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วิสัยทัศน 
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู มีทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค  มี
จินตนาการ มีสมาธิ กลาแสดงออกอยางอิสระ มีสุนทรียภาพ เห็นคุณคาซาบซึ้งในงานศิลปะ และรักษา 
รากฐานทางศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 

หลักการ 
  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีหลักการท่ีสำคัญ ดังนี้  
  1. พัฒนาความรูความคิด จินตนาการ ความสามารถของผูเรียนทางศิลปะ ตามศักยภาพของผูเรียน 
อันเปนพ้ืนฐานในการศกึษาตอ และประกอบอาชีพ  
  2. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายวิธี ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู
มีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงาม และเห็นคุณคาในงานศิลปะ  
  3. สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการหวงแหนภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งเปนรากฐานทางวัฒนธรรม  
  4. จัดแผนการเรียนการสอนใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูวิชาศิลปะ ตามความถนัด 
และความสนใจ  
  5. พัฒนาบุคลากรของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะใหมีความรู และทักษะ ตลอดจนนําประสบการณมา 
ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
  6. นิเทศ และติดตามอยางเปนระบบ ในดานการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  
  7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ซาบซึ้งในงานศิลปะ และรัก 
ความเปนไทย  
  8. จัดแหลงเรียนรู ใหมีมุมหนังสือ เอกสาร มุมศึกษาคนควาดวยตนเอง ปายนิเทศ มุมสื่อนวัตกรรม 
อุปกรณ เกม และผลงานนักเรียน  
  9. จัดกิจกรรม และเปดโอกาสใหครู และนักเรียน นําเสนอผลงานตนเอง ในงานนิทรรศการทาง
วิชาการภายในโรงเรียน  
  10. สนับสนุน สงเสริมใหครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาการเรียนรู 
  11. วัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งทางดานความรู
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
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จุดมุงหมาย 
  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทาง
ศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตาง ๆ 
ประกอบดวยสาระสำคัญ คอื  
  • ทัศนศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สราง และนําเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการ ของศิลปนใน
การสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธ 
ระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
  • ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึกทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล รองเพลง และเลนดนตรี ในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณี
วัฒนธรรม และเหตุการณในประวัติศาสตร  
  • นาฏศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป แสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค ใช
ศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ 
สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลปในชีวิตประจำวัน เขาใจความสัมพันธระหวาง
นาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภมูิปญญาไทย และสากล 
 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
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การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอ่ืนรวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่นสัญญา 
ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจ ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิด
คดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่น
สัญญา และการปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริงเพ่ือทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 
  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคับ ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนำมาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยูอยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชน คำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพ่ิมพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง การศกึษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพ่ือนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะที่เก่ียวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา 
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ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมท่ีใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
 

ทำไมตองเรียนศลิปะ 
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี  
จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทาง
ศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพได 
 

เรียนรูอะไรในศิลปะ 
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิด 
ความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตาง ๆ ประกอบดวย 
สาระสำคัญ คือ  
  • ทัศนศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สราง และนําเสนอผลงาน ทาง 
ทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการ ของศิลปนใน 
การสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธ 
ระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
  • ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน ชีวิตประจำวัน 
เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาดนตรี ที่เปน มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล รองเพลง และเลนดนตรี ในรูปแบบตาง ๆ แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขาใจความสัมพันธ ระหวางดนตรีกับประเพณี
วัฒนธรรม และเหตุการณในประวัติศาสตร  
  • นาฏศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป แสดงออกทางนาฏศิลป อยางสรางสรรค ใช
ศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ 
สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลป ในชีวิตประจำวัน เขาใจความสัมพันธระหวาง
นาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภูมิปญญาไทย และสากล 
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สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่  1  ทัศนศิลป 
 มาตรฐาน  ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน  
 มาตรฐาน  ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน 
ทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล  
สาระที่  2  ดนตรี  
 มาตรฐาน  ศ 2.1  เขาใจ และแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี 
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช ในชีวิตประจำวัน  
 มาตรฐาน  ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี
ที่เปน มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล  
สาระที่  3  นาฏศิลป  
 มาตรฐาน  ศ 3.1  เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
 มาตรฐาน  ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
นาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 

ทักษะ และกระบวนการทางศิลปะ 
  ทักษะ และกระบวนการทางศิลปะเปนความสามารถที่มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มี 
ทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระใน 
ศิลปะแขนงตาง ๆ นําความรูไปประยุกตใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งความรู ทักษะ และกระบวนการทางศิลปะในที่นี้เนนท่ีทักษะ และกระบวนการ 
ทางศิลปะที่จำเปน และตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ไดแกความสามารถตอไปนี้  
 1. การคิดสรางสรรค กระบวนการคิดของสมอง ซึ่งมีความสามารถในการคิดไดหลากหลาย และแปลก
ใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎีหรือหลักการไดอยางรอบคอบ และมีความถูกตอง จนนําไปสูการ
คิดคน และสรางสิ่งแปลกใหมได  
 2. กระบวนการปฏิบัติ เปนกระบวนการใหผูเรียนฝกฝน มักใชกับการจัดการเรียนรูประสบการณ ดาน
ทกัษะ ไดแก สังเกต และรับรู ทำตามแบบ ทำเองโดยไมมีแบบ และฝกใหเกิดความชํานาญ  
 3. กระบวนการสรางคานิยม คานิยมเปนสวนหนึ่งของคุณธรรมที่ตองเนน คลายเจตคติ แตคานิยมเปน
การยอมรับ และนําไปปฏิบัติ ไดแก สังเกต และตระหนัก การวิเคราะห การเลือกกำหนดเปนคานิยม เห็น
คุณคา และนําไปปฏิบัติ  
 4. การแกปญหา เปนความสามารถในการทำความเขาใจปญหา คิดวิเคราะห วางแผนแกปญหา และ
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสม 
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คุณภาพผูเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
   รู และเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และงานทัศนศิลป มีทักษะพ้ืนฐานการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานวาดภาพระบายสี โดยใช เสน รูปราง 
รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปน งานโครงสรางเคลื่อนไหวอยางงาย ๆ ถายทอดความคิด 
ความรูสึกจากเรื่องราว เหตุการณ ชีวิตจริง สรางงานทัศนศิลปตามที่ตนชื่นชอบ สามารถ แสดงเหตุผล และ
วิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  
   รู และเขาใจความสำคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจำวัน ที่มาของงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน  
   รู และเขาใจแหลงกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหนาที่ ความหมาย ความสำคัญ ของ
บทเพลงใกลตัวที่ไดยิน สามารถทองบทกลอน รองเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวรางกาย ใหสอดคลอง กับบท
เพลง อาน เขียน และใชสัญลักษณแทนเสียง และเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับดนตรี เสียง ขับรอง
ของตนเอง มีสวนรวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน  
   รู และเขาใจเอกลักษณของดนตรีในทองถ่ิน มีความชื่นชอบ เห็นความสำคัญ และประโยชนของ
ดนตรีตอการดำเนินชีวิตของคนในทองถิ่น  
   สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ สามารถแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลง ตาม รูปแบบ
นาฏศิลป มีมารยาทในการชมการแสดง รูหนาที่ของผูแสดง และผูชม รูประโยชน ของการแสดง นาฏศิลปใน
ชีวิตประจำวัน เขารวมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย  
   รู และเขาใจการละเลนของเด็กไทย และนาฏศิลปทองถิ่น ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในการละเลน 
พ้ืนบาน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับการดำรงชีวิตของคนไทย บอกลักษณะเดน และ
เอกลักษณของนาฏศิลปไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลปไทยได 
 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
   รู และเขาใจการใชทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ 
อุปกรณ ถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก สามารถใชหลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุล น้ำหนัก แสง 
เงา ตลอดจนการใชสีคูตรงขามที่เหมาะสมในการสรางงานทัศนศิลป 2 มิติ 3 มิติ เชน งานสื่อผสม งานวาด 
ภาพระบายสี งานปน งานพิมพภาพ รวมทั้งสามารถสรางแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือถายทอด 
ความคิดจินตนาการเปนเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงาน 
ทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณ และวิธีการท่ีแตกตางกัน เขาใจปญหาในการจัดองคประกอบศิลป 
หลักการลด และเพิ่มในงานปน การสื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน 
ตลอดจน รู และเขาใจคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม  
   รู และเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิต และสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธา 
ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น  
   รู และเขาใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงรอง เครื่องดนตรี และบทบาทหนาท่ี รูถึงการเคลื่อนที่ข้ึน ลง 
ของทำนองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพทสังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณของบทเพลงที่ฟง รอง 
และบรรเลงเครื่องดนตรี ดนสดอยางงาย ใช และเก็บรักษา เครื่องดนตรีอยางถูกวิธี อาน เขียนโนตไทย และ
สากล ในรูปแบบตาง ๆ รูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีไดดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบดนตรี 
ถายทอด ความรูสึกของบทเพลงท่ีฟง สามารถใชดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป และการเลาเรื่อง  
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   รู และเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมตาง ๆ 
เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคาดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน เห็น 
ความสำคัญในการอนุรักษ  
   รู และเขาใจองคประกอบนาฏศิลป สามารถแสดงภาษาทา นาฏยศัพทพ้ืนฐาน สรางสรรคการ 
เคลื่อนไหว และการแสดงนาฏศิลป และการละครงาย ๆ ถายทอดลีลาหรืออารมณ และสามารถออกแบบ 
เครื่องแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงาย ๆ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป และการละครกับสิ่ง 
ที่ประสบในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรูสึกของตนเองที่มีตองาน 
นาฏศิลป  
   รู และเขาใจความสัมพันธ และประโยชนของนาฏศิลป และการละคร สามารถเปรียบเทียบการ 
แสดงประเภทตาง ๆ ของไทยในแตละทองถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะทอนวัฒนธรรมประเพณีเห็นคุณคาการ 
รักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 สาระที่  1  ทัศนศิลป  
  มาตรฐาน  ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. อภิปรายเก่ียวกับรูปราง ลักษณะ 

และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัว ใน
ธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 

 รูปราง ลักษณะ และขนาดของสิ่งตาง ๆ รอบตัวใน
ธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 

 2. บอกความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมรอบตัว 

 ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัว 
เชน รูสึกประทับใจกับความงามของบริเวณรอบอาคาร
เรียน หรือรูสึกถึงความไมเปนระเบียบของสภาพภายใน
หองเรียน 

 3. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสด ุ
อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป 

 การใชวัสด ุอุปกรณ เชน ดินเหนียว ดินน้ำมัน 
ดินสอ พูกัน กระดาษ สีเทียน สีน้ำ ดินสอสี สรางงาน
ทัศนศิลป  

 4. สรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใช
สี ดวยเทคนิคงาย ๆ  

 การทดลองสีดวยการใชสีน้ำ สีโปสเตอร สีเทียน 
และสีจากธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่น  

 5. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรูสึกของตนเอง  

 การวาดภาพระบายสีตามความรูสึก ของตนเอง  

ป.2  1. บรรยายรูปราง รูปทรงท่ีพบใน
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  รูปราง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เชน 
รูปกลม ร ีสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และกระบอก 

 2.  ระบุทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอม 
และงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี 
รูปราง และรูปทรง 

 เสน ส ีรูปราง รูปทรงในสิ่งแวดลอม และงาน 
ทัศนศิลปประเภทตาง ๆ เชน งานวาด งานปน และงาน
พิมพภาพ 

 3. สรางงานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใช
ทัศนธาตุ ที่เนนเสน รูปราง 

 เสน รูปรางในงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ เชน 
งานวาด งานปน และงานพิมพภาพ  

 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสด ุ
อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป ๓ มิต ิ

 การใชวัสด ุอุปกรณ สรางงานทัศนศิลป 3 มิติ 

 5. สรางภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีก
กระดาษ 

 ภาพปะติดจากกระดาษ 

ป.2  6. วาดภาพเพ่ือถายทอดเรื่องราว
เก่ียวกับครอบครัวของตนเอง และเพ่ือน
บาน 

 การวาดภาพถายทอดเรื่องราว 

 7. เลือกงานทัศนศิลป และบรรยายถึง
สิ่งท่ีมองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศลิป 

 8. สรางสรรคงานทัศนศิลปเปนรูปแบบ  งานโครงสรางเคลื่อนไหว  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
งานโครงสรางเคลือ่นไหว 

ป.3  1. บรรยาย รูปราง รูปทรงในธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป 

 รูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป 

 2. ระบุวัสดุ อุปกรณที่ใชสรางผลงาน 
เมื่อชมงานทัศนศลิป 

 วัสด ุอุปกรณที่ใชสรางงานทัศนศิลปประเภท งาน
วาด งานปน งานพิมพภาพ 

 3. จำแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ใน 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป
โดยเนนเรื่อง เสน ส ีรูปราง รูปทรง และ
พ้ืนผิว 

 เสน ส ีรูปราง รูปทรง พ้ืนผิว ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป 

 4. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว   การวาดภาพระบายส ีสิ่งของรอบตัวดวยสีเทียน 
ดินสอสี และสีโปสเตอร  

 5. มีทักษะพ้ืนฐาน ในการใชวัสดุ
อุปกรณ สรางสรรคงานปน 

 การใชวัสดุอุปกรณในงานปน 

 6. วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก 
จากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง 
รูปทรง สี และพ้ืนผิว 

 การใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิว วาด
ภาพถายทอดความคิดความรูสึก 

 7. บรรยายเหตุผล และวิธีการในการ
สราง งานทัศนศิลปโดยเนนถึงเทคนิค 
และวัสด ุอุปกรณ 

 วัสด ุอุปกรณ เทคนิควิธีการในการสรางงาน 
ทัศนศิลป 

 8. ระบุสิ่งท่ีชื่นชม และสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในงานทัศนศลิปของตนเอง 

 การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของ ตนเอง 

 9. ระบุ และจัดกลุมของภาพตามทัศน
ธาตุท่ี เนนในงานทัศนศิลปนั้น ๆ  

 การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ 

 10. บรรยายลักษณะรูปราง รูปทรง ใน
งานการออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีในบาน 
และโรงเรียน  

รูปราง รูปทรง ในงานออกแบบ 

ป.4  1. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง 
รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
 และงานทัศนศิลป 

 รูปราง รูปทรง ในธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป 

 2. อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของสี
วรรณะอุน และสีวรรณะเย็นท่ีมีตอ
อารมณของมนุษย 

 อิทธิพลของสีวรรณะอุน และวรรณะเย็น 

 3. จำแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ใน 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป 
โดยเนนเรื่องเสน ส ีรูปราง รูปทรงพ้ืนผิว 
และพื้นที่วาง 

 เสน ส ีรูปราง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่วางใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศลิป 

 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสด ุ  การใชวัสด ุอุปกรณสรางงานพิมพภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
อุปกรณ สรางสรรคงานพิมพภาพ 

 5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสด ุ
อุปกรณ สรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 

 การใชวัสด ุอุปกรณในการวาดภาพระบายสี 

 6. บรรยายลักษณะของภาพโดยเนน 
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนัก และ
แสง เงาในภาพ 

 การจัดระยะความลึก น้ำหนัก และแสงเงา ในการ
วาดภาพ 

 7.  วาดภาพระบายส ีโดยใชสีวรรณะอุน 
และสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึก 
และจินตนาการ 

 การใชสีวรรณะอุน และใชสีวรรณะเย็น วาด ภาพ
ถายทอดความรูสึก และจินตนาการ 

 8. เปรียบเทียบความคดิความรูสึก ที่
ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเอง 
และบุคคลอ่ืน 

 ความเหมือน และความแตกตางในงานทัศนศลิป
ความคิด ความรูสึกที่ถายทอดในงานทัศนศิลป 

 9. เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอด
อารมณ ความรูสึกในการสรางงาน
ทัศนศิลป 

  การเลือกใชวรรณะสีเพ่ือถายทอดอารมณ 
ความรูสึก 

ป.5  1. บรรยายเก่ียวกับจังหวะตำแหนง 
ของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม 
และงานทัศนศิลป 

 จังหวะ ตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม และ
งานทัศนศิลป 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
งานทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุ
อุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน 

 ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป  

 3. วาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา 
น้ำหนัก และวรรณะส ี

 แสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  

 4. สรางสรรคงานปนจากดินน้ำมัน หรือ 
ดินเหนียว โดยเนนการถายทอด
จินตนาการ 

 การสรางงานปนเพ่ือถายทอดจินตนาการ ดวยการ
ใชดินน้ำมันหรือดินเหนียว  

 5. สรางสรรคงานพิมพภาพ โดยเนน 
การ จัดวางตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ใน
ภาพ 

 การจัดภาพในงานพิมพภาพ 

 6. ระบุปญหาในการจัดองคประกอบ
ศิลป และการสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป ของตนเอง และบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานใหดีขึ้น 

 การจัดองคประกอบศิลป และการสื่อความหมาย 
ในงานทัศนศิลป 

 7. บรรยายประโยชน และคุณคาของ
งานทัศนศิลปท่ีมีผลตอชีวิตของคนใน
สังคม 

 ประโยชน และคุณคาของงานทัศนศลิป 

ป.6  1. ระบุสีคูตรงขาม และอภิปราย  วงสีธรรมชาติ และสีคูตรงขาม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
เก่ียวกับการใชสีคูตรงขามในการ
ถายทอดความคิด และอารมณ 

 2. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวน
ความสมดุลในการสรางงานทัศนศลิป 

 หลักการจัดขนาด สัดสวนความสมดุล ในงาน
ทัศนศิลป 

 3. สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ 2 
มิต ิเปน 3 มิต ิโดยใชหลักการของแสง
เงา และน้ำหนัก 

 งานทัศนศิลปรูปแบบ 2 มิติ และ3 มิติ 

 4. สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการ
เพ่ิม และลด 

 การใชหลักการเพ่ิม และลดในการสรางสรรค งาน
ปน 

 5. สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใช
หลักการของรูป และพ้ืนที่วาง 

 รูป และพ้ืนที่วางในงานทัศนศิลป 

 6. สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคู
ตรงขามหลักการจัดขนาดสัดสวน และ
ความสมดุล 

 การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใช สีคูตรงขาม 
หลักการจัดขนาด สัดสวน และความสมดุล 

 7. สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ 
แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถายทอด 
ความคิดหรือเรื่องราวเก่ียวกับเหตกุารณ 
ตาง ๆ  

 การสรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบ 

 
 สาระที่ 1  ทัศนศิลป  
  มาตรฐาน  ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. ระบุงานทัศนศิลปใน

ชีวิตประจำวัน  
 งานทัศนศิลปในชีวิตประจำวัน 

ป.2  1. บอกความสำคัญของงาน
ทัศนศิลป ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 

 ความสำคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจำวัน 

 2. อภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป
ประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น โดยเนนถึง
วิธีการสรางงาน และวัสดุอุปกรณท่ีใช 

 งานทัศนศิลปในทองถิ่น 

ป.3  1. เลาถึงที่มาของงานทัศนศิลปใน
ทองถิ่น  

 ที่มาของงานทัศนศลิปในทองถิ่น  

 2. อธิบายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ และ
วิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 วัสด ุอุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

ป.4  1. ระบุ และอภิปรายเก่ียวกับงาน
ทัศนศิลปในเหตุการณ และงานเฉลิม

 งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ฉลองของวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

 2. บรรยายเก่ียวกับงานทัศนศิลป 
ที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ  

 งานทัศนศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ  

ป.5  1. ระบุ และบรรยายเก่ียวกับ
ลักษณะ รูปแบบของงานทัศนศิลปใน
แหลงเรียนรู หรือนิทรรศการศลิปะ 

 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศลิป 

 2. อภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป ที่
สะทอนวัฒนธรรม และภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

 งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรม และภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

ป.6  1. บรรยายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปที่สะทอนชีวิต และสังคม 

 บทบาทของงานทัศนศิลปในชีวิต และสังคม 

 2. อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของ 
ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มี
ผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 อิทธิพลของศาสนาที่มีตองานทัศนศลิปในทองถิ่น 

 3. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมในทองถ่ินที่มีผลตอการ
สรางงานทัศนศลิป ของบุคคล 

 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มผีลตอการสราง
งานทัศนศิลป 

 
 สาระที่  2  ดนตรี  
  มาตรฐาน  ศ 2.1  เขาใจ และแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. รูวาสิ่งตาง ๆ สามารถกอกำเนิดเสียงท่ี

แตกตางกัน 
 การกำเนิดของเสียง เสียงจากธรรมชาติ 
แหลงกำเนิดของเสียง สีสันของเสียง 

 2. บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และ
ความ ชา- เร็วของจังหวะ 

 ระดับเสียงดงั-เบา (Dynamic)  
 อัตราความเร็วของจังหวะTempo 

 3. ทองบทกลอน รองเพลงงาย ๆ   การอานบทกลอนประกอบจังหวะ  
 การรองเพลงประกอบจังหวะ 

 4. มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีอยาง 
สนุกสนาน 

 กิจกรรมดนตรีการรองเพลง การเคาะจังหวะ 
การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง ตามความดัง- เบา
ของบทเพลง ตามความชา เร็วของจังหวะ 

 5. บอกความเก่ียวของของเพลงท่ีใชใน
ชีวิตประจำวัน 

 เพลงท่ีใชในชีวิตประจำวัน เพลงกลอมเด็ก บท
เพลงประกอบการละเลน เพลงสำคัญ (เพลงชาติไทย 
เพลงสรรเสริญพระบารม)ี 

ป.2  1. จำแนกแหลงกำเนิดของเสียงที่ไดยิน   สีสันของเสียงเครื่องดนตรี  
 สีสันของเสียงมนุษย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ  

ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี 
 การฝกโสตประสาท การจำแนกเสียง สูง-ต่ำ   
ดัง-เบา ยาว-สั้น 

 3. เคาะจังหวะ หรือเคลื่อนไหวรางกาย 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาของเพลง 

 การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง  
 การเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

 4. รองเพลงงาย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย   การขับรอง 
 5. บอกความหมาย และความสำคัญของ

เพลงท่ีไดยิน 
 ความหมาย และความสำคัญของเพลงท่ีไดยิน 
เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ 

ป.3  1. ระบุรูปรางลักษณะของเครื่องดนตร ี
เห็น และไดยินในชีวิตประจำวัน 

 รูปรางลักษณะของเครื่องดนตรี  
 เสียงของเครื่องดนตรี 

 2. ใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียง 
และจังหวะเคาะ 

 สัญลักษณแทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ำ   
ดัง-เบา ยาว-สั้น)  
 สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะ 

 3. บอกบทบาทหนาที่ของเพลงท่ีไดยิน   บทบาทหนาที่ของบทเพลงสำคัญ เพลงชาต ิ
เพลงสรรเสริญพระบารม ีเพลงประจำโรงเรียน 

 4. ขับรอง และบรรเลงดนตรีงาย ๆ   การขับรองเดี่ยว และหมู  
 การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง 

 5. เคลื่อนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณ 
ของเพลงที่ฟง 

 การเคลื่อนไหวตามอารมณของบทเพลง 

 6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตร ี
เสียงขับรองของตนเอง และผูอ่ืน 

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงรอง และ
เสียงดนตร ีคุณภาพเสียงรอง คุณภาพเสียงดนตรี 

 7. นําดนตรีไปใชในชีวิตประจำวันหรือ 
โอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 การใชดนตรีในโอกาสพิเศษ ดนตรีในงานรื่นเริง 
ดนตรีในการฉลองวันสำคัญของชาติ 

ป.4  1. บอกประโยคเพลงอยางงาย    โครงสรางของบทเพลง ความหมายของประโยค
เพลง การแบงประโยคเพลง 

 2. จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใชใน
เพลงท่ีฟง 

 ประเภทของเครื่องดนตรี  
 เสียงของเครื่องดนตรีแตละประเภท 

 3. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ข้ึนลงงาย ๆ 
ของทำนอง รูปแบบจังหวะ และความเร็ว 
ของจังหวะในเพลงที่ฟง 

  การเคลื่อนที่ข้ึน-ลงของทำนอง  
  รูปแบบจังหวะของทำนองจังหวะ  
  รูปแบบจังหวะ  
  ความชา เร็วของจังหวะ 

 4. อาน เขียนโนตดนตรีไทย และสากล   เครื่องหมาย และสัญลักษณทางดนตรี กุญแจ
ประจำหลัก บรรทัดหาเสน โนต และเครื่องหมาย
หยุด เสนกั้นหอง  
  โครงสรางโนตเพลงไทย การแบงหอง การแบง
จังหวะ 

 5. รองเพลงโดยใชชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับ 
ตนเอง 

 การขับรองเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสม กับ
ตนเอง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 6. ใช และเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตอง 

และปลอดภัย 
 การใช และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตน 

 7. ระบุวาดนตรีสามารถใชในการสื่อเรื่อง 
เรื่องราว 

 ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง 

ป.5  1. ระบุองคประกอบดนตรีในเพลงท่ีใชใน
การสื่ออารมณ 

 การสื่ออารมณของบทเพลงดวยองคประกอบ 
ดนตรี จังหวะกับอารมณของบทเพลง ทำนองกับ
อารมณของบทเพลง 

 2. จำแนกลักษณะของเสียงขับรอง และ
เครื่องดนตรีท่ีอยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ  

 ลักษณะของเสียงนักรองกลุมตาง ๆ  
 ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตาง ๆ  

 3. อาน เขียนโนตดนตรีไทย และสากล 5 
ระดับเสียง 

 เครื่องหมาย และสัญลักษณทางดนตรี บันได
เสียง 5เสียง Pentatonic scale โนตเพลงในบันได
เสียง 5 เสียง Pentatonic scale 

 4. ใชเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และ
ทำนอง  

 การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ  
 การบรรเลงทำนองดวยเครื่องดนตร ี

 5. รองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง 
ไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  

 การรองเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น  
 การรองเพลงสากล หรือไทยสากล  
 การรองเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round 

 6. ดนสดงาย ๆ โดยใชประโยคเพลงแบบ 
ถามตอบ 

 การสรางสรรคประโยคเพลงถาม-ตอบ 

 7. ใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการ
แสดงออก ตามจินตนาการ 

 การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรม นาฏศิลป  
 การสรางสรรคเสียงประกอบการเลาเรื่อง 

ป.6  1. บรรยายเพลงที่ฟงโดยอาศยั
องคประกอบ ดนตรี และศัพทสังคีต 

 องคประกอบดนตรี และศัพทสังคตี 

 2. จำแนกประเภท และบทบาทหนาที ่
เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมตาง ๆ  

 เครื่องดนตรีไทยแตละภาค  
 บทบาท และหนาที่ของเครื่องดนตร ี 
 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

 3. อาน เขียนโนตไทย และโนตสากล
ทำนอง งาย ๆ  

 เครื่องหมาย และสัญลักษณทางดนตรี  
 โนตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น  
 โนตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major 

 4. ใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การ
รองเพลง ดนสด ที่มีจังหวะ และทำนอง 
งาย ๆ  

