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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ             รหัสวิชา ศ 11101             รายวิชา ศิลปะ 1       

ช้ันประถมศึกษาปFท่ี 1                  เวลา  40 ช่ัวโมง               จำนวน  1  หน5วยกิต 

 

 ศึกษา  สังเกต  อภิปราย  และฝ9กปฏิบัติเก่ียวกับงานศิลปะส่ิงท่ีอยูBรอบตัว รูปรBาง ธรรมชาติและ

ความงามของส่ิงแวดลIอม  การกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ, แหลBงกำเนิดเสียง, สีสันของเสียงระดับเสียงดัง  เบา 

(dynamic), อัตราความเร็วของจังหวะเพลงท่ีใชIในชีวิตประจำวัน (Tempo)   

การเลียนแบบ  คน สัตว̂ ส่ิงของ  การใชIภาษาทBาทาง การประดิษฐ̂ทBาประกอบเพลง การแสดง 

ประกอบเพลงท่ีเก่ียวขIองกับธรรมชาติ สัตว̂ การเป̀นผูIชมท่ีดี  การละเลBนของเด็กไทยและทIองถ่ิน 

วิธีการเลBน กติกา การแสดงนาฏศิลปd   

 โดยใชIทักษะกระบวนการทางศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลปd  สังเกต ทดลอง ฝ9กปฏิบัติโดยเลียนแบบตาม

รูปแบบท่ีกำหนดใหIและฝ9กเปล่ียนรูปแบบ คิดวิเคราะห̂  คิดสรIางสรรค̂งาน  กระบวนการกลุBมและรายบุคคล  

บอกความรูIสึกท่ีเกิดจากจัดการแสดงทางศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลปd  

   เพ่ือใหIมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเป̀นผูIชมท่ีดี  

เห็นคุณคBาของดนตรี นาฏศิลปdไทยและทIองถ่ิน  มีความช่ืนชอบเห็นความสำคัญและประโยชน̂ 

ของดนตรีนาฏศิลปdตBอการดำเนินชีวิตของคนในทIองถ่ิน ช่ืนชมการแสดงพ้ืนเมือง มีความกลIาแสดงออก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ศ 1.2        ป.1/1  

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

 ศ 2.2        ป.1/1, ป.1/2 

 ศ 3.1        ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

 ศ 3.2        ป.1/1, ป.1/2 

รวมท้ังหมด    18  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ             รหัสวิชา ศ 12101             รายวิชา ศิลปะ 2       

ช้ันประถมศึกษาปFท่ี 2                  เวลา  40 ช่ัวโมง               จำนวน  1  หน5วยกิต 

 

ศึกษา รูปรBาง   รูปทรง   ตามทัศนธาตุของส่ิงแวดลIอมในธรรมชาติ  ทักษะพ้ืนฐานในการใชIวัสดุ

อุปกรณ̂ในการสรIางงานทัศนศิลปd   3  มิติ  การวาดภาพ  งานปqrน  และงานพิมพ̂ภาพ  งานปะติด   

ความสำคัญและการสรIางงานทัศนศิลปdในทIองถ่ิน   ศึกษาแหลBงกำเนิดของเสียงท่ีไดIยิน เสียงเคร่ืองดนตรี เสียง

มนุษย̂ ฝ9กจำแนกสียง  สูง - ต่ำ  ดัง – เบา  ยาว - ส้ัน การเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาในบทเพลง การเลBน

เคร่ืองดนตรีประกอบเพลง การขับรIองเพลงงBายๆ ความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ 

เพลงท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลIอมท่ีมาของบทเพลงทIองถ่ิน และความนBาสนใจของบทเพลงในทIองถ่ิน ลักษณะของ

เสียงรIองในบทเพลงลักษณะของเสียงดนตรีท่ีใชIในบทเพลง   ศึกษาฝ9กปฏิบัติการเคล่ือนไหวอยBางมีรูปแบบ 

การน่ัง,การยืน,การเดิน การประดิษฐ̂ทBา  จากการเคล่ือนไหวอยBางมีรูปแบบ    หลักวิธีการปฏิบัตินาฏศิลปd 

การฝ9กภาษาทBาส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา  การฝ9ก นาฏศัพท̂ในสBวนลำตัว  การใชIภาษาทBาและนาฏศัพท̂

ประกอบจังหวะ  มารยาทในการชมการแสดงการเขIาชมหรือมีสBวนรBวมในการแสดง ท่ีมา วิธีการกติกาของ

การละเลBนพ้ืนบIาน ระบุการเลBนพ้ืนบIานท่ีชอบและภาคภูมิใจ 

โดยใชIทักษะกระบวนการทางศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลปd  สังเกต ทดลอง ฝ9กปฏิบัติโดยเลียนแบบตาม

รูปแบบท่ีกำหนดใหIและฝ9กเปล่ียนรูปแบบ คิดวิเคราะห̂  คิดสรIางสรรค̂งาน  กระบวนการกลุBมและรายบุคคล  

บอกความรูIสึกท่ีเกิดจากจัดการแสดงทางศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลปd  

   เพ่ือใหIมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเป̀นผูIชมท่ีดี  

เห็นคุณคBาของดนตรี นาฏศิลปdไทยและทIองถ่ิน  มีความช่ืนชอบเห็นความสำคัญและประโยชน̂ 

ของดนตรีนาฏศิลปdตBอการดำเนินชีวิตของคนในทIองถ่ิน ช่ืนชมการแสดงพ้ืนเมือง มีความกลIาแสดงออก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ศ 1.2 ป.2/1, ป.2/2 

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

 ศ 2.2 ป.2/1, ป.2/2 

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

 ศ 3.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

รวมท้ังหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ             รหัสวิชา ศ 13101             รายวิชา ศิลปะ 3       

ช้ันประถมศึกษาปFท่ี 3                  เวลา  40 ช่ัวโมง               จำนวน  1  หน5วยกิต 

 

ศึกษา รูปรBาง รูปทรง จำแนกและจัดกลุBมภาพตามทัศนธาตุของส่ิงตBางๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดลIอมและ

งานทัศนศิลปd มีทักษะพ้ืนฐานการใชIวัสดุอุปกรณ̂ในการสรIางงาน การวาดภาพระบายสีงานปqrน การพิมพ̂ภาพ 

ภาพปะติด และการสรIางงานทัศนศิลปdในทIองถ่ิน แสดงความคิดเห็น เหตุผลวิธีการในการปรับปรุงผลงาน รูI

