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คำนำ 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ใหเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวที
ระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) กลุมสาระศิลปะโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) ไดรวมจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – ๖  และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงโครงสรางของหลักสูตรน้ีทางกลุมสาระศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) 
ไดดำเนินการใชจนครบตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา ๒๕58 และในป
การศึกษา 2565 กลุมสาระศิลปะ และสถานศึกษาไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
ตอบริบท ทั้งในระทองถ่ิน ดับสังคมไทย และสังคมโลก รวมทั้งเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนตาง  ๆ
อันจะนำพาใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการกาวสูการมีชีวิตท่ีดีในอนาคตตอไป     
 ขอขอบพระคุณในความรวมมือจากคณะครูทุกทาน  คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิที่ใหความอนุเคราะห ช้ีแนะ  อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตรตอไปใหไดฉบับ
สมบูรณ  ทางกลุมสาระศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) หวังเปนอยางยิ่งวา  คณะครูทุกทานจะนำ
หลักสูตรกลุมสาระศิลปะ นี้ไปใชใหไดผลตามเจตนารมณของหลักสูตร  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
 
 
 
 
 

                                                                คณะผูจัดทำ 
                                                                  กลุมสาระศิลปะ 

                                                                   โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) 
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ความนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ใหเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ  ในการแขงขันใน
เวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พรอมกันนี ้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุงเนนการกระจายอำนาจทางการศึกษาใหทองถ่ินและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถิ่น (สำนักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๔๒) 

และจากการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรที่ผานมา พบวาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕51 ที่ผานมามีจุดที่ตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของหลักสูตรข้ัน
พ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีตองพัฒนาปรับปรุงตามสถานการณของสังคม เศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงตางท่ี
เกิดข้ึน นอกจากน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑1 ( พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕59)              ใน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เปนการนำภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันใน
ประเทศใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให
มีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม 
รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกัน ยังจำเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

จากขอคนพบ ขอมูลตาง ๆ นำไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ป 2559 เพื่อใหมีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และกระบวนการนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยได
มีการกำหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรู
และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพ่ือใชเปนทิศทางในการใชหลักสูตร ในการเรียนการสอนแตละระดับ  นอกจากนั้นได
กำหนดโครงสรางเวลาเรียนข้ันต่ำของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละช้ันปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปด
โอกาสใหสถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน ตามสาระและหลักสูตรเพ่ิมเติมตาง  ๆอีก
ทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดง
หลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนำไปปฏิบัติ 

การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝาย ท่ี
เก่ียวของท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทำงานอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกำหนดไว 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 
ทำไมตองเรียนศิลปะ 
                กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
จินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  กิจกรรม
ทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนำไปสูการพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเอง อันเปนพ้ืนฐาน ในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได  
 
เรียนรูอะไรในศิลปะ 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิด
ความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตาง  ๆประกอบดวย
สาระสำคัญ คือ 

 ทัศนศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนำเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนใน
การสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห  วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป  เขาใจความสัมพันธ
ระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เห็นคุณคางานศิลปะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน   

 ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ทางดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล รองเพลง และเลนดนตรีในรูปแบบตาง  ๆแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเสียงดนตรี  แสดงความรูสึกท่ีมีตอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณี
วัฒนธรรม  และเหตุการณในประวัติศาสตร   

 นาฏศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป  แสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค  
ใชศัพทเบ้ืองตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยาง
อิสระ สรางสรรคการเคล่ือนไหวในรูปแบบตาง  ๆประยุกตใชนาฏศิลปในชีวิตประจำวัน  เขาใจความสัมพันธ
ระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย และสากล  
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ  
 วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  
 ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๑.๒   เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน 
 ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี 

ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒   เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี 
  ท่ี เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 
สาระที่ ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
 นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
 ของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
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คุณภาพผูเรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 รูและเขาใจเก่ียวกับรูปราง รูปทรง และจำแนกทัศนธาตุของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอม
และงานทัศนศิลป มีทักษะพ้ืนฐานการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานวาดภาพระบายสี โดยใชเสน รูปราง 
รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปน งานโครงสรางเคล่ือนไหวอยางงาย  ๆถายทอดความคิด ความรูสึก
จากเร่ืองราว เหตุการณ ชีวิตจริง สรางงานทัศนศิลปตามท่ีตนช่ืนชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการ
ปรับปรุงงานของตนเอง 

  รูและเขาใจความสำคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจำวัน ท่ีมาของงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

 รูและเขาใจแหลงกำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหนาท่ี ความหมาย ความสำคัญของบท
เพลงใกลตัวท่ีไดยิน สามารถทองบทกลอน รองเพลง เคาะจังหวะ เคล่ือนไหวรางกายใหสอดคลองกับบทเพลง 
อาน เขียน และใชสัญลักษณแทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับดนตรี เสียงขับรองของ
ตนเอง มีสวนรวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจำวัน 

