฉวีวงษ ์        ผกูบุญเชิด หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบั
ประถมศึกษา 

นายชะโลมฤทธ์ิ            สายะเวส หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา  

นางศิริพร                          เจติยะวรรณ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบั
ประถมศึกษา 



นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา 

นายมนตรี  จนัทร์แสงสุก หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 

นางพิมพผ์กากรอง ถิรเกียรติคุณ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯระดบัมธัยมศึกษา 

นางคนึงนิจ  ปัญจะ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯระดบัประถมศึกษา 

นางเพญ็นี  เพชรนิล  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯระดบัมธัยมศึกษา 

นายไพรัตน์  คล่องธญักรณ์ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯระดบัประถมศึกษา 

นางสาวทิพยว์รรณ  แสนสุขสมศกัด์ิ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นายสมพงษ ์  ตั้งประยรูเลิศ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯระดบัมธัยมศึกษา 

นางสาวดารณี สมสุขสวสัด์ิกุล หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดบัมธัยมศึกษา 

นางสาวภทัรานิษฐ์ ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดบัประถมศึกษา 

นายยอดยิง่  ทองรอด หวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา 

นางธนวนัต ์  รัตนอ าพร หวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา 

นางสาววรรณวิมล ฉตัรวรกิจพาณิช หวัหนา้งานวดัประเมินผล  หัวหน้าสายช้ัน 

นางอญัชลี  โนรีวงศ ์ หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

นางอญัชลี  วีณะคุปต ์ หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

นางราตรี  จิตอารีรัตน์ หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

นางมาลี   กุศลส่ง  หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

นางสาวภทัรานิษฐ์   ฉ่ิงทองธนะสิทธ์ิ หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 

นางฉวีวงษ ์  ผกูบุญเชิด หวัหนา้สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

นางอชัรียา  พร้อมวงศ ์ หวัหนา้สายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

นางสาววรรณวิมล ฉตัรวรกิจพาณิช หวัหนา้สายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 

นางสาวมุกดา  ลอนใหม่ หวัหนา้สายชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

นายเนตร  แหล่งสนาม   กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายขวญัไชย  พุ่มโพธ์ิ    กรรมการ 

นายสัมพนัธ์  พูลเจริญ   กรรมการ 

นายมนตรี  งามชดั    กรรมการ 

นายโชคปชา  เชาวน์สังเกต   กรรมการ 

นายชาติชาย  ศรีอ าพนัธุ์   กรรมการ 

นายศรายธุ  ยิม้เป็นสุข   กรรมการ 
 



ผู้แทนชุมชน 

นายไชยพร  มัน่คง    กรรมการ 

ผู้แทนศิษย์เก่า 

นางสาวกมลา  เพชรนิล    กรรมการ 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายศรายทุธ  โพธิวฒัน์   กรรมการ 

ผู้แทนองค์กรศาสนา 

พระอาจารยสิ์ทธิพงษ ์ ถิรปุญโญ   กรรมการ 

นายส าเริง  เชาวส์ังเกต   กรรมการ 

ผู้แทนครู 

นางอ าไพ  เมืองปล้ืม   กรรมการ 

มีหน้าที่ 
1. ร่วมจดัท า/พิจารณาหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551     
2. ร่วมจดัท า/พิจารณาระเบียบการวดัประเมินผลของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
3.   ร่วมพิจารณาแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน   

3.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 

 นางสาวมุกดา     ลอนใหม่   หวัหนา้ 

 นางสาววรรณวิมล ฉตัรวรกิจพาณิช   กรรมการ 

 นางกฤษณา    ค าภาอินทร์   กรรมการ 

 นางราณี   ค าบุญเรือง   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. จดัท าร่างเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา  
2. จดัท าร่างระเบียบวดัผลประเมินผล 
3. จดัท าร่างแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน 
4. น าเสนอร่างเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา  ร่างระเบียบวดัผลประเมินผลและแบบบนัทึกและ

รายงานผลการเรียน  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา 
5. น าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปปรับปรุงร่างเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา   

           ร่างระเบียบวดัผลประเมินผลและแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน   
 
 
 



4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสายสวาท   สุขวิชยั    หวัหนา้ 

 นางปิยะรัตน์     เจริญรักษ ์   กรรมการ 

นางวารุณี   ธรรมสุภ ์                กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 2.  ประสานงานจดัเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ แก่  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ   

                   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 
 

ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  ใหป้ระสานงานกบัคณะกรรมการอ านวยการเพื่อมิให้เกิด
ขอ้บกพร่องเสียหายขึ้นได ้
 

 สั่ง    ณ    วนัท่ี    21   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   2552 
 
      
 

      ลงช่ือ 

           (นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระวรรณสาร) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าส่ังโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี     50 / 2552   
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ   

 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (เพิม่เติม) 
........................................................................... 

ตามท่ีโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภไ์ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบการใช้
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการเขต  1   ดงันั้นจึงมีภารกิจท่ีจะตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบติัต่าง 
ๆ      ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ระเบียบการวดัประเมินผล  รวมทั้งพิจารณาเก่ียวกบัแบบบนัทึกและรายงานผลการ
เรียน  ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกนัในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน(เพิ่มเติม)    ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

นางสาวทิพยว์รรณ   แสนสุขสมศกัด์ิ   ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการระดบัประถมศึกษา    
     เป็นรองประธานกรรมการ 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนการด าเนินการจดังาน จดัแบ่งสายงานรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
2. ใหข้อ้คิดเห็นเสนอแนะในการด าเนินการและแกไ้ขอุปสรรคในการบริหารหลกัสูตรและ

วิชาการ 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน ขอความร่วมมือในการจดัท า

หลกัสูตรสถานศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครอง  ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯระดบัประถมศึกษา     นางกนจพรรณ    บุบผาสุวรรณ์ 

2.  เปล่ียนหวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา  จาก  นายยอดยิ่ง   ทองรอด    เป็น 

      นางมาลี   กุศลส่ง 

3.  คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรภาษาองักฤษ  คือ  นางสาวยุพาวดี   ค ่าคูณ 



มีหน้าที่ 
1. ร่วมจดัท า/พิจารณาหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

    พุทธศกัราช  2551  

2. ร่วมจดัท า/พิจารณาระเบียบการวดัประเมินผลของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
3. ร่วมพิจารณาแบบบนัทึกและรายงานผลการเรียน   

 

ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  ใหป้ระสานงานกบัคณะกรรมการอ านวยการเพื่อมิใหเ้กิด
ขอ้บกพร่องเสียหายขึ้นได ้
 

 สั่ง    ณ    วนัท่ี    24   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.   2552 
 

      ลงช่ือ 

           (นายพงษศ์กัด์ิ  ธีระวรรณสาร) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       คณะผู้จัดท า        

 

คณะท่ีปรึกษา 
 

1.  นายพงษศ์กัด์ิ ธีระวรรณสาร ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 
2. วา่ท่ีร.ต.หญิงสายสวาท   สุขวิชยั รองผูอ้  านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ์ 

 

คณะท างาน 
 

1. นางสาวทิพยว์รรณ  แสนสุขสมศกัด์ิ หวัหนา้คณะท างาน 

2. นายชลชลธั กุศลส่ง คณะท างาน 

3. นายประพนัธ์ ขนัสุวรรณ คณะท างาน 

4. นางสาวนิธิยา ทบัเปล่ียน คณะท างาน 
 
 