ประวัติความเป̀นมาของงานทัศนศิลปdในทIองถ่ิน ศึกษาลักษณะของเคร่ืองดนตรีท่ีเห็นและไดIยินใน

ชีวิตประจำวัน ลักษณะเสียงสูง- ต่ำ ดัง-เบา ท่ีมีความเก่ียวขIองกับชีวิตประจำวันและบทบาทหนIาท่ีของบท

เพลงท่ีใชIในชีวิตประจำวัน ศึกษาความเป̀นมาความสำคัญของการแสดงนาฏศิลปdไทย  นาฏศิลปdพ้ืนบIาน  

ประเภทลักษณะและเอกลักษณ̂ของการแสดงนาฏศิลปd  หลักการชมการแสดง  และเขIาใจความสัมพันธ̂

ระหวBางนาฏศิลปdกับการบูรณาการกลุBมสาระการเรียนรูIตBางๆ 

 โดยใชIทักษะกระบวนการทางศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลปd  สังเกต ทดลอง ฝ9กปฏิบัติโดยเลียนแบบตาม

รูปแบบท่ีกำหนดใหIและฝ9กเปล่ียนรูปแบบ คิดวิเคราะห̂  คิดสรIางสรรค̂งาน  กระบวนการกลุBมและรายบุคคล  

บอกความรูIสึกท่ีเกิดจากจัดการแสดงทางศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลปd  

   เพ่ือใหIมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเป̀นผูIชมท่ีดี  

เห็นคุณคBาของดนตรี นาฏศิลปdไทยและทIองถ่ิน  มีความช่ืนชอบเห็นความสำคัญและประโยชน̂ 

ของดนตรีนาฏศิลปdตBอการดำเนินชีวิตของคนในทIองถ่ิน ช่ืนชมการแสดงพ้ืนเมือง มีความกลIาแสดงออก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9,ป.3/10 

 ศ 1.2  ป.3/1, ป.3/2 

 ศ 2.1  ป.3/1, ป.3/2 

 ศ 2.2  ป.3/1, ป.3/2 

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

 ศ 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

รวมท้ังหมด   24  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ             รหัสวิชา ศ 14101             รายวิชา ศิลปะ 4         

ช้ันประถมศึกษาปFท่ี 4                  เวลา  80 ช่ัวโมง               จำนวน  2  หน5วยกิต 

 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรBาง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลIอม และงานทัศนศิลปd ถBายทอด

ความคิด ความรูIสึก ความประทับใจผBานงานทัศนศิลปdของตนเองและบุคคลอ่ืน การอภิปรายเก่ียวกับอิทธิพล

ของสีวรรณะอุBนและสีวรรณะเย็นท่ีมีตBออารมณ̂ของมนุษย̂ เหตุการณ̂ และงาน 

เฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในทIองถ่ิน จำแนกทัศนธาตุของส่ิงตBาง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดลIอม 

และงานทัศนศิลปdโดยเนIนเร่ืองเสIน สี รูปรBาง รูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวBาง ฝ9กทักษะพ้ืนฐานในการใชIวัสดุ 

อุปกรณ̂สรIางสรรค̂งานพิมพ̂ภาพ งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเนIน  

เร่ืองการจัดระยะความลึก น้ำหนักแสงเงาในภาพ และงานทัศนศิลปdท่ีมาจากวัฒนธรรมตBางๆ วาดภาพระบาย

สี โดยใชIสีวรรณะอุBนและสีวรรณะเย็น ถBายทอดความรูIสึกและจินตนาการ เลือกใชIวรรณะสี เพ่ือถBายทอด

อารมณ̂ ความรูIสึกในการสรIางงานทัศนศิลปd   ศึกษาโครงสรIางของบทเพลง ความหมาย จำแนกประเภทของ

เคร่ืองดนตรี ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึนลงงBายๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลง

ท่ีฟqง เคร่ืองหมายและสัญลักษณ̂ทางดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีท่ีเก่ียวขIองกับความสัมพันธ̂ของวิถีชีวิต

ไทยท่ีสะทIอนในดนตรีและเพลงทIองถ่ิน   การอนุรักษ̂สBงเสริมวัฒนธรรม ภูมิปqญญาทIองถ่ิน ภูมิปqญญาไทยและ

สากล  ศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลปdและการละครท่ีใชIส่ือความหมาย อารมณ̂ หลักและวิธีการปฏิบัติ การ

เคล่ือนไหวในจังหวะตBางๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลปdเป̀นคูBและหมูB รำวงมาตรฐาน ระบำ เลBาส่ิง

ท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเนIนจุดสำคัญของเร่ืองและลักษณะเดBนของตัวละคร อธิบายประวัติความเป̀นมาของ

นาฏศิลปd หรือชุดการแสดงอยBางงBายๆ  ใชIภาษาทBาและนาฏยศัพท̂ถBายทอดเร่ืองราว อธิบายประวัติความ

เป̀นมาของนาฏศิลปd 

โดยใชIทักษะกระบวนการทางศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลปd  สังเกต ทดลอง ฝ9กปฏิบัติโดยเลียนแบบตาม

รูปแบบท่ีกำหนดใหIและฝ9กเปล่ียนรูปแบบ คิดวิเคราะห̂  คิดสรIางสรรค̂งาน  กระบวนการกลุBมและรายบุคคล  

บอกความรูIสึกท่ีเกิดจากจัดการแสดงทางศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลปd  

   เพ่ือใหIมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเป̀นผูIชมท่ีดี  

เห็นคุณคBาของดนตรี นาฏศิลปdไทยและทIองถ่ิน  มีความช่ืนชอบเห็นความสำคัญและประโยชน̂ 

ของดนตรีนาฏศิลปdตBอการดำเนินชีวิตของคนในทIองถ่ิน ช่ืนชมการแสดงพ้ืนเมือง มีความกลIาแสดงออก 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ศ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9 

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

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

 ศ 3.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

รวมท้ังหมด  29  ตัวช้ีวัด 



277 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ             รหัสวิชา ศ 15101             รายวิชา ศิลปะ 5         

ช้ันประถมศึกษาปFท่ี 5                  เวลา  80 ช่ัวโมง               จำนวน  2  หน5วยกิต 

 

ศึกษา เก่ียวกับ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดลIอม และสรIางสรรค̂งานทัศนศิลปd ส่ือความคิด จินตนาการ 

เปรียบเทียบความแตกตBางระหวBางงานทัศนศิลปdท่ีสรIางสรรค̂ดIวยวัสดุอุปกรณ̂และวิธีการท่ีตBางกัน ใชIความรูI 

เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณ̂ประเภทตBางๆ  จากแหลBงการเรียนรูIหรือนิทรรศการ แสดงออกถึงความรูIสึก 

ความคิดเห็น ประโยชน̂และคุณคBาของงานทัศนศิลปdท่ีมีผลตBอชีวิตของคนในสังคม สรIางสรรค̂งานปqrนจาก ดิน

น้ำมัน หรือดินเหนียว งานพิมพ̂ภาพ โดยเนIนการถBายทอดจินตนาการ  ศิลปะ และการจัดวางตำแหนBงของส่ิง

ตBางๆ ในภาพ ศึกษาจังหวะ ทำนอง องค̂ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใชIในการส่ืออารมณ̂ จำแนกลักษณะของเสียง

ขับรIองและเคร่ืองดนตรี ท่ีอยูBในวงดนตรีประเภทตBางๆ การอBาน เขียนโนIตดนตรีไทย ดนตรีสากล 5 ระดับเสียง 

รIองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย ดIนสดงBายๆ โดยใชIประโยคเพลงแบบถาม

ตอบ ใชIเคร่ืองดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง รBวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ ศึกษาความรูI

พ้ืนฐานทางนาฏศิลปd การบรรยายองค̂ประกอบของนาฏศิลปd การประดิษฐ̂ทBาทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราว

ตามความคิด  องค̂ประกอบของละคร บอกท่ีมาของการแสดงนาฏศิลปd ประโยชน̂ท่ีไดIรับจากการชมการแสดง 

โดยใชIทักษะกระบวนการทางศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลปd  สังเกต ทดลอง ฝ9กปฏิบัติโดยเลียนแบบตาม

รูปแบบท่ีกำหนดใหIและฝ9กเปล่ียนรูปแบบ คิดวิเคราะห̂  คิดสรIางสรรค̂งาน  กระบวนการกลุBมและรายบุคคล  

บอกความรูIสึกท่ีเกิดจากจัดการแสดงทางศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลปd  

   เพ่ือใหIมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเป̀นผูIชมท่ีดี  

เห็นคุณคBาของดนตรี นาฏศิลปdไทยและทIองถ่ิน  มีความช่ืนชอบเห็นความสำคัญและประโยชน̂ 

ของดนตรีนาฏศิลปdตBอการดำเนินชีวิตของคนในทIองถ่ิน ช่ืนชมการแสดงพ้ืนเมือง มีความกลIาแสดงออก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

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

 ศ 1.2 ป.5/1, ป.5/2 

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

 ศ 2.2 ป.5/1, ป.5/2 

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

 ศ 3.2 ป.5/1, ป.5/2 

รวมท้ังหมด  26  ตัวช้ีวัด 

  



278 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ             รหัสวิชา ศ 16101             รายวิชา ศิลปะ 6         

ช้ันประถมศึกษาปFท่ี 6                  เวลา  80 ช่ัวโมง               จำนวน  2  หน5วยกิต 

ศึกษา สรIางสรรค̂งานทัศนศิลปd ส่ือความคิด ถBายทอดจินตนาการ ใชIสีคูBตรงขIาม แสงเงา น้ำหนักงาน

ปqrน รูปแบบ เทคนิค และวิธีการตBางๆ แสดงเป̀นแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ อธิบายหลักการจัดขนาด 

สัดสBวน ความสมดุลในการสรIางงานทัศนศิลปd จากรูปแบบ 2 มิติ เป̀น 3 มิติ บทบาทของงานทัศนศิลปdท่ี

สะทIอนชีวิตและสังคม อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของความเช่ือ                      ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผล

ตBองานทัศนศิลปdในทIองถ่ินอันเป̀นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปqญญาทIองถ่ิน ภูมิปqญญาไทยและสากล    ศึกษา

วิเคราะห̂องค̂ประกอบดนตรี เพลงท่ีฟqงและศัพท̂สังคีต จำแนกประเภทเคร่ืองดนตรี ใชIเคร่ืองดนตรีและเคร่ือง

ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตBาง ๆ อBาน เขียนโนIตไทยและโนIตสากล รIองเพลง ดIนสด สรIางสรรค̂รูปแบบจังหวะ

และทำนองดIวยเคร่ืองดนตรีไทยหรือเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตBางๆ สืบทอดดนตรีไทย จำแนกดนตรี

ท่ีมาจากยุคสมัยท่ีตBางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตBอดนตรีในทIองถ่ิน บรรยายความรูIสึกและแสดงความคิดเห็น

ท่ีมีตBอบทเพลง ความไพเราะของเสียงดนตรี  ศึกษาพ้ืนฐานความรูI ความเขIาใจ นาฏศิลปdเบ้ืองตIน แสดงออก

อยBางอิสระในการประดิษฐ̂ทBาทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพ้ืนเมืองหรือทIองถ่ิน การแสดงนาฏศิลปdและ

ละครสรIางสรรค̂   การใชIเร่ืองแตBง จินตนาการ ประสบการณ̂ ละครสรIางสรรค̂ ระบำ ฟ|อน รำวงมาตรฐาน 

การอธิบายความสัมพันธ̂ระหวBางนาฏศิลปdและการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจำวัน ใชIหลักสุนทรีทาง

นาฏศิลปd การบอกความหมาย ความเป̀นมา ความสำคัญพรIอมท้ังระบุประโยชน̂ท่ีไดIรับจากการแสดงหรือการ

ชมการแสดงนาฏศิลปd สรIางสรรค̂การเคล่ือนไหวและการถBายทอดลีลา อารมณ̂                ส่ิงท่ีมีความสำคัญ

ตBอการแสดงนาฏศิลปdและละคร ระบุประโยชน̂ท่ีไดIรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปdและละคร 

โดยใชIทักษะกระบวนการทางศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลปd  สังเกต ทดลอง ฝ9กปฏิบัติโดยเลียนแบบตาม

รูปแบบท่ีกำหนดใหIและฝ9กเปล่ียนรูปแบบ คิดวิเคราะห̂  คิดสรIางสรรค̂งาน  กระบวนการกลุBมและรายบุคคล  

บอกความรูIสึกท่ีเกิดจากจัดการแสดงทางศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลปd  

 เพ่ือใหIมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเป̀นผูIชมท่ีดี  

เห็นคุณคBาของดนตรี นาฏศิลปdไทยและทIองถ่ิน  มีความช่ืนชอบเห็นความสำคัญและประโยชน̂ 

ของดนตรีนาฏศิลปdตBอการดำเนินชีวิตของคนในทIองถ่ิน ช่ืนชมการแสดงพ้ืนเมือง มีความกลIาแสดงออก 

