
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                                                                                       
สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื ่นชม และประยุกต์               
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื ่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 
รายวิชาพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ศ 11101 ศิลปะ         จำนวน 80 ชั่วโมง 
ศ 12101 ศิลปะ         จำนวน 80 ชั่วโมง 
ศ 13101 ศิลปะ         จำนวน 80 ชั่วโมง 
ศ 14101 ศิลปะ         จำนวน 80 ชั่วโมง 
ศ 15101 ศิลปะ         จำนวน 80 ชั่วโมง 
ศ 16101 ศิลปะ         จำนวน 80 ชั่วโมง 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ศ 21101 ศิลปะ(ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ศ 21102 ศิลปะ(ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ศ 22101 ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ศ 22102 ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ศ 23101 ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)   1.0 หน่วยกิต     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ศ 23102 ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)   1.0 หน่วยกิต     จำนวน 40 ชั่วโมง 
ศ 31101 ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 1)   0.5 หน่วยกิต     จำนวน 20 ชั่วโมง 
ศ 31102 ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต     จำนวน 20 ชั่วโมง 
ศ 32101 ศิลปะ(ภาคเรียนที่ 1)   0.5 หน่วยกิต     จำนวน 20 ชั่วโมง 
ศ 32102 ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต     จำนวน 20 ชั่วโมง 
ศ 33101 ศิลปะ(ภาคเรียนที่ 1)   0.5 หน่วยกิต     จำนวน 20 ชั่วโมง 
ศ 33102 ศิลปะ (ภาคเรียนที่ 2)   0.5 หน่วยกิต     จำนวน 20 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                                   เวลา    8๐    ชั่วโมง     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ   ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง   เกี่ยวกับรูปร่าง  
ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลอง
ใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
สิ่งต่าง ๆ สามารถก่อกำเนิดเสียง ที่แตกต่างกัน  ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า- เร็ว   ของจังหวะ บท
กลอน ร้องเพลงง่าย ๆ มีส่วนร่วมใน กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนานความเกี ่ยวข้องของเพลงที ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เพลงในท้องถิ่น สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น เครื่องดนตรีจากพืชและสัตว์ในหมู่บ้าน การ
เคลื่อนไหวท่าทางง่าย ๆ  เพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด สิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง เล่น
การละเลน่ของเด็กไทย 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติ และ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน มีพ้ืนฐานในการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆ  วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเองงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  สิ่งต่าง ๆ   สามารถก่อกำเนิดเสียง ที่แตกต่างกัน  
ลักษณะของเสียงดัง-เบา และความช้า-เร็ว  ของจังหวะ บทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ  มีส่วนร่วมใน  กิจกรรม
ดนตรีอย่างสนุกสนานความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพลงในท้องถิ่นเครื่องดนตรีจากพืชและ
สัตว์ในหมู่บ้าน  สิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น  การเคลื่อนไหว  ท่าทางง่าย ๆ   เพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด  
สิ ่งที ่ตนเองชอบ จากการดูหรือร่วมการแสดง  เล่นการละเล่นของเด็กไทย  รักและมุ ่งมั่นในการทำงาน   
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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    
 
รวม  ๖  มาตรฐาน  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                                  เวลา    8๐    ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก  เคาะ  

ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆ  ที่มีในหมู่บ้าน  งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ 
โดยใช้ทัศนธาตุ ที่เน้นเส้น รูปร่าง   การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ   ภาพปะติดโดยการตัด
หรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเอง และเพื่อนบ้านรวมถึงเนื้อหาเรื่องราวเป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว  ความสำคัญของงาน
ทัศนศิลป์  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและ
วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้   แหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ,  ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี   
เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัยความหมายและ
ความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คำง่าย ๆ  เข้า
ร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่   ที่สะท้อนอารมณ์   ของตนเองอย่าง
อิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการรำ  เพื่อสื่อความหมาย     แทนคำพูด   แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่าง
สร้างสรรค ์ มีมารยาทในการชมการแสดง   เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้าน
กับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ ในการละเล่นพ้ืนบ้าน 