 การรองเพลงประกอบดนตร ี 
 การสรางสรรครปูแบบจังหวะ และทำนอง ดวย
เครื่องดนตรี 

 5. บรรยายความรูสึกที่มีตอดนตร ี 
 

 การบรรยายความรูสึก และแสดงความ คิดเห็นที่
มีตอบทเพลง  
 - เนื้อหาในบทเพลง  
 - องคประกอบในบทเพลง  
 - คุณภาพเสียงในบทเพลง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนอง 

จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพ
เสียงของ เพลงที่ฟง 

 

 
 สาระที่ 2 ดนตรี  
  มาตรฐาน  ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของ
ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. เลาถึงเพลงในทองถ่ิน   ที่มาของบทเพลงในทองถิ่น 

 2. ระบุสิ่งท่ีชื่นชอบในดนตรีทองถิ่น   ความนาสนใจของบทเพลงในทองถ่ิน 
ป.2  1. บอกความสัมพันธของเสียงรอง เสียง

เครื่องดนตรีในเพลงทองถ่ิน โดยใชคํางาย 
ๆ  

 บทเพลงในทองถิ่น  
 - ลักษณะของเสียงรองในบทเพลง  
 - ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใชในบทเพลง 

 2. แสดง และเขารวมกิจกรรมทางดนตร ี
ในทองถิ่น 

 กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  
 - ดนตรีกับโอกาสสำคัญในโรงเรียน  
 - ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ 

ป.3  1. ระบุลักษณะเดน และเอกลักษณของ
ดนตรีในทองถ่ิน 

 เอกลักษณของดนตรีในทองถิ่น  
 - ลักษณะเสียงรองของดนตรีในทองถิ่น  
 - ภาษา และเนื้อหาในบทรองของดนตรีใน
ทองถิ่น  
 - เครื่องดนตรี และวงดนตรีในทองถิ่น 

 2. ระบุความสำคัญ และประโยชนของ
ดนตรี ตอการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 

 ดนตรีกับการดำเนินชีวิตในทองถ่ิน  
 - ดนตรีในชีวิตประจำวัน  
 - ดนตรีในวาระสำคัญ 

ป.4  1. บอกแหลงที่มา และความสัมพันธของ
วิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรี และเพลง
ทองถิ่น 

 ความสัมพันธของวิถีชีวิตกับผลงานดนตร ี-
เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถีชีวิต  
 - โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

 2. ระบุความสำคัญในการอนุรักษสงเสริม 
วัฒนธรรมทางดนตรี 

  การอนุรักษวัฒนธรรมทางดนตร ี 
 - ความสำคัญ และความจำเปนในการอนุรักษ 
 - แนวทางในการอนุรักษ 

ป.5  1. อธิบายความสัมพันธระหวางดนตรีกับ 
ประเพณีในวัฒนธรรมตาง ๆ  

 ดนตรีกับงานประเพณ ี 
 - บทเพลงในงานประเพณีในทองถ่ิน  
 - บทบาทของดนตรีในแตละประเพณี 

 2. อธิบายคุณคาของดนตรีที่มาจาก 
วัฒนธรรมที่ตางกัน 

 คุณคาของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรม  
 - คุณคาทางสังคม  
 - คณุคาทางประวัติศาสตร 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.6  1. อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย ใน

ประวัติศาสตร  
 ดนตรีไทยในประวัติศาสตร  
 - ดนตรีในเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร 
 - ดนตรีในยุคสมัยตาง ๆ  
 - อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอดนตรี 

 2. จำแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยที่ตางกัน   
 3. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม ตอ

ดนตรีในทองถ่ิน 
 

 
 สาระที่  3  นาฏศิลป  
  มาตรฐาน  ศ 3.1  เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ 
คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช ในชีวิตประจำวัน 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. เลียนแบบการเคลื่อนไหว   การเคลื่อนไหวลักษณะตาง ๆ  

 - การเลียนแบบธรรมชาติ  
 - การเลียนแบบคน สัตว สิ่งของ 

 2. แสดงทาทางงาย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย 
แทนคําพูด 

 การใชภาษาทา และการประดิษฐทาประกอบ
เพลง  
 การแสดงประกอบเพลงที่เก่ียวกับธรรมชาติ สัตว 

 3. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือ 
รวมการแสดง 

  การเปนผูชมที่ดี 

ป.2  1. เคลื่อนไหวขณะอยูกับที่ และเคลื่อนที่   การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ  
 - การนั่ง  
 - การยืน  
 - การเดิน 

 2. แสดงการเคลื่อนไหวที่สะทอนอารมณ 
ของตนเองอยางอิสระ 

 การประดิษฐทาจากการเคลื่อนไหว อยางมี
รูปแบบ  
 เพลงท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

 3. แสดงทาทาง เพ่ือสื่อความหมายแทน
คําพูด 

 หลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป  
 - การฝกภาษาทาสื่อความหมายแทน  
อากัปกิริยา  
 - การฝกนาฏยศัพทในสวนลําตัว 

 4. แสดงทาทางประกอบจังหวะ  
อยางสรางสรรค 

 การใชภาษาทา และนาฏยศัพทประกอบ จังหวะ 

 5. ระบุมารยาทในการชมการแสดง   มารยาทในการชมการแสดง การเขาชม หรือมี
สวนรวม 

ป.3  1. สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบ  การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ  
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ตาง ๆ ในสถานการณสั้น ๆ  - รําวงมาตรฐาน  

 - เพลงพระราชนิพนธ  
 - สถานการณสั้น ๆ  
 - สถานการณที่กำหนดให 

 2. แสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบ 
นาฏศิลป 

 หลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป  
 - การฝกภาษาทาสื่ออารมณของมนุษย  
 - การฝกนาฏยศัพทในสวนขา 

 3. เปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของผูแสดง 
และผูชม 

 หลักในการชมการแสดง  
 - ผูแสดง  
 - ผูชม  
 - การมีสวนรวม 

 4. มีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงท่ี  
เหมาะสมกับวัย 

 

 5. บอกประโยชนของการแสดงนาฏศิลป 
ในชีวิตประจำวัน 

 การบูรณาการนาฏศิลปกับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  

ป.4  1. ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป และ
การละครที่ใชสื่อความหมาย และอารมณ 

 หลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป  
 - การฝกภาษาทา  
 - การฝกนาฏยศัพท 

 2. ใชภาษาทา และนาฏยศัพทหรือศัพท 
ทางการละครงาย ๆ ในการถายทอด 
เรื่องราว 

 การใชภาษาทา และนาฏยศัพทประกอบเพลง
ปลุกใจ และเพลงพระราชนิพนธ  
 การใชศัพททางการละครในการถายทอด 
เรื่องราว 

 3. แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะตาง ๆ 
ตามความคดิของตน 

 การประดิษฐทาทางหรือทารําประกอบ จังหวะ
พ้ืนเมือง 

 4. แสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู   การแสดงนาฏศิลป ประเภทคู และหมู  
 - รําวงมาตรฐาน  
 - ระบำ 

 5. เลาสิ่งท่ีชื่นชอบในการแสดงโดยเนน 
จุดสำคัญของเรื่อง และลักษณะเดนของตัว
ละคร 

 การเลาเรื่อง  
 - จุดสำคัญ  
 - ลักษณะเดนของตัวละคร  

ป.5  1.  บรรยายองคประกอบนาฏศิลป   องคประกอบของนาฏศิลป  
 - จังหวะ ทำนอง คาํรอง  
 - ภาษาทา นาฏยศัพท  
 - อุปกรณ 

 2. แสดงทาทางประกอบเพลงหรือ
เรื่องราว ตามความคิดของตน 

 การประดิษฐทาทางประกอบเพลง หรือทาทาง
ประกอบเรื่องราว 

 3. แสดงนาฏศิลปโดยเนนการใชภาษาทา  การแสดงนาฏศิลป  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
และนาฏยศพัทในการสื่อความหมาย และ
การแสดงออก 

 - ระบำ  
 - ฟอน  
 - รําวงมาตรฐาน 

 4. มีสวนรวมในกลุมกับการเขียน เคาโครง
เรื่องหรือบทละครสั้น ๆ  

 องคประกอบของละคร  
 - การเลือก และเขียนเคาโครงเรื่อง  
 - บทละครสั้น ๆ  

 5. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ   ที่มาของการแสดงนาฏศิลปชุดตาง ๆ  
 6. บอกประโยชนที่ไดรับจากการชมการ

แสดง 
 หลักการชมการแสดง  
 การถายทอดความรูสึก และคุณคา ของการแสดง 

ป.6  1. สรางสรรคการเคลื่อนไหว และการ
แสดง โดยเนนการถายทอดลีลาหรือ
อารมณ 

 การประดิษฐทาทางประกอบเพลงปลุกใจหรือ 
เพลงพ้ืนเมือง หรือทองถิ่น เนนลีลา หรืออารมณ 

 2. ออกแบบเครื่องแตงกาย หรืออุปกรณ 
ประกอบการแสดงอยางงาย ๆ  

 การออกแบบสรางสรรค เครื่องแตงกาย อุปกรณ 
ฉากประกอบการแสดง 

 3. แสดงนาฏศิลป และละครงาย ๆ   การแสดงนาฏศิลป และการแสดงละคร  
 - รําวงมาตรฐาน  
 - ระบำ  
 - ฟอน  
 - ละครสรางสรรค 

 4. บรรยายความรูสึกของตนเองที่มีตอ
งาน นาฏศิลป และการละครอยาง
สรางสรรค 

 บทบาท และหนาที่ในงานนาฏศลิป และการ 
ละคร 

 5. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง   หลักการชมการแสดง  
- การวิเคราะห  
- ความรูสึกชื่นชม 

 6. อธิบายความสัมพันธระหวางนาฏศิลป 
และการละครกับสิ่งท่ีประสบใน
ชีวิตประจำวัน 

 องคประกอบทางนาฏศิลป และการละคร 
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 สาระที่  3  นาฏศิลป  
  มาตรฐาน  ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. ระบุ และเลนการละเลนของเด็กไทย   การละเลนของเด็กไทย  

 - วิธีการเลน  
 - กติกา 

 2. บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดง
นาฏศิลป 

 การแสดงนาฏศิลป 

ป.2  1. ระบุ และเลนการละเลนพื้นบาน   การละเลนพ้ืนบาน  
 - วิธีการเลน  
 - กติกา 

 2. เชื่อมโยงสิ่งท่ีพบเห็นในการละเลน   ที่มาของการละเลนพ้ืนบาน 
 3. ระบุสิ่งท่ีชื่นชอบ และภาคภูมิใจ  

ในการละเลนพ้ืนบาน 
 การละเลนพ้ืนบาน 

ป.3  1. เลาการแสดงนาฏศิลปที่เคยเห็นใน
ทองถิ่น 

 การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานหรือทองถิ่นของ ตน 

 2. ระบุสิ่งท่ีเปนลักษณะเดน และ
เอกลักษณ ของการแสดงนาฏศิลป  

 การแสดงนาฏศิลป  
 - ลักษณะ  
 - เอกลักษณ  

 3. อธิบายความสำคัญของการแสดง 
นาฏศิลป 

 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป  
 - สิ่งท่ีเคารพ 

ป.4  1. อธิบายประวัติความเปนมาของ 
นาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยางงาย ๆ  

 ความเปนมาของนาฏศิลป  
 ที่มาของชุดการแสดง 

 2. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป กับ
การแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น 

 การชมการแสดง  
 - นาฏศิลป  
 - การแสดงของทองถิ่น 

 3. อธิบายความสำคัญของการแสดงความ 
เคารพในการเรียน และการแสดงนาฏศิลป 

 ความเปนมาของนาฏศิลป  
 - การทำความเคารพกอนเรียน และกอนแสดง 
 - การทำความเคารพกอนเรียน และกอนแสดง 

 4. ระบุเหตุผลที่ควรรักษา และสืบทอด
การแสดงนาฏศิลป 

 ความเปนมาของนาฏศิลป  
 - คุณคา 

ป.5  1. เปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง ๆ 
ของไทยในแตละทองถิ่น 

 การแสดงนาฏศิลปประเภทตาง ๆ การแสดง
พ้ืนบาน 

 2. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป นาฏศิลป
พ้ืนบาน ที่สะทอนถึงวัฒนธรรม และ
ประเพณี 

 การแสดงนาฏศิลปประเภทตาง ๆ การแสดง
พ้ืนบาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.6  1. อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญตอการแสดง 

นาฏศิลป และละคร 
 ความหมาย ความเปนมา ความสำคัญ ของ 
นาฏศิลป และละคร  
 - บุคคลสำคัญ  
 - คุณคา 

 2. ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแสดง 
หรือการชมการแสดงนาฏศิลป และละคร 

