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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๑ 1 ศ ๑.๑ ป.๑/๑ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ
และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
2 ศ ๑.๑ ป.๑/๒ ๒. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
3 ศ ๑.๑ ป.๑/๓ ๓. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น แสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว

 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว
ดินน้้ามัน ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน
สีน้า ดินสอสี สร้างงานทัศนศิลป์
4 ศ ๑.๑ ป.๑/๔ ๔. สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี  การทดลองสีด้วยการใช้สีน้า สีโปสเตอร์
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ
สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได้
5 ศ ๑.๑ ป.๑/๕ ๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ
ในท้องถิ่นโดยการวาดภาพระบายสี
ตามความรู้สึกของตนเอง
ตามความรู้สึกของตนเอง
6 ศ ๑.๒ ป.๑/๑ ๑. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้าวัน  งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้าวัน
7 ศ 2.1 ป.1/1 ๑. รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อก้าเนิดเสียง  การก้าเนิดของเสียง
ที่แตกต่างกัน
- เสียงจากธรรมชาติ
- แหล่งก้าเนิดของเสียง
- สีสันของเสียง
8 ศ 2.1 ป.1/2 ๒. บอกลักษณะของเสียงดัง - เบา
 ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic)
และความช้า - เร็วของจังหวะ
 อัตราความเร็วของจังหวะTempo
9 ศ 2.1 ป.1/3 ๓. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
 การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ
 การร้องเพลงประกอบจังหวะ
10 ศ 2.1 ป.1/4 ๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี
 กิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน
- การร้องเพลง
- การเคาะจังหวะ
11 ศ 2.1 ป.1/5 ๕. บอกความเกี่ยวข้องของเพลง
 เพลงที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
- เพลงเด็ก
- บทเพลงประกอบการละเล่น
- เพลงส้าคัญ (เพลงชาติไทย
เพลงสรรเสริญพระบารมี)
12 ศ 2.2 ป.1/1 ๑. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น
 ที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น
13 ศ 2.2 ป.1/2 ๒. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น
 ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น
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๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.1 14 ศ 3.1 ป.1/1 ๑. เลียนแบบการเคลื่อนไหว

15 ศ 3.1 ป.1/2

16 ศ 3.1 ป.1/3
17 ศ 3.2 ป.1/1
18 ศ 3.2 ป.1/2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ
- การเลียนแบบธรรมชาติ
- การเลียนแบบคน สัตว์ สิ่งของ
๒. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย  การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์
แทนค้าพูด
ท่าประกอบเพลง
 การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติสัตว์
๓. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดู
 การเป็นผู้ชมที่ดี
หรือร่วมการแสดง
๑. ระบุและเล่นการละเล่นของเด็กไทย  การละเล่นของเด็กไทย
- การเล่นของเด็กไทย
๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์
นาฏศิลป์
รวม ๑๘ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้







๑๐

๘
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๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 1 ศ ๑.๑ ป.๒/๑ ๑. บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบ
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 ศ ๑.๑ ป.๒/๒ ๒. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น
สี รูปร่าง และรูปทรง
3 ศ ๑.๑ ป.๒/๓ ๓. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ
โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง
4 ศ ๑.๑ ป.๒/๔ ๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
5 ศ ๑.๑ ป.๒/๕ ๕. สร้างภาพปะติดโดยการตัด
หรือฉีกกระดาษ
6 ศ ๑.๑ ป.๒/๖ ๖. วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง
และเพื่อนบ้าน
7 ศ ๑.๑ ป.๒/๗ ๗. เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึง
สิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
8 ศ ๑.๑ ป.๒/๘ ๘. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบ
งานโครงสร้างเคลื่อนไหว
9 ศ ๑.๒ ป.๒/๑ ๑. บอกความส้าคัญของงานทัศนศิลป์
ที่พบเห็นในชีวิตประจ้าวัน
10 ศ ๑.๒ ป.๒/๒ ๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึง
วิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
11 ศ 2.1 ป.2/1 ๑. จ้าแนกแหล่งก้าเนิดของเสียงที่ได้ยิน
12 ศ 2.1 ป.2/2
13 ศ 2.1 ป.2/3
14 ศ 2.1 ป.2/4
15 ศ 2.1 ป.2/5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด งานปั้น
และงานพิมพ์ภาพ

ต้องรู้ ควรรู้




 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์
๓ มิติ
 ภาพปะติดจากกระดาษ



 เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์
และการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว






 งานโครงสร้างเคลื่อนไหว



 งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้าวัน
และงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น



 สีสันของเสียงเครื่องดนตรี
 สีสันของเสียงมนุษย์
๒. จ้าแนกคุณสมบัติของเสียงสูง - ต่า้  การจ้าแนกเสียง สูง - ต่า้ ดัง - เบา
ดัง - เบา ยาว - สั้น ของดนตรี
ยาว - สั้น จากการฟัง
๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย  การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
 การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย  การขับร้อง
๕. บอกความหมายและความส้าคัญของ  ความหมายและความส้าคัญของเพลง
เพลงที่ได้ยิน
ที่ได้ยิน
- เพลงปลุกใจ
- เพลงสอนใจ
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๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.2 16 ศ 2.2 ป.2/1 ๑. บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง
เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น
โดยใช้ค้าง่าย ๆ
17

