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รายวชิาพืน้ฐาน   

❑ ศ11101 ศิลปะ  เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ศ12101 ศิลปะ  เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ศ13101 ศิลปะ  เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ศ14101 ศิลปะ  เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ ศ15101 ศิลปะ  เวลา  80  ชัว่โมง 

❑ ศ16101 ศิลปะ  เวลา  80  ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา 
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          ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ11101 ศิลปะ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                 เวลา  40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
  รูปร่าง ลกัษณะ ขนาดของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และส่ิงแวดลอ้ม

รอบตวั  การใช้วสัดุ  อุปกรณ์  ดินเหนียว  ดินน ามนั  ดินสอสี  พู่กนั  กระดาษ สีเทียน สีน ้ ามนั  สร้างงาน
ทศันศิลป์ ทดลองการใช้สีน ้ าโปสเตอร์ สีเทียน สีจากธรรมชาติ ท่ีมีในท้องถ่ิน การวาดภาพระบายสีตาม
ความรู้สึกของตนเอง  การระบุงานทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั  การก าเนิดของเสียง  ลกัษณะของเสียงดงัเบา     
และความชา้เร็วของจงัหวะ การท่องบทกลอน การร้องเพลง  การเขา้ร่วมกิจกรรมดนตรี การเคาะจงัหวะ  การ
เคล่ือนไหวประกอบเพลง  การบอกเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั   บทเพลงกล่อมเด็ก  บทเพลงประกอบ
การละเล่น การเล่า การระบุท่ีมาของบทเพลงในท้องถ่ิน  ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถ่ิน การ
เลียนแบบการเคล่ือนไหว ลกัษณะต่างๆ ของธรรมชาติ คน สัตว ์ส่ิงของ   การแสดงท่าทางง่าย ๆ โดยใช้
ภาษาท่า การแสดงประกอบเพลงท่ีเก่ียวกับธรรมชาติสัตว์ การเป็นผูช้มท่ีดี การระบุ การบอก การเล่น 
การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์      การเห็นคุณค่างานทศันศิลป์  ดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย การช่ืนชมและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  

  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบคน้ ทกัษะปฏิบติั การฟัง  การดู การพูดอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะทอ้นวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึก
ประทบัใจ 

  เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัดนตรีไทยและสากล  และนาฏศิลป์  
ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย มีวินัย  ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน อยู่อยา่งพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ   สามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวดั:   ศ 1.1  ป1/1 ,ป1/2 ,ป1/3 ,ป1/4 ,ป1/5     ศ 1.2  ป1/1    

                        ศ 2.1  ป1/1 ,ป1/2 ,ป1/3 ,ป1/4 ,ป1/5      ศ 2.2  ป1/1 ,ป1/2     

          ศ 3.1  ป1/1 ,ป1/2 ,ป1/3    ศ 3.2  ป1/1 ,ป1/2    รวมทั้งหมด 18  ตัวช้ีวดั 
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              ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ12101 ศิลปะ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                          เวลา  40  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………….. 
  รูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทศันธาตุและงานทศันศิลป์ เร่ืองเส้น สี รูปร่าง 

และรูปทรง เร่ืองราว การเลือก สร้างงานทศันศิลป์ต่าง ๆ โดยใช ้เส้น เช่น งานวาด งานป้ันและงานพิมพภ์าพ 
รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว การฝึกทกัษะการใชว้สัดุ อุปกรณ์ การสร้างงานทศันศิลป์ 3 มิติ การสร้าง
ภาพปะติดโดยการตดัหรือ ฉีกกระดาษ การวาดภาพ   เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของตนเองและ
เพื่อนบ้าน   การบอกความส าคญัของงานทศันศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั  การอภิปรายเก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ประเภทต่างๆในทอ้งถ่ินโดยเนน้ถึงวธีิการสร้างงานและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ แหล่งก าเนิดของเสียงท่ี
ไดย้ิน คุณสมบติัของเสียง สูงต ่า- ดงัเบา ยาวสั้น ของดนตรี ส่ิงต่าง ๆ ท่ีก่อก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะ
ของเสียงดงัเบาและความช้าเร็วของจงัหวะ ความเก่ียวขอ้งของเพลง การเคาะจงัหวะหรือการเคล่ือนไหว
ร่างกายให้สอดคล้องกบัเน้ือหาของเพลง การร้องเพลงท่ีเหมาะสมกบัวยั ความหมายและความส าคญัของ
เพลงปลุกใจ  เพลงสอนใจ  ความสัมพนัธ์ของเสียงร้อง เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงทอ้งถ่ิน  มารยาทในการชม
การแสดง การเล่น  การละเล่น  การเคล่ือนไหวขณะอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนท่ีอยา่งมีรูปแบบ การเคล่ือนไหว
ท่ีสะทอ้นอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนค าพูด ท่าทางประกอบจงัหวะอยา่ง
สร้างสรรค ์การใชภ้าษาท่าและนาฏยศพัทป์ระกอบจงัหวะ การแสดงและการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดนตรีของ
ทอ้งถ่ิน  การละเล่นพื้นบา้น การเช่ือมโยงการละเล่นพื้นบา้นกบัการด ารงชีวิตของคนไทย การระบุส่ิงท่ีช่ืน
ชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบา้น  