รู้  เขา้ใจ เห็นคุณค่า   ชื่นชม  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุที่
อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง   ปั้นสัตว์ชนิดต่างๆที่มีในหมู่บา้น  
งานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง    การใช้วัสดุ อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ    
ภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  วาดภาพเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  และเพื่อนบ้าน  รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว  เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง
เคลื่อนไหว   ความสำคัญของงานทัศนศิลป์  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้   แหล่งกำเนิด ของเสียงที่ได้ยินคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ , 
ดัง-เบา, ยาว-สั้น ของดนตรี   เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงง่าย ๆ ที่
เหมาะสมกับวัยความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน  ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีใน
เพลงท้องถิ่น โดยใช้คำง่าย ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น  เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ที่
สะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระเลียนแบบท่าทางสัตว์ในการรำ  เพื่อสื่อความหมาย แทนคำพูด แสดง
ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการชมการแสดง  เล่นการละเล่นพื้นบ้าน เชื่อมโยงสิ่งที่
พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย สิ่งที่ชื ่นชอบและภาคภูมิใจ ใน
การละเล่นพื้นบ้าน   รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
 
 
 



 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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      
 
รวม    ๖    มาตรฐาน  ๒๕   ตัวชี้วัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                                  เวลา    8๐    ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
    บรรยาย  อภิปราย  บอก  มีทักษะ  สร้าง  วาดภาพ  ระบุ   ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก 
เปรียบเทียบ  เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  โดยเน้นเรื ่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพ้ืนผิว วาดภาพ ระบายสีสิ ่งของรอบตัว การวาดภาพ
ประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้านและตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว   การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรค์  งานปั้น  ทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และ
พ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์  สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  ภาพตามทัศนธาตุ  ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  ลักษณะรูปร่าง รูปทรง 
ในงาน การออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้ องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ  อารมณ์ของเพลงที่ฟัง 
เสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาส ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของ
คนในท้องถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั้น ๆ  ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม  กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย   ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่นสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์  ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน เมื่อชมงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื ่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว วาดภาพ ระบายสีสิ ่งของรอบตัว การวาดภาพ
ประเพณีวัฒนธรรมในหมู่บ้านและตำบลและวาดภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานปั้น  ทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และ
พ้ืนผิวเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง ภาพตามทัศนธาตุ ที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ ลักษณะรูปร่าง รูปทรง ใน
งานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
สร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน รูปภาพหรือ
สัญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะ บทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ดนตรีง่าย ๆ อารมณ์ของเพลงที่ฟัง  
เสียงดนตรี  เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
ลักษณะเด่นและ เอกลักษณ์ ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของ
คนในท้องถิ่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆในสถานการณ์สั้น ๆ ท่าทางประกอบเพลง ตามรูปแบบนาฏศิลป์ 
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน  การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่นสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดง
นาฏศิลป์  ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์รักและมุ่งม่ันในการทำงาน  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด 



 
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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         
 
รวม  ๖  มาตรฐาน      ๒๙   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                   เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ  แสดง จำแนก เปรียบเทียบ  

เคาะ  ร้องเพลง เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ อิทธิพล
ของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม 
และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น  สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะ ความ
ลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ  วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ   ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรม ใน
ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอ   งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ประโยคเพลงอย่างง่าย 
ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง ทิศทางการเคลื่อนที่   ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบ จังหวะ
และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง โน้ตดนตรีไทยและสากล  ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี  สามารถใช้ในการสื่อเรื ่องราว  แหล่ง ที่มาและ
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ที ่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ ่น   ความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมทางดนตรี  ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์  แสดง
การเคลื่อนไหว ในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดย
เน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่าง
ง่าย ๆ การแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท้องถิ่น  ความสำคัญของการ
แสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ ทัศนธาตุ ของสิ่งต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง มีทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพและงานวาดภาพระบายสี ลักษณะของภาพโดยเน้น
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น 
ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ   ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น 
วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์ใน  เหตุการณ์ และงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรม ในท้องถิ่น  และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอ  งานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ 
ประโยคเพลงอย่างง่าย  ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง  ทิศทางการเคลื่อนที่  ขึ้น – ลง ง่าย ๆ ของ
ทำนอง รูปแบบ จังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง  โน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้
ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัยดนตรี สามารถใช้ในการสื่อ
เรื่องราว  แหล่ง ที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น เพลงกล่อมเด็ก   
ความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อ 
 



 
ความหมายและอารมณ์ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทาง  การละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว   
เลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ตามรูปแบบของนาฏศิลป์ แสดง การเคลื่อนไหว   ในจังหวะต่าง ๆ ตาม
ความคิดของตน   แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ สิ่งที่ชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะ
เด่นของตัวละคร ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ  การแสดงนาฏศิลป์กับการ
แสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น  การแสดงของท้องถิ่น  ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและ
การแสดงนาฏศิลป์  เหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ รักและมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถ
นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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      
 