  รูและเขาใจเอกลักษณของดนตรีในทองถ่ิน มีความช่ืนชอบ เห็นความสำคัญและประโยชนของ
ดนตรีตอการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 

  สรางสรรคการเคล่ือนไหวในรูปแบบตาง  ๆสามารถแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป  มีมารยาทในการชมการแสดง  รูหนาท่ีของผูแสดงและผูชม รูประโยชนของการแสดง
นาฏศิลปในชีวิตประจำวัน เขารวมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 

  รูและเขาใจการละเลนของเด็กไทยและนาฏศิลปทองถ่ิน ช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเลน
พ้ืนบาน สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับการดำรงชีวิตของคนไทย บอกลักษณะเดนและ
เอกลักษณของนาฏศิลปไทยตลอดจนความสำคัญของการแสดงนาฏศิลปไทยได 
 
 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

  รูและเขาใจการใชทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ
อุปกรณ ถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก สามารถใชหลักการจัดขนาด สัดสวนความสมดุล น้ำหนัก แสง
เงา ตลอดจนการใชสีคูตรงขามท่ีเหมาะสมในการสรางงานทัศนศิลป ๒ มิติ ๓ มิติ เชน งานส่ือผสม งานวาด
ภาพระบายสี งานปน งานพิมพภาพ รวมท้ังสามารถสรางแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือถายทอด
ความคิดจินตนาการเปนเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณตาง  ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
งานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีแตกตางกัน เขาใจปญหาในการจัดองคประกอบศิลป 
หลักการลดและเพ่ิมในงานปน การส่ือความหมายในงานทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน 
ตลอดจน รูและเขาใจคุณคาของงานทัศนศิลปท่ีมีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

 รูและเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเช่ือ ความศรัทธา 
ในศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
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 รูและเขาใจเก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงรอง เคร่ืองดนตรี และบทบาทหนาท่ี  รูถึงการเคล่ือนท่ีข้ึน 
ลง ของทำนองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพทสังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณของบทเพลงท่ีฟง 
รองและบรรเลงเคร่ืองดนตรี ดนสดอยางงาย ใชและเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีอยางถูกวิธี อาน เขียนโนตไทยและ
สากลในรูปแบบตาง  ๆรูลักษณะของผูท่ีจะเลนดนตรีไดดี แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบดนตรี 
ถายทอดความรูสึกของบทเพลงท่ีฟง สามารถใชดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลปและ การเลาเร่ือง 

 รูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมตาง  ๆ
เร่ืองราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคาดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตางกัน เห็น
ความสำคัญในการอนุรักษ 

 รูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลป สามารถแสดงภาษาทา นาฏยศัพทพ้ืนฐาน สรางสรรคการ
เคล่ือนไหวและการแสดงนาฏศิลป และการละครงาย  ๆถายทอดลีลาหรืออารมณ และสามารถออกแบบ
เคร่ืองแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงาย  ๆเขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับส่ิง
ท่ีประสบในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองาน
นาฏศิลป 

 รูและเขาใจความสัมพันธและประโยชนของนาฏศิลปและการละคร สามารถเปรียบเทียบการ
แสดงประเภทตาง  ๆของไทยในแตละทองถ่ิน และส่ิงท่ีการแสดงสะทอนวัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณคาการ
รักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

 รูและเขาใจเร่ืองทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายในการสรางงาน
ทัศนศิลป ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพ่ือส่ือความหมายและเร่ืองราวตาง  ๆไดอยางมีคุณภาพ วิเคราะหรูปแบบเน้ือหา
และประเมินคุณคางานทัศนศิลปของตนเองและผูอ่ืน สามารถเลือกงานทัศนศิลปโดยใชเกณฑท่ีกำหนดข้ึน
อยางเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ กราฟกในการนำเสนอขอมูลและมีความรู ทักษะท่ีจำเปน
ดานอาชีพท่ีเก่ียวของกันกับงานทัศนศิลป 

 รูและเขาใจการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลปของชาติและทองถ่ินแตละยุคสมัย 
เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลปท่ีมาจากยุคสมัยและ
วัฒนธรรมตาง  ๆ 

 รูและเขาใจถึงความแตกตางทางดานเสียง องคประกอบ อารมณ ความรูสึกของบทเพลงจาก
วัฒนธรรมตาง  ๆมีทักษะในการรอง บรรเลงเคร่ืองดนตรี ท้ังเด่ียวและเปนวงโดยเนนเทคนิคการรองบรรเลง
อยางมีคุณภาพ มีทักษะในการสรางสรรคบทเพลงอยางงาย อานเขียนโนต ในบันไดเสียงท่ีมีเคร่ืองหมาย แปลง
เสียงเบ้ืองตนได รูและเขาใจถึงปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบของผลงานทางดนตรี องคประกอบของผลงานดาน
ดนตรีกับศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณความรูสึกท่ีมีตอบทเพลง สามารถนำเสนอบท
เพลงท่ีช่ืนชอบไดอยางมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รูถึงอาชีพตาง 
 ๆท่ีเก่ียวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เขาใจถึงอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอบุคคลและสังคม 