18
19

20

21
22
23
24
25

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 บทเพลงในท้องถิ่น
- ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง
- ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรี
ที่ใช้ในบทเพลง
ศ 2.2 ป.2/2 ๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี  กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ
ในท้องถิ่น
- ดนตรีกับโอกาสส้าคัญในโรงเรียน
- ดนตรีกับวันส้าคัญของชาติ
ศ 3.1 ป.2/1 ๑. เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่  การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ
ศ 3.1 ป.2/2 ๒. แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อน
- การนั่ง
อารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ
- การยืน
- การเดิน
 เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ศ 3.1 ป.2/3 ๓. แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย
 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์
แทนค้าพูด
- การฝึกภาษาท่าสื่อความหมาย
แทนอากัปกิริยา
- การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนล้าตัว
ศ 3.1 ป.2/4 ๔. แสดงท่าทางประกอบจังหวะ
 การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
อย่างสร้างสรรค์
ประกอบจังหวะ
ศ 3.1 ป.2/5 ๕. ระบุมารยาทในการชมการแสดง
 มารยาทในการชมการแสดง การเข้าชม
หรือมีส่วนร่วม
ศ 3.2 ป.2/1 ๑. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน
 การละเล่นพื้นบ้าน
ศ 3.2 ป.2/2 ๒. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่น
- การละเล่นพื้นบ้าน
พื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการ
- คุณค่าของการละเล่นพื้นบ้าน
ด้ารงชีวิตของคนไทย
- ความภาคภูมิใจ
ศ 3.2 ป.2/3 ๓. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ
ในการละเล่นพื้นบ้าน
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๓ 1 ศ ๑.๑ ป.๓/๑ ๑. บรรยายรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
2 ศ ๑.๑ ป.๓/๖ ๖. วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
จากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น
รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว
3 ศ ๑.๑ ป.๓/๒ ๒. ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน
เมื่อชมงานทัศนศิลป์
4 ศ ๑.๑ ป.๓/๕ ๕. มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานปั้น
5 ศ ๑.๑ ป.๓/๗ ๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการ
ในการสร้างงานทัศนศิลป์
โดยเน้นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณ์
6 ศ ๑.๑ ป.๓/๓ ๓. จ้าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น
สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว
7 ศ ๑.๑ ป.๓/๔ ๔. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว
8 ศ ๑.๑ ป.๓/๘
9 ศ ๑.๑ ป.๓/๙
10 ศ ๑.๑ ป.๓/๑๐
11 ศ ๑.๒ ป.๓/๑
12 ศ ๑.๒ ป.๓/๒
13 ศ 2.1 ป.3/1
14 ศ 2.1 ป.3/2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว
ในงานทัศนศิลป์และวาดภาพ
ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก

ต้องรู้ ควรรู้




 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์
ประเภทงานวาด งานปั้น งานพิมพ์ภาพ
และเทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์




 เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์



 การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว
ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร์
๘. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุง  การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลป์
ในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
ของตนเอง
๙. ระบุและจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ  การจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุ
ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ
๑๐. บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง  รูปร่าง รูปทรง ในงานออกแบบ
ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ
ที่มีในบ้านและโรงเรียน
๑. เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์
 ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ในท้องถิ่น
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงาน
๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และ
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
๑. ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี  รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี
ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจ้าวัน
 เสียงของเครื่องดนตรี
๒. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง  สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง
และจังหวะเคาะ
(สูง - ต่า้ ดัง - เบา ยาว - สั้น)
 สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ
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๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้
ป.3 15 ศ 2.1 ป.3/3 ๓. บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน  บทบาทหน้าที่ของบทเพลงส้าคัญ

- เพลงชาติ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- เพลงประจ้าโรงเรียน
16 ศ 2.1 ป.3/4 ๔. ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ

 การขับร้องเดี่ยวและหมู่
 การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
17 ศ 2.1 ป.3/6 ๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้อง 
เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น
และเสียงดนตรี
- คุณภาพเสียงร้อง
- คุณภาพเสียงดนตรี
18 ศ 2.1 ป.3/5 ๕. เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับ
 การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง
อารมณ์ของเพลงที่ฟัง
19 ศ 2.1 ป.3/7 ๗. น้าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ้าวันหรือ  การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ
โอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- ดนตรีในงานรื่นเริง
- ดนตรีในการฉลองวันส้าคัญของชาติ
20 ศ 2.2 ป.3/1 ๑. ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
 เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น
ของดนตรีในท้องถิ่น
- ลักษณะเสียงร้องของดนตรีในท้องถิ่น
- ภาษาและเนื้อหาในบทร้องของดนตรี
ในท้องถิ่น
- เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น
21 ศ 2.2 ป.3/2 ๒. ระบุความส้าคัญและประโยชน์
 ดนตรีกับการด้าเนินชีวิตในท้องถิ่น
ของดนตรีต่อการด้าเนินชีวิต
- ดนตรีในชีวิตประจ้าวัน
ของคนในท้องถิ่น
- ดนตรีในวาระส้าคัญ
22 ศ 3.1 ป.3/1 ๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว

 การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ
ในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ - ร้าวงมาตรฐาน
- สถานการณ์สั้น ๆ
- สถานการณ์ที่ก้าหนดให้
23 ศ 3.1 ป.3/2 ๒. แสดงท่าทางประกอบเพลง

 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์
ตามรูปแบบนาฏศิลป์
- ภาษาท่าสื่ออารมณ์ของมนุษย์
- นาฎยศัพท์ในส่วนขา
24 ศ 3.1 ป.3/3 ๓. เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่
 หลักในการชมการแสดง
ของผู้แสดงและผู้ชม
- ผู้แสดง
2๕ ศ 3.1 ป.3/4 ๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
- ผู้ชม
การแสดงที่เหมาะสมกับวัย
- การมีส่วนร่วม

ควรรู้
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๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.3 2๖ ศ 3.1 ป.3/5 ๕. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์  การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระ
ในชีวิตประจ้าวัน
การเรียนรู้อื่น ๆ
2๗ ศ 3.2 ป.3/1 ๑. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็น
 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือท้องถิ่น
ในท้องถิ่น
ของตน
 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์
2๘ ศ 3.2 ป.3/2 ๒. ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่น
และเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์
๒๙ ศ 3.2 ป.3/3 ๓. อธิบายความส้าคัญของการแสดง
นาฏศิลป์
รวม ๒๙ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้





๑๒ ๑๗

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๔ 1 ศ ๑.๑ ป.๔/๑ ๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง
รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์
2 ศ ๑.๑ ป.๔/๓ ๓. จ้าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น
สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่าง
3 ศ ๑.๑ ป.๔/๒ ๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น
ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์
4 ศ ๑.๑ ป.๔/๗ ๗. วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่น
และสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึก
และจินตนาการ
5 ศ ๑.๑ ป.๔/๙ ๙. เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก ในการสร้างงานทัศนศิลป์
6 ศ ๑.๑ ป.๔/๔ ๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
7 ศ ๑.๑ ป.๔/๕ ๕. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
8 ศ ๑.๑ ป.๔/๖ ๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้้าหนัก
และแสงเงาในภาพ
9 ศ ๑.๑ ป.๔/๘ ๘. เปรียบเทียบความคิดความรู้สึก
ที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์
ของตนเองและบุคคลอื่น
10 ศ ๑.๒ ป.๔/๑ ๑. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์
และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
11 ศ ๑.๒ ป.๔/๒ ๒. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
12 ศ 2.1 ป.4/1 ๑. บอกประโยคเพลงอย่างง่าย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวและพื้นที่ว่าง
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์