 การแสดงนาฏศิลป และละครในวันสำคัญของ
โรงเรียน 
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รายวิชาที่เปดสอน 
 รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ศ11101 ศิลปะ1    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ศ12101 ศิลปะ2    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ศ13101 ศิลปะ3    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ศ14101 ศิลปะ4    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  ศ15101 ศิลปะ5    จำนวน  80  ชั่วโมง 
  ศ16101 ศิลปะ6    จำนวน  80  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ11101  ศิลปะ1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา และอธิปรายเก่ียวกับจุด เสน รูปราง ความหมาย และประเภทของความรูสึก ความรูสึกกับ
สิ่งแวดลอม การถายทอดความรูสึกออกมาเปนผลงาน วิธีการใชสีเทียน เทคนิคการใชสีเทียน วิธีการเก็บรักษาสี
เทียน วิธีการ และเทคนิคการใชสีไม วิธีการเก็บรักษาสีไม วัสดุอุปกรณในการใชสีน้ำ วิธีการและเทคนิคการใชสี
น้ำ การเก็บรักษาสีน้ำ วัสดุอุปกรณ ในการใชสี โปสเตอร การเก็บรักษาสีโปสเตอร  และทัศนศิลป ใน
ชีวิตประจำวัน 
  กิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหมีความรู และเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรง และทัศนธาตุของ สิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐาน การใชวัสดุอุปกรณสรางผลงาน เพ่ือถายทอดความคิด ความรูสึก
ออกมาเปนผลงาน มีการสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ สงเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการรวมกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลปในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) 
  เพ่ือใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
  ศึกษา และปฏิบัติเก่ียวกับการกำเนิดเสียง คุณลักษณะของเสียง จังหวะ และการรองเพลง เพลงใน
ชีวิตประจำวัน บทเพลงในทองถ่ิน การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย และนาฏยศัพท การ
แสดงนาฏศิลปไทย และการละเลนของเด็กไทย 
  ใหนักเรียนสังเกตภาพ และคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห จำแนก ปฏิบัติ สรุปความรู
ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการกำเนิดเสียง คุณลักษณะของเสียง จังหวะ และการรองเพลง เพลงในชีวิตประจำวัน 
บทเพลงในทองถ่ิน การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย และนาฏยศัพท การแสดงนาฏศิลป
ไทย และการละเลนของเด็กไทย รวมถึงการปฏิบัติทารำ และมารยาทที่ดีในการชมการแสดง   
  ผูเรียนสามารถอธิบายความรูจากประสบการณเดิม เคลื่อนไหวทาทางเลียนแบบไดอยางเหมาะสม เพ่ือ
นำไปเปนแนวทางในการปฏิบัติทารำ ขับรองเพลงไดไพเราะ และสามารถแสดงออกไดอยางอิสระตามความรูสึก 
และความคิดสรางสรรคของตนเอง และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยในดานดนตรี นาฏศิลป นำความรูที่
ไดมาปรับใชในชีวิตประจำวันไดเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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 
รวม  18 ตัวชี้วัด  
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โครงสรางรายวิชา 
ศ11101  ศิลปะ1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 ทัศนศิลป     
1 เริ่มเรียน 

ทัศนศิลป 
ศ 1.1 ป.1/1   -  จุด เสน รูปรางเปนพื้นฐานที่สำคัญของ 

การเรียนทัศนศิลป พื้นฐานการวาดเสนที่ดี
จะชวยใหเราวาดรูปตาง ๆ ไดตรงตาม 
ความตองการ 

2 3 

2 ความรูสึก
ของฉัน 

ศ 1.1 ป.1/2  -  ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบตัวมีผล 
ตอความรูสึกของคนเรา ทั้งความรูสึกที่ดี 
และความรูสึกที่ไมด ีซึ่งเราสามารถสราง 
ผลงานทัศนศิลป เพ่ือถายทอดความรูสึก 
เหลานี้ได 

2 3 

3 สนุกกับสี
เทียน และ

สีไม 

ศ 1.1 ป.1/5  -  สีเทียน สีไมหรือดินสอสีเปนสีแทง ใช 
งาย สามารถระบายทับกันได มีเทคนิคการ
ใชหลายแบบ เมื่อใชสีเทียน สีไมเสร็จแลว 
ควรเก็บใหเรียบรอย ไมใหถูกแสงแดด สีไม
ใชกบเหลาดินสอไวใชงานครั้งตอไป 

3 4 

 ดนตรี     
4 สนุกกับ 

เสียงดนตร ี
ศ 2.1 ป.1/1-2 -  จำแนกเสียงเครื่องดนตรี เขาใจใน 

น้ำหนักของเสียง และจังหวะ  
2 3 

5 รองเตน
เลนดนตร ี

ศ 2.1 ป.1/3-4 - สนุกสนานกับการรองเพลง และเลน 
ดนตรี และสอดคลองกับการใช  
ชีวิตประจำวัน 

2 3 

6 บทเพลง 
และ และ

ความหมาย 

ศ 2.1 ป.1/5  -  รูความหมายท่ีมาของบทเพลงโดยผาน 
การเลนดนตรี  

2 4 

 นาฏศิลป     
7 พ้ืนฐาน

นาฏศิลป 
กับการ

เคลื่อนไหว 

ศ 3.1 ป.1/1-2 -  การฝกปฏิบัติเลียนแบบการเคลื่อนไหว 
และแสดงทาทางาย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย 
แทนคําพูด เปนพ้ืนฐานเบ้ืองตนของการ 
แสดงนาฏศิลป และละคร 

6 10 

   สอบกลางป 1 20 



24 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 ทัศนศิลป     
8 เลนสีน้ำกัน

ดีกวา 
ศ 1.1 ป.1/3  -  สีน้ำเปนสีโปรงแสง ผสมน้ำโดยใชพูกัน 

ระบาย แมสี 3 สีคือ สีแดง สีเหลือง และสี
น้ำเงิน สามารถนํามาผสมกันใหเกิดเปนสี
ใหมได เราใชสีน้ำสรางงานทัศนศิลปได 
หลายวิธ ีเม่ือใชสีน้ำเสร็จ ควรเก็บอุปกรณ
ตาง ๆ ใหเรียบรอย และระวังไมใหสีน้ำถูก
แสงแดด 

3 3 

9 สีโปสเตอร
ไมยาก 

อยางที่คิด 

ศ 1.1 ป.1/4  -  สีโปสเตอรเปนสีทึบแสง สามารถนํา 
แตละสีมาผสมกันเปนสีใหมแบบสีน้ำได เรา
ใชสีโปสเตอรสรางงานทัศนศิลปไดหลายวิธี
เมื่อใชสีโปสเตอรเสร็จ ควรเก็บอุปกรณตาง ๆ 
ใหเรียบรอย และระวังไมใหสีโปสเตอรถูก
แสงแดด 

2 3 

10 ทัศนศิลป
รอบตัว 

ศ 1.2 ป.1/1  -  ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีงาน 
ทัศนศิลปที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมอยูรอบตัว เราควรภาคภูมิใจ 
และนําความรูเก่ียวกับงาน ทัศนศลิป
เหลานี้มาใชในการพัฒนางานทัศนศิลปของ
ตนเอง 

2 4 

 ดนตรี     
11 บทเพลงละ

เลน กับ
ชีวิต 

ศ 2.2 ป.1/1-2 -  รองเพลงละเลน รองเพลงทองถ่ิน 
ประกอบการละเลนที่ใชในชีวิตประจำวัน  

6 10 

 นาฏศิลป     
12 นาฏศิลป

ไทยใคร ๆ 
ก็นิยม 

ศ 3.1 ป.1/3  
ศ 3.2 ป.1/2 

- การปฏิบัติตนเปนผูชมที่ดี และมีสมาธิ
ในการชม ทำใหรับรูอรรถรสของการแสดง 
ไดด ีนาฏศิลปไทยมีหลายประเภท มีความ 
ออนชอยนุมนวล ทำใหเกิดความประทับใจ
ที่แตกตางกัน 

3 5 

13 การละเลน
เด็กไทย 

ศ 3.2 ป.1/1  -  การละเลนของเด็กไทยมีเอกลักษณ
ของความเปนไทย ควรอนุรักษไว  

3 5 

   สอบปลายป 1 20 
   รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ12101  ศิลปะ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ระบุ และบรรยายเก่ียวกับงานวาด งานปน งานพิมพ พ้ืนฐานการวาดรูปคน การวาดภาพเกี่ยวกับ
ครอบครัว และเพื่อนบาน วัสดุ อุปกรณที่ใชในการตัด ฉีก ปะติด การสรางงานโครงสรางเคลื่อนไหว และทัศนศิลป
ในทองถิ่นที่ไดพบในชีวิตประจำวัน 
  กิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหมีความรู และเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรง และทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพ้ืนฐานการใชวัสดุอุปกรณสรางผลงาน เพ่ือถายทอดความคิด ความรูสึก 
ออกมาเปนผลงาน มีการสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ สงเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการรวมกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลปในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) 
  เพ่ือใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
  ศึกษา และปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องเสียงมนุษย เสียงดนตรี คุณลักษณะของเสียงดนตรี คุณลักษณะของ
จังหวะ การขับรอง ความหมาย และความสำคัญของบทเพลง บทเพลงและดนตรีพ้ืนเมือง กิจกรรมดนตรีใน
โอกาสพิเศษ การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ การใชนาฏยศพัท และภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย การมีมารยาท
ในการชมการแสดงนาฏศิลปไทย และการละเลนพื้นบานของไทย 
  ใหผูเรียนสังเกตภาพการกำเนิดเสียง เครื่องดนตรีไทย การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบ นาฏยศัพท ภาษา
ทารำทางนาฏศิลปไทย ทาทางการรายรำประกอบเพลงตาง ๆ การเปนผูชมที่ดี และไมดี เพ่ือวิเคราะห และ
เขียนอธิบายเก่ียวกับภาพ  การอานสถานการณ และวิเคราะหคำถาม การฝกการขับรองเพลงใหถูกตองตาม
จังหวะ สามารถเขียน บอก เลา อธิบายความรูสึกไดจากประสบการณเดิม โดยการถายทอดจินตนาการ และ
ความคิดของตนเองอยางอิสระ สามารถปฏิบัติทารำ ขับรอง และเขาใจจังหวะไดดวยตนเองโดยการใชทักษะ
กระบวนการตาง ๆ และสรุปความรูที่ไดลงในแผนภาพตาง ๆ เห็นคุณคา และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
ทางดนตรี นาฏศิลป นำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม และมีจิตสาธารณะในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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 
รวม  25 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ศ12101  ศิลปะ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 ทัศนศิลป     
1 สนุกกับ

ทัศนศิลป 
ศ 1.1 ป.2/1-4 -  งานทัศนศิลปมีหลายประเภท เราใช

ทัศนธาตุ และความคิดสรางสรรค สราง
ผลงานทัศนศิลป โดยเลือกวัสดุอุปกรณให 
เหมาะสมกับงาน 

2 3 

2 ศลิปนรุน
จิ๋ว 

ศ 1.1 ป.2/6-7 -  ในงานทัศนศิลปนั้น มีเนื้อหาเรื่องราว 
เราสามารถใชผลงานทัศนศิลปถายทอด 
เรื่องราว เพ่ือสื่อถึงความคิด ความรูสึก 

2 3 

3 ตัด ฉีก ปะ
ติด แสน

สนุก 

ศ 1.1 ป.2/5  -  การสรางผลงานทัศนศลิป โดยการตัด 
ฉีก ปะ ติด มีเทคนิควิธีการหลายวิธ ีเม่ือ
เราทำงาน และชื่นชมผลงานแลว ควรเก็บ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหเรียบรอย 

2 4 

 ดนตรี     
4 เสียง และ

สีสัน ของ
ดนตรี 

ศ 2.1 ป.2/1-2 -  จำแนกแยกแยะเสียงของดนตรีได
ชัดเจน และรู ดัง-เบา สูง-ต่ำ ยาว-สั้น ของ
ตัวโนตได  

3 5 

5 ฟงบทเพลง
บรรเลง
สนุก 

ศ 2.1 ป.2/3-5 -  ฟงเพลงพรอมเคาะจังหวะ แลวบอก 
ความหมาย และที่มาของเพลงได  

4 5 

 นาฏศิลป     
6 การ

เคลื่อนไหว
อยางมี
รูปแบบ 

ศ 3.1 ป.2/1-2 -  การเคลื่อนไหวอยางมีรูปแบบทำให 
รางกายเคลื่อนไหวไดคลองแคลว ซึ่งใน
การเคลื่อนไหวสามารถนําจังหวะเขามามี
สวนรวมในการเคลื่อนไหวได จะทำใหการ 
เคลื่อนไหวนั้นมีระเบียบ และเกิดความ 
พรอมเพรียงสวยงาม ซึ่งในการเคลื่อนไหว
เราสามารถประดิษฐทาทางใหเขากับ
จังหวะ และเนื้อหาของบทเพลงได จะทำ
ใหการเคลื่อนไหวมีความนาสนใจสวยงาม
มากขึ้น 

4 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

7 การละเลน
พ้ืนบาน
ของไทย 

ศ 3.2 ป.2/1-3 -  การละเลนพื้นบานของไทยเปนสิ่งที่
สืบทอดกันมาชานาน แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทย และ
เปนสิ่งท่ีสรางความสนุกสนาน บันเทิงใจ 
ซึ่งคนไทยทุกคนควรรวมมือกันอนุรักษ  
สืบทอดตอไป 

2 5 

   สอบกลางป 1 20 
 ทัศนศิลป     

8 สรางสรรค
งาน

เคลื่อนไหว 

ศ 1.1 ป.2/8   - การสรางงานทัศนศลิปเปนรูปแบบ 
โครงสรางเคลื่อนไหว จัดเปนการสรางงาน 
ทัศนศิลปประเภท 3 มิติ งานโครงสราง 
เคลื่อนไหวที่ดีควรมีความสมดุล และ
ปลอดภัย เราสามารถใชความคิด
สรางสรรค โครงสรางเคลื่อนไหวให
สวยงาม และประหยัด เมื่อทำงานเสร็จ 
เราตองเก็บวัสดุ อุปกรณใหเรียบรอย 

3 5 

9 ทัศนศิลป
ใน

ชีวิตประจำ
วัน 

ศ 1.2 ป.2/1-2  บอกความสำคัญของงานทัศนศิลปที่
พบเห็นในชีวิตประจำวัน งานทัศนศลิปที่
เราพบเห็นในชีวิตประจำวันลวนมีคุณคา 
และความสำคัญ งานทัศนศิลปในแตละ
ทองถิ่นจะเนนความงดงาม โดยสะทอน
ความคิด ความเชื่อ ฝมือ และความ 
ชํานาญของผูคนในทองถ่ิน เราจึงควร
อนุรักษ และชื่นชมกับมรดกไทยอยางมี 
ความสุข 

3 5 

 ดนตรี     
10 บทเพลง

บรรเลง 
ชีวิต 

ศ 2.2 ป.2/1    จัดฟงเพลงทองถ่ินแลวฝกแยกแยะ
โดยใชการแขงขันแบบเกมส 

3 5 

11 บรรเลง
ดนตรี  
on 

concert 

ศ 2.1 ป.2/2    สอบปฏิบัติดนตรีโดยใชเพลงแห  4 5 

 นาฏศิลป     
12 สื่อสาร

สรางสรรค 
ศ 3.1 ป.2/3-4 -  นาฏยศัพท และภาษาทาทาง

นาฏศิลปไทย เปนสิ่งที่ใชสื่อความหมายใน
5 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

นาฏศิลป การแสดงนาฏศิลป ทำใหการแสดงมีความ
สวยงาม เม่ือนํานาฏยศัพท และภาษา
ทาทางนาฏศิลปไทยมาใชประกอบการ
แสดง จะทำใหการแสดงนาสนใจ มีความ
สวยงาม ทำใหผูชมสามารถเขาใจการ
แสดงไดงายข้ึน 

13 มารยาทใน
การชมการ

แสดง 
นาฏศิลป

ไทย 

ศ 3.1 ป.2/5  -  การมีมารยาทในการชมการแสดงจะ
ทำใหไดรับประโยชน ความสนุกสนานใน
การชมการแสดง ทำใหผูแสดงมีสมาธิใน
การแสดง และผูชมคนอ่ืน ๆ ไดรับความ
สนุกสนานไปดวย 

1 5 

   สอบปลายป 1 20 
   รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ13101  ศิลปะ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษารูปราง รูปทรงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป และสามารถสรางสรรคผลงานศิลปะ
ผานงานประเภท งานวาด งานปน และงานพิมพภาพ โดยใชวัสดุ อุปกรณท่ีเหมาะสมกับงานแตละประเภท 
สามารถจำแนกทัศนธาตุที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และในงานทัศนศิลป เนนเรื่อง เสน สี พื้นผิว และบริเวณวาง 
ถายทอดภาพจากความคิด จินตนาการ ความเปนจริง ศึกษาวัสดุอุปกรณ ศลิปะที่เกิดขึ้นในทองถ่ินในแตละภาค 
  กิจกรรมการเรียนรูมุงม่ันใหมีความรู และเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรงและทัศนศิลปของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐาน การใชวัสดุ อุปกรณสรางผลงานเพ่ือถายทอดความคิด ความรูสึก
ออกมาเปนผลงาน สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลป
ในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) มีการรวมแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ผลงาน
มีความริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข 
  ศกึษา และปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะ และเสียงของเครื่องดนตรีไทยและสากล ระดับเสียงของตัวโนต การ
นับจังหวะ บทบาทหนาที่ และประเภทของเพลง ทักษะในการขับรอง และการบรรเลงดนตรี หลักการวิเคราะห
เพลง การเคลื่อนไหวตามอารมณของบทเพลง ดนตรีในชีวิตประจำวัน ดนตรีในทองถ่ิน ลักษณะเดน และเอกลักษณ
ของดนตรีในทองถิ่นไทย 4 ภาค หลัก และวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป การเคลื่อนไหวรางกายประกอบทาทาง บท
เพลง และสถานการณตาง ๆ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับรำวงมาตรฐาน นาฏศิลปพ้ืนเมือง การแสดงนาฏศิลปไทย 
และการบูรณาการนาฏศิลปกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
  ใหผูเรียนสังเกตภาพเกี่ยวกับเครื่องดนตรี การบรรเลงดนตรีไทย การฟงดนตรี บรรทัด 5 เสน การ
เลียนแบบทาทางตาง ๆ การแสดงทารำประกอบเพลง ฝกออกเสียงตามบันไดเสียงที่กำหนดให ปรบมือตาม
จังหวะเพลง อานสัญลักษณโนต การขับรองเพลง และการบรรเลงดนตรีแลวตอบคำถาม ฟงเพลง และอธิบาย
ความสำคัญ และบทบาทหนาที่ของเพลง เปลงเสียงตามระดับเสียงเครื่องดนตรี วาดภาพเครื่องดนตรีไดสอดคลอง
กับเครื่องดนตรี ผูเรียนสามารถเขียนอธิบาย และวิเคราะหความสำคัญของดนตรี และนาฏศิลปได โดยใช
ประสบการณเดิม สามารถปรบมือไดตรงตามจังหวะของดนตรี เห็นประโยชนของดนตรี และนาฏศลิป แสดงทา
รำตาง ๆ ไดถูกตอง มีความคิด จินตนาการในการสรางสรรคทาทางตาง ๆ อยางอิสระ และเต็มความสามารถ 
ฟงดนตรี และชมการแสดงนาฏศิลปไดดวยอารมณสุนทรี ผูเรียนเห็นคุณคา และความสำคญัของศิลปวัฒนธรรม
ทางดนตรี นาฏศิลป นำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม และมีจิตสาธารณะในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10 
 ศ 1.2 ป.3/1, ป.3/2 
 ศ 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
 ศ 2.2 ป.3/1, ป.3/2 
 ศ 3.1 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 
รวม  29 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ศ13101  ศิลปะ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 ทัศนศิลป     
1 ศิลปะใน

ธรรมชาติ 
และ

สิ่งแวดลอม 

ศ 1.1  ป.3/3,  
ป.3/9-10 

- จำแนกทัศนธาตุท่ีปรากฏใน
สิ่งแวดลอม และในงานทัศนศิลป เนนเสน 
สี รูปราง รูปทรง จัดกลุมของทัศนธาต ุ
ออกแบบสิ่ง ตางที่อยูรอบตัว 

2 4 

2 เรียนรูการ
วาดจาก 
สิ่งใกลตัว 

ศ 1.1  ป.3/1,  
ป.3/4   

-  บรรยายลักษณะของรูปราง รูปทรง 
ขั้นตอนวิธีการใชวัสดุอุปกรณในงาน 
ทัศนศิลปข้ันพื้นฐาน 

2 2 

3 สรางสรรค
สนุก สนาน
กับงานปน 

ศ 1.1  ป.3/5  -  ลักษณะวิธีการใชอุปกรณในงานปน 
เพ่ือจัดรูปทรงในงานปน ถายทอดความคิด
ผานงานปน 

2 4 

 ดนตรี     
4 สัญลักษณ

ประกอบ 
ลอมรอบ

ดวยจังหวะ 

ศ 2.1 ป.3/1-3 -  จำแนกเครื่องดนตรีอธิบายรูปทรง 
พรอมท้ังเรียนรูสัญลักษณเครื่องหมาย
บังคับจังหวะไดถูกตอง โดยมีบทเพลงชวย
สอน 

3 5 

5 เลนดนตรี
พรอมบท 
เพลงพา
เพลิน 

ศ 2.1 ป.3/4-7 -  ฝกซอมบทเพลง และดนตรีเพ่ือใชใน
งานตาง ๆ และรูบทบาทในการเลนที่
ถูกตอง 

3 5 

 นาฏศิลป     
6 สรางสรรค 

สื่อสาร 
การ

เคลื่อนไหว 

ศ 3.1 ป.3/1-2 -  องคประกอบของนาฏศิลปไทย ทำให
การแสดงนาฏศิลป และการละครมีความ
สมบูรณ 

7 10 

   สอบกลางป 1 20 
 ทัศนศิลป     

7 วาดภาพ
ผาน 

ความคิด 

ศ 1.1  ป.3/6,  
ป.3/8 

- ถายทอดความรูสึกผานชีวิต โดยใช
วิธีการจัดกลุมของทัศนธาตุในรูปแบบงาน 
ทัศนศิลป 

3 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

8 ทัศนศิลป
ในทองถิ่น 

ศ 1.1  ป.3/2 
ป.3/7  

ศ 1.2 ป.3/1-2  

- ศึกษาอภิปรายผลงานทองถิ่นท่ีสะทอน
ถึงวิถีชีวิตจริง ทั้งความเชื่อ ความศรัทธา 
และศาสนาที่สงผลตองานทัศนศิลปภายใน 
ทองถิ่น 

3 5 

 ดนตรี     
9 ดนตรีกับ

เอกลักษณ
ทองถิ่น 

ศ 2.2 ป.3/1   -  จัดทำแผนภาพดนตรีทองถิ่นพรอม
อธิบาย 

3 5 

10 ดนตรีกับ
ทองถิ่น 
ของเรา 

ศ 2.2 ป.3/2  - เลนเครื่องดนตรีพ้ืนบาน และใชในงาน
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3 5 

 นาฏศิลป     
11 การมีสวน

รวมใน งาน
นาฏศิลป 

ศ 3.1 ป.3/3-5 -  การเปนผูชมที่ดี และการมีสวนรวม  
ในการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจำวันได 

4 5 

12 การแสดง
นาฏศิลป 
ในทองถิ่น 

ศ 3.2 ป.3/1-3 -  เอกลักษณของนาฏศิลปพื้นบาน มี 
เอกลักษณเดนท่ีสื่อถึงความเปนอยูใน
ทองถิ่นนั้น 

3 5 

   สอบปลายป 1 20 
   รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ14101  ศิลปะ4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาเนื้อหาเก่ียวกับเสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว พื้นที่วาง สีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น การใชวัสดุ
อุปกรณ สรางงานพิมพภาพ การวาดภาพระบายสี และงานทัศนศิลปกับวรรณธรรมในทองถ่ิน  
  กิจกรรมการเรียนรูมุงม่ันใหมีความรู และเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรงและทัศนศิลปของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพ้ืนฐานการใชวัสดุ อุปกรณสรางผลงานเพ่ือถายทอดความคิด ความรูสึก
ออกมาเปนผลงาน สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลป
ในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) มีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลงาน มีความคิดสรางสรรค และสรางสรรคงานศิลปะตามจินตนาการ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคางาน
ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางมีอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
  ศกึษา และปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ เสียงของเครื่องดนตรี การใชและการดูแลรักษา
เครื่องดนตรี จังหวะ ทำนอง และประโยคเพลง โนตดนตรีสากล โนตดนตรีไทย หลักและวิธีการขับรองเพลง วิถี
ชีวิตไทยกับดนตรี และเพลงพื้นบาน การอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีไทย การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
พ้ืนเมือง การฝกปฏิบัตินาฏยศัพท และภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย การแสดงนาฏศิลปไทย การละคร และ
นาฏศิลปไทยกับการแสดงทองถิ่น 
  ใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะห การสรุปความรู การใหเหตุผล การจัดระบบความคิดเปน
แผนภาพ การแกปญหาเก่ียวกับเรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากล การอาน เขียนตัว
โนตสากล สัญลักษณโนตดนตรีไทย และสากล ทาทางรายรำประกอบเพลง อธิบายเก่ียวกับวิถีชีวิตการแสดง
พ้ืนเมืองตาง ๆ ฝกขับรองตามหลักและวิธีการขับรอง ปฏิบัติเก่ียวกับนาฏศิลป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอนุรักษนาฏศิลปไทย และสากล การละคร และการแสดงจากวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  เพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี และนาฏศิลปไดอยางเหมาะสม เกิดความคิด
สรางสรรค และจินตนาการมากข้ึน เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การรองเพลง การประดิษฐทารำประกอบ
เพลงเปนตน สามารถใช และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไดอยางเหมาะสม เกิดสุนทรียะที่ดีในการฟงดนตรี เห็น
ประโยชน และคุณคาของดนตรีและนาฏศิลปที่เก่ียวของในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป4/4, 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 
รวม  29 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ศ14101  ศิลปะ4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 ทัศนศิลป     
1  การ

มองเห็น 
คิด เปน 
ทำได 

ศ 1.1  ป.4/1,  
ป.4/3 

-  เสน สี รูปราง รูปทรง เปนสิ่งสำคัญ
สำหรับ การสรางผลงานทัศนศิลป เรา
สามารถสังเกตเสน ส ีรูปราง รูปทรง ได
จากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และเรา
สามารถสรางความ แปลกใหม ใหกับงาน
ทัศนศิลปไดดวยการใชพื้นที่วาง และพื้นผิว 

5  2 

2  สีอุนกับสี
เย็น  

ศ 1.1  ป.4/2,  
ป.4/5,  
ป.4/7-9 

-  สีมีอิทธิพลตอมนุษย สีถูกแบงเปนสี
วรรณะอุน และวรรณะเย็น เราควรเลือกใช
สีใหสอดคลองกับการถายทอดความรูสึก 
และจินตนาการ และควรหมั่นพัฒนาฝมือ
ของตนเอง ควบคูไปกับการเรียนรูจาก
บุคคลรอบตัว 

6  5 

3  สนุกกับ
งานพิมพ  

ศ 1.1 ป.4/4  -  การพิมพภาพเปนการสรางสรรค 
ทัศนศิลปที่ใชแมพิมพ  

2  3 

 ดนตรี     
4  บทเพลง 

และเครื่อง 
ดนตรี

ประกอบ 
เพลง 

ศ 2.1  ป.4/1-2 -  ฟงเพลงที่กำหนด และบอกความหมาย
และเครื่องดนตรีที่ใชโดยใชหลักการฟง  

5  5 

5  สนุกกับ
การอาน 

โนต
เบื้องตน 

ศ 2.1  ป.4/3-7 -  แจกบทเพลง และฝกอานโนตโดยใช
เครื่องดนตร ีเลนพรอมทั้งเรียนรูการเก็บ
รักษาจาก VDO 

8  5 

 นาฏศิลป     
6  แสดง

นาฏศิลป 
ตาม

ความคิด 

ศ 3.1  ป.4/2-3 -  ภาษาทานาฏยศัพท และศัพททางการ
ละครเปนพ้ืนฐานการแสดงนาฏศิลป และ
การละครที่สามารถสื่อความหมาย และ
ถายทอดอารมณออกมาเปนเรื่องราวไดตาม

9  5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ความคิดเห็นของตนเอง 
7  นาฏศิลป