  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบคน้ ทกัษะปฏิบติั การฟัง  การดู การพูดอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะทอ้นวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึก
ประทบัใจ 
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  เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัดนตรีไทยและสากล  และนาฏศิลป์  
ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย มีวินัย  ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน อยู่อยา่งพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ   สามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวดั 

  ศ 1.1  ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3 ,ป2/4 ,ป2/5 ,ป2/6 ,ป2/7 ,ป2/8      
  ศ 1.2  ป2/1 ,ป2/2      
  ศ 2.1  ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3 ,ป2/4 ,ป2/5      
  ศ 2.2  ป2/1 ,ป2/2    
  ศ  3.1 ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3 ,ป2/4 ,ป2/5     
  ศ 3.2  ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3  

รวมทั้งหมด   25   ตัวช้ีวดั  
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        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ13101 ศิลปะ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                    เวลา  40  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………….. 
   รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงานเม่ือชม

งานทศันศิลป์ การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทศันศิลป์ เทคนิคและวสัดุ อุปกรณ์  การจ าแนก
ทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ โดยเนน้เร่ือง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และ
พื้นผวิ  ทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุอุปกรณ์สร้างสรรคง์านป้ัน การวาดภาพ การระบายสีส่ิงของรอบตวั การ
ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวติจริง โดยใชเ้ส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว  การระบุส่ิงท่ีช่ืน
ชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทศันศิลป์ของตนเอง การระบุ และการจดักลุ่มของภาพตามทศันธาตุท่ีเน้น
ในงานทศันศิลป์นั้น ๆ  การบรรยายลกัษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบา้นและ
โรงเรียน  การเล่าถึงท่ีมาของงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน การอธิบายเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  

รูปร่างลกัษณะเคร่ืองดนตรีท่ีเห็นและไดย้ินในชีวิตประจ าวนั ลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของดนตรี
ในท้องถ่ิน ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถ่ินใช้รูปภาพหรือ
สัญลกัษณ์แทนเสียง และจงัหวะเคาะ  การบอกบทบาทหนา้ท่ีของเพลงท่ีไดย้นิ การขบัร้องและบรรเลงดนตรี
ง่าย ๆ การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี 
เสียงขบัร้องของตนเองและผูอ่ื้น การน าดนตรีไปใชใ้นชีวติประจ าวนัหรือโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ร า
วงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ สถานการณ์สั้น ๆ สถานการณ์ท่ีก าหนด การแสดงท่าทางประกอบเพลง
ตามรูปแบบนาฏศิลป์ การเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผูแ้สดงและผูช้ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แสดงท่ีเหมาะสมกบัวยั  การบอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวนั    การเล่าการแสดง
นาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถ่ิน การระบุส่ิงท่ีเป็นลกัษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ การ
อธิบายความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์  