 อิทธิพลของสี การเลือกใช้สีวรรณะอุ่น
และวรรณะเย็นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก ผ่านการวาดภาพถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ




 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพ
และการสร้างงานพิมพ์ภาพ
 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพ
ระบายสี
 การจัดระยะความลึก น้้าหนัก
และแสงเงาในการวาดภาพ






 ความเหมือนและความแตกต่าง
ในงานทัศนศิลป์ ความคิด ความรู้สึก
ที่ถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
 งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น



 งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ



 โครงสร้างของบทเพลง
- ความหมายของประโยคเพลง
- การแบ่งประโยคเพลง
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๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 13 ศ 2.1 ป.4/2 ๒. จ้าแนกประเภทของเครื่องดนตรี
ที่ใช้ในเพลงที่ฟัง
14 ศ 2.1 ป.4/3 ๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงง่าย ๆ
ของท้านอง รูปแบบจังหวะ และ
ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง
15 ศ 2.1 ป.4/4

16 ศ 2.1 ป.4/5
17 ศ 2.1 ป.4/6
18 ศ 2.1 ป.4/7
19 ศ 2.2 ป.4/1
20 ศ 2.2 ป.4/2

21 ศ 3.1 ป.4/1

22 ศ 3.1 ป.4/2

23 ศ 3.1 ป.4/3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ประเภทของเครื่องดนตรี
 เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
 การเคลื่อนที่ขึ้น - ลงของท้านอง
 รูปแบบจังหวะของท้านองจังหวะ
 รูปแบบจังหวะ
 ความช้า - เร็วของจังหวะ
๔. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- กุญแจประจ้าหลัก
- บรรทัดห้าเส้น
- โน้ตและเครื่องหมายหยุด
- เส้นกั้นห้อง
 โครงสร้างโน้ตเพลงไทย
- การแบ่งห้อง
- การแบ่งจังหวะ
๕. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสม  การขับร้องเพลงในบันไดเสียง
กับตนเอง
ที่เหมาะสมกับตนเอง
๖. ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
และปลอดภัย
ของตน
๗. ระบุว่าดนตรีสามารถใช้
 ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง
ในการสื่อเรื่องราว
๑. บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์  ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี
ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรี
- เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถีชีวิต
และเพลงท้องถิ่น
- โอกาสในการบรรเลงดนตรี
๒. ระบุความส้าคัญในการอนุรักษ์
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
- ความส้าคัญและความจ้าเป็น
ในการอนุรักษ์
- แนวทางในการอนุรักษ์
๑. ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์
 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์
และการละครที่ใช้สื่อความหมาย
- ภาษาท่า
และอารมณ์
- นาฏยศัพท์
๒. ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
 การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ
ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์
ในการถ่ายทอดเรื่องราว
 การใช้ศัพท์ทางการละคร
ในการถ่ายทอดเรื่องราว
๓. แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ  การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร้า
ตามความคิดของตน
ประกอบจังหวะพื้นเมือง

ต้องรู้ ควรรู้
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๑๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 24 ศ 3.1 ป.4/4 ๔. แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่

25 ศ 3.1 ป.4/5

26 ศ 3.2 ป.4/1
27 ศ 3.2 ป.4/4
28 ศ 3.2 ป.4/2
29 ศ 3.2 ป.4/3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้

 การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่
- ร้าวงมาตรฐาน
- ระบ้า
๕. เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง
 การเล่าเรื่อง
โดยเน้นจุดส้าคัญของเรื่อง
- จุดส้าคัญ
และลักษณะเด่นของตัวละคร
- ลักษณะเด่นของตัวละคร
๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของ

 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ การละเล่น
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ ของหลวง และที่มาของชุดการแสดง
๔. ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอด

- คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย
การแสดงนาฏศิลป์
๒. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์
 การชมการแสดง
กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น
- เปรียบเทียบการนาฏศิลป์ กับการแสดง
วัฒนธรรมอื่น
๓. อธิบายความส้าคัญของการแสดง  ความเป็นมาของนาฏศิลป์
ความเคารพในการเรียน
- การท้าความเคารพก่อนเรียน
และการแสดงนาฏศิลป์
และก่อนแสดงนาฏศิลป์
รวม ๒๙ ตัวชี้วัด
๑๕

ควรรู้







๑๔

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๑๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๕ 1 ศ ๑.๑ ป.๕/๑ ๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ต้าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
2 ศ ๑.๑ ป.๕/๒ ๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
งานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
3 ศ ๑.๑ ป.๕/๓ ๓. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา
น้้าหนัก และวรรณะสี
4 ศ ๑.๑ ป.๕/๔ ๔. สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้้ามัน
หรือดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอด
จินตนาการ
5 ศ ๑.๑ ป.๕/๕ ๕. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น
การจัดวางต้าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ
ในภาพ
6 ศ ๑.๑ ป.๕/๖ ๖. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุง
งานให้ดีขึ้น
7 ศ ๑.๑ ป.๕/๗ ๗. บรรยายประโยชน์และคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิต
ของคนในสังคม
8 ศ ๑.๒ ป.๕/๑ ๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์
ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ
9 ศ ๑.๒ ป.๕/๒ ๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
10 ศ 2.1 ป.5/1 ๑. ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลง
ที่ใช้ในการสื่ออารมณ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 จังหวะ ต้าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ
ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้



 ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์
 แสงเงา น้้าหนัก และวรรณะสี



 การสร้างงานปั้นเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ
ด้วยการใช้ดินน้้ามันหรือดินเหนียว



 การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ



 การจัดองค์ประกอบศิลป์และ
การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์



 ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์




 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์
 งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 การสื่ออารมณ์ของบทเพลง
ด้วยองค์ประกอบดนตรี
- จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง
- ท้านองกับอารมณ์ของบทเพลง
 ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่าง ๆ
 ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ

11 ศ 2.1 ป.5/2 ๒. จ้าแนกลักษณะของเสียงขับร้อง
และเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ
12 ศ 2.1 ป.5/3 ๓. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
๕ ระดับเสียง
บันไดเสียง ๕ เสียง Pentatonic scale
โน้ตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง
Pentatonic scale
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๑๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 13 ศ 2.1 ป.5/4 ๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และ
ท้านอง
14 ศ 2.1 ป.5/5 ๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากล
หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสม
กับวัย
15 ศ 2.1 ป.5/6 ๖. ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลง
แบบถาม - ตอบ
16 ศ 2.1 ป.5/7 ๗. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม
ในการแสดงออกตามจินตนาการ
17
18
19

20
21

22
23

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ
 การบรรเลงเครื่องด้าเนินท้านอง
 การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น 
 การร้องเพลงสากล หรือไทยสากล
 การร้องเพลงประสานเสียงแบบ
Canon Round

 การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม - ตอบ

 การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรม
นาฏศิลป์
 การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง
ศ 2.2 ป.5/1 ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ดนตรีกับงานประเพณี
กับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
- บทเพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น
- บทบาทของดนตรีในแต่ละประเพณี
ศ 2.2 ป.5/2 ๒. อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจาก
 คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรม
วัฒนธรรมที่ต่างกัน
- คุณค่าทางสังคม
- คุณค่าทางประวัติศาสตร์
ศ 3.1 ป.5/1 ๑. บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์
 องค์ประกอบของนาฏศิลป์
- จังหวะ
- ท้านอง
- ค้าร้อง
- ภาษาท่า
- นาฏยศัพท์
- อุปกรณ์
ศ 3.1 ป.5/2 ๒. แสดงท่าทางประกอบเพลง
 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง
หรือเรื่องราวตามความคิดของตน
หรือท่าทางประกอบเรื่องราว
ศ 3.1 ป.5/3 ๓. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้
 การแสดงนาฏศิลป์
ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อ
- ระบ้า
ความหมายและการแสดงออก
- ฟ้อน
- ร้าวงมาตรฐาน
ศ 3.1 ป.5/4 ๔. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียน
 องค์ประกอบของละคร
เค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ
- การเลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง
- บทละครสั้น ๆ
ศ 3.1 ป.5/5 ๕. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์
 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ
ชุดต่าง ๆ
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง การละเล่น
ของหลวง การแสดงโขน และละคร
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๑๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 24 ศ 3.1 ป.5/6 ๖. บอกประโยชน์ที่ได้รับจาก
การชมการแสดง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 หลักการชมการแสดง
 การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่า
ของการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร
25 ศ 3.2 ป.5/1 ๑. เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ  การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ
ของไทยในแต่ละท้องถิ่น
26 ศ 3.2 ป.5/2 ๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
และประเพณี
รวม ๒๖ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้




๑3 ๑3
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๑๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.๖ 1 ศ ๑.๑ ป.๖/๑ ๑. ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปราย
เกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้าม
ในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์
2 ศ ๑.๑ ป.๖/๒ ๒. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วน
ความสมดุลในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์
3 ศ ๑.๑ ป.๖/๖ ๖. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้
สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาด
สัดส่วน และความสมดุล
4 ศ ๑.๑ ป.๖/๓ ๓. สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ
๒ มิติ เป็น๓ มิติ โดยใช้หลักการ
ของแสงเงาและน้้าหนัก
5 ศ ๑.๑ ป.๖/๔ ๔. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการ
เพิ่มและลด
6 ศ ๑.๑ ป.๖/๕ ๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง
7 ศ ๑.๑ ป.๖/๗ ๗. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ
แผนผัง และภาพประกอบ
เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
8 ศ ๑.๒ ป.๖/๑ ๑. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์
ที่สะท้อนชีวิตและสังคม
9 ศ ๑.๒ ป.๖/๒ ๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
10 ศ ๑.๒ ป.๖/๓ ๓. ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ของบุคคล
11 ศ 2.1 ป.6/1 ๑. บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัย
องค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
12 ศ 2.1 ป.6/2 ๒. จ้าแนกประเภท และบทบาทหน้าที่
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
13 ศ 2.1 ป.6/3 ๓. อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากล
ท้านองง่าย ๆ
14 ศ 2.1 ป.6/4 ๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ
การร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะ
และท้านองง่าย ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้

วงสีธรรมชาติ สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด
สัดส่วน และความสมดุล


 งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ



 การใช้หลักการเพิ่มและลดในการ
สร้างสรรค์งานปั้น
 รูปและพื้นที่ว่างในงานทัศนศิลป์



 การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ
แผนผัง และภาพประกอบ



 บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและ
สังคม
 อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรม
ที่มีต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น







 องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต



 เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค

 บทบาทและหน้าที่ของเครื่องดนตรี
 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

 โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น
 โน้ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major
 การร้องเพลงประกอบดนตรี

 การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและท้านอง
ด้วยเครื่องดนตรี
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๑๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 15 ศ 2.1 ป.6/5 ๕. บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี
ศ 2.1 ป.6/6 ๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ท้านองจังหวะ การประสานเสียง
และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง
1๖ ศ 2.2 ป.6/1 ๑. อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย
ศ 2.2 ป.6/2
ในประวัติศาสตร์
ศ 2.2 ป.6/3 ๒.จ้าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัย
ที่ต่างกัน
๓.อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม
ต่อดนตรีในท้องถิ่น
๑๗ ศ 3.1 ป.6/1 ๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
และการแสดง โดยเน้น
การถ่ายทอดลีลา หรืออารมณ์
๑๘ ศ 3.1 ป.6/2 ๒. ออกแบบเครื่องแต่งกาย
หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดง
อย่างง่าย ๆ
๑๙ ศ 3.1 ป.6/3 ๓. แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ

2๐ ศ 3.1 ป.6/4
2๑ ศ 3.1 ป.6/5
2๒ ศ 3.1 ป.6/6
2๓ ศ 3.2 ป.6/1
2๔ ศ 3.2 ป.6/2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การบรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง
- เนื้อหาในบทเพลง
- องค์ประกอบในบทเพลง
- คุณภาพเสียงในบทเพลง
 ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์
- ดนตรีในเหตุการณ์ส้าคัญ
ทางประวัติศาสตร์
- ดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ

ต้องรู้ ควรรู้




 การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจ

หรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น เน้นลีลา
หรืออารมณ์
 การออกแบบสร้างสรรค์

- เครื่องแต่งกาย
- อุปกรณ์ ฉากประกอบการแสดง
 การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร

- ร้าวงมาตรฐาน
- ระบ้า
- ฟ้อน
- ละครสร้างสรรค์
๔. บรรยายความรู้สึกของตนเอง
 บทบาทและหน้าที่ในงานนาฏศิลป์

ที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละคร
และการละคร
อย่างสร้างสรรค์
 หลักการชมการแสดง
๕.แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง - การวิเคราะห์

- ความรู้สึกชื่นชม
๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  องค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละคร 
และการละครกับสิ่งที่ประสบ
ในชีวิตประจ้าวัน
๑. อธิบายสิ่งที่มีความส้าคัญ
 ความหมาย ความเป็นมา ความส้าคัญ

ต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร
ของนาฏศิลป์ โขน ละคร และบุคคลส้าคัญ
ทางนาฏศิลป์และการละคร
๒. ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์และละคร ในวันส้าคัญ

หรือการชมการแสดงนาฏศิลป์
ของโรงเรียน
และละคร
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด
๑7 ๑0
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๑๖
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๑ 1 ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. บรรยายความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้
เรื่องทัศนธาตุ
2 ศ ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และความสมดุล
3 ศ ๑.๑ ม.๑/๔ ๔. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้าง
เป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน
และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
4 ศ ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็น
ระยะไกลใกล้ เป็น ๓ มิติ
5 ศ ๑.๑ ม.๑/๕ ๕. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์
หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการน้าเสนอ
ความคิดและข้อมูล
6 ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ๖. ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยาย
ถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเอง
และผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่ก้าหนดให้
7 ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ
และของท้องถิ่นตนเองจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน
8 ศ ๑.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์
ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
9 ศ ๑.๒ ม.๑/๓ ๓. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย
และสากล
10 ศ 2.1 ม.1/1 ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล

11 ศ 2.1 ม.1/2 ๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของ
เครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ที่ต่างกัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 เอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน
ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
หลักการออกแบบและสิ่งแวดล้อม
โดยสามารถสร้างงานโดยสื่อถึงเรื่องราว

ต้องรู้ ควรรู้





 หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ



 การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์
หรืองานกราฟิก



 การประเมินงานทัศนศิลป์



 ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของท้องถิ่น 
และของชาติตามวัฒนธรรมไทยและสากล



 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น
- โน้ตสากล ในกุญแจซอลและฟา
ในบันไดเสียง C Major
 เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี
ในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
- วิธีการขับร้อง
- เครื่องดนตรีที่ใช้





ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๑๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๑ 12 ศ 2.1 ม.1/3 ๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการร้องเพลง
ด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
13 ศ 2.1 ม.1/4
14 ศ 2.1 ม.1/5
ศ 2.1 ม.1/6

1๕ ศ 2.1 ม.1/7
1๖ ศ 2.1 ม.1/8
1๗ ศ 2.1 ม.1/9
1๘ ศ 2.2 ม.1/1
๑๙ ศ 2.2 ม.1/2
2๐ ศ 3.1 ม.1/1

2๑ ศ 3.1 ม.1/2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบการร้อง
- บทเพลงไทยแบบแผนอัตราจังหวะ ๒ ชั้น
- บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว
- บทเพลงประกอบการแสดง
๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ
 วงดนตรีพื้นเมือง
วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  วงดนตรีไทย
 วงดนตรีสากล
๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์
 การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง
ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ - จังหวะกับอารมณ์เพลง
และความดัง - เบาแตกต่างกัน
- ความดัง - เบากับอารมณ์เพลง
๖. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึก
- ความแตกต่างของอารมณ์เพลง
ในการฟังดนตรีแต่ละประเภท
๗. น้าเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเอง
 การน้าเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ
ชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่น  การประเมินคุณภาพของบทเพลง
ที่ท้าให้งานนั้นน่าชื่นชม
- คุณภาพด้านเนื้อหา
- คุณภาพด้านเสียง
๘. ใช้เกณฑ์ส้าหรับประเมินคุณภาพ
- คุณภาพด้านองค์ประกอบดนตรี
งานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง
๙. ใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องดนตรี
 การใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องดนตรีของตน
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ  บทบาทและอิทธิพลของดนตรี
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย
- บทบาทดนตรีในสังคม
- อิทธิพลของดนตรีในสังคม
๒. ระบุความหลากหลาย
 องค์ประกอบของดนตรี
ขององค์ประกอบดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรม
ในวัฒนธรรมต่างกัน
๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง  การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม
ที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์
 ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ
หรือความคิดของผู้ชม
 การพัฒนารูปแบบของการแสดง
 อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ชม
๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร
ในการแสดง
ในการแสดง
 ภาษาท่า และการตีบท
 ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์
 ระบ้าเบ็ดเตล็ด
 ร้าวงมาตรฐาน

ต้องรู้ ควรรู้















ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๑๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.1 2๒ ศ 3.1 ม.1/3 ๓. แสดงนาฏศิลป์และละคร
ในรูปแบบง่าย ๆ

2๓ ศ 3.1 ม.1/4 ๔. ใช้ทักษะการท้างานเป็นกลุ่ม
ในกระบวนการผลิตการแสดง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
- นาฏศิลป์ โขน ละคร
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน
- นาฏศิลป์นานาชาติ

 บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ
ในการจัดการแสดง
 การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจ
โดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้ชัดเจน