รหัสตัวช้ีวัด  

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

 ศ 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

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

 ศ 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

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

 ศ 2.2 ป.6/1, ป.6/2 

รวมท้ังหมด  27  ตัวช้ีวัด 



279 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 21101  รายวิชา ทัศนศิลปT 1       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 1   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาและฝ9กปฏิบัติงานทัศนศิลปdในเร่ืองทัศนธาตุ ทัศนียภาพ งานปqrนหรือส่ือผสม หลักการออกแบบ

งานทัศนศิลปd รูปภาพ สัญลักษณ̂ หรือกราฟ}กอ่ืน ๆ โดยเนIนการสังเกต ความแตกตBาง ความคลIายคลึงของงาน

ทัศนศิลปd ความเป̀นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล เร่ืองราวมิติ เทคนิค การนำเสนอความคิดและ

ขIอมูล เพ่ือส่ือความหมายและเร่ืองราวงานทัศนศิลปdไดIอยBางมีคุณภาพ  ประเมินคุณคBาและบอกวิธีการ

ปรับปรุงงานทัศนศิลปdของตนเองและผูIอ่ืน โดยใชIเกณฑ̂ท่ีกำหนดอยBางเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ 

สัญลักษณ̂ กราฟ}ก ในการนำเสนอขIอมูล วาดภาพแสดงระยะไกลใกลI เป̀น 3 มิติรวบรวมงานปqrนหรือส่ือผสม

สรIางเป̀นเร่ืองราว 3 มิติ  

มีความรูIความเขIาใจ สามารถบรรยาย เปรียบเทียบและจำแนก ความแตกตBางของจุดประสงค̂ในการ

สรIางงานระหวBางวัฒนธรรมไทยและสากล รูปแบบงานทัศนศิลปdของชาติและทIองถ่ินจากอดีตถึงปqจจุบันใน

ภาคตBาง ๆของประเทศไทยเพ่ือใหIมีความรูIพ้ืนฐาน ความเขIาใจ  

มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงาน

ทัศนศิลปdไดIอยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 1.2 ม.1/1,ม.1/2 ,ม.1/3 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 21102  รายวิชา ดนตรีนาฏศิลปT 1       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 1   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

สาระ  ดนตรี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอBาน การเขียน การรIองโนIตไทยและโนIตสากล สามารถ 

เปรียบเทียบเสียงรIองและเสียงของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตBางกัน รวมถึงอารมณ̂ ความรูIสึกในการ 

ฟqงดนตรีแตBละประเภท แสดงความคิดเห็นท่ีมีตBออารมณ̂ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดัง – 

เบา แตกตBางกัน สามารถขับรIองเพลงและใชIเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการรIองเพลงดIวยบทเพลงท่ี 

หลากหลายรูปแบบ นำเสนอตัวอยBางเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเดBนท่ีทำใหIงานน้ันนBาช่ืนชม

จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตBาง ๆ  

อธิบายบทบาทความสัมพันธ̂และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตBอสังคมไทยระบุความหลากหลายของ

องค̂ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตBางกัน  

ใชIเกณฑ̂สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟqง มีความรูIและความเขIาใจการใชIและบำรุงรักษาเคร่ือง

ดนตรี อยBางระมัดระวังและรับผิดชอบ เพ่ือใหIมีความรูIพ้ืนฐาน ความเขIาใจ 

 มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน สามารถวิเคราะห̂วิจารณ̂และเปรียบเทียบ มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ 

กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานดIานดนตรีไดIอยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ม.1/1,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7 ,ม.1/8 ,ม.1/9 

ศ 2.2 ม.1/1,ม.1/2 

รวม 11 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 21103  รายวิชา ทัศนศิลปT 2       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 1   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาและฝ9กปฏิบัติงานทัศนศิลปdในเร่ืองทัศนธาตุ ทัศนียภาพ งานปqrนหรือส่ือผสม 

หลักการออกแบบงานทัศนศิลปd รูปภาพ สัญลักษณ̂ หรือกราฟ}กอ่ืน ๆ โดยเนIนการสังเกต ความแตกตBาง 

ความคลIายคลึงของงานทัศนศิลปd ความเป̀นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล เร่ืองราวมิติ เทคนิค 

การนำเสนอความคิดและขIอมูล เพ่ือส่ือความหมายและเร่ืองราวงานทัศนศิลปdไดIอยBางมีคุณภาพ  

ประเมินคุณคBาและบอกวิธีการปรับปรุงงานทัศนศิลปdของตนเองและผูIอ่ืน โดยใชIเกณฑ̂ท่ีกำหนดอยBางเหมาะสม 

สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ̂ กราฟ}ก ในการนำเสนอขIอมูล วาดภาพแสดงระยะไกลใกลI เป̀น 3 มิติ

รวบรวมงานปqrนหรือส่ือผสมสรIางเป̀นเร่ืองราว 3 มิติ  

มีความรูIความเขIาใจ สามารถบรรยาย เปรียบเทียบและจำแนก ความแตกตBางของจุดประสงค̂ในการ

สรIางงานระหวBางวัฒนธรรมไทยและสากล รูปแบบงานทัศนศิลปdของชาติและทIองถ่ินจากอดีตถึงปqจจุบันใน

ภาคตBาง ๆของประเทศไทย เพ่ือใหIมีความรูIพ้ืนฐาน ความเขIาใจ 

 มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงาน

ทัศนศิลปdไดIอยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 1.2 ม.1/1,ม.1/2 ,ม.1/3 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



282 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 21104  รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลปT2       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 1   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

สาระ  นาฏศิลปT 

ศึกษาและฝ9กปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปd ในเร่ืองนาฏยศัพท̂หรือศัพท̂ทางการละครในการแสดง 

การแสดงนาฏศิลปdและละครในรูปแบบงBาย ๆ  มีความรูIความเขIาใจ สามารถอธิบายเก่ียวกับอิทธิพลของ

นักแสดงช่ือดังท่ีมีผลตBอการโนIมนIาวความคิดของผูIชม  ใชIเกณฑ̂งBาย ๆในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชม 

โดยเนIนการใชIเสียง การแสดงทBาและการเคล่ือนไหว สามารถระบุและบรรยายประเภทของละครไทยในแตBละ