ไทยกับ 
วัฒนธรรม

อ่ืน 

ศ 3.2  ป.4/1-4  การแสดงนาฏศิลปไทย และนาฏศิลป 
พ้ืนบาน แสดงใหเห็นคุณคาความสำคัญ 
ประวัติความเปนมาของภูมิปญญาไทย และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4  5 

   สอบกลางป 1  20 
 ทัศนศิลป     

8  ทำอยางไร
ให 

ภาพสวย 

ศ 1.1 ป.4/6  -  น้ำหนักแสงเงา การจัดระยะ ความลึก
ในภาพ เปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหภาพวาดดูมี 
มิติ และมีความสมจริง 

9  5 

9  ทัศนศิลป
ในทองถิ่น 

ศ 1.2 ป.4/1-2 -  งานทัศนศิลปในทองถิ่นเปนงานที่มี
คุณคา สืบทอดกันมาตั้งแตโบราณจนถึง
ปจจุบัน จนเชื่อมโยงกับเหตุการณ งาน
ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นนั้น ๆ สรางเปน
ผลงานที่มีเอกลักษณประจำทองถ่ิน 
ดัดแปลงสรางสรรคใหมีความสวยงาม มีคา
ควรแกการอนุรักษ และรักษาใหกับคูกับ
ประเทศไทย 

4  5 

 ดนตรี     
10  บทเพลง

รองกับ 
อนุรักษ
ทองถิ่น 

ศ 2.2 ป.4/1-2  -  ฝกรองเพลงพ้ืนบาน และเลนดนตรี
เพลง พื้นบานพรอมเรียนรูการอนุรักษ
ดนตรี ทองถิ่นโดยการจัดบอรดนิทรรศการ 

13  10 

 นาฏศิลป     
11  แสดง

นาฏศิลป 
เปนคู และ

หมู 

ศ 3.1 ป.4/4  -  ระบำรําฟอนทางนาฏศิลปสามารถ
แสดงเปนคู และเปนหมูได  

10  5 

12  การละคร  ศ 3.1  ป.4/1,  
ป.4/5 

-  การเลาโดยการเนนจุดสำคัญของเรื่อง 
เปนการถายทอดที่ด ี 

3  5 

   สอบปลายป  1  20 
   รวม  80  100 

 
  



35 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ15101  ศิลปะ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาเก่ียวกับจังหวะตำแหนงของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป ความแตกตาง 
ผานงานทัศนศิลปที่สรางสรรคงานดวยวัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่แตกตางกัน แสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี 
งานปนจากดินน้ำมัน ดินเหนียว การจัดภาพในงานพิมพ การจัดองคประกอบศิลป และการสื่อความหมายใน 
งานทัศนศิลป บรรยายลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปที่สะทอนภูมิปญญาในทองถิ่น  
  กิจกรรมการเรียนรูมุงมั่นใหมีความรู และเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในงานทัศนศิลปของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพื้นฐานการใชวัสดุ อุปกรณสรางผลงานเพ่ือถายทอดสื่อความหมายออกมา
เปนผลงาน มีการสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลปในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) มีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับผลงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ มีจินตนาการใน
การสรางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
  ศึกษา และปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องดนตรีไทย และสากลประกอบจังหวะ และทำนอง วงดนตรีไทย วง
ดนตรีสากล องคประกอบดนตรี เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี หลักการขับรอง ดนตรีกับการแสดง
นาฏศิลป ดนตรีกับประเพณีทองถิ่น การแสดงทาทางประกอบนิทาน และบทเพลง นาฏยศัพท และภาษาทารำ
ทางนาฏศิลปไทย การแสดงนาฏศิลปไทย องคประกอบนาฏศิลป ละคร หลักการชมการแสดงนาฏศิลปไทย 
และนาฏศิลปสากล 
  ใหนักเรียนสังเกตภาพเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล ตัวโนต ประเพณี
ทองถ่ิน การแสดงนาฏศิลป เพ่ือวิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับภาพดวยประสบการณ และใชทักษะกระบวนการ
คิดตาง ๆ บันทึกตัวโนต ฝกขับรองเพลง และปฏิบัติทารำประกอบเพลงจากภาพที่กำหนดไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
  ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับดนตรี และนาฏศิลปไดอยางเหมาะสม เกิดความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และเห็นคุณคา ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรี และนาฏศลิป สามารถนำความรูทางดนตรี และ
นาฏศิลปมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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, ป5/6 
 ศ 3.2 ป.5/1, ป.5/2 
รวม  26 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ศ15101  ศิลปะ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 ทัศนศิลป     
1 ทัศนธาตุกับ

สิ่ง แวดลอม
รอบตัว และ

ในงาน
ทัศนศิลป 

ศ 1.1  ป.5/1-
2 

-  สิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิถูกจัดวาง 
อยางลงตัว ทั้งรูปราง รูปทรง เสน และ
สีสัน จังหวะ ระยะการจัดวางของทัศนธาต ุ
ในงานศลิปะมีทั้งสมำ่เสมอ และระยะหางที่
ไมเทากัน การจัดองคประกอบของภาพจึงมี
ความสำคัญในงานทัศนศิลป 

5 4 

2 การจัด
องคประกอบ

งาน
ทัศนศิลป 

ศ 1.1  ป.5/6  -  การจัดองคประกอบศิลป และสื่อ 
ความหมายในงานทัศนศิลป แกไข และ
ปรับปรุงผลงานทัศนศิลป 

4 3 

3 สรางสรรค
งาน 

แสงเลนส ี

ศ 1.1  ป.5/3  -  การสรางงานทัศนศิลปโดยเทคนิค 
วิธีการ แสงเงา น้ำหนัก และวรรณะของส ี
ในการสรางสรรค 

4 3 

 ดนตร ี     
4 องคประกอบ 

และบท
เพลง

บรรเลงการ
ฟง 

ศ 2.1 ป.5/1-2 -  ฟงเพลงแลวแยกแยะองคประกอบโดย 
ใชหลักการฟง และประเภทของบทเพลง  

3 3 

6 อานโนต
คลอง 

ประลองรอง
เพลง 

ศ 2.1 ป.5/3-4 - ฝกอานโนตโดยใชเครื่องดนตรีบรรเลง 
และฝกขับรองเพลงกับเปยโน  

4 3 

8 เลนดนตรี
สด 
on 

concert 

ศ 2.1 ป.5/5-7 - ฝกเลนดนตรีบนเวทีพรอมดนสด 6 4 

 นาฏศิลป     
9 องคประกอบ ศ 3.1 ป.5/1  -  ภาษาทานาฏยศัพท จังหวะ ทำนอง 3 2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

นาฏศิลป
ไทย 

คํารอง และอุปกรณเปนองคประกอบที่  
ทำใหการแสดงสมบูรณ 

10 สรางสรรค
การแสดง 

ศ 3.1 ป.5/2  -  สรางสรรคนาฏศิลปดวยลีลา อารมณ  8 4 

11 ชมการแสดง 
และ

เปรียบเทียบ
นาฏศิลป
ไทย และ

สากล 

ศ 3.1 ป.5/5-6 
ศ 3.2 ป.5/1 

-  การแสดงนาฏศิลป และการแสดง
พ้ืนบานชุดตาง ๆ เห็นความแตกตางกันโดย
การรูที่มาของการแสดงนั้น ๆ เกิดสุนทรีใน
การชม 

2 4 

   สอบกลางป 1 20 
 ทัศนศิลป     

12 จินตนาการ
ผานงานปน 

ศ 1.1 ป.5/4  - สรางผลงานปนจากจินตนาการ โดยใช 
ดินน้ำมัน หรือ ดินเหนียว โดยถายทอด 
ผานวิธีการปน 

3 3 

13 สรางสรรค
งานพิมพ 

ศ 1.1 ป.5/5  -  การสรางสรรคงานภาพพิมพโดยใช 
แมพิมพธรรมชาติ และแมพิมพที่มนุษย 
สรางขึ้น สื่อความหมายผานจินตนาการ 

5 3 

14 งาน
ทัศนศิลปกับ 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ศ 1.1 ป.5/7  
ศ 1.2 ป.5/1-2 

-  ประโยชน และคุณคาของงาน
ทัศนศิลป ที่มีผลตอชีวิตของมนุษยในสังคม 
เก่ียวกับงานทัศนศลิป สะทอนวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาในทองถ่ิน 

5 4 

 ดนตร ี     
15 ดนตรีกับ

ประเพณี
ไทย 

ศ 2.2 ป.5/1  ดูวีดีโอการเลนดนตรีพ้ืนบานในกิจกรม 
ตาง ๆ พรอมอธิบาย  

6 5 

16 ดนตรีกับ
วัฒนธรรม  

ศ 2.2 ป.5/2  ดูวีดีโอ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของแตละภาค วามีเครื่องดนตรีใดประกอบ 
พรอมอภิปราย 

7 5 

 นาฏศิลป     
17 แสดง

นาฏศิลป 
สะทอน

วัฒนธรรม 

ศ 3.1 ป.5/3  
ศ 3.2 ป.5/2 

 การแสดงนาฏศิลป และการแสดง
พ้ืนบาน มีภาษาทา และนาฏยศพัทเปน 
องคประกอบที่สื่อความหมายใหเห็นคุณคา
ไดอยางงดงาม 

9 5 

18 บทละคร ศ 3.1 ป.5/4   การเลือกบท และการเขียนบทเปน 4 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

องคประกอบสวนหนึ่งของการแสดงละคร  
   สอบปลายป 1 20 
   รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ16101  ศิลปะ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาเก่ียวกับความสมดุล การจัดขนาด สัดสวน รูปและพื้นที่วาง การสรางสรรคงานโดยใชสีคูตรงขาม 
การสรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ 2 มิติ โดยการใชน้ำหนัก และแสงเงา หลักการเพ่ิม และลดในงานปน การ
สรางงานเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิต และสังคม อิทธิพล
ของศาสนา และวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลป  
  กิจกรรมการเรียนรูมุงมั่นใหมีความรู และเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในงานทัศนศิลปของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติ และงานทัศนศิลป มีทักษะพ้ืนฐานการใชวัสดุ อุปกรณสรางผลงานเพื่อถายทอดสื่อความหมายออกมา
เปนผลงาน มีการสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ สงเสริมกิจกรรมที่บูรณาการรวมกับ กลุมสาระ
การเรียนรูอื่น และสงเสริมการเรียนรูทัศนศิลปในทองถิ่น มีการประเมินชิ้นงานโดยใชเกณฑการใหคะแนน 
(Rubrics) มีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับผลงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ มีจินตนาการใน
การสรางศิลปะ สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ และทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
  ศกึษา และปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบดนตรี ศัพทสังคีต ประเภทและหนาที่ของเครื่องดนตรีพื้นบาน 
ประเภทเครื่องดนตรีสากล โนตเพลงไทย โนตเพลงสากล การขับรอง การวิเคราะห และการฟงเพลง วิวัฒนาการ
ดนตรีไทย การประดิษฐทาทางประกอบเพลงพ้ืนเมือง นาฏยศัพท และภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย การแสดง
นาฏศิลป และละคร มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป และละคร บทบาทหนาที่งานนาฏศิลป และการละคร 
ประวัตินาฏศิลป และการละครของไทย 
  ใหนักเรียนดูภาพเครื่องดนตรีไทย นาฏยศัพท ภาษาทารำทางนาฏศิลปไทย การรายรำประกอบเพลง
ตาง ๆ การเปนผูชมที่ดี และไมดี เพ่ือวิเคราะห และเขียนอธิบายภาพ การฝกการขับรอง การวิเคราะหเพลง 
การฟงเพลง วิเคราะหบทบาทหนาที่งานนาฏศิลป และการละคร การสรุปความรูทางดานดนตรี และนาฏศิลป 
สามารถจำแนก บรรยาย อาน เขียนแสดงความรูสึก อภิปรายแสดงความคิดเห็นไดจากประสบการณ มีการใช
ความคิดสรางสรรคการใชจินตนาการของตนเองอยางอิสระ สามารถเขาใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรี และนาฏศิลป 
โดยใชทักษะกระบวนการตาง ๆ ไดดวยตนเอง เห็นคุณคาและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยทางดนตรี 
นาฏศิลป นำความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม เกิดความรัก และหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนมรดกของชาติ มีจิตสาธารณะในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 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 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ศ 3.2 ป.6/1, ป.6/2 
รวม  27 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ศ16101  ศิลปะ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 ทัศนศิลป     
1 สวยงามดวย 

ความสมดุล 
ศ 1.1  ป.6/2,

ป.6/5 
 หลักการจัดขนาด สัดสวนความสมดุล 
รูป และพ้ืนที่วางเปนองคประกอบที่สำคัญ
ในการสรางงานทัศนศิลป 

2 3 

2 สีตรงขามก็
งามได 

ศ 1.1  ป.6/1
ป.6/6 

 สีคูตรงขามเปนสีท่ีอยูตรงขามกันในส ี
ธรรมชาติ สีคูรงขามทำใหมีผูมองเห็นเกิด 
ความรูสึกขัดแยง แตวิธีการใชสีคูตรงขาม 
ที่เหมาะสมจะทำใหผลงานทัศนศิลปมีความ
โดดเดน สวยงาม และนาสนใจ 

2 2 

3 2 มิติ สู 3 
มิต ิ

ศ 1.1  ป.6/3  การวาดภาพ 2 มิต ิใหเปนภาพ 3 มิต ิ
จำเปนตองใชเสนอยางถูกตอง และมีการ 
ลงน้ำหนักแสงเงาในภาพ ซึง่เปนหลักการ
พ้ืนฐานที่ผูสรางงานทัศนศิลปตองรู และ
เขาใจเพ่ือนําไปใชสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปใหมีความลงตัว และสามารถนํา
ความรูพื้นฐานไปประยุกตสรางสรรค 
ผลงานใหมีความแปลกใหมไดอยาง 
เหมาะสม 