 รูและเขาใจท่ีมา ความสัมพันธ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแตละวัฒนธรรมในยุคสมัยตาง  ๆ
วิเคราะหปจจัยท่ีทำใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ 
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 รูและเขาใจการใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแปลความและส่ือสารผานการแสดง 
รวมท้ังพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใชเกณฑงาย  ๆในการพิจารณาคุณภาพ การแสดง วิจารณ
เปรียบเทียบงานนาฏศิลป โดยใชความรูเร่ืององคประกอบทางนาฏศิลป รวมจัดการแสดง  นำแนวคิดของการ
แสดงไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 

 รูและเขาใจประเภทละครไทยในแตละยุคสมัย ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลปไทย 
นาฏศิลปพ้ืนบาน ละครไทย และละครพ้ืนบาน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจาก
วัฒนธรรมตาง  ๆรวมท้ังสามารถออกแบบและสรางสรรคอุปกรณ เคร่ืองแตงกายในการแสดงนาฏศิลปและ
ละคร มีความเขาใจ ความสำคัญ บทบาทของนาฏศิลปและละครในชีวิตประจำวัน 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  

ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังน้ี 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตาง  ๆการเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆท่ีเผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง  ๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 
 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง  ๆไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง  การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม      
การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง  ๆและ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู  การส่ือสาร การทำงาน  
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน้ี 

๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
๒.  ซ่ือสัตยสุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝเรียนรู 
๕. อยูอยางพอเพียง 
๖.  มุงม่ันในการทำงาน 
๗.  รักความเปนไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 
 
ปรัชญาของสถานศึกษา คือ “คุณธรรม นำความรู มุงสูภาษา พัฒนาสังคม นิยมไทย” 
 
คำขวัญของสถานศึกษา คือ “เรียนดี กีฬาเดน เนนวินัย น้ำใจงาม” 
 

วิสัยทัศน  
วิสัยทัศน 
“ผูเรียนมีคุณภาพตามศักยภาพ จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง บริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ รวมมือกับชุมชนอยางสรางสรรค” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศรอบดาน สูการเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
3. สงเสริมดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ในการจัดการเรียนรู 
4. สงเสริมการจัดการศึกษาไดมาตรฐานตอผูเรียนและพัฒนาทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
5. สงเสริมความเทาเทียมในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
6. สงเสริมบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ และมีคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในการพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การประกันคุณภาพภายใน 
แนวทางพัฒนาท่ี 1 กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและกระบวนการประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพของ ผูเรียน 
แนวทางพัฒนาท่ี 1 ปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 
แนวทางพัฒนาท่ี 2 การศึกษานอกสถานท่ี 
แนวทางพัฒนาท่ี 3 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แนวทางพัฒนาท่ี 4 การสงเสริมดานภาษา 
แนวทางพัฒนาท่ี 5 การนำเสนอผลงานดานวิชาการ 
แนวทางพัฒนาท่ี 6 สงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
แนวทางพัฒนาท่ี 7 สงเสริมสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 
แนวทางพัฒนาท่ี 8 สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร 
แนวทางพัฒนาท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของผูบริหาร 
แนวทางพัฒนาท่ี 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนน ผูเรียนเปนสำคัญ 
แนวทางพัฒนาท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
แนวทางพัฒนาท่ี 1 นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาจัดการเรียนรู 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและสงเสริมแหลงเรียนรู 
แนวทางพัฒนาท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 
แนวทางพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการเรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 
แนวทางพัฒนาท่ี 1 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
แนวทางพัฒนาท่ี 2 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
แนวทางพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 
แนวทางพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานอาคารสถานท่ีใหเพียงพอ ปลอดภัย ใชเต็มศักยภาพ   
แนวทางพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาการผูเรียน  
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 

 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวน

ชั่วโมง 
หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ1 ๔๐ ๑.๐ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ2 ๔๐ ๑.๐ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ3 ๔๐ ๑.๐ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ4 20 0.5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ5 20 0.5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ6 20 0.5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 
ศ๑๔๑๐2 ดนตรีและนาฏศิลป4 20 0.5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 
ศ๑๕๑๐2 ดนตรีและนาฏศิลป5 20 0.5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 
ศ๑๖๑๐2 ดนตรีและนาฏศิลป6 20 0.5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
- - - - - 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
ภาคเรียนท่ี ๑ 

 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ1 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ3 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ5 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
ศ๒๑๑๐2 ดนตรีและนาฏศิลป1 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ศ๒๒๑๐2 ดนตรีและนาฏศิลป3 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
ศ๒๓๑๐2 ดนตรีและนาฏศิลป5 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
- - - - - 