ยุคสมัยตลอดจนปqจจัยท่ีมีผลตBอการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลปd นาฏศิลปdพ้ืนบIาน ละครไทยและละครพ้ืนเมือง 

เพ่ือใหIมีความรูIความเขIาใจพ้ืนฐาน  

โดยใชIทักษะการทำงานเป̀นกลุBมและกระบวนการผลิตการแสดง 

มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงาน

นาฏศิลปdไดIอยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 3.2 ม.1/1,ม.1/2 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



283 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 22101  รายวิชา ทัศนศิลปT 3       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 2   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุในดIานรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลปdท่ีเลือกมา สามารถ

ระบุ และบรรยายเก่ียวกับความเหมือนและความแตกตBางของรูปแบบการใชIวัสดุอุปกรณ̂ในงานทัศนศิลปdของ

ศิลป}น วิธีการใชIงานทัศนศิลปd ในการโฆษณาเพ่ือโนIมนIาวใจและนำเสนอตัวอยBางประกอบตลอดจนวัฒนธรรม

ตBาง ๆ ท่ีสะทIอนถึงงานทัศนศิลปdในปqจจุบัน การเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลปdของไทยในแตBละยุคสมัยโดย

เนIนถึงแนวคิดและเน้ือหาของงาน  

โดยวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ดIวยเทคนิคท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและ

เร่ืองราวตBาง ๆ สรIางเกณฑ̂ในการประเมินและวิจารณ̂งานทัศนศิลปd นำผลการวิจารณ̂ไปปรับปรุงแกIไขและ

พัฒนางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปdท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล  

เพ่ือใหIมีความรูIพ้ืนฐาน ความเขIาใจ มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รัก

ความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานทัศนศิลปdไดIอยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 1.2 ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



284 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 22102  รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลปT3       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 1   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

สาระ  ดนตรี 

ศึกษาและสามารถ อBาน เขียนรIองโนIตไทย และโนIตสากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง รIองเพลง เลBน

ดนตรีเด่ียวและรวมวง สามารถประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝ9กปฏิบัติ ระบุ

และบรรยายเก่ียวกับ ปqจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลตBอการสรIางสรรค̂งานดนตรี อารมณ̂ของเพลงและความรูIสึกท่ีมี

ตBอบทเพลงท่ีฟqง สามารถระบุงานอาชีพตBาง ๆ ท่ีเก่ียวขIองกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตBาง ๆ รวมถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและ

เหตุการณ̂ในประวัติศาสตร̂ท่ีมีตBอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย ตลอดจนเปรียบเทียบการใชIองค̂ประกอบ

ดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตBางกัน  

โดยวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ดIวยเทคนิคท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและ

เร่ืองราวตBาง ๆ สรIางเกณฑ̂ในการประเมินและวิจารณ̂งานทัศนศิลปd นำผลการวิจารณ̂ไปปรับปรุงแกIไขและ

พัฒนางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปdท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล 

เพ่ือใหIมีความรูIพ้ืนฐาน ความเขIาใจ มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน สามารถวิเคราะห̂วิจารณ̂และเปรียบเทียบ 

มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานดIานดนตรีไดI 

อยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 2.2 ม.2/1,ม.2/2 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



285 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 22103  รายวิชา ทัศนศิลปT 4       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 2   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุในดIานรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลปdท่ีเลือกมา สามารถ

ระบุ และบรรยายเก่ียวกับความเหมือนและความแตกตBางของรูปแบบการใชIวัสดุอุปกรณ̂ในงานทัศนศิลปdของ

ศิลป}น วิธีการใชIงานทัศนศิลปd ในการโฆษณาเพ่ือโนIมนIาวใจและนำเสนอตัวอยBางประกอบ ตลอดจนวัฒนธรรม

ตBาง ๆ ท่ีสะทIอนถึงงานทัศนศิลปdในปqจจุบัน การเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลปdของไทยในแตBละยุคสมัยโดย

เนIนถึงแนวคิดและเน้ือหาของงาน สามารถวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ดIวยเทคนิคท่ีหลากหลาย 

ในการส่ือความหมายและเร่ืองราวตBาง ๆ สรIางเกณฑ̂ในการประเมินและวิจารณ̂งานทัศนศิลปd นำผลการ

วิจารณ̂ไปปรับปรุงแกIไขและพัฒนางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปdท่ีมาจาก วัฒนธรรม

ไทยและสากล  

โดยวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ดIวยเทคนิคท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและ

เร่ืองราวตBาง ๆ สรIางเกณฑ̂ในการประเมินและวิจารณ̂งานทัศนศิลปd นำผลการวิจารณ̂ไปปรับปรุงแกIไขและ

พัฒนางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปdท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล 

เพ่ือใหIมีความรูIพ้ืนฐาน ความเขIาใจ มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ 

ศาสน̂ กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานทัศนศิลปdไดIอยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 1.2 ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



286 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 22104  รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลปT4       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 2   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

สาระ  นาฏศิลปT 

ศึกษาและฝ9กปฏิบัติเก่ียวกับ องค̂ประกอบนาฏศิลปdและการละคร การแสดงนาฏศิลปd นาฏศิลปd

พ้ืนบIาน ละครไทย ละครพ้ืนบIาน หรือมหรสพอ่ืนท่ีเคยนิยมกันในอดีต นาฏยศัพท̂หรือศัพท̂ทางการละคร เพ่ือ

นำมาอธิบายและสรIางสรรค̂การแสดงโดยใชIองค̂ประกอบนาฏศิลปdและการละคร มาบูรณาการกับศิลปะแขนง

อ่ืน ๆ เช่ือมโยงการเรียนรูIระหวBางนาฏศิลปdและการละครกับสาระการเรียนรูIอ่ืน ๆ สามารถวิเคราะห̂การแสดง

ของตนเองและผูIอ่ืน โดยใชIนาฏยศัพท̂หรือศัพท̂ทางการละครท่ีเหมาะสม เสนอขIอคิดเห็นในการปรับปรุงการ

แสดง อธิบายและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปdจากวัฒนธรรมตBางๆอิทธิพลของ

วัฒนธรรมท่ีมีผลตBอเน้ือหาของละคร ตลอดจนระบุหรือแสดงนาฏศิลปd นาฏศิลปdพ้ืนบIาน ละครไทย ละคร

พ้ืนบIาน หรือมหรสพอ่ืนท่ีเคยนิยมกันในอดีต 

โดยวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ดIวยเทคนิคท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและ

เร่ืองราวตBาง ๆ สรIางเกณฑ̂ในการประเมินและวิจารณ̂งานทัศนศิลปd นำผลการวิจารณ̂ไปปรับปรุงแกIไขและ

พัฒนางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปdท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล 

เพ่ือใหIมีความรูIความเขIาใจพ้ืนฐาน มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รัก

ความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลปdไดIอยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 3.2 ม.2/1,ม.2/2 ,ม.2/3 

รวม 8 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 23101  รายวิชา ทัศนศิลปT5       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 3   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลปd ท่ีสะทIอนคุณคBาของวัฒนธรรม ส่ิงแวดลIอม และงาน 

ทัศนศิลปdท่ีเลือกมา โดยใชIความรูIเร่ืองทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของ

ศิลป}นในการสรIางงาน ทัศนศิลปd วิเคราะห̂ บรรยายและอภิปราย วิธีการใชI ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ

ในการสรIางงานทัศนศิลปdของตนเองใหIมีคุณภาพ รูปแบบ เน้ือหาและคุณคBาในงานทัศนศิลปd ของตนเอง และ

ผูIอ่ืน หรือของศิลป}น มีทักษะในการสรIางงานทัศนศิลปdอยBางนIอย 3 ประเภท สามารถผสมผสานวัสดุตBาง ๆใน

การสรIางงานทัศนศิลปdโดยใชIหลักการออกแบบ สรIางสรรค̂งานทัศนศิลปd ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ  เพ่ือถBายทอด

ประสบการณ̂และจินตนาการ สรIางสรรค̂งานทัศนศิลปdส่ือความหมายเป̀นเร่ืองราว บรรยายเหตุการณ̂ตBาง ๆ

โดยใชIเทคนิคท่ีหลากหลาย โดยประยุกต̂ใชIทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขIองกับงาน

ทัศนศิลปdและทักษะท่ีจำเป̀นในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ เลือกงานทัศนศิลปdโดยใชIเกณฑ̂ท่ีกำหนดข้ึนอยBาง

เหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ เปรียบเทียบความแตกตBางของงานทัศนศิลปdในแตBละยุคสมัยของ

วัฒนธรรมไทยและสากล 

โดยวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ดIวยเทคนิคท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและ

เร่ืองราวตBาง ๆ สรIางเกณฑ̂ในการประเมินและวิจารณ̂งานทัศนศิลปd นำผลการวิจารณ̂ไปปรับปรุงแกIไขและ

พัฒนางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปdท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล 

เพ่ือใหIมีความรูIความเขIาใจพ้ืนฐาน มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รัก

ความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลปdไดIอยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 ,ม.3/7 ,ม.3/8 ,ม.3/9 ,ม.3/10 ,ม.3/11 

ศ 1.2 ม.3/1,ม.3/2 

รวม 13 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 23102  รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลปT5       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 3   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

สาระ  ดนตรี 

ศึกษาและเปรียบเทียบ องค̂ประกอบท่ีใชIในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน ความแตกตBางระหวBางงาน

ดนตรีของตนเองและผูIอ่ืน อธิบายเหตุผลในการเลือกใชIองค̂ประกอบดนตรีในการสรIางสรรค̂ งานดนตรีของ

ตนเอง และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตBอบุคคลและสังคม สามารถรIองเพลง เลBนดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเนIน

เทคนิคการรIอง การเลBน การแสดงออก และคุณภาพสียง ตลอดจนแตBงเพลงส้ัน ๆ จังหวะงBายๆ นำเสนอหรือ

จัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การเรียนรูIอ่ืนในกลุBมศิลปะ สามารถบรรยาย

วิวัฒนาการของดนตรี แตBละ ยุคสมัย อภิปรายลักษณะเดBนท่ีทำใหIงานดนตรีน้ันไดIรับการยอมรับ  

โดยวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ดIวยเทคนิคท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและ

เร่ืองราวตBาง ๆ สรIางเกณฑ̂ในการประเมินและวิจารณ̂งานทัศนศิลปd นำผลการวิจารณ̂ไปปรับปรุงแกIไขและ

พัฒนางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลปdท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล 

เพ่ือใหIมีความรูIพ้ืนฐาน ความเขIาใจ มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน สามารถวิเคราะห̂วิจารณ̂และเปรียบเทียบ 

มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานดIานดนตรีไดIอยBางช่ืนชมและ

เห็นคุณคBา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 2.2 ม.3/1,ม.3/2 

รวม 9 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 23103  รายวิชา ทัศนศิลปT6      

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 3   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลปd ท่ีสะทIอนคุณคBาของวัฒนธรรม ส่ิงแวดลIอม และงาน 

ทัศนศิลปdท่ีเลือกมา โดยใชIความรูIเร่ืองทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของ

ศิลป}นในการสรIางงาน ทัศนศิลปd วิเคราะห̂ บรรยายและอภิปราย วิธีการใชI ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ

ในการสรIางงานทัศนศิลปdของตนเองใหIมีคุณภาพ รูปแบบ เน้ือหาและคุณคBาในงานทัศนศิลปd ของตนเอง และ

ผูIอ่ืน หรือของศิลป}น  

มีทักษะในการสรIางงานทัศนศิลปdอยBางนIอย 3 ประเภท สามารถผสมผสานวัสดุตBาง ๆในการสรIางงาน

ทัศนศิลปdโดยใชIหลักการออกแบบ สรIางสรรค̂งานทัศนศิลปd ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือถBายทอดประสบการณ̂

และจินตนาการ สรIางสรรค̂งานทัศนศิลปdส่ือความหมายเป̀นเร่ืองราว บรรยายเหตุการณ̂ตBาง ๆโดยใชIเทคนิคท่ี

หลากหลาย โดยประยุกต̂ใชIทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขIองกับงานทัศนศิลปdและทักษะ

ท่ีจำเป̀นในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ เลือกงานทัศนศิลปdโดยใชIเกณฑ̂ท่ีกำหนดข้ึนอยBางเหมาะสม และนำไปจัด

นิทรรศการ เปรียบเทียบความแตกตBางของงานทัศนศิลปdในแตBละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

เพ่ือใหIมีความรูIพ้ืนฐาน ความเขIาใจ มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน สามารถวิเคราะห̂วิจารณ̂และเปรียบเทียบ 

มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานดIานดนตรีไดIอยBางช่ืนชมและ

เห็นคุณคBา 

 

 

ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 ,ม.3/7 ,ม.3/8 ,ม.3/9 ,ม.3/10 ,ม.3/11 