  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบคน้ ทกัษะปฏิบติั การฟัง  การดู การพูดอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะทอ้นวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึก
ประทบัใจ 
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  เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัดนตรีไทยและสากล  และนาฏศิลป์  
ร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน    อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ   สามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวดั 
  ศ  1.1 ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3 ,ป3/4 ,ป3/5 ,ป3/6 ,ป3/7 ,ป3/8 ,ป3/9 ,ป3/10   
  ศ 1.2  ป3/1,ป3/2      
  ศ 2.1  ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3 ,ป3/4 ,ป3/5 ,ป3/6 ,ป3/7  
  ศ 2.2  ป3/1 ,ป3/2     
  ศ 3.1  ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3 ,ป3/4 ,ป3/5   
  ศ 3.2  ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3  

รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                             กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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    ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ14101 ศิลปะ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                          เวลา  80  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………….. 
    รูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงานทศันศิลป์  ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก ความประทบัใจผา่นงานทศันศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะ
เยน็ท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย ์เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ทศันธาตุของส่ิงต่างๆ 
ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์โดยเน้นเร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นท่ีว่าง ทกัษะ
พื้นฐานในการใชว้สัดุ อุปกรณ์สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ งานวาดภาพระบายสี  การบรรยายลกัษณะของภาพ
โดยเนน้ เร่ืองการจดัระยะ ความลึก น ้ าหนกัแสงเงาในภาพ และงานทศันศิลป์ท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ วาด
ภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ การเลือกใช้วรรณะสี
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทศันศิลป์ โครงสร้างของบทเพลง ความหมาย ประเภทของ
เคร่ืองดนตรี ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึนลง ของท านอง รูปแบบจงัหวะและความเร็วของจงัหวะในเพลงท่ีฟัง 
เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ทางดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของวถีิชีวิตไทย
ท่ีสะทอ้นในดนตรีและเพลงทอ้งถ่ิน ทกัษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครท่ีใช้ส่ือความหมาย อารมณ์ 
หลกัและวธีิการปฏิบติั การเคล่ือนไหวในจงัหวะต่าง ๆตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ 
ร าวงมาตรฐาน ระบ า ส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคญัของเร่ืองและลกัษณะเด่นของตวัละคร 
ประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์  หรือชุดการแสดง ใช้ภาษาท่าและนาฏยศพัท์ถ่ายทอดเร่ืองราว ประวติั
ความเป็นมาของนาฏศิลป์  

  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบคน้ ทกัษะปฏิบติั การฟัง  การดู การพูดอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะทอ้นวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึก
ประทบัใจ 
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  เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัดนตรีไทยและสากล  และนาฏศิลป์  
ร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน    อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ   สามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

 ศ 1.1  ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4 ,ป4/5 ,ป4/6 ,ป4/7 ,ป4/8 ,ป4/9 
 ศ 1.2  ป4/1 ,ป4/2    

             ศ  2.1  ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4 ,ป4/5 ,ป4/6 ,ป4/7 
 ศ 2.2  ป4/1 ,ป4/2     

             ศ 3.1  ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4 ,ป4/5     
             ศ 3.2  ป4/1 ,ป4/2, ป4/3 ,ป4/4 

รวมทั้งหมด  29  ตัวช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ15101 ศิลปะ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                      เวลา  80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
  จงัหวะ ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ส่ือความคิด 

จินตนาการ ความแตกต่างระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกนั ใช้ความรู้ 
เทคนิค วิธีการ และวสัดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆจากแหล่งการเรียนรู้หรือนิทรรศการ งานป้ันจาก ดินน ้ ามนั หรือ
ดินเหนียว งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ ศิลปะ และการจดัวางต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ 
จงัหวะ ท านอง องคป์ระกอบดนตรีในเพลงท่ีใชใ้นการส่ืออารมณ์ ลกัษณะของเสียงขบัร้องและเคร่ืองดนตรี ท่ีอยู่
ในวงดนตรีประเภทต่างๆ  การอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย ดนตรีสากล 5 ระดบัเสียง  เพลงไทย   เพลงสากลหรือ
เพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกบัวยั   ดน้สดง่าย ๆ โดยใชป้ระโยคเพลงแบบถามตอบ ใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลงจงัหวะ
และท านอง ร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ การบรรยาย
องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความคิด  องคป์ระกอบของละคร 
บอกท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป์ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการชมการแสดง  

  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบคน้ ทกัษะปฏิบติั การฟัง  การดู การพูดอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทบัใจ 

  เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัดนตรีไทยและสากล และนาฏศิลป์  ร่วม
อนุรักษ์วฒันธรรมไทย มีวินยั  ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
สามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวดั:    ศ 1.1  ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 ,ป5/4 ,ป5/5 ,ป5/6 ,ป5/7       ศ 1.2  ป5/1 ,ป5/2 
           ศ 2.1  ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 ,ป5/4 ,ป5/5 ,ป5/6,ป5/7                    ศ 2.2  ป5/1 ,ป5/2 
           ศ 3.1  ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 ,ป5/4 ,ป5/5 ,ป5/6                              ศ 3.2  ป5/1 ,ป5/2 

รวมทั้งหมด  26  ตัวช้ีวัด 
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         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ16101 ศิลปะ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                  เวลา  80  ชัว่โมง 

……………………………………………………………………………………………………….. 
  ศึกษา สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ส่ือความคิด ถ่ายทอดจินตนาการ ใช้สีคู่ตรงขา้ม แสงเงา น ้ าหนกั

งานป้ัน รูปแบบ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ แสดงเป็นแผนภาพ แผนผงั ภาพประกอบ หลกัการจดัขนาด 
สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทศันศิลป์ จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ บทบาทของงานทศันศิลป์ท่ี
สะทอ้นชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ินอนั
เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล องคป์ระกอบดนตรี เพลงท่ีฟังและศพัท์
สังคีต จ าแนกประเภทเคร่ืองดนตรี ใชเ้คร่ืองดนตรีและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโนต้
ไทยและโน้ตสากล ร้องเพลง ดน้สด รูปแบบจงัหวะและท านองดว้ยเคร่ืองดนตรีไทยหรือเคร่ืองดนตรีท่ีมา
จากวฒันธรรมต่าง ๆ สืบทอดดนตรีไทย การจ าแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมยัท่ีต่างกนั อิทธิพลของวฒันธรรม
ต่อดนตรีในทอ้งถ่ิน พื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจ นาฏศิลป์เบ้ืองตน้ การแสดงออกอยา่งอิสระในการประดิษฐ์
ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือทอ้งถ่ินการแสดงนาฏศิลป์และละครสร้างสรรค ์การใช้
เร่ืองแต่ง จินตนาการ ประสบการณ์ ละครสร้างสรรค ์ระบ า ฟ้อน ร าวงมาตรฐาน ใชห้ลกัสุนทรีทางนาฏศิลป์ 
การบอกความหมาย ความเป็นมา  ความส าคญั  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดง
นาฏศิลป์ สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวและการถ่ายทอดลีลา อารมณ์ ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการแสดงนาฏศิลป์
และละคร ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบคน้ ทกัษะปฏิบติั การฟัง  การดู การพูดอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เลือกเทคนิค วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะทอ้นวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึก
ประทบัใจ 
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  เห็นคุณค่าของงานศิลปะ  ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัดนตรีไทยและสากล  และนาฏศิลป์  
ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  มีวินยั   ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมัน่ในการท างาน อยูอ่ยา่งพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ   สามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวดั  

ศ 1.1  ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 ,ป6/4 ,ป6/5 ,ป6/6 ,ป6/7     
ศ 1.2  ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 
ศ 2.1  ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 ,ป6/4 ,ป6/5 ,ป6/6      
ศ 2.2  ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 
ศ 3.1  ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 ,ป6/4 ,ป6/5 ,ป6/6 
ศ 3.2  ป6/1 ,ป6/2 

รวมทั้งหมด  27  ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาพืน้ฐาน   
 ศิลปะ 

  ❑ ศ21101 ทศันศิลป์ 1  เวลา  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ ศ21103 ทศันศิลป์ 2  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ศ22101 ทศันศิลป์ 3  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ศ22103 ทศันศิลป์ 4  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ศ23101 ทศันศิลป์ 5  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ศ23103 ทศันศิลป์ 6  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  
  

ดนตรี 

  ❑ ศ21102 นาฏศิลป์  1  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ ศ21104 ดนตรี  1  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ศ22102 นาฏศิลป์  2  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ศ22104 ดนตรี  2  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ศ23102 นาฏศิลป์  3  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ศ23104 ดนตรี 3  เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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  ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ21101 ทศันศิลป์ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบ และแนวคิดของงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาสามารถ

ระบุ และบรรยายเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วสัดุอุปกรณ์ในงานทศันศิลป์
ของศิลปิน วิธีการใช้งานทศันศิลป์ ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและน าเสนอตวัอย่างประกอบตลอดจน
วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงของงานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละ
ยคุสมยัโดยเนน้ถึงแนวคิดและเน้ือหาของงาน สามารถวาดภาพแสดงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ดว้ยเทคนิค
ท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและเร่ืองราวต่างๆ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์ 
น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทศันศิลป์ท่ีมา
จาก วฒันธรรมไทยและสากล 

เพือ่ใหมี้ความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจ มีวนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
รักความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานทศันศิลป์ไดอ้ยา่งช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวดั 
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          ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ21103 ทศันศิลป์ 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทัศนศิลป์ในเร่ืองทัศนธาตุ  ทัศนียภาพ  งานป้ันหรือส่ือผสมหลักการ

ออกแบบงานทัศนศิลป์  รูปภาพ  สัญลักษณ์  หรือกราฟิกอ่ืน  ๆ โดยเน้นการสังเกต ความแตกต่างความ
คล้ายคลึงของงานทศันศิลป์  ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล  เร่ืองราวมิติ เทคนิคการ
น าเสนอความคิดและขอ้มูล เพื่อส่ือความหมายและเร่ืองราวงานทศันศิลป์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประเมินคุณค่า
และบอกวิธีการปรับปรุงงานทศันศิลป์ของตนเองและผูอ่ื้น  โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งเหมาะสม สามารถ
ออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ กราฟิก ในการน าเสนอขอ้มูล วาดภาพแสดงระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ รวบรวม
งานป้ันหรือส่ือผสมสร้างเป็นเร่ืองราว 3 มิติ มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถบรรยาย เปรียบเทียบและจ าแนก 
ความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างงานระหวา่งวฒันธรรมไทยและสากล รูปแบบงานทศันศิลป์ของ
ชาติและทอ้งถ่ินจากอดีตถึงปัจจุบนัในภาคต่าง ๆของประเทศไทย 

เพื่อใหมี้ความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจ มีวนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติศาสน์ กษตัริย ์รัก
ความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานทศันศิลป์ไดอ้ยา่งช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวดั 
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         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ22101 ทศันศิลป์ 3                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัทศันธาตุในดา้นรูปแบบ และแนวคิดของงานทศันศิลป์ท่ีเลือกมาสามารถ

ระบุ และบรรยายเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วสัดุอุปกรณ์ในงานทศันศิลป์
ของศิลปิน วิธีการใช้งานทศันศิลป์ ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและน าเสนอตวัอย่างประกอบตลอดจน
วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึงงานทศันศิลป์ในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงของงานทศันศิลป์ของไทยในแต่ละ
ยคุสมยัโดยเนน้ถึงแนวคิดและเน้ือหาของงาน สามารถวาดภาพแสดงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ดว้ยเทคนิค
ท่ีหลากหลาย ในการส่ือความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์ 
น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทศันศิลป์ท่ีมา
จาก วฒันธรรมไทยและสากล 

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจ มีวินยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
รักความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานทศันศิลป์ไดอ้ยา่งช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ22103 ทศันศิลป์ 4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 

 ศึกษาเร่ืองการประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์  การพฒันางานทศันศิลป์ การจดัท าแฟ้มสะสมงาน
ทศันศิลป์  งานทศันศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโนม้นา้วใจและน าเสนอตวัอยา่ง  การออกแบบงานทศันศิลป์ใน
วฒันธรรมไทยและสากล 
 โดยใช้วิธีการสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์ น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันางาน  บรรยายวธีิการใชง้านทศันศิลป์ในการโฆษณา  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ 
 เห็นคุณค่า งานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและเกิดความช่ืนชมในงานศิลปะ 
ตัวช้ีวดั 
 ศ 1.1 ม. 2/4 ม. 2/5  ม. 2/7  
 ศ 1.2  ม. 2/3   

รวมทั้งหมด 4  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                             กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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    ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ23101 ทศันศิลป์ 5                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 