9 5 

 ดนตร ี     
4 องคประกอบ 

ดนตรีสังคตี 
และบทบาท

ที่ควรรู 

ศ 2.1 ป.6/1-2  เรียนองคประกอบดนตร ีสังคีต และ
บทบาทดนตรีในใบงาน  

3 3 

5 การอาน 
โนตเพลง 

ศ 2.1 ป.6/3-4  อานโนตเพลงตาม score ดนสด กับ
เพลงท่ีกำหนดมาใหได  

4 3 

6 ดนตรีกับ
ฮารโมนี 

ศ 2.1 ป.6/5-6  เลนดนตรีพรอมเรียนรูขั้นคูเสียง 6 4 

 นาฏศิลป     
8 จินตนาการ ศ 3.1 ป.6/1-2 -  การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลป เปน

การสื่อใหเห็นถึงความคิด และจินตนาการ
11 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ของผูแสดง ซึ่งจะตองใหปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาที่ของการแสดงอยาง
สรางสรรค 

9 ทัศนา
นาฏศิลป 

ศ 3.1 ป.6/5 
ศ 3.2 ป.6/2 

-  การมีมารยาทในการชมการแสดงจะ
ไดรับประโยชนจากการชมการแสดง และ
เขาใจการแสดงมากขึ้น  

2 5 

   สอบกลางป 1 20 
 ทัศนศิลป     

10 ปนแตงเติม 
เพ่ิม และลด 

ศ 1.1 ป.6/4  หลักการเพ่ิม และลดเปนสิ่งสำคัญที ่
ทำใหงานปนเกิดเปนรูปทรงท่ีตองการ  

5 5 

11 ภาพนี้มี
ความหมาย 

ศ 1.1 ป.6/7  การสรางแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบที่ถายทอดความคิด หรือเลา 
เรื่องราวตาง ๆ จำเปนตองมีการจัดลำดับ 
ขอมูลที่ตองการ นําเสนอประกอบการใช 
ทักษะ และความคิดสรางสรรคในการวาด 

6 2 

12 ทัศนศิลป
สะทอน 

ชีวิต 

ศ 1.2 ป.6/1-3  งานทัศนศิลปในทองถ่ิน มีที่มาจาก  
ภูมิปญญาของชาวบาน โดยอาศัยแรง
บันดาลใจจากอิทธิพลของความเชื่อใน
ศาสนา วัฒนธรรมในทองถิ่น ผลงานที่
ออกมาจึงสะทอนใหเห็นถึงวิธีชีวิตของ
ชาวบานในทองถ่ินนั้น ๆ  

2 3 

 ดนตร ี     
13 ความเปนมา

ยุคสมัย
ดนตรีไทย 

สากล 

ศ 2.2 ป.6/1-3  เรียนรูที่มายุคสมัย ไทย-สากล แผน
ภาพ กับ VDO  

13 10 

 นาฏศิลป     
14 นาฏศิลป 

และ 
ละคร 

ศ 3.1 ป.6/3 -  การแสดงนาฏศิลป และละครดวยลีลา 
อารมณ เปนเอกลักษณ สะทอนวัฒนธรรม 
ที่มีคุณคาตอคนในชาติที่ควรรวมกัน
สงเสริม 

9 5 

15 พรรณนา 
นาฏศิลป 

ศ 3.1  ป.6/4,
ป.6/6 

ศ 3.2  ป.6/1 

-  นาฏศิลปไทย และการละครเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีความเปนมาอันยาวนาน 
มีองคประกอบเปนพ้ืนฐาน และเก่ียวของ
กับชีวิตประจำวัน 

4 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   สอบปลายป 1 20 
   รวม 40 100 
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สื่อ/แหลงเรียนรู 
  ในการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ศึกษาหาความรูหรือเรียนรูจากแหลง
เรียนรู ดังนี้  
  1. หองสมุดโรงเรียนวัดบอพระอินทร และหองสมุดหนวยงานอ่ืน ๆ  
  2. แหลงวิทยาการทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งใหบริการความรูในเรื่องตาง ๆ  
  3. ภูมปิญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณงานศิลปะ สาขาตาง ๆ 
ที่มีอยูในชุมชนทองถ่ิน ฯลฯ  
  4. สื่อประกอบการสอน เชน แผนภาพ แผนภูมิ เครื่องโทรทัศน เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล 
เครื่องแตงกายนาฏศิลป  
  5. สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน เอกสารประกอบการสอน แผนพับ วารสาร หนังสืออางอิง หนังสือพิมพ  
  6. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เชน อุทยานแหงชาติ สวนสัตว พิพิธภัณฑ สวนพฤกษศาสตร 
พิพิธภัณฑพืช ศูนยชีววิทยา  
  7. สื่ออีเล็คทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ซีด–ีรอม วีซดี ีวีดีทัศน ฯลฯ  
  8. หอศิลป จัดแสดงผลงานทางดานศิลปะทั้งงาน จิตกรรม ประติมากรรม  
  9. นิทรรศการ (ชั่วคราว)/ นิทรรศการ (ถาวร) จัดแสดงผลงานของศิลปนหลากหลายรูปตามสถานที่
ตามความเหมาะสมตาง ๆ   
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1. อัตราสวนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
  คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = 80 : 20 
 

รายการวัด คะแนน 
 ระหวางภาค 
 มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1.  คะแนนระหวางปการศึกษา 
  1.1 วัดโดยใชแบบทดสอบ 
  1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 
   1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
    - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
    - การศึกษาคนควาทางศิลปะ 
    - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   1.2.2 แฟมสะสมงานศิลปะ 
   1.2.3 โครงงานศิลปะ 
   1.2.4 ทักษะกระบวนการทางศิลปะ และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
  1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาศิลปะ 
   - รักชาติ ศาสน กษัตริย  
   - ซื่อสัตยสุจริต  
   - มีวินัย  
   - ใฝเรียนรู  
   - อยูอยางพอเพียง  
   - มุงมั่นในการทำงาน  
   - รักความเปนไทย  
   - มีจิตสาธารณะ 
 2.  คะแนนสอบกลางปการศึกษา 
  มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(80) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 
 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(20) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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2. เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 
  กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.3 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู จับคูถูกให 1 
คะแนน จับคูผิดให 0 คะแนน 
  1.4 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบถูกให 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให 0 คะแนน 
  1.5 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.6 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด โดย
กำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน พรอมทั้งแสดงแนวคิดเชิง
เปรียบเทียบ 

3 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ตอบไดถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
  1.7 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 
   1.7.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ พิจารณาจากความถูกผิด
ของคำตอบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   1.7.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองข้ันตอน โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 
1 เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง แต

บอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 
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  1.8  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธทีำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 คำตอบถูกตองและแสดงวิธทีำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ และ

การคดิวิเคราะห 
3 คำตอบถูกตอง และแสดงวิธทีำถูกตองสมบูรณ 
2 คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธทีำถูกตอง 
1 คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธทีำ แตยังไมสมบูรณ 
0 คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธีทำไมถูกตอง 

 
  1.9 ประเมินผลใหครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ โดยมีการ
ประเมินผลดังนี้ 
   1.9.1 ประเมินผลกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความพรอมและพ้ืนฐานของผูเรียนและจัดกิจกรรม
ซอมเสริม เพื่อใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน 
   1.9.2 ประเมินกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรอบรูในเนื้อหา และทักษะท่ีจะเริ่มเรียน เพ่ือเปน
ขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน แสดงการพัฒนาการของผูเรียน 
   1.9.3  การประเมินผลระหวางเรียน ใหมีการประเมินผลเปนระยะ ๆ และสอดคลองกับตัวชี้วัด 
โดยใชการประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายทั้งวิธีการวัด เครื่องมือ และแหลงขอมูล เพื่อมุง
ตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขจนผูเรียนสามารถบรรลุตามเกณฑข้ัน
ตำ่ที่กำหนดไว โดยใชวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล 
   1.9.4 การประเมินรายภาค ในการประเมนิผลปลายป ในระดับประถมศึกษา และปลายภาค ใน 
ระดับมัธยมศึกษา ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม เชน จากผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน แฟูมสะสมผลงาน หรือ 
แบบทดสอบ ทั้งนี้ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 
 2. การวัด และประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1  ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังนี้  
   -  ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 
ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

4 
(ดีมาก) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของการ
ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 
2 

(พอใช) 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กนอย 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของการ
ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 

 
   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางศลิปะ 
    1) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางศิลปะดานทฤษฎี เปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 
- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  การวางแผนชัดเจน 
-  แสดงขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน 
-  แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
-  นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

2 
(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- ขอมูลบางสวนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 
- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ไมถูกตอง 
- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 
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    2) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางศิลปะที่มีผลงานเปนสิ่งประดิษฐ เปน 
4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
-  แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสรางโดยใชเทคนิคระดับสูง และมีคุณภาพ พรอมทั้งแสดงรายละเลียดของ
ชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 
- เลือก และใชเครื่องมือวัด พรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย ประหยัด 
แข็งแรง และนาเชื่อถือ 
- ใชงานไดตามความคาดหวัง 
- สราง และเก็บรักษางาย 
- คูมือแนะนำการใชมีความชัดเจนและเขาใจงาย 

3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
- แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนชัดเจน 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

2 
(พอใช) 

-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  แกไขปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนไดชัดเจนสมบูรณเปนสวนใหญ 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  ไมตอบสนองตอแกไขปญหาและความตองการ 
-  วางแผนการสรางไดชัดเจนเพียงบางสวน 
-  เลือกและใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดไมเหมาะสม 
-  ชิ้นงานขัดของ ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 
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   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญจะมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนดเกณฑการประเมินผล
การรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การวางแผน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตองปรับปรุง) 

- วางแผน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- ไมมีการวางแผน 

2. ความรวมมือใน
กลุม  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

3. ทักษะการ
ปฏิบัติการ 
 3.1  การสังเกต
 3.2  การสราง
ขอความคาดการณ 
 3.3  การสำรวจ
ตรวจสอบ 
 3.4 การแปลความ 
และประเมินผล 3.5  
การลงขอสรุป 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติไดครบทุกอยางถูกตองเหมาะสม 
-  ปฏิบัติไดครบทุกขอแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 
-  ไมสามารถปฏิบัติไดครบทุกขอดวยตนเองและมีความ
ผิดพลาดในการลงขอสรุป 

4. การเขียนรายงาน  3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานดวยรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม และนำเสนอได
สมบูรณ 
-  เขียนรายงานไดไมสมบูรณ 
-  รายงานมีขอผิดพลาด หรือไมเขียนรายงาน 

5. เวลา  3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ 
-  ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 
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  2.2  แฟมสะสมงานศิลปะ 
   การประเมินผลแฟมสะสมงานศิลปะ กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 
และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอขอมูลแสดงถึงการบูรณาการหรือ
เชื่อมโยงมโนทัศนตาง ๆ เขาดวยกัน 

3 
(ดี) 

-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 
ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ แตการนำขอมูลไมแสดงถึงการบูรณาการระหวาง
ขอมูลหรือมโนทัศนในเรื่องที่ศึกษา 

2 
(พอใช) 

-  ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ ใน
เรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความรู และพัฒนาการของผูเรียน 

 
  2.3 โครงงานศิลปะ 
   การประเมินผลโครงงานศิลปะ กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 
-  ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 
-  มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
(ดี) 

-  แสดงถึงความเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 
-  ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 
-  มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

2 
(พอใช) 

-  เขาใจปญหาแตใชเวลานานมาก 
-  ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 
-  มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน  

1 -  ไมเขาใจปญหา 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
(ตองปรับปรุง) -  การออกแบบโครงงาน และการทดลองไมถูกตอง 

-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 
-  การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 
-  มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบ และทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยมากไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 

 
  2.4  ทักษะกระบวนการทางศิลปะ และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
   - การประเมินทักษะกระบวนการทางศลิปะ กำหนดเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

1. การ
แกปญหา  

3(ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- ใชยุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จอยางมี ประสิทธิภาพ และอธิบาย
ขั้นตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มียุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จ แตไมสามารถอธิบายขั้นตอนของ
วิธีการไดอยางชัดเจน  
- มีหลักฐานหรือรองรอยการดำเนินการแกปญหาบางสวนแตแกปญหาไม
สำเรจ็ 

2. การให
เหตุผล  

3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยาง
สมเหตุสมผล  
- มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจแต
อาจไมสมเหตุสมผลบางกรณ ี 
- มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไมบรรลุการ
อางอิง 

3. การ
สื่อสาร
ความหมาย 
ทางศิลปะ 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมที่ถูกตอง นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูม ิหรือตารางแสดงขอมูล 
ประกอบตามลำดับข้ันตอนชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ  
- ใชภาษา และสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูลประกอบ 
ตามลำดับขั้นตอนไดชัดเจนบางสวน แตขาดรายละเอียดที่สมบูรณ  
- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมอยางงาย ๆ ไมไดใชกราฟ แผนภูม ิหรือตาราง และการนำเสนอ
ขอมูลไมชัดเจน 

4. การ
เชื่อมโยง
ความรู   
ตาง ๆ  

3 (ดี) 
 
 
 

2 (พอใช) 
 

- นำความรู หลักการ และวิธีการทางศิลปะในการเชื่อมโยงกับสาระศิลปะ
หรือสาระอื่นในชีวิตประจำวัน เพ่ือชวยในการแกปญหา หรือ ประยุกตใชได
อยางสอดคลอง และเหมาะสม  
-  นำความรู หลักการ และวิธีการทางศิลปะในการเชื่อมโยงกับสาระได
บางสวน  
- นำความรู หลักการ และวิธีการทางศิลปะ ไปเชื่อมโยงไมเหมาะสม 
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รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