ศ 1.2 ม.3/1,ม.3/2 

รวม 13 ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



290 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 23104  รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลปT6       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 3   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

สาระ  นาฏศิลปT 

ศึกษาและอธิบายเก่ียวกับ องค̂ประกอบนาฏศิลปd โครงสรIางของบทละคร นาฏยศัพท̂ 

ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลปdและการละครในชีวิตประจำวัน การออกแบบและสรIางสรรค̂เคร่ืองแตBง

กาย และฝ9กทักษะเก่ียวกับ การใชIความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง ในการแปลความและการส่ือสาร

ผBานการแสดง ระบุโครงสรIางของบทละครโดยใชIศัพท̂ทางการละคร ใชIนาฏยศัพท̂หรือศัพท̂ทางการละครท่ี

เหมาะสม  

บรรยายวิจารณ̂และเปรียบเทียบงานนาฏศิลปd ท่ีมีความแตกตBางกันโดยใชIความรูIเร่ืององค̂ประกอบ

นาฏศิลปd การแสดงอากัปกิริยาของผูIคนในชีวิตประจำวันและในการแสดง รBวมจัดงานการแสดงในบทบาท

หนIาท่ีตBาง ๆ สามารถนำเสนอแนวคิดจากเน้ือเร่ืองของการแสดงท่ีสามารถนำไปปรับใชIในชีวิตประจำวัน

ออกแบบ สรIางสรรค̂อุปกรณ̂และเคร่ืองแตBงกาย เพ่ือแสดงนาฏศิลปdและละครท่ีมาจากวัฒนธรรมตBาง ๆ 

เพ่ือใหIมีความรูIความเขIาใจพ้ืนฐาน มีวินัย ใฝ�รูIใฝ�เรียน มุBงม่ันในการทำงาน รักชาติ ศาสน̂ 

กษัตริย̂ รักความเป̀นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลปdโดยการเผยแพรB อนุรักษ̂อยBางช่ืนชมและเห็นคุณคBา 

 

ตัวช้ีวัด 

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

ศ 3.2 ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3 

รวม 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 31101  รายวิชา ศิลปะ 1       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 4   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวงดนตรีไทยและสากล ปqจจัยในการสรIางสรรค̂ผลงานดนตรี 

ในแตBละวัฒนธรรม โนIตดนตรีไทยและสากล ขับรIอง  เลBนดนตรีเด่ียว  หรือรวมวงโดยเนIนเทคนิคการ

แสดงออก   การประเมินผลงานดนตรี การนำดนตรีไปประยุกต̂ใชIในงานอ่ืน ๆ  ยุคสมัยของดนตรี ดนตรีในแตB

ละวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะทIอนสังคม แนวทาง  และวิธีการในการสBงเสริมอนุรักษ̂ดนตรีไทย 

 กิจกรรมการเรียนรูIใหIผูIเรียนสังเกตภาพ ศึกษาวีดีทัศน̂ ใบความรูI โดยใชIกระบวนการคิดวิเคราะห̂  

วิพากษ̂วิจารณ̂ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตBาง   

การปฏิบัติ  การสรุปความรูIและการจัดระบบความคิดเป̀นแผนภาพ เพ่ือใหIผูIเรียนเกิดความรูI  ความเขIาใจ  

สรIางและนำเสนอผลงานดIานดนตรีใหIไดIผลตามท่ีตIองการ  สามารถส่ือสารใหIผูIอ่ืนเขIาใจความคิด  ความรูIสึก

ของตนเอง  เขIาใจความไพเราะ  งดงามของดนตรี  บรรยายและอธิบายเก่ียวกับดนตรีไดIสัมพันธ̂และเช่ือมโยง

กับประวัติศาสตร̂และวัฒนธรรม 

 เห็นความสำคัญและคุณคBาของดนตรีและนำความรูIดIานดนตรีไปประยุกต̂ใชIใน 

ชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรูIในกลุBมสาระการเรียนรูIอ่ืน ๆ ตลอดจนสรIางสรรค̂งานดนตรี เช่ือม่ัน

ภาคภูมิใจในการแสดงออก  รับผิดชอบ  มุBงม่ันในการปฏิบัติงานรBวมกับผูIอ่ืน  เห็นคุณคBาของดนตรีท่ีเป̀นมรดก

และเป̀นเอกลักษณ̂ของชาติ 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/8    

ศ 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2 

รวมท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 31102  รายวิชา ศิลปะ 2       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 4   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวงดนตรีไทยและสากล ปqจจัยในการสรIางสรรค̂ผลงานดนตรี 

ในแตBละวัฒนธรรม โนIตดนตรีไทยและสากล ขับรIอง  เลBนดนตรีเด่ียว  หรือรวมวงโดยเนIนเทคนิคการ

แสดงออก   การประเมินผลงานดนตรี การนำดนตรีไปประยุกต̂ใชIในงานอ่ืน ๆ  ยุคสมัยของดนตรี ดนตรีในแตB

ละวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะทIอนสังคม แนวทาง  และวิธีการในการสBงเสริมอนุรักษ̂ดนตรีไทย 

 กิจกรรมการเรียนรูIใหIผูIเรียนสังเกตภาพ ศึกษาวีดีทัศน̂ ใบความรูI โดยใชIกระบวนการคิดวิเคราะห̂  

วิพากษ̂วิจารณ̂ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตBาง   

การปฏิบัติ  การสรุปความรูIและการจัดระบบความคิดเป̀นแผนภาพ เพ่ือใหIผูIเรียนเกิดความรูI  ความเขIาใจ  

สรIางและนำเสนอผลงานดIานดนตรีใหIไดIผลตามท่ีตIองการ  สามารถส่ือสารใหIผูIอ่ืนเขIาใจความคิด  ความรูIสึก

ของตนเอง  เขIาใจความไพเราะ  งดงามของดนตรี  บรรยายและอธิบายเก่ียวกับดนตรีไดIสัมพันธ̂และเช่ือมโยง

กับประวัติศาสตร̂และวัฒนธรรม 

 เห็นความสำคัญและคุณคBาของดนตรีและนำความรูIดIานดนตรีไปประยุกต̂ใชIใน 

ชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรูIในกลุBมสาระการเรียนรูIอ่ืน ๆ ตลอดจนสรIางสรรค̂งานดนตรี เช่ือม่ัน

ภาคภูมิใจในการแสดงออก  รับผิดชอบ  มุBงม่ันในการปฏิบัติงานรBวมกับผูIอ่ืน  เห็นคุณคBาของดนตรีท่ีเป̀นมรดก