 หลักในการชมการแสดง

2๔ ศ 3.1 ม.1/5 ๕.ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่ก้าหนดให้
ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง
ที่ชม โดยเน้นเรื่องการใช้เสียง
การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว
2๕ ศ 3.2 ม.1/1 ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน
ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน
ละครไทย และละครพื้นบ้าน
ละครไทย และละครพื้นบ้าน
2๖ ศ 3.2 ม.1/2 ๒. บรรยายประเภทของละครไทย
 ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
ในแต่ละยุคสมัย
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด
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๑๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๒ 1 ศ ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้าน
รูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์
ที่เลือกมา
2 ศ ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์
ของศิลปิน
3 ศ ๑.๑ ม.๒/๓ ๓. วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
ในการสื่อความหมายและ
เรื่องราวต่าง ๆ
4 ศ ๑.๑ ม.๒/๔ ๔. สร้างเกณฑ์ในการประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์
5 ศ 1.1 ม.2/5 ๕. น้าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางาน
6 ศ ๑.๑ ม.๒/๖ ๖. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร
7 ศ ๑.๑ ม.๒/๗ ๗. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์
ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ
และน้าเสนอตัวอย่างประกอบ
8 ศ ๑.๒ ม.๒/๑ ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึง
งานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
9 ศ ๑.๒ ม.๒/๒ ๒. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย
โดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน
10 ศ ๑.๒ ม.๒/๓ ๓. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทย
และสากล
11 ศ 2.1 ม.2/1 ๑. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
12 ศ 2.1 ม.2/2 ๒.อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล
ที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
13 ศ 2.1 ม.2/3 ๓. ระบุปัจจัยส้าคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิด
ในงานทัศนศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้



 ความเหมือนและความแตกต่าง
ของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
 เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย
 การพัฒนาผลงานทัศนศิลป์และ
การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
- การจัดท้าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์





 การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร
 งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา



 ทัศนศิลป์และงานออกแบบในวัฒนธรรมไทย
และสากลในงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย







 องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรมต่าง ๆ
 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น
- โน้ตสากล (เครื่องหมายแปลงเสียง)
 ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง
- จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง
- การถ่ายทอดเรื่องราวความคิด
ในบทเพลง
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๒๐
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 14 ศ 2.1 ม.2/4 ๔. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว
และรวมวง
15 ศ 2.1 ม.2/5
16 ศ 2.1 ม.2/6

17 ศ 2.1 ม.2/7
18 ศ 2.2 ม.2/1
19 ศ 2.2 ม.2/2

20 ศ 3.1 ม.2/1

21 ศ 3.1 ม.2/2
22 ศ 3.1 ม.2/3

23 ศ 3.1 ม.2/4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี
- การร้องและบรรเลงเดี่ยว
- การร้องและบรรเลงเป็นวง
๕. บรรยายอารมณ์ของเพลง
 การบรรยายอารมณ์และความรู้สึก
และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
ในบทเพลง
๖. ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรี  การประเมินความสามารถทางดนตรี
ของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ
- ความถูกต้องในการบรรเลง
- ความแม่นย้าในการอ่านเครื่องหมาย
และสัญลักษณ์
- การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้อง
และบรรเลง
๗. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  อาชีพทางด้านดนตรี
ดนตรีและบทบาทของดนตรี
 บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ในธุรกิจบันเทิง
๑. บรรยายบทบาท และอิทธิพล
 ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
ของดนตรีในวัฒนธรรม
- บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
ของประเทศต่าง ๆ
- อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
๒. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม
 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ทางดนตรีในประเทศไทย
ที่มีต่อรูปแบบของดนตรี
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในประเทศไทย
กับงานดนตรี
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
กับงานดนตรี
๑. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ  ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง
กับการแสดง
- แสง สี เสียง
- ฉาก
- เครื่องแต่งกาย
- อุปกรณ์
๒. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้
 หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์
และการละคร
๓. วิเคราะห์การแสดงของตนเอง
 หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง
และผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือ
 วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง
ศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม
นาฏศิลป์ โขน และการละคร
๔. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
การแสดง

ต้องรู้ ควรรู้

















ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๒๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.2 24 ศ 3.1 ม.2/5 ๕. เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์  ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือการละคร
และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
25 ศ 3.2 ม.2/1 ๑. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ
 นาฏศิลป์พื้นเมือง
ของการแสดงนาฏศิลป์
- ความหมาย
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ
- ที่มา
- วัฒนธรรม
- ลักษณะเฉพาะ
26 ศ 3.2 ม.2/2 ๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์
 รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย
- นาฏศิลป์
ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่น
- นาฏศิลป์พื้นเมือง
ที่เคยนิยมกันในอดีต
- ละครไทย
- ละครพื้นบ้าน
27 ศ 3.2 ม.2/3 ๓. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรม
 การละครสมัยต่าง ๆ
ที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้






๑๗ ๑๐
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๒๒
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ 1 ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบ
2 ศ ๑.๑ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง
ให้มีคุณภาพ
3 ศ ๑.๑ ม.๓/๗ ๗. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
สื่อความหมายเป็นเรื่องราว
โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบ
4 ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการ
ของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์
5 ศ ๑.๑ ม.๓/๔ ๔. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์
อย่างน้อย ๓ ประเภท
6 ศ ๑.๑ ม.๓/๕ ๕. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ
ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการออกแบบ
7 ศ ๑.๑ ม.๓/๖ ๖. สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ
๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ
8 ศ ๑.๑ ม.๓/๘ ๘. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ
เนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์
ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน
9 ศ ๑.๑ ม.๓/๙ ๙. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ
โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
10 ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐ ๑๐. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
งานทัศนศิลป์และทักษะที่จ้าเป็น
ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
11 ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ ๑๑. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์
ที่ก้าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
และน้าไปจัดนิทรรศการ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 วิธีการใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ
ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

ต้องรู้ ควรรู้





 เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์

 ทักษะการสร้างงานทัศนศิลป์
 การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงาน
สื่อผสม



 การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ ๒ มิติ
และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ
 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า
ในงานทัศนศิลป์







 การใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย
สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย



 การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์



 การจัดนิทรรศการ
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๒๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.3 12 ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่า
ของวัฒนธรรม
13 ศ ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย
ของวัฒนธรรมไทยและสากล
14 ศ 2.1 ม.3/1 ๑. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้
ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น

15 ศ 2.1 ม.3/2
16 ศ 2.1 ม.3/3

17 ศ 2.1 ม.3/4

18 ศ 2.1 ม.3/5

19 ศ 2.1 ม.3/6

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
 งานทัศนศิลป์ตามวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย 
ของไทยและสากล


 การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ
- การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์
งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น
- เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
และศิลปะแขนงอื่น
๒. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง  เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้อง 
โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น
และบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง
การแสดงออก และคุณภาพเสียง
 อัตราจังหวะ ๒ และ ๔
๓. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ
๔
๔
 การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ
๒ และ ๔
๔
๔
๔. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
 การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์
องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์
บทเพลง
งานดนตรีของตนเอง
- การเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์
บทเพลง
- การเรียบเรียงท้านองเพลง
๕. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  การเปรียบเทียบความแตกต่าง

งานดนตรีของตนเองและผู้อื่น
ของบทเพลง
- ส้าเนียง
- อัตราจังหวะ
- รูปแบบบทเพลง
- การประสานเสียง
- เครื่องดนตรีที่บรรเลง
๖. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี  อิทธิพลของดนตรี
ที่มีต่อบุคคลและสังคม
- อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
- อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม
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๒๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.๓ 20 ศ 2.1 ม.3/7 ๗. น้าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี

 การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
ที่เหมาะสมโดยการบูรณาการ
- การเลือกวงดนตรี
กับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ
- การเลือกบทเพลง
- การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
- การเตรียมบุคลากร
- การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
- การจัดรายการแสดง
21 ศ 2.2 ม.3/1 ๑. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรี

 ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ
แต่ละยุคสมัย
 ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ
22 ศ 2.2 ม.3/2 ๒. อภิปรายลักษณะเด่นที่ท้าให้

 ปัจจัยที่ท้าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ
งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ
23 ศ 3.1 ม.3/1 ๑. ระบุโครงสร้างของบทละคร

 องค์ประกอบของบทละคร
โดยใช้ศัพท์ทางการละคร
- โครงเรื่อง
- ตัวละครและการวางลักษณะนิสัย
ของตัวละคร
- ความคิดหรือแก่นของเรื่อง
- บทสนทนา
24 ศ 3.1 ม.3/2 ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร  ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์

ที่เหมาะสม บรรยายเปรียบเทียบ
- ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
การแสดงอากัปกิริยาของผู้คน
- ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์
ในชีวิตประจ้าวันและในการแสดง  การประดิษฐ์ท่าร้าและท่าทาง
25 ศ 3.1 ม.3/4 ๔. มีทักษะในการแปลความ

ประกอบการแสดง
และการสื่อสารผ่านการแสดง
- ความหมาย
- ความเป็นมา
- ท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่าร้า
26 ศ 3.1 ม.3/3 ๓. มีทักษะในการใช้ความคิด

 รูปแบบการแสดง
ในการพัฒนารูปแบบการแสดง
- การแสดงเป็นหมู่
- การแสดงเดี่ยว
- การแสดงละคร
- การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
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๒๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๓ 27 ศ 3.1 ม.3/5 ๕. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์
ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้ความรู้
เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์

28 ศ 3.1 ม.3/6 ๖. ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาท
หน้าที่ต่าง ๆ

29 ศ 3.1 ม.3/7 ๗. น้าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง
ของการแสดงที่สามารถน้าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน
30 ศ 3.2 ม.3/1 ๑. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์
และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดง
นาฏศิลป์และละครที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ
31 ศ 3.2 ม.3/2 ๒. อธิบายความส้าคัญและบทบาท
ของนาฏศิลป์และการละคร
ในชีวิตประจ้าวัน
32 ศ 3.2 ม.3/3 ๓. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์
รวม ๓๒ ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 องค์ประกอบนาฏศิลป์
- จังหวะท้านอง
- การเคลื่อนไหว
- อารมณ์และความรู้สึก
- ภาษาท่า นาฎยศัพท์
- รูปแบบของการแสดง
- การแต่งกาย
 วิธีการเลือกการแสดง
- ประเภทของงาน
- ขั้นตอน
- ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง
 ละครกับชีวิต

ต้องรู้ ควรรู้






 การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์
และเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
นาฏศิลป์



 ความส้าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์
และการละครในชีวิตประจ้าวัน



 การอนุรักษ์นาฏศิลป์


๑๙ ๑๓
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๒๖
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ 1 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ๑. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบในการสื่อ
ความหมายในรูปแบบต่าง ๆ
2 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ ๒. บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหา
ของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์
ทางทัศนศิลป์
3 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๓ ๓. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออก
ทางทัศนศิลป์
4 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๔ ๔. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้น
ในการสร้างงานทัศนศิลป์
5 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๕ ๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้น
หลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์
6 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๖ ๖. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับ
โอกาสและสถานที่
7 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๗ ๗. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมาย
ของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหา
เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
8 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๘ ๘. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
9 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๙ ๙. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อน
พัฒนาการและความก้าวหน้า
ของตนเอง
10 ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๐ ๑๐. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล
โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ
สร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ
11 ศ ๑.๑ ม.๔ - ๖/๑๑ ๑๑. วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียน
หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน
12 ศ ๑.๒ ม.๔ - ๖/๑ ๑. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
งานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก
และรูปแบบตะวันตก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

ต้องรู้ ควรรู้



 ศัพท์ทางทัศนศิลป์
 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน
ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์



 เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการ
ในการสร้างงานทัศนศิลป์



 หลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี



 การออกแบบงานทัศนศิลป์



 จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้ 
วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหา
ในการสร้างงานทัศนศิลป์
 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ



 การจัดท้าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์



 การสร้างงานทัศนศิลป์จากแนวคิด
และวิธีการของศิลปิน




 การวาดภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน

 งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออก
และตะวันตก
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๒๗
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔-๖ 13 ศ ๑.๒ ม.๔ - ๖/๒ ๒. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
 งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง
ที่มีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับ
ของสังคม
14 ศ ๑.๒ ม.๔ - ๖/๓ ๓. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
 อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ทีม่ ีผลต่องานทัศนศิลป์
ที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม
15 ศ ๒.1 ม.4 -6/1 ๑. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง  การจัดวงดนตรี
และวงดนตรีแต่ละประเภท
- การใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ
- บทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ
16 ศ ๒.1 ม.4 - 6/2 ๒. จ้าแนกประเภทและรูปแบบ
 ประเภทของวงดนตรี
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล
- ประเภทของวงดนตรีไทย
- ประเภทของวงดนตรีสากล
17 ศ ๒.1 ม.4 - 6/3 ๓. อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรม  ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี
สร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน
ในแต่ละวัฒนธรรม
- ความเชื่อกับการสร้างสรรค์งานดนตรี
- ศาสนากับการสร้างสรรค์งานดนตรี
- วิถีชีวิตกับการสร้างสรรค์งานดนตรี
- เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์งานดนตรี
18 ศ ๒.1 ม.4 -6/4 ๔. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
ในอัตราจังหวะต่าง ๆ
- เครื่องหมายก้าหนดอัตราจังหวะ
- เครื่องหมายก้าหนดบันไดเสียง
 โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ ๒ ชั้น
และ ๓ ชั้น
19 ศ ๒.1 ม.4 -6/5 ๕. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและ  เทคนิค และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง
รวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออก ด้วยการร้องบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว
และคุณภาพของการแสดง
และรวมวง
20 ศ ๒.1 ม.4 - 6/6 ๖. สร้างเกณฑ์ส้าหรับประเมินคุณภาพ  เกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี
การประพันธ์และการเล่นดนตรี
- คุณภาพของผลงานทางดนตรี
ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
- คุณค่าของผลงานทางดนตรี
21 ศ ๒.1 ม.4 - 6/7 ๗. เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึก  การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก
ที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจาก
ของงานดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม
วัฒนธรรมต่างกัน

ต้องรู้ ควรรู้
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๒๘
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ม.๔-๖ 22 ศ ๒.1 ม.4 - 6/8 ๘. น้าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ  ดนตรีกับการผ่อนคลาย
 ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์
 ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์
 ดนตรีกับการบ้าบัดรักษา
 ดนตรีกับธุรกิจ
 ดนตรีกับการศึกษา

23 ศ 2.2 ม.4 - 6/1 ๑. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทย
 รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทย
และดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ
แต่ละยุคสมัย
 รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีสากล
แต่ละยุคสมัย

24 ศ 2.2 ม.4 - 6/2 ๒. วิเคราะห์สถานะทางสังคม
 ประวัติสังคีตกวี
ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ

25 ศ 2.2 ม.4 - 6/3 ๓. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี  ลักษณะเด่นของดนตรี
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ
ในแต่ละวัฒนธรรม
- เครื่องดนตรี
- วงดนตรี
- ภาษา เนื้อร้อง
- ส้าเนียง
- องค์ประกอบบทเพลง
26 ศ 2.2 ม.4 - 6/4 ๔. อธิบายบทบาทของดนตรี
 บทบาทดนตรีในการสะท้อนสังคม 
ในการสะท้อนแนวความคิด
- ค่านิยมของสังคมในผลงานดนตรี
และค่านิยมที่เปลี่ยนไป
- ความเชื่อของสังคมในงานดนตรี
ของคนในสังคม
27 ศ 2.2 ม.4 - 6/5 ๕. น้าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ  แนวทางและวิธีการในการส่งเสริม 
อนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ อนุรักษ์ดนตรีไทย

28 ศ 3.1 ม.4 - 6/1 ๑. มีทักษะในการแสดงหลากหลาย
 รูปแบบของการแสดง
รูปแบบ
- ระบ้า ร้า ฟ้อน โขน
- การแสดงพื้นเมืองภาคต่าง ๆ
- การละครไทย
- การละครสากล
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๒๙
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ 29 ศ 3.1 ม.4 - 6/2 ๒. สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบ
ที่ชื่นชอบ

30 ศ 3.1 ม.4 - 6/3 ๓. ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์
เป็นคู่และหมู่

31 ศ 3.1 ม.4 - 6/4 ๔. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์
และการละคร
32 ศ 3.1 ม.4 - 6/5 ๕. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์
และการละครที่ต้องการสื่อความหมาย
ในการแสดง
33 ศ 3.1 ม.4 - 6/6 ๖. บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพล
ของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง
ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่
ที่มีผลต่อการแสดง
34 ศ 3.1 ม.4 - 6/7 ๗. พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมิน
ในการประเมินการแสดง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ละครสร้างสรรค์
- ความเป็นมา
- องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์
- ละครพูด
 ละครโศกนาฏกรรม
 ละครสุขนาฏกรรม
 ละครแนวเหมือนจริง
 ละครแนวไม่เหมือนจริง

 การประดิษฐ์ท่าร้าที่เป็นคู่และหมู่
- ความหมาย
- ประวัติความเป็นมา
- ท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่าร้า
- เพลงที่ใช้
 หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์ 
 หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์
และละคร

 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์
และการละคร
- วิวัฒนาการ
- ความงามและคุณค่า

 เทคนิคการจัดการแสดง
- แสง สี เสียง
- ฉาก
- อุปกรณ์
- สถานที่
- เครื่องแต่งกาย
 การประเมินคุณภาพของการแสดง 
- คุณภาพด้านการแสดง
- คุณภาพองค์ประกอบการแสดง

 การสร้างสรรค์ผลงาน
- การจัดการแสดงในวันส้าคัญ
ของโรงเรียน

 การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ

35 ศ 3.1 ม.4 - 6/8 ๘. วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหว
ของผู้คนในชีวิตประจ้าวันและน้ามา
ประยุกต์ใช้ในการแสดง
36 ศ 3.2 ม.4 - 6/1 ๑. เปรียบเทียบการน้าการแสดง
ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ

37 ศ 3.2 ม.4 - 6/2 ๒. อภิปรายบทบาทของบุคคลส้าคัญ  บุคคลส้าคัญในวงการนาฏศิลป์
ในวงการนาฏศิลป์และการละคร
และการละครของไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
ของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
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๓๐
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔-๖ 38 ศ 3.2 ม.4 - 6/3 ๓. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์  วิวัฒนาการของนาฏศิลป์
และการละครไทย ตั้งแต่อดีต
และการละครไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
จนถึงปัจจุบัน
39 ศ 3.2 ม.4 - 6/4 ๔. น้าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นาฏศิลป์ไทย
รวม ๓๙ ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๒๗9 ตัวชี้วัด

ต้องรู้ ควรรู้
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