
๕๗ 
 

 
ศ ๑๑๑๐๑  ศลิปะ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน       กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑       เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง/ป ี
 
ทัศนศลิป ์

ศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค วิธีการท างานอย่างง่ายๆ บอกถึงวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค
วิธีการ ในการท ากิจกรรมทัศนศิลป์ โดยใช้กระบวนการ อธิบาย อภิปราย ทักษะการฝึกปฏิบัติ การรับรู้ความ
งามเรื่องเส้น สี รูปร่างรอบๆตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน สามารถน าความรู้ไปใช้บูรณาการใช้ร่วมกับสาระการเรียนรู้อ่ืน   เรียนรู้งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน
ของท้องถิ่น  และงานทัศนศิลป์กลุ่มประเทศอาเซียน  สามารถน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี 

บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และลักษณะเสียงดัง -เบา และความช้า-เร็วของ
จังหวะ  เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น พร้อมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน และการแสดงดนตรีท้องถิ่น  กับ การแสดงดนตรีกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
นาฏศิลป์ 
 การศึกษาเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ประกอบของนาฏศิลป์พ้ืนฐาน รวมทั้งการแสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ และการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ เจ้าใจความสัมพันธ์  และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ อันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่นด้วยความชื่นชอบ ชื่นชม เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ของท้องถิ่น 
และการแสดงนาฏศิลป์ กลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ศ ๑.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒,ป. ๑/๓,ป. ๑/๔,ป. ๑/๕  
ศ ๑.๒  ป. ๑/๑  
ศ ๒.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒,ป. ๑/๓,ป. ๑/๔,ป. ๑/๕ 
ศ ๒.๒  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ 
ศ ๓.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒,ป. ๑/๓ 
ศ ๓.๒  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒               
รวมทัง้หมด   ๑๘   ตวัชีว้ดั 

  
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
ศ ๑๒๑๐๑  ศลิปะ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน                 กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๒        เวลาเรียน ๔๐ ชัว่โมง/ป ี
 

ทัศนศิลป์ 
 อธิบายความหมายของทัศนธาตุ ที่พบในธรรมชาติ,สิ่งแวดล้อม,ท้องถิ่น และความส าคัญของงาน 

ทัศนศิลป์ ตลอดถึงวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ เช่น  
วาดภาพระบายสี มีการถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราวตามจินตนาการอย่างอิสระ ภาพปะติด งานเคลื่อนไหว  
มีความมุ่งหมายในการท างาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน น าความรู้ไปใช้บูรณาการ ใช้ร่วมกับสาระการเรียนรู้อ่ืน เรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้รูปร่าง รูปทรง เส้น สีสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆของงานทัศนศิลป์ทั้งในท้องถิ่น และงาน 
ทัศนศิลป์กลุ่มประเทศอาเซียน 

  

ดนตรี  
 การจ าแนกแหล่งก าเนิดเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติเสียงสูง-ต่ า ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี 

บอกความหมาย  และความส าคัญของเพลง ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง-เสียงเครื่องดนตรีในท้องถิ่นโดยใช้ 
ค าง่ายๆ  ร้องเพลงง่ายๆ  ที่เหมาะสมกับวัย เคาะจังหวะและเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง  
เห็นคุณค่า  เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  การละเล่นพื้นบ้านที่สัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีวิตอันสอดคล้อง 
กับประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นของคนไทย และประเทศกลุ่มอาเซียน  เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
นาฏศิลป์ 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย โดยมีรูปแบบการเคลื่อนไหว 
ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ การใช้ภาษาท่าทาง และท่านาฏยศัพท์เพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด      
การแสดงนาฏศิลป์ จินตนาการสร้างสรรค์ท่าประกอบการแสดง การเป็นผู้ชมที่ดีมีมารยาท ระบุการละเล่น 
พ้ืนบ้าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย เกิดความรัก ชื่นชม และภาคภูมิใจในการแสดงนาฏศิลป์ 
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจ าชาติ  การละเล่นพ้ืนบ้านที่สัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีวิตอันสอดคล้องกับ 
ประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นของคนไทย และประเทศกลุ่มอาเซียน  เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ศ ๑.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒,ป. ๒/๓,ป. ๒/๔,ป. ๒/๕,ป. ๒/๖, ป. ๒/๗,ป. ๒/๘ 
ศ ๑.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
ศ ๒.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒,ป. ๒/๓,ป. ๒/๔,ป. ๒/๕ 
ศ ๒.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ 
ศ ๓.๑  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒,ป. ๒/๓,ป. ๒/๔,ป. ๒/๕ 
ศ ๓.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒,ป. ๒/๓       
รวมทัง้หมด   ๒๕   ตวัชีว้ดั 
 
 



๕๙ 
 

 
ศ ๑๓๑๐๑  ศลิปะ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน       กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓       เวลาเรียน  ๔๐ ชัว่โมง/ป ี
 