และเป̀นเอกลักษณ̂ของชาติ 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 2.1  ม.4-6/5,  ม.4-6/6, ม.4-6/7  

ศ 2.2  ม.4-6/3, ม.4-6/4,  ม.4-6/5 

รวมท้ังหมด  6   ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 32101  รายวิชา ศิลปะ 3(ทัศนศิลปT)       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 5   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

  
ศึกษารูปแบบการส่ือความหมายในงานทัศนศิลปdโดยใชIทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบ รูIจักศัพท̂

ทางทัศนศิลปd เขIาใจความแตกตBางของงานทัศนศิลปdท่ีมาจากตBางวัฒนธรรมในแตBละยุค วิเคราะห̂การเลือกใชI

วัสดุ  อุปกรณ̂  และเทคนิคของศิลป}นในการแสดงออกทางทัศนศิลปd  เขIาใจจุดมุBงหมายของศิลป}นในการสรIาง

งานทัศนศิลปd  รูIจักทฤษฎี  หลักเกณฑ̂ในการวิจารณ̂งานศิลปะ เขIาใจความแตกตBางของงานทัศนศิลปdท่ีมาจาก

ตBางวัฒนธรรมในแตBละยุค   

 มีทักษะในการใชIเทคนิค  วัสดุ  อุปกรณ̂  ในการสรIางงานทัศนศิลปd  นำเสนองานทัศนศิลปdของศิลป}น

ท่ีตนช่ืนชอบ และอภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวBางประเทศท่ีมีผลตBองานทัศนศิลปdในสังคมไทย  และ

สังคมทIองถ่ิน 

 ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ̂  และสืบทอดงานทัศนศิลปdไทย  และงานทัศนศิลปdในทIองถ่ิน 

 

 

ตัวช้ีวัด  

ศ 1.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4   ม.4-6/5  ม.4-6/6   

ศ 1.2   ม.4-6/1   

จำนวนตัวช้ีวัด   7   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 32102  รายวิชา ศิลปะ 4(ทัศนศิลปT)       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 5   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 
ศึกษาการจัดทำแฟ|มสะสมงานทัศนศิลปd  แนวคิดและวิธีการของศิลป}นไทย  หรือสากลท่ีตนเองช่ืน

ชอบ  เขIาใจความแตกตBางของงานทัศนศิลปdท่ีมาจากตBางวัฒนธรรมในแตBละยุค   

 จัดทำแฟ|มสะสมงานทัศนศิลปd สรIางสรรค̂งานทัศนศิลปdโดยศึกษาแนวคิดและวิธีการของศิลป}นไทย

หรือสากลท่ีตนเองช่ืนชอบ  วาดภาพ  ระบายสีภาพลIอเลียนหรือภาพการ̂ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพสังคมในปqจจุบัน 

 ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ̂  และสืบทอดงานทัศนศิลปdไทย  และงานทัศนศิลปdในทIองถ่ิน 

 

 

ตัวช้ีวัด  

ศ 1.1   ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/9  ม.4-6/10   ม.4-6/11   

ศ 1.2     ม.4-6/2  ม.4-6/3                  

จำนวนตัวช้ีวัด   7   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 33101  รายวิชา ศิลปะ 5(นาฏศิลปT)       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 6   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 

 
รูIและเขIาใจหลักในการวิจารณ̂การแสดงตามหลักนาฏศิลปd  และการละคร  การนำการแสดงไปใชIใน

โอกาสตBางๆ  ศึกษาวิวัฒนาการของนาฏศิลปdและการละครไทย  รูปแบบของนาฏศิลปdพ้ืนบIานประวัติความ

เป̀นมาของนาฏศิลปd  และการละคร  การส่ือความหมายในการแสดง  เกณฑ̂การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม

ในการแสดง  อภิปรายถึงบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลปdและการละครไทย  และทIองถ่ินในยุคสมัย

ตBางๆ   

 ฝ9กทักษะในการแสดงระบำ  รำ ฟ|อน  การแสดงพ้ืนเมืองภาคตBางๆ  การละครไทย  และการละคร

สากล และใชIเกณฑ̂ในการประเมินการแสดงโดยเนIนคุณภาพดIานการแสดง  และคุณภาพองค̂ประกอบการ

แสดงสรIางสรรค̂ละครส้ันในรูปแบบท่ีตนช่ืนชอบ  และใชIเกณฑ̂ในการประเมินการแสดงโดยเนIนคุณภาพดIาน

การแสดง  และคุณภาพองค̂ประกอบการแสดง 

ตระหนักถึงคุณคBาของการแสดงนาฏศิลปdและการละคร  การอนุรักษ̂นาฏศิลปdและการละครไทย  

และนาฏศิลปdพ้ืนบIานในฐานะมรดกของชาติ 

 

 

ตัวช้ีวัด  

ศ 3.1   ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/4  ม.4-6/5                        

ศ 3.2   ม.4-6/1  ม.4-6/3  ม.4-6/4                                 

จำนวนตัวช้ีวัด   7   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<ศิลปะ  รหัสวิชา ศ 33102  รายวิชา ศิลปะ 6(นาฏศิลปT)       

ช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 6   เวลา  20 ช่ัวโมง  จำนวน  0.5  หน5วยกิต 
 

วิเคราะห̂อิทธิพลของอุปกรณ̂ตBางๆ ท่ีมีผลตBอการแสดง ศึกษาการเคล่ือนไหวของผูIคนใน

ชีวิตประจำวันเพ่ือนำมาประยุกต̂ใชIในการแสดง  พัฒนาเกณฑ̂ท่ีใชIในการประเมินการแสดง 

 ริเร่ิมสรIางสรรค̂การแสดงนาฏศิลปdเป̀นคูB  และหมูB  และใชIเกณฑ̂ในการประเมินการแสดงโดยเนIน

คุณภาพดIานการแสดง  และคุณภาพองค̂ประกอบการแสดง 

 ตระหนักถึงคุณคBาของการแสดงนาฏศิลปdและการละคร  การอนุรักษ̂นาฏศิลปdและการละครไทย  

และนาฏศิลปdพ้ืนบIานในฐานะมรดกของชาติ 

 

 

ตัวช้ีวัด  

ศ 3.1   ม.4-6/3  ม.4-6/6  ม.4-6/7 ม.4-6/8 

ศ 3.2   ม.4-6/2  ม.4-6/5                              

จำนวนตัวช้ีวัด   6   ตัวช้ีวัด 

 

 

 