 ศึกษาเร่ืองทัศนธาตุ  หลักการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ การใช้ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์  การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้ งไทยและสากล  การสร้างงาน
ทศันศิลป์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  การประยุกตใ์ชท้ศันธาตุ   และ
หลกัการออกแบบสร้างงานทศันศิลป์  งานทศันศิลป์กบัการสะทอ้นคุณค่าของวฒันธรรม 
 โดยใชว้ธีิการศึกษา  บรรยาย  ระบุ  วเิคราะห์  อภิปราย  สร้างงานทศันศิลป์รูปแบบต่าง ๆ  
 เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและเกิดความช่ืนชมในงานศิลปะ 
ตัวช้ีวดั 
 ศ 1.1 ม. 3/1 ม. 3/3  ม. 3/4 ม. 3/6 ม. 3/7  
 ศ 1.2  ม. 3/1   

รวมทั้งหมด 6  ตัวช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ23103 ทศันศิลป์ 6                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับงานทศันศิลป์ ท่ีสะท้อนคุณค่าของวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และงาน

ทศันศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรู้เร่ืองทศันธาตุ และหลกัการออกแบบ ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงาน ทศันศิลป์ วิเคราะห์ บรรยายและอภิปราย วิธีการใช ้ทศันธาตุ และหลกัการออกแบบ
ในการสร้างงานทศันศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ  รูปแบบ เน้ือหาและคุณค่าในงานทศันศิลป์ ของตนเอง 
และ ผูอ่ื้น หรือของศิลปิน มีทกัษะในการสร้างงานทศันศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท สามารถผสมผสานวสัดุ
ต่าง ๆ ในการสร้างงานทศันศิลป์โดยใช้หลกัการออกแบบ  สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเร่ืองราว บรรยาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย โดยประยุกต์ใช้ทศันธาตุ และหลกัการออกแบบ ระบุอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์และทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เลือกงานทศันศิลป์โดยใชเ้กณฑ์ท่ี
ก าหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม และน าไปจดันิทรรศการ เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในแต่ละยุค
สมยัของวฒันธรรมไทยและสากล 

 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด 13 ตัวช้ีวดั 
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      ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ21102 นาฏศิลป์   1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและฝึกปฏิบติัการแสดงนาฏศิลป์ ในเร่ืองนาฏยศพัท์หรือศพัทท์างการละครในการแสดงการ

แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่ายๆ โดยใชท้กัษะการท างานเป็นกลุ่มและกระบวนการผลิตการแสดง มี
ความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายเก่ียวกบัอิทธิพลของนกัแสดงช่ือดงัท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวความคิดของ
ผูช้ม ใช้เกณฑ์ง่าย ๆในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชม  โดยเน้นการใช้เสียง การแสดงท่าและการ
เคล่ือนไหว สามารถระบุและบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมยัตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้น ละครไทยและละครพื้นเมือง 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจพื้นฐาน มีวนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติศาสน์ กษตัริย ์รัก
ความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานนาฏศิลป์ไดอ้ยา่งช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
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      ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ21104   ดนตรี 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่าน การเขียน การร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล สามารถเปรียบเทียบ

เสียงร้องและเสียงของเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนั รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่
ละประเภท แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจงัหวะและความดงั –เบา แตกต่าง
กนั สามารถขบัร้องเพลงและใชเ้คร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงดว้ยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ 
น าเสนอตวัอยา่งเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลกัษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม จดัประเภทของวง
ดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ อธิบายบทบาทความสัมพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อ
สังคมไทยระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวฒันธรรมต่างกัน ใช้เกณฑ์ส าหรับ ประเมิน
คุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง มีความรู้และความเขา้ใจการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี อยา่งระมดัระวงั
และรับผดิชอบ 

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และเปรียบเทียบ 
มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานดา้นดนตรีได ้อย่างช่ืนชม
และเห็นคุณค่า 

 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด  11  ตัวช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ22102  นาฏศิลป์   2                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร การแสดงนาฏศิลป์  นาฏศิลป์

พื้นบา้น ละครไทย ละครพื้นบา้น หรือมหรสพอ่ืนท่ีเคยนิยมกนัในอดีต นาฏยศพัท์หรือศพัท์ทางการละคร 
เพื่อน ามาอธิบายและสร้างสรรคก์ารแสดงโดยใชอ้งคป์ระกอบนาฏศิลป์และการละคร มาบูรณาการกบัศิลปะ
แขนงอ่ืน ๆ เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ สามารถวิเคราะห์
การแสดงของตนเองและผูอ่ื้น โดยใช้นาฏยศพัทห์รือศพัท์ทางการละครท่ีเหมาะสม เสนอขอ้คิดเห็นในการ
ปรับปรุงการแสดง อธิบายและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวฒันธรรมต่างๆ
อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีผลต่อเน้ือหาของละคร ตลอดจนระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบา้น ละคร
ไทย ละครพื้นบา้น หรือมหรสพอ่ืนท่ีเคยนิยมกนัในอดีต 

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐาน มีวินยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์  กษตัริย ์
รักความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานนาฏศิลป์ไดอ้ยา่งช่ืนชมและเห็นคุณค่า 
 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวดั 
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        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ22104   ดนตรี 2                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและสามารถ อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโนต้สากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง ร้องเพลง เล่น

ดนตรีเด่ียวและรวมวง สามารถประเมิน พฒันาการทกัษะทางดนตรีของตนเอง หลงัจากการฝึกปฏิบติั ระบุ
และบรรยายเก่ียวกบั ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์านดนตรี อารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมี
ต่อบทเพลงท่ีฟัง สามารถระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบนัเทิง 
บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ รวมถึงอิทธิพลของวฒันธรรมและ
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีมี ต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย ตลอดจนเปรียบเทียบการใช้
องคป์ระกอบดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั 

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และเปรียบเทียบ 
มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานดา้นดนตรีไดอ้ย่างช่ืนชม
และเห็นคุณค่า 

 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                             กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ23102  นาฏศิลป์   3                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและอธิบายเก่ียวกบั องค์ประกอบนาฏศิลป์ โครงสร้างของบทละคร นาฏยศพัท์ความส าคญั

และบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าว ัน การออกแบบและสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกาย และ
ฝึกทกัษะเก่ียวกบั การใช้ความคิดในการพฒันารูปแบบการแสดง ในการแปลความและการส่ือสารผ่านการ
แสดง ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ี
เหมาะสม บรรยายวจิารณ์และเปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ ท่ีมีความแตกต่างกนัโดยใชค้วามรู้เร่ืององคป์ระกอบ
นาฏศิลป์ การแสดงอากปักิริยาของผูค้นในชีวิตประจ าวนัและในการแสดง ร่วมจดังานการแสดงในบทบาท
หน้าท่ีต่าง ๆ สามารถน าเสนอแนวคิดจากเน้ือเร่ืองของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั
ออกแบบ สร้างสรรคอุ์ปกรณ์และเคร่ืองแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐาน มีวนิยั ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์กษตัริย ์รัก
ความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานนาฏศิลป์โดยการเผยแพร่ อนุรักษอ์ยา่งช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

 
ตัวช้ีวดั 
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 ตัวช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                             กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ศ23104  ดนตรี 3                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาและเปรียบเทียบ องคป์ระกอบท่ีใชใ้นงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน ความแตกต่างระหวา่งงาน

ดนตรีของตนเองและผูอ่ื้น อธิบายเหตุผลในการเลือกใชอ้งคป์ระกอบดนตรีในการสร้างสรรคง์านดนตรีของ
ตนเอง และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม สามารถร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง โดยเนน้
เทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง ตลอดจนแต่งเพลงสั้น ๆ จงัหวะง่ายๆ น าเสนอหรือ
จดัการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกบัสาระ การเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มศิลปะ สามารถบรรยาย
ววิฒันาการของดนตรี แต่ละ ยคุสมยั อภิปรายลกัษณะเด่นท่ีท าใหง้านดนตรีนั้นไดรั้บการยอมรับ 

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน ความเขา้ใจ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และเปรียบเทียบ 
มุ่งมัน่ในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักความเป็นไทย สามารถปฏิบติังานดา้นดนตรีได้ อย่างช่ืนชม
และเห็นคุณค่า 

 
ตัวช้ีวดั 
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 

รวมทั้งหมด  9  ตัวช้ีวดั 