รวม  ๖    มาตรฐาน   ๒๙   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                  เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
        บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ  สร้าง วาดภาพ ระบุ ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดง จำแนก เปรียบเทียบ  
เคาะ  ร้องเพลง  เกี่ยวกับเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ  ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน  เทคนิคของแสงเงา 
น้ำหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอำเภอและ
จังหวัด   งานปั้นจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัด
วางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์
ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคน  
ในสังคม  เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  ลักษณะของ
เสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับเสียง เครื่อง
ดนตรีทำจังหวะและทำนอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  ประโยคเพลง
แบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณี
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ   คุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  ท่าทางประกอบ
เพลงหรือเรื ่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อ
ความหมาย การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ที่สะท้อน
ถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

รู้  เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์  ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน  เทคนิคของ
แสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี การวาดภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมในอำเภอ
และจังหวัด งานปั้นจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการ
จัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงาน
ทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อ
ชีวิตของคนในสังคม เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ  งาน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น องค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์  
ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ โน้ตดนตรีไทยและสากล  ๕ ระดับ
เสียง เครื่องดนตรีทำจังหวะและทำนอง   เพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย  
ประโยคเพลงแบบถามตอบใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ คุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบนาฏศิลป์  
ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏย
ศัพท์ในการสื่อความหมาย การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ประโยชน์ที่
ได้รับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น  แสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีรักและมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด 



 
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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      
 
รวม   ๖   มาตรฐาน    ๒๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                   เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำอธิบายรายวิชา 
บรรยาย อภิปราย บอก มีทักษะ สร้าง อ่าน เขียน วาดภาพ ระบุ  ท่อง เล่า เลียนแบบ แสดงจำแนก 

เปรียบเทียบ เคาะ ร้องเพลง เกี่ยวกับ สีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม ในการถ่ายทอด
ความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 
๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพ่ิมและลด ปั้นแผนผังของ
โรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความ
สมดุล วาดภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัด ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม  เกี่ยวกับ
อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต  
ประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  โน้ตไทย และโน้ตสากล
ทำนองง่าย ๆ  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ ความรู้สึกที่มี
ต่อดนตรี  ทำนอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง  เรื ่องราวของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร์  ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น การเคลื่อนไหวและ
การแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ แสดงนาฏศิลป์และ
การละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์  การแสดงความ
คิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวันสิ่งที่มี
ความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์
และละคร 

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม เกี่ยวกับสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ สีคู่ตรงข้าม  ในการ
ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  งานทัศนศิลป์
จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักงานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด ปั้น
แผนผังของโรงเรียน งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่างใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน 
และความสมดุล   วาดภาพสถาปัตยกรรมที่มีในจังหวัด  ทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง  และภาพประกอบ 
เพื่อถ่ายทอดความคิด  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและ
สังคม  เกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล   เพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และ
ศัพท์สังคีต  ประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  โน้ตไทย 
และโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ  ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสดที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ 
ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี ทำนอง จังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง เรื่องราวของดนตรี
ไทยในประวัติศาสตร์ ดนตรีที ่มาจากยุคสมัยที ่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ ่น การ
เคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์  เครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการ 
แสดงนาฏศิลป์และการละคร อย่างง่าย ๆ ความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่าง
สร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการ 



 
ละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวันสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร รักและมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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    
 
รวม   ๖  มาตรฐาน   ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ21101    ศิลปะ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40 ชั่วโมง          จำนาน 1 หน่วยกิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษา ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม  ความเป็นเอกภาพ 
ความกลมกลืน และความสมดุล หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงาน
ปั้นหรืองานสื่อผสม การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก การประเมินงานทัศนศิลป์ ลักษณะ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ ่น งานทัศนศิลป์ภาคต่างๆความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลง
จากวัฒนธรรมต่างๆ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง   ความแตกต่างของอารมณ์เพลง การนำเสนอบทเพลง 
การประเมินคุณภาพของบทเพลง บทบาทและอิทธิพลของดนตรี องค์ประกอบของดนตรีแต่ละวัฒนธรรม 
อิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละคร รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทและหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแสดง หลักการชมการแสดง 
ประเภทของละครไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้น
ข้อมูลและ การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม (เขียนสอดคล้องกับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,  
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2     
 
รวมทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ21102    ศิลปะ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2         เวลา  40 ชั่วโมง          จำนาน 1 หน่วยกิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม  ความเป็นเอกภาพ 
ความกลมกลืน และความสมดุล หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงาน
ปั้นหรืองานสื่อผสม การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก การประเมินงานทัศนศิลป์ ลักษณะ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ ่น งานทัศนศิลป์ภาคต่างๆความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลง
จากวัฒนธรรมต่างๆ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี  ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  ความแตกต่างของอารมณ์เพลง การนำเสนอบทเพลง การ
ประเมินคุณภาพของบทเพลง บทบาทและอิทธิพลของดนตรี องค์ประกอบของดนตรีแต่ละวัฒนธรรม อิทธิพล
ของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร 
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ บทบาทและหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแสดง หลักการชมการแสดง ประเภท
ของละครไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้น
ข้อมูลและ การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม(เขียนสอดคล้องกับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,  
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2 
 
รวมทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ22101    ศิลปะ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40 ชั่วโมง          จำนาน 1 หน่วยกิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย การประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา   วัฒนธรรมที่
สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน  งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย  การออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ต
สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี  เทคนิคการร้องและ
บรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง 
งานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรี ในธุรกิจบันเทิง   ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย หลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  การ
วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร  ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ นาฏศิลป์พื้นเมือง รูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  การสืบเสาะหาความรู้ 
การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม(เขียนสอดคล้องกับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7,ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
 
รวมทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ22102    ศิลปะ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2         เวลา  40 ชั่วโมง          จำนาน 1 หน่วยกิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย การประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา   วัฒนธรรมที่
สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน  งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย  การออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ต
สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี   เทคนิคการร้องและ
บรรเลงดนตรี การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง 
งานอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรี ในธุรกิจบันเทิง   ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย หลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง  การ
วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และการละคร  ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือการละครกับสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ นาฏศิลป์พื้นเมือง รูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  การสืบเสาะหาความรู้ 
การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม(เขียนสอดคล้องกับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7,ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
 
รวมทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ23101    ศิลปะ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1         เวลา  40 ชั่วโมง          จำนาน 1 หน่วยกิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา                                                
 ศึกษา ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เทคนิค  วิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานทัศนศิลป์  การใช้ทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงานสื่อผสม  การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  2  
มิติ และ  3  มิติ เพื ่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ การใช้เทคนิค   วิธีการที่
หลากหลายสร้างงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย  การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์  การจัดนิทรรศการ งาน
ทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรม
ไทยและสากล  เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน เทคนิคและการแสดงออกในการ
ขับร้อง และบรรเลงดนตรีเดี ่ยวและรวมวง แต่งเพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ  การเลือกใช้องค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์บทเพลง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน  อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
บุคคลและสังคม นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่ม
ศิลปะ วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย  ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ องค์ประกอบของบท
ละคร ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ รูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง 
องค์ประกอบนาฏศิลป์ วิธีการเลือกการแสดง ละครกับชีวิต การออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่อง
แต่งกาย เพ่ือแสดงนาฏศิลป์ ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน การอนุรักษ์
นาฏศิลป์ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  การสืบเสาะหาความรู้ 
การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม(เขียนสอดคล้องกับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11,  
ศ 1.2   ม.1/1, ม.1/2,   
ศ 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7, 
ศ 2.2   ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7,  
ศ 3.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, 
 
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ23102    ศิลปะ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2         เวลา  40 ชั่วโมง          จำนาน 1 หน่วยกิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา      
 ศึกษา ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เทคนิค  วิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานทัศนศิลป์  การใช้ทัศนธาตุ  และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงานสื่อผสม  การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  2  
มิติ และ  3  มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ การประยุกต์ใช้     ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ การใช้เทคนิค   วิธีการที่
หลากหลายสร้างงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย  การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์  การจัดนิทรรศการ งาน
ทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม  ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรม
ไทยและสากล  เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน เทคนิคและการแสดงออกในการ
ขับร้อง และบรรเลงดนตรีเดี ่ยวและรวมวง แต่งเพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ  การเลือกใช้องค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์บทเพลง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน  อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อ
บุคคลและสังคม นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่ม
ศิลปะ วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย  ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ องค์ประกอบของบท
ละคร ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ รูปแบบการแสดง การประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง 
องค์ประกอบนาฏศิลป์ วิธีการเลือกการแสดง ละครกับชีวิต การออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่อง
แต่งกาย เพ่ือแสดงนาฏศิลป์ ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจำวัน การอนุรักษ์
นาฏศิลป์ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  การสืบเสาะหาความรู้ 
การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด คว ามเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม(เขียนสอดคล้องกับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11,  
ศ 1.2   ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7, 
ศ 2.2   ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7,  
ศ 3.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,     
 
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ31101    ศิลปะ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ ศัพท์
ทางทัศนศิลป์  เลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ จัดทำแฟ้มสะสม
งานทัศนศิลป์ ว ิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะว ันออกและรูปแบบตะว ันตก   
เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทย
และสากล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัย
ต่างๆ วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร เทคนิคการจัดการแสดง รูปแบบของการแสดง 
วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  ร้อง
เพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
สร้างสรรค์ละครสั้น 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน   รักชาติศาสน์กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (เขียนสอดคล้อง
กับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11,  
ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7,ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,    
 
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ31102    ศิลปะ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาเพ่ือ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์จากแนวคิดและวิธีการของศิลปิน งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มี
ชื่อเสียง ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการ
ประพันธ์และการเล่นดนตรี การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม  ประวัติสังคีต
กวี  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร การประเมินคุณภาพของการแสดง สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ  ร้องเพลง หรือเล่น
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง   การประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่
และหมู ่

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน   รักชาติศาสน์กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  (เขียนสอดคล้อง
กับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, 
ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7,ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,     
 
รวมทั้งหมด  32 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ32101    ศิลปะ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบ 
และการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  ตามบริบทของประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรม   รูปแบบยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการหลักการออกแบบ    วัสดุอุปกรณ์ทางทัศนศิลป์ 
ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์  หลักการผสมวงดนตรีไทย  หลักการฟังความไพเราะของบทเพลง  
หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมหรือบทละคร   หลักความงาม การแสดงพื้นบ้าน  นาฏศิลป์พื้นเมือง  
ระบุงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงและวิพากย์ วิจารณ์งานทัศศิลป์อย่างสร้างสรรค์  สามารถสื่อสาร ตัดสินใจนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  พัฒนาลักษณะนิสัย 

การประยุกต์ใช้สื ่อ วัสดุอุปกรณ์  การรับรู ้สุนทรียภาพจากธรรมชาติศิลปะและสิ ่งแวดล้อม  
การแสดงออกโดยใช้หลักของศิลปะ  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  ใช้ทักษะชีวิต   การใช้เทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน   รักชาติศาสน์กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (เขียนสอดคล้อง
กับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11,  
ศ 1.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7,ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,     
 
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ32102    ศิลปะ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์  และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์    เทคนิคและเนื้อหา  
เพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และประเมินวิจารณ์งาน  โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ โดย
ใช้หลักในการวิจารณ์ศิลปะ การเชื่อมโยงความรู้ทางทัศนศิลป์กับการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจำวัน เพื่อ
เห็นคุณค่าของศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การสืบทอดการทำงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การนำความรู้ด้านนาฏศิลป์และการละครมาเชื่อมโยงกับชีวิตและสังคม  
เพ่ือเห็นคุณค่าการสืบทอดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  ใช้ทักษะชีวิต   การใช้เทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน   รักชาติศาสน์กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  (เขียนสอดคล้อง
กับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11,  
ศ 1.2   ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7,ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,   
 
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ33101    ศิลปะ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์  กลุ่มงานดนตรี  กลุ่มงานนาฏศิลป์  เพื่อสะท้อนพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของตนเอง  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์   งานดนตรี  งานนาฏศิลป์    ทั ้งไทยและสากล    
โดยศึกษาจากแนวคิด  และวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ 
 สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ มาประเมินคุณค่าและเชื ่อมโยงความหมายกับชีวิตและสังคม   
สามารถสร ้างสรรค ์งานและปฏิบ ัต ิ เคร ื ่องดนตร ี   นาฏศิลป ์  โดยนำหลักการไปใช ้ก ับว ิชาอ ื ่น ๆ  
และชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่า 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  ใช้ทักษะชีวิต   การใช้เทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน   รักชาติศาสน์กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  (เขียนสอดคล้อง
กับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ศ 1.2  
           ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7,ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,     
 
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ33102    ศิลปะ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  20 ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการวาดภาพ  ระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน  และอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับดนตรีไทย ดนตรีสากล วิวัฒนาการของนาฎศิลป์และการ
ละครไทย สากล ในบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม และแสดงความรู้สึกรับรู้คุณค่าทางดนตรี 
ทางนาฎศิลป์ รักและภาคภูมิใจที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การสืบทอดงานที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด วิเคราะห์  ใช้ทักษะชีวิต   การใช้เทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน   รักชาติศาสน์กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  (เขียนสอดคล้อง
กับคุณลักษณะฯ 8 ข้อ) 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ศ 1.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11,  
ศ 1.2   ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม1/6, ม.1/7,ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2,  
ศ 3/1    
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ศ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,     
 
รวมทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 