 
 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ศ๒๑๑๐2 ศิลปะ2 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ศ๒๒๑๐2 ศิลปะ4 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
ศ๒๓๑๐2 ศิลปะ6 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
ศ๒๑๑๐4 ดนตรีและนาฏศิลป2 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ศ๒๒๑๐4 ดนตรีและนาฏศิลป4 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
ศ๒๓๑๐4 ดนตรีและนาฏศิลป6 ๒๐ ๐.๕ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
- - - - - 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน กลุมสาระศิลปะ  
ระดับประถมศึกษาปที ่1 – 6  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ11101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ศึกษา วิเคราะห รูปราง ลักษณะ และขนาดของส่ิงตางๆ รอบตัวในธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน 
ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอำเภอพาน การใชวัสดุ อุปกรณตาง  ๆสรางงานทัศนศิลป 
การทดลองใชสีดวยเทคนิคงาย  ๆการวาดภาพระบายสีตามความรูสึกของตนเอง 
 โดยใชกระบวนการทางทัศนศิลป ในการสรางและนำเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ อุปกรณท่ี
เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
 เพ่ือใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม      
นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันใหเกิดประโยชน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 
 ศ 1.2 ป.1/1  
 
 รวม 6 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ11102  ดนตรแีละนาฏศลิป          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        เวลา 40 ชั่วโมง 
 
 ศึกษา  วิเคราะห  อภิปราย  ฝกปฏิบัติ  ส่ิงตางๆ กอกำเนิดเสียงที่แตกตางกัน ลักษณะของเสียงดัง-
เบา  และความชา-เร็วของจังหวะ การทองบทกลอนและรองเพลงงายๆ การมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีอยาง
สนุกสนาน ความเก่ียวของของเพลงท่ีใชในชีวิตประจำวัน  เพลงในทองถ่ิน  ส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีทองถ่ิน   การ
เลียนแบบการเคล่ือนไหว  การแสดงทาทางงาย  ๆเพ่ือส่ือความหมายแทนคำพูด   การละเลนของเด็กไทย   ส่ิง
ท่ีตนเองชอบจากการดูหรือรวมการแสดง    และการแสดงนาฏศิลป 

โดยใชทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป  ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค   การวิเคราะห  วิพากษวิจารณคุณคางานดนตรีและนาฏศิลป   เพ่ือใหเห็นคุณคางานดนตรีและ
นาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล  และเขาใจความสัมพันธ
ระหวางดนตรี-นาฏศิลป  กับประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  และการนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
มีจริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.1/1, ป.1/2,  ป.1/3,  ป.1/4,  ป.1/5 
ศ 2.2  ป.1/1,  ป.1/2 
ศ 3.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3   
ศ 3.2  ป.1/1,  ป.1/2 
 

           รวม  12  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ12101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห รูปราง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบุทัศนธาตุที่อยูในส่ิงแวดลอมของ
ทองถ่ินอำเภอพาน และงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่อง เสน สี รูปราง และรูปทรง และสรางงานทัศนศิลปตางๆ 
โดยใชทัศนธาตุที่เนน เสน รูปราง มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลป 3 มิติ สรางภาพ
ปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ วาดภาพเพ่ือถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และเพ่ือนบาน 
โดยเลือกงานทัศนศิลปและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหา เรื่องราว สรางสรรคงานทัศนศิลป เปน
รูปแบบงานโครงสรางเคล่ือนไหว อภิปรายความสำคัญของงานทัศนศิลปที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และงาน
ทัศนศิลปประเภทตาง  ๆในทองถ่ินอำเภอพาน โดยเนนการสรางงาน และวัสดุ อุปกรณท่ีใช 
 โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลปในการสรางและนำเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณที่เหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป เพ่ือใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป 
เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ใหเกิดประโยชน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8 
 ศ 1.2 ป.2/1 ป.2/2 
 
 รวม 10 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ12102  ดนตรแีละนาฏศลิป          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
ศึกษา วิเคราะห  ฝกปฏิบัติ อธิบาย แหลงกำเนิดของเสียงท่ีไดยิน คุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา  

ยาว-ส้ัน ของดนตรี  การเคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวรางกายใหสอดคลองกับเน้ือหาของเพลง การรองเพลง
งาย  ๆท่ีเหมาะสมกับวัย ความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ  ความสัมพันธของเสียง
รอง เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงทองถ่ิน การแสดงและเขารวมกิจกรรมทางดนตรีทองถ่ิน การเคล่ือนไหวขณะอยู
กับท่ีและเคล่ือนท่ี  การเคล่ือนไหวท่ีสะทอนอารมณของตนเองอยางอิสระ  การแสดงทาทางเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูด  การแสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค  มารยาทในการชมการแสดง  
การละเลนพ้ืนบาน  ส่ิงท่ีพบเห็นในการละเลนพ้ืนบานในการดำรงชีวิตของคนไทย  ส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจ 
ในการละเลนพ้ืนบาน   

โดยใชทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค  การวิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานดนตรี และนาฏศิลป    

เพ่ือใหเห็นคุณคางานดนตรีและนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย
และสากล  และเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี-นาฏศิลป กับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และการนำ
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ศ 2.2  ป.2/1, ป.2/2 
ศ 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5   
ศ 3.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 

          รวม  16  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ13101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม งานทัศนศิลป และ 
การออกแบบสิ่งตางๆ ที่มีในบานและในโรงเรียน การใชวัสดุ อุปกรณในงานวาดภาพ งานปน และงานพิมพ
ภาพ การจำแนกทัศนธาตุ การวาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัว การวาดภาพถายทอดความคิด ความรูสึกจาก
เหตุการณในชีวิตจริง การใหเหตุผลเกี่ยวกับวิธีการ และเทคนิคในการสรางงานทัศนศิลป การระบุส่ิงที่ช่ืนชม 
และส่ิงที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ การเลาถึงที่มาของงาน
ทัศนศิลปในทองถ่ินอำเภอพาน การใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ินอำเภอพาน 
 โดยใชทักษะกระบวนการทางทัศนศิลปในการสรางและนำเสนอผลงานทัศนศิลป การเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณท่ีเหมาะสม การวิเคราะห การวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
 เพ่ือใหเห็นคุณคางานทัศนศิลป เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม                
นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7 ป.3/8  
  ป.3/9 ป.3/10 
 ศ 1.2 ป.3/1 ป.3/2 
 
 รวม 12 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ13102  ดนตรแีละนาฏศลิป          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        เวลา 40 ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ อธิบาย รูปราง ลักษณะของเคร่ืองดนตรีท่ีเห็นและไดยินในชีวิตประจำวัน 
การใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนจังหวะเคาะ บทบาทหนาท่ีของเพลงท่ีไดยิน การนำดนตรีไปใชใน
ชีวิตประจำวัน การขับรองและบรรเลงดนตรีงาย  ๆการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงขับรองของ
ตนเองและผูอ่ืน การเคล่ือนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณเพลงท่ีฟง ลักษณะเดนและเอกลักษณของดนตรี
ทองถ่ิน ความสำคัญและประโยชนของดนตรีตอการดำเนินชีวิต การสรางสรรค การเคล่ือนไหวในรูปแบบตาง  ๆ
ในสถานการณส้ัน  ๆการแสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป บทบาทหนาท่ีของ 
ผูแสดงและผูชม การมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย ประโยชนของการแสดงนาฏศิลป 
ในชีวิตประจำวัน การแสดงนาฏศิลปท่ีเคยเห็นในทองถ่ิน ส่ิงท่ีเปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดง
นาฏศิลป  ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป   

โดยใชทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป  ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค  การวิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานดนตรี และนาฏศิลป   

เพ่ือใหเห็นคุณคางานดนตรีและนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย
และสากล  และเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี-นาฏศิลป กับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และการนำ
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.3/1, ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5, ป.3/6,  ป.3/7 
ศ 2.2  ป.3/1,  ป.3/2 
ศ 3.1  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5   
ศ 3.2  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3 
 

           รวม  17  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ14101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในศิลปะของชาติ และของทองถ่ินเมืองพาน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน แปล
ความหมาย ใหเหตุผล หรือแสดงในงานศิลปะ มีทักษะในการสรางสรรคงาน การวาดภาพ การระบายสี 
ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 

มีความรูเก่ียวกับรูปลักษณะของรูปรางรูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป อิทธิพลของ
สีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นท่ีมีตออารมณของมนุษย ทัศนธาตุของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงาน
ทัศนศิลปโดยเนนเรื่องเสน สี รูปรางรูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวาง งานพิมพภาพ งานวาดภาพระบายสี ลักษณะ
ของภาพเร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ การวาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสี
วรรณะเย็น ความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น วรรณะสีในการถายทอด
อารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป งานทัศนศิลปในเหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ทองถ่ิน วัฒนธรรมลานนา งานทัศนศิลปท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง  ๆ  

 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8  
  ป.4/9  
 ศ 1.2 ป.4/1 ป.4/2 
 
 รวม 11 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ14102 ดนตรแีละนาฏศิลป           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในดนตรี นาฏศิลปของชาติ และของทองถ่ิน
อำเภอพาน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน แปล
ความหมาย รองเพลง ใหเหตุผล หรือแสดงในงานดนตรี ศิลปะ มีพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณ ใชและเก็บ
เคร่ืองดนตรีไดถูกตองปลอดภัย  

มีความรูเกี ่ยวกับประโยคเพลงอยางงาย ประเภทของเคร่ืองดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟง ทิศทางการ
เคล่ือนที่ข้ึน – ลงงาย ๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟง โนตดนตรีไทยและ
สากล ชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง ใชและเก็บเครื่องดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย ดนตรีสามารถใชใน
การสื่อเรื่องราว แหลงที่มาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทย ที่สะทอนในดนตรีและเพลงทองถิ่น เพลงซอ 
เพลงคำเมือง ความสำคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลปและการละคร
ท่ีใชส่ือความหมายและอารมณ ภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครงาย  ๆในการถายทอดเรื่องราว 
การเคล่ือนไหวในจังหวะตาง  ๆตามความคิดของตน นาฏศิลปเปนคู และหมู ส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเนน
จุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเดนของตัวละคร ประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยางงาย 
ๆ การแสดงนาฏศิลปกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียน
และการแสดงนาฏศิลป เหตุผลท่ีควรรักษา และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.4/1, ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5, ป.4/6,  ป.4/7 
ศ 2.2  ป.4/1,  ป.4/2 
ศ 3.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5   
ศ 3.2  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4 
 