ทัศนศลิป ์
 อธิบายความเป็นมา เทคนิควิธีการ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ที่พบเห็นจากธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เหตุการณ์จากชีวิตจริง มีทักษะการสร้างงานทัศนศิลป์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบ
สิ่งของต่างๆจากจินตนาการ รู้จักคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ การน าเสนอคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์อันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยสากล ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย ได้เติมเต็มตามศักยภาพ สามารถท างานร่วมกับ ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข บอกที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น และที่มาของงานทัศนศิลป์กลุ่มประเทศอาเซียน น าความรู้ไป
และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ดนตรี  
 บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ เคลื่อนไหวท่าทางได้สอดคล้องกับ
อารมณ์เพลงที่ฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของของตนเองและเสียงขับร้องของผู้อ่ืน  น า
ดนตรีและรูปแบบ หรือสัญลักษณ์แทนเสียงและการเคาะจังหวะ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ระบุ
ความส าคัญ  ประโยชน์ของเครื่องดนตรีที่ได้เห็นในท้องถิ่นและการขับร้องและบรรเลงดนตรีของกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่ได้ยินในชีวิตประจ าวัน 
 
นาฏศิลป์ 
 การศึกษาสาระการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นการเรียนรู้การใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ การพัฒนาการใช้จังหวะ การเคลื่อนไหว การส ารวจ การใช้ภาษาเพ่ือสื่อสาร การแสดงบทบาท
สมมติตามเรื่องราวที่แสดง การแสดงพฤติกรรม การสร้างสรรค์งานกลุ่ม การใช้ภาษานาฏยศัพท์ การแสดง
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนเมือง และการศึกษาด้านมารยาท ในการชม การแสดงออกทางความคิด และการ
น าไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น การร า การฟ้อน การประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลง การวิเคราะห์ การน าข้อคิด
ทักษะการเรียนรู้ มาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ การศึกษากิจกรรมนาฏศิลป์ และละคร
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัญญาท้องถิ่นที่เป็นสุนทรียศาสตร์ของนาฏศิลป์ นับว่าเป็นศิลปวัฒนธรรม  การละคร
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  และการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านหรือท้องถิ่นของตนเอง และการแสดงนาฏศิลป์
พ้ืนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ศ ๑.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒,ป. ๓/๓,ป. ๓/๔,ป. ๓/๕,ป. ๓/๖, ป. ๓/๗,ป. ๓/๘,ป. ๓/๙, ป. ๓/๑๐ 
ศ ๑.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ 
ศ ๒.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒,ป. ๓/๓,ป. ๓/๔,ป.๓/๕,ป. ๓/๖, ป. ๓/๗ 
ศ ๒.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ 
ศ ๓.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒,ป. ๓/๓,ป.๓/๔,ป. ๓/๕ 
ศ ๓.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒,ป. ๓/๓ 
รวมทัง้หมด   ๒๙   ตวัชีว้ดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
ศ ๑๔๑๐๑  ศลิปะ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน       กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔       เวลาเรียน ๘๐ ชัว่โมง/ป ี

 
ทัศนศิลป์ 

 ศึกษา บรรยาย เปรียบเทียบเกี่ยวกับ งานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่าง การวาดภาพโดย
ใช้เทคนิคของแสงเงา การสร้างสรรค์งานปั้น การสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  ระบุปัญหาการจัดองค์ประกอบศิลป์ บอก
ประโยชน์และคุณค่าของงานศิลป์  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ อภิปรายงานทัศนศิลป์
ที่สะท้อนวัฒนธรรมที่สะท้อนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของท้องถิ่น กับ  งาน
ทัศนศิลป์กลุ่มประเทศอาเซียน น าไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน  

 

ดนตรี  
 ระบุ บอก จ าแนก การสื่ออารมณ์ ของประโยคเพลง และเครื่องดนตรีที่ใช้ โดยระบุทิศทางการเคลื่อนที่ ขึ้น

ลงของท านองรูปแบบจังหวะ แหล่งที่มา และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรี และเพลงท้องถิ่นเพ่ือ
อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  อ่าน เขียน ใช้โน้ตดนตรีไทยและสากล การร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสม
กับตนเอง การใช้และเก็บเครื่องดนตรี อย่างถูกต้องและปลอดภัย บอกประวัติความเป็นมาของดนตรีท้องถิ่น และ 
ดนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

นาฏศิลป์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ อธิบาย และเปรียบเทียบประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ ตามทักษะพ้ืนฐานทาง

นาฏศิลป์ และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ การใช้ภาษาท่านาฏยศัพท์ ในการถ่ายทอดเรื่องราวการ
เคลื่อนไหว ในจังหวะต่างๆเพ่ือรักษาและสืบทอดการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนเมือง การแสดงนาฏศิลป์
เป็นคู่ และหมู่การเคลื่อนไหวจังหวะต่างๆ องค์ประกอบของละคร ตลอดจนการเกิดลักษณะในเรื่องการมีวินั ย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และบอกความเป็นมาของนาฏศิลป์ท้องถิ่น และ
นาฏศิลป์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
ศ ๑.๑  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓, ป. ๔/๔, ป. ๔/๕, ป. ๔/๖, ป. ๔/๗, ป. ๔/๘, ป. ๔/๙  
ศ ๑.๒  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒ 
ศ ๒.๑  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓, ป. ๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป. ๔/๗ 
ศ ๒.๒  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒ 
ศ ๓.๑  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓, ป.๔/๔, ป. ๔/๕ 
ศ ๓.๒  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓, ป.๔/๔    
รวมทัง้หมด   ๒๙   ตวัชีว้ดั 
 
 
 



๖๒ 
 

 
ศ ๑๕๑๐๑  ศลิปะ 

 

รายวชิาพืน้ฐาน       กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕       เวลาเรียน ๘๐ ชัว่โมง/ป ี
 

ทัศนศิลป์ 
        บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ มองเห็น
ประโยชน์ และคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที่แตกต่างกัน รวมถึงการวาดภาพโดยใช้เทคนิคของ
แสงเงา น้ าหนัก วรรณะสี สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ ามัน หรือดินเหนียวโดยการเน้นการถ่ายทอด
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ มีการสร้างสรรค์งานพิมพ์โดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพสี ระบุ
ปัญหาในการจัด องค์ประกอบศิลป์  การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง งานทัศนศิลป์ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และบอกวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   
 

ดนตรี  
 บอก จ าแนก การสื่ออารมณ์ ของบทเพลง ด้วยองค์ประกอบดนตรี ลักษณะของเสียง นักร้องกลุ่ม
ต่างๆ และเสียงของวงดนตรีประเภทต่างๆ ดนตรีกับงานประเพณี คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม  อ่าน 
เขียน และใช้สัญลักษณ์ทางดนตรี การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ ท านอง และดนตรีประกอบกิจกรรม
นาฏศิลป์ และการสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง ร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น เพลงสากลหรือ
เพลงไทยสากล และประสานเสียงแบบ Canon Round รวมทั้งการด้นสดง่ายๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบ
ถาม-ตอบ และบอกประวัติความเป็นมาของดนตรีท้องถิ่น กับดนตรี ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 

นาฏศิลป์ 
 การศึกษาการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ เป็นการศึกษา ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ในองค์ประกอบนาฏศิลป์ 
แสดงท่าทางประกอบเพลงตามความคิดของตนเอง การใช้ภาษาท่าทางแสดงนาฏศิลป์สื่อความหมายและ
แสดงออก เขียนเค้าโครงเรียงร้อยบทละครสั้นๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ยุคต่างๆ บอกประโยชน์ที่
ได้รับจากการชมการแสดง เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่างๆในแต่ละท้องถิ่น ชื่นชมและเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย บอกการแสดง
นาฏศิลป์ พ้ืนบ้านของท้องถิ่นและ ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

  รหสัตวัชีว้ดั 
ศ ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗  
ศ ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖ 
ศ ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒       
รวมทัง้หมด   ๒๖   ตวัชีว้ดั 



๖๓ 
 

 
ศ ๑๖๑๐๑  ศลิปะ 

 
รายวชิาพืน้ฐาน                    กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๖            เวลาเรยีน ๘๐ ชัว่โมง/ป ี

 
ทัศนศิลป์ 
 รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล น้ าหนัก แสงเงา ตลอด
การใช้สีคู่ตรงข้าม ที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี 
งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถสร้างแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ เพ่ือถ่ายทอดความคิด 
จินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนศิลป์ ที่
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลดและ
เพ่ิมในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน  รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนรู้และเข้าใจ
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม บทบาทของงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนชีวิตและสังคม 
อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น และใน
สากล  และบรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตสังคมไทยของท้องถิ่น  กับ  กลุ่มประเทศอาเซียน 
 
ดนตรี  
 การบรรยายถึงเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี ศัพท์สังคีต ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี จ าแนก
ประเภท บทบาท หน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ การอ่าน เขียน โน้ตไทย
โน้ตสากลที่มีท านองง่ายๆ ใช้เครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลงด้นสด ที่มีจังหวะ ท านองง่ายๆ แสดงควา ม
คิดเห็นเกี่ยวกับ ท านอง จังหวะ  การประสานเสียง ของเพลงที่ฟัง อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร์จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น และ
เครื่องดนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
นาฏศิลป์ 
 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดง โดยเน้นการถ่ายทอดลีลา อารมณ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หรืออุปกรณ์การแสดงอย่างง่ายๆ แสดงนาฏศิลป์และละครง่ายๆ บรรยายความรู้สึกของตนเอง ที่มีต่องาน
นาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน สิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร 
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และรู้จักการออกแบบสร้างสรรค์  ด้านเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์  ฉาก
ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น  และกลุ่มประเทศอาเซียน   
 
 
 
 



๖๔ 
 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ศ ๑.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖, ป. ๖/๗  
ศ ๑.๒  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓ 
ศ ๒.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖  
ศ ๒.๒  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓ 
ศ ๓.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖ /๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕, ป.๖/๖ 
ศ ๓.๒  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒        
รวมทัง้หมด   ๒๗   ตวัชีว้ดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