 
   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนโดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือประโยชน
สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 3-5 
สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
 1.  ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต 1 สมรรถนะ 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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   - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขอ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผาน (1) 

ต่ำกวา 5 ไมผาน (0) 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1 มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     
1.5 เลือกรับ และไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

2.1 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4 มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     
3.2 ใชเหตผุลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา 

    

3.5 สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวติ 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได     
4.3 นำความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขดัแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     
5.5 มคุีณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดบัคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค 
  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเอง และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ คือ 
ไดระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 
2 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 2 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 
- เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอโรงเรียน 
- เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 
- เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย 
สุจริต  

- ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ  

- ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝเรียนรู  - รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัติได 
- รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 
- เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไมโตแยง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยูอยาง
พอเพียง  

- ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
- ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
- ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงนิ 

    

6. มุงมั่นใน
การทำงาน  

- มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงาน
สำเร็จ 

    

7. รักความ
เปนไทย  

- มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิต
สาธารณะ  

- รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน 
- รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน และโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น     
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 4. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
  4.1 เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 

 
  4.2 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
   4.2.1  ตัดสินผลการเรียน ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก 
ผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงาน
ที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการ
เรียนไมได 
   4.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส. หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 
 
 5. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 
  เกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ  

16 - 20 

ด ี
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได  

13 - 15 

ผาน 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง บาง
ประการ 

10 - 12 

ไมผาน 
 ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองการ
ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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สาระการเรียนรู 
 

  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจำเปนตองเรียนรู ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคความรู ทักษะสำคัญและ

คุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศิลปะ : ความรู และทักษะในการคดิริเริ่ม 
จินตนาการสรางสรรคในงานศิลปะ สุนทรียภาพ 

และการเห็นคุณคาทางศิลปะ 
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ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะที่

มุงทำประโยชนและสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพ่ือสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท 
 

ทัศนศิลป 
 โครงสรางเคลื่อนไหว (mobile)  
  เปนงานประติมากรรมที่มีโครงสรางบอบบาง จัดสมดุลดวยเสนลวดแข็งบาง ๆ ท่ีมีวัตถุรูปราง รูปทรง
ตาง ๆ ที่ออกแบบเชื่อมติดกับเสนลวด เปนเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวไดดวยกระแสลมเพียงเบา ๆ  
 งานส่ือผสม (mixed media)  
  เปนงานออกแบบทางทัศนศิลปที่ประกอบดวยหลายสื่อ โดยใชวัสดุหลาย ๆ แบบ เชน กระดาษ ไม 
โลหะ สรางความผสมกลมกลืนดวยการสรางสรรค  
 จังหวะ (rhythm)  
  เปนความสัมพันธของทัศนธาตุ เชน เสน สี รูปราง รูปทรง น้ำหนักในลักษณะของการซำ้กัน สลับไปมา 
หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไมขาดระยะ จังหวะที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันจะชวยเนนใหเกิดความเดน 
หรือทางดนตรี ก็คือการซ้ำกันของเสียงในชวงเทากันหรือแตกตางกัน จังหวะใหความรูสึกหรือความพอใจทาง 
สุนทรียภาพในงานศิลปะ  
 ทัศนธาตุ (visual elements)  
  สิ่งที่เปนปจจัยของการมองเห็นเปนสวนตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนภาพ ไดแก เสน น้ำหนัก ท่ีวาง 
รูปราง รูปทรง สี และลักษณะพ้ืนผิว  
 ทัศนียภาพ (perspective)  
  วิธีเขียนภาพของวัตถุใหมองเห็นวามีระยะใกลไกล  
 ทัศนศิลป (visual art)  
  ศลิปะที่รับรูไดดวยการเห็น ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และงานสรางสรรคอ่ืน ๆ ที่รับรู
ดวยการเห็น  
 ภาพปะติด (collage)  
  เปนภาพท่ีทำขึ้นดวยการใชวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษ ผา เศษวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ ปะติดลงบนแผนภาพ 
ดวยกาวหรือแปงเปยก  
 วงสีธรรมชาติ (color circle)  
  คือวงกลมซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุงที่เรียงกันอยูในธรรมชาติ สีวรรณะอุน จะอยูในซีกที่มีสีแดง และ
เหลือง สวนสีวรรณะเย็นอยูในซีกที่มีสีเขียว และสีมวง สีคูตรงขามกันจะอยูตรงกันขามในวงสี  
 วรรณะสี (tone)  
  ลักษณะของสีที่แบงตามความรูสึกอุนหรือเย็น เชน สีแดง อยูในวรรณะอุน (warm tone) สีเขียวอยูใน
วรรณะเย็น (cool tone)  
 สีคูตรงขาม (complementary colors)  
  สีที่อยูตรงกันขามกันในวงสีธรรมชาติเปนคูสีกัน คือ สีคูที่ตัดกันหรือตางจากกันมากที่สุด เชน สีแดง 
กับสีเขียว สีเหลืองกับสีมวง สีน้ำเงนิกับสีสม  
 องคประกอบศลิป (composition of art)  
  วิชาหรือทฤษฎีที่เก่ียวกับการสรางรูปทรงในงานทัศนศิลป 
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ดนตร ี
 การดำเนินทำนอง (melodic progression)  
  1. การกาวเดินไปขางหนาของทำนอง  
  2. กระบวนการดำเนินคอรดซึ่งแนวทำนองขยับทีละขั้น  
 ความเขมของเสียง (dynamic)  
  เสียงเบา เสียงดัง เสียงท่ีมีความเขมเสียงมากก็ยิ่งดังมากเหมือนกับ loudness  
 ดนสด  
  เปนการเลนดนตรีหรือขับรอง โดยไมไดเตรียมซอมตามโนตเพลงมากอน ผูเลนมีอิสระในการกำหนด 
วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรี และขับรอง บนพื้นฐานของเนื้อหาดนตรีที่เหมาะสม เชน การบรรเลงในอัตราความเร็วที่
ยืดหยุน การบรรเลงดวยการเพ่ิมหรือตัดโนตบางตัว  
 บทเพลงไลเลียน (canon)  
  แคนอน มาจากภาษากรีก แปลวา กฎเกณฑ หมายถึงรูปแบบบทเพลงท่ีมีหลายแนวหรือดนตรีหลาย
แนว แตละแนวมีทำนองเหมือนกัน แตเริ่มไมพรอมกันแตละแนว จึงมีทำนองที่ไลเลียนกันไปเปนระยะเวลายาว
กวาการเลียนทั่วไป โดยทั่วไปไมควรต่ำกวา 3 หอง ระยะขั้นคูระหวางสองแนว ที่เลียนกันจะหางกันเปนระยะ 
เทาใดก็ได เชน แคนอนคูสอง หมายถึง แคนอนที่แนวทั้งสอง เริ่มที่โนตหางกันเปนระยะคู 5 และรักษาระยะคู 
5 ไปโดยตลอดถือเปนประเภทของลีลาสอดประสานแนวทำนองแบบเลียนที่มีกฎเกณฑเขมงวดที่สุด  
 ประโยคเพลง (phrase)  
  กลุมทำนอง จังหวะที่เรียบเรียงเชื่อมโยงกันเปนหนวยของเพลงท่ีมีความคิดจบสมบูรณในตัวเอง มักลง 
ทายดวยเคเดนซ เปนหนวยสำคัญของเพลง  
 ประโยคเพลงถาม - ตอบ  
  เปนประโยคเพลง 2 ประโยคท่ีตอเนื่องกัน ลีลาในการตอบรับ – สงลอ – ลอเลียนกัน อยางสอดคลอง 
เปนลักษณะคลายกันกับบทเพลงรูปแบบ AB แตเปนประโยคเพลงสั้น ๆ ซึ่งมักจะมีอัตราความเร็วเทากัน 
ระหวาง 2 ประโยค และความยาวเทากัน เชน ประโยคเพลงที่ 1 (ถาม) มีความยาว 2 หองเพลง ประโยคเพลง 
ที่ 2 (ตอบ) ก็จะมีความยาว 2 หองเพลง ซึ่งจะมีลีลาตางกัน แตสอดรับกันไดกลมกลืน  
 ผลงานดนตรี  
  ผลงานที่สรางสรรคขึ้นมาโดยมีความเก่ียวของกับการนําเสนองานทางดนตรี เชน บทเพลง การแสดง
ดนตรี  
 เพลงทำนองวน (round)  
  เพลงที่ประกอบดวยทำนองอยางนอย ๒ แนว ไลเลียนทำนองเดียวกัน แตตางเวลาหรือจังหวะ 
สามารถไลเลียนกันไปไดอยางตอเนื่องจนกลับมาเริ่มตนใหมไดอีกไมมีวันจบ  
 รูปรางทำนอง (melodic contour)  
  รูปรางการขึ้นลงของทำนอง ทำนองที่สมดุลจะมีทิศทางการข้ึนลงที่เหมาะสม  
 สีสันของเสียง  
  ลักษณะเฉพาะของเสียงแตละชนิดที่มีเอกลักษณเฉพาะตางกัน เชน ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง 
ผูชายจะมีความทุมต่ำแตกตางจากสีสันของเสียงผูหญิง ลักษณะเฉพาะของสีสันของเสียง ของเด็กผูชายคนหนึ่ง
จะมีความแตกตางจากเสียงเด็กผูชายคนอ่ืน ๆ  
 องคประกอบดนตรี (elements of music)  
  สวนประกอบสำคัญที่ทำใหเกิดเสียงดนตรี ไดแก ทำนอง จังหวะ เสียงประสาน สีสันของเสียง และเนื้อ 
ดนตรี  
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 อตัราความเร็ว (tempo)  
  ความชา ความเร็วของเพลง เชน อัลเลโกร (allegero) เลนโต (lento)  
 ABA  
  สัญลักษณบอกรูปแบบวรรณกรรมดนตรีแบบตรีบท หรือเทอรนารี (ternary)  
 ternary form  
  สังคีตลักษณสามตอน โครงสรางของบทเพลงที่มีสวนสำคัญขยับทีละขั้นอยู 3 ตอน ตอนแรก และตอน 
ที่ 3 คือ ตอน A จะเหมือนหรือคลายคลึงกันทั้งในแงของทำนอง และกุญแจเสียง สวนตอนที่ 2 คือ ตอน B 
เปนตอนที่แตกตางออกไป ความสำคัญของสังคีตลักษณนี้ คือ การกลับมา ของตอน A ซึ่งนําทำนองของสวน
แรกกลับมาในกุญแจเสียงเดิมเปนสังคีตลักษณที่ใชมากที่สุดโดยเฉพาะในเพลงรอง จึงอาจเรียกวา สังคีตลักษณ
เพลงรอง (song form) ก็ได 
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นาฏศิลป 
 การตีบท  
  การแสดงทารําตามบทรอง บทเจรจา หรือบทพากยควรคำนึงถึงความหมายของบท แบงเปนการตีบท
ธรรมชาติ และการตีบทแบบละคร  
 การประดิษฐทา  
  การนําภาษาทา ภาษานาฎศิลป หรือ นาฏยศัพทมาออกแบบ ใหสอดคลองสัมพันธกับจังหวะทำนอง 
บทเพลง บทรอง ลีลา ความสวยงาม  
 นาฏยศัพท  
  ศัพทเฉพาะทางนาฎศิลป ที่ใชเก่ียวกับการเรียกทารํา กิริยาที่แสดงมีสวนศีรษะ ใบหนา และไหล สวน
แขน และมือ สวนของลำตัว สวนขา และเทา  
 บุคคลสำคัญในวงการนาฎศิลป  
  เปนผูเชี่ยวชาญทางนาฎศิลป และภูมิปญญาทองถ่ินที่สรางผลงาน  
 ภาษาทา  
  การแสดงทาทางแทนคําพูด ใชแสดงกิริยาหรืออิริยาบถ และใชแสดงถึงอารมณภายใน  
 สวนขา และเทา  
  กิริยาแสดง เชน กระทบ ยืดยุบ ประเทา กระดกเทา กระทุง จรด ขยับ ซอย วางสน ยกเทา ถัดเทา 
 สวนแขน และมือ  
  กิริยาที่แสดง เชน จีบ ตั้งวง ลอแกว มวนมือ สะบัดมือ กรายมือ สายมือ  
 สวนลำตัว  
  กิริยาที่แสดง เชน ยักตัว โยตัว โยกตัว  
 สวนศีรษะ ใบหนา และไหล  
  กิริยาที่แสดง เชน เอียงศรีษะ เอียงไหล กดไหล กลอมไหล กลอมหนา  
 สิ่งที่เคารพ  
  ในสาระนาฎศิลปมีสิ่งที่เคารพสืบทอดมา คือ พอแก หรือพระพรตฤษี ซึ่งผูเรียนจะตองแสดงความ
เคารพ เม่ือเริ่มเรียน และกอนแสดง  
 องคประกอบนาฎศิลป  
  จังหวะ และทำนองการเคลื่อนไหว อารมณ และความรูสึก ภาษาทานาฏยศัพท รูปแบบของการแสดง 
การแตงกาย  
 องคประกอบละคร  
  การเลือก และแตงบท การเลือกผูแสดง การกำหนดบุคลิกของผูแสดง การพัฒนารูปแบบของการ 
แสดง การปฏิบัติตนของผูแสดง และผูชม  
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คำนำ 
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ฉบับนี้  ซึ่งเปนเอกสาร
ประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือเปนกรอบ 
และทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดแ ละสาระการเรียนรู ของกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ โดยพิจารณาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งมีองคประกอบดังนี ้
   -  วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
   -  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   -  สาระ และมาตรฐานการเรยีนรู 
   -  คุณภาพผูเรียน 
   -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  รายวิชาที่เปด 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
   -  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะฉบับนี้ 
จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
คณะผูจัดทำ 
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