           รวม  18  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ15101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในศิลปะของชาติ ของลานนา ของเชียงราย 
และของทองถ่ินอำเภอพาน  
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน แปล
ความหมายการสื่อความหมาย ใหเหตุผล หรือแสดงในงานศิลปะ มีทักษะในการสรางสรรคงาน การวาดภาพ 
การระบายสี ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 

มีความรูเก่ียวกับจังหวะตำแหนงของส่ิงตาง  ๆท่ีปรากฏในส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป ความ
แตกตางระหวางงานทัศนศิลป ท่ีสรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีตางกัน เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก 
และวรรณะสี งานปนจาก ดินน้ำมันหรือดินเหนียว งานพิมพภาพ โดยเนนการจัดวางตำแหนงของส่ิงตาง  ๆใน
ภาพ การจัดองคประกอบศิลปงานทัศนศิลปของตนเอง วิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน ประโยชนและคุณคาของ
งานทัศนศิลปท่ีมีผลตอชีวิตของคนในสังคม ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการ
ศิลปะ งานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ินอำเภอพานและจังหวัดเชียงราย  

 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7  
 ศ 1.2 ป.5/1 ป.5/2 
 
 รวม 9 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ15102 ดนตรแีละนาฏศิลป           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในดนตรี นาฏศิลปของชาติ และของทองถ่ิน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน เขียน
แปลความหมาย รองเพลง ดนสด ใหเหตุผล มีสวนรวม หรือแสดงในงานดนตรี ศิลปะ มีพ้ืนฐานในการใช 
บรรเลง วัสดุอุปกรณดนตรี ใชและเก็บเครื่องดนตรีไดถูกตองปลอดภัย ใชและจินตนาการ แสดงออก ส่ือ
ความหมาย  

มีความรูเก่ียวกับองคประกอบดนตรีในเพลงท่ีใชในการส่ืออารมณ ลักษณะของเสียงขับรองและเคร่ือง
ดนตรีที่อยูในวงดนตรีประเภทตาง ๆ โนตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และ
ทำนอง เพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ประโยคเพลงแบบถามตอบ ใชดนตรี
รวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตาง  ๆ
เพลงลานนา เพลงซอ เพลงคำเมือง คุณคาของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน องคประกอบนาฏศิลป 
ทาทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความคิดของตน การใชภาษาทาและนาฏยศัพท การเขียนเคาโครงเรื่อง
หรือบทละครส้ัน  ๆการแสดงนาฏศิลปชุดตาง  ๆประโยชนท่ีไดรับจากการชมการแสดง การแสดงประเภทตาง 
 ๆของไทย ในแตละทองถ่ิน นาฏศิลปพ้ืนบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.5/1, ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5, ป.5/6,  ป.5/7 
ศ 2.2  ป.5/1,  ป.5/2 
ศ 3.1  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5, ป.5/6   
ศ 3.2  ป.5/1,  ป.5/2 
 

           รวม  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ16101 ศิลปะ            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในศิลปะของชาติ ของลานนา ของเชียงราย 
และของทองถ่ินอำเภอพาน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย อธิบาย บรรยาย ระบุ อาน 
แปลความหมายการส่ือความหมาย ใหเหตุผล หรือแสดงในงานศิลปะ มีทักษะในการสรางงาน สรางสรรคงาน 
การวาดภาพ การระบายสี ถายทอดความรูสึกความคิดและจินตนาการ 

มีความรูเก่ียวกับสีคูตรงขาม การใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลในการสรางงาน
ทัศนศิลป งานทัศนศิลปจากรูปแบบ๒ มิติ เปน๓ มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ำหนัก งานปนโดยใช
หลักการเพ่ิมและลด งานทัศนศิลปโดยใชหลักการของรูปและพ้ืนท่ีวาง งานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม
หลักการจัดขนาดสัดสวนและความสมดุล งานทัศนศิลปเปนแผนภาพแผนผัง และภาพประกอบ บทบาทของ
งานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตองานทัศนศิลปใน
ทองถ่ินในศาสนสถานในทองถ่ิน วัดรองหลอด วัดรองขุน วัดรองเสือเตน อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ิน
ลานนาท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล 

 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7  
 ศ 1.2 ป.6/1 ป.6/2  ป.6/3 
 
 รวม 10 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ16102 ดนตรแีละนาฏศิลป           กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                      เวลา 40 ชั่วโมง 

 
  ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน รับรู เขาใจอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป อนุรักษ สงเสริม
รักความเปนไทย แสดงความช่ืนชอบ รวมสืบสาน รักษา เคารพในดนตรี นาฏศิลปของชาติ และของทองถ่ิน 
 มีทักษะในการจำแนก เปรียบเทียบ เลือกใช สามารถบอก เลา อภิปราย บรรยาย ระบุ อาน เขียน
ออกแบบ แปลความหมาย รองเพลง ดนสด ใหเหตุผล มีสวนรวม หรือแสดงในงานดนตรี ศิลปะ มีพ้ืนฐานใน
การใช บรรเลง วัสดุอุปกรณดนตรี ใชและเก็บเครื่องดนตรีไดถูกตองปลอดภัย ใชและจินตนาการ แสดงออก 
ส่ือความหมาย  

มีความรูเก่ียวกับเพลงท่ีฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรี และศัพทสังคีต ประเภทและบทบาทหนาท่ี
เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตาง ๆ โนตไทย และโนตสากลทำนองงาย  ๆเคร่ืองดนตรี
บรรเลงประกอบการรองเพลง ท่ีมีจังหวะและทำนองงาย  ๆความรูสึกท่ีมีตอดนตรี ทำนองจังหวะการประสาน
เสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟง เร่ืองราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร ดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีตางกัน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ินเพลงลานนา เพลงซอ เพลงคำเมือง การเคล่ือนไหวและการแสดง
โดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ เคร่ืองแตงกาย หรืออุปกรณประกอบการแสดงอยางงาย  ๆนาฏศิลป
และละครงาย  ๆความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลปและการละคร ความคิดเห็นในการชมการแสดง 
ความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจำวัน ส่ิงท่ีมีความสำคัญตอการแสดง
นาฏศิลปและละคร ประโยชนท่ีไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร 

 
 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1  ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5, ป.6/6 
ศ 2.2  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3 
ศ 3.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5, ป.6/6   
ศ 3.2  ป.6/1,  ป.6/2 
 

           รวม  17  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน กลุมสาระศิลปะ  
ระดับมธัยมศึกษาปท่ี 1 – 3  
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๑                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐๑                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
  

ศึกษา อธิบาย ระบุและบรรยาย สื่อความคิด เรื่องหลักการศิลปะ ( ทัศนธาตุ ) การจำแนก  เรื่อง
รูปราง  รูปทรง  ขนาด  สัดสวนและสีสันของวัตถุ  เขาใจและเปรียบเทียบลักษณะทัศนธาตุและส่ิงแวดลอม
รอบตัว รู และเขาใจหลักการเขียนภาพทัศนียภาพ แบบ 1จุดนำสายตา และ 2จุดนำสายตา สามารถ 
สรางสรรค งานทัศนศิลป  2มิติ และ 3 มิติ สามารถสรางสรรคงานทัศนศิลปไทย เช่ือมโยงและแสดงความเปน
เอกลักษณของทองถ่ินลานนา ใชหลักการเขียนทัศนียภาพออกแบบและเขียนภาพทองถ่ินหรือสภาพแวดลอม 
ที่ประทับใจ รวมช่ืนชม แลกเปล่ียนและแสดงผลงาน  ระบุและบรรยายเรื่องหลักการออกแบบ  เปรียบเทียบ
บรรยายลักษณะของศิลปะประวัติศาสตรไทยและสากลเปรียบเทียบศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยและงานสากล 
  
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑    (ม ๑/๑) , (ม ๑/๒) , (ม ๑/๓)   , (ม ๑/๔)   , (ม ๑/๕)                               
รวม  ๕ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๒                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐3                      เวลา    2๐   ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 

รูและเขาใจ สามารถ อธิบาย หลักของงานประติมากรรมและส่ือผสม  อธิบาย หลักการออกแบบเรื่อง
เอกภาพดานรูปรางรูปทรง และเอกภาพเนื้อหา ในงานปน และสื่อผสม ระบุ หลักการออกแบบออกแบบ
สัญลักษณ งานกราฟฟกเบื้องตน ศึกษา เกณฑ การประเมิน,วิธีการนำเสนอ, แนวทางการปรับปรุงงาน 
ศิลปะ  สรางสรรคงานปน และส่ือผสม ดวยดินน้ำมัน ดินเหนียว ในรูปแบบงาน 3 มิติ  โดยเนนเรื่องความมี
เอกภาพ ความกลมกลืนทางดานเนื้อหา และรูปราง รูปทรง ตามจินตนาการหรือ ความประทับใจในเรื่องราว
ของทองถ่ินภาคเหนือ   สรางสรรคงานออกแบบสัญลักษณท่ีพบเห็นในโรงเรียน หรือทองถ่ินเพ่ือแสดงความคิด 
และส่ือสาร  ออกแบบ เคร่ืองมือการประเมินงานศิลป  แลกเปล่ียนหรือจัดแสดงผลงานใหเพ่ือนๆไดช่ืนชมและ
รวมกันประเมินผลงาน  
 
  
  
  
ตัวช้ีวัด   
ศ ๑.๑  (ม ๑/๑), (ม ๑/๖)    ศ ๑.๒   (ม ๑/๑), (ม ๑/๒) ,  
รวม   ๔  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๓                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่๒ 
รหัสวิชา     ศ๒๒๑๐๑                      เวลา   2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน 0.5  หนวยกิต 
 
       บรรยาย อภิปรายถึงทัศนธาตุ ในรูปแบบการนำเสนอและแนวคิดของงานทัศนศิลป ท่ีเลือก 
บรรยายถึงความเหมือนและแตกตางของรูปแบบ เทคนิค การใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน ใน
ทองถ่ิน และระดับประเทศ   ศึกษา เทคนิค  หลักการวาดภาพส่ือความหมาย เร่ืองราวตาง  ๆ ศึกษา การสราง
เกณฑประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป  บรรยาย เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สะทอนในงานทัศนศิลปในปจจุบัน 
เปรียบเทียบงานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย บรรยาย ถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลปในแตละยุค
สมัย โดยเนนถึงแนวคิด และเนื้อหา   วาดภาพสื่อความหมายเรื่องราวตางๆรอบตัว แสดง ความประทับใจ 
ความเปนไปในสังคมหรือชุมชน ดวยเทคนิค ลายเสนดินสอ ลายเสนปากกา สีชอรค สีน้ำ สีโปสเตอร  
 จัดทำแฟมผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู หรือจัดแสดงผลงานใหเพ่ือนๆไดช่ืนชมและรวมช่ืนชมผลงานของผูอ่ืน   
ประเมินวิจารณดวยความช่ืนชม และปรับปรุงแกไข 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
ศ ๑.๑     (ม ๒/๑),   (ม ๒/๒),      (ม ๒/๓)    (ม ๒/๔),   (ม ๒/๕)        
 
รวม       ๕ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๔                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา     ศ๒๒๑๐3                เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน              จำนวน  0.5   หนวยกิต 
  
  ระบุ  เทคนิคการวาดภาพตัวละครศิลปะไทย ตัวละครศิลปะสากล  บรรยาย หลักการโฆษณา , 
วิธีการใชงานทัศนศิลปในการโฆษณา   เปรียบเทียบแนวคิดในการสรางสรรค งานตัวละครไทยและ
สากล   วาดภาพส่ือความหมายเรื่องราวตางๆรอบตัว ความประทับใจ ความเปนไปในสังคมหรือชุมชน โดยใช
ตัวละครศิลปะไทย และศิลปะสากล   เขียนภาพโปสเตอรโฆษณา โปสเตอรประชาสัมพันธ งาย  ๆดวยเทคนิคท่ี
หลากหลาย  สรางสรรคเร่ืองราว ถายทอดงานทัศนศิลปท่ีกำหนดไดอยางซาบซ้ึง และมีความหมาย 
 
ตัวช้ีวัด 
ศ ๑.๑     (ม ๒/๓),    (ม ๒/๖)                        ศ ๑.๒   (ม ๒/๒)   (ม ๒/๓) 
ศ ๒.๒   (ม ๒/๓) 
รวม   ๕  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๕                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา     ศ๒๓๑๐๑                เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน              จำนวน  0.5   หนวยกิต 
  
  ใชความรู  เร ื ่อง ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ อธิบาย บรรยายถึงสิ ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป    ระบุเทคนิค และ วิธีการของศิลปน ในการสรางสรรคงาน  วิเคราะหและบรรยายวิธีการใช ทัศน 
ธาตุ ใชหลักการออกแบบ  เพ่ือสรางงานทัศนศิลปของตนเอง ดวยเทคนิคและวิธีการตาง  ๆ
  ศึกษา ระบุ แยกแยะ งานทัศนศิลปไทย และสากล  ที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรม   วิเคราะห 
หลักการออกแบบเพ่ือใชสรางงานส่ือผสม งานทัศนศิลป แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
  สรางสรรคงานทัศนศิลปอยางนอย 3 ประเภท งาน วาด, ระบายสี, แกะ ,หลอ, ปน, พิมพ, 
สรางสรรคงานทัศนศิลปทั้ง 2 มิติและ3 มิติ ถายทอดตามจินตนาการ ประสบการณ หรือ จากสภาพสังคม 
และ ความเปนอยูในทองถิ ่น โดยสื่อความหมายใหเปนเรื ่องราว โดยประยุกตใชทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบศึกษา  อภิปราย  งานทัศนศิลป ท่ีแสดงออกถึงการเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรม ทองถ่ิน 
  
ตัวช้ีวัด        
ศ ๑.๑     (ม ๓/๑),    (ม ๓/๔),    (ม ๓/๕)   (ม ๓/๖)  (ม ๓/๗)      (ม ๓/๘)      
ศ ๑.๒   (ม ๓/๑) 
ศ ๒.๑    (ม ๓/๑),    
รวมตัว ๘ ช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา      ศิลปะพื้นฐาน ๖                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา     ศ๒๓๑๐3                เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน              จำนวน 0.5   หนวยกิต 
  
   วิเคราะหและอภิปราย เปรียบเทียบ รูปแบบ เน้ือหาและคุณคาในงานทัศนศิลปของตนเอง และผูอ่ืน 
หรือของศิลปน   สรางสรรคงานทัศนศิลปเพื ่อบรรยาย     เหตุการณตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นรอบๆตัว  ใน
ชุมชน  ทองถิ่น ในประเทศ  หรือ เหตุการณโลก โดยใชเทคนิค ที่หลากหลาย   ศึกษาเปรียบเทียบ ความ
แตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัย ทั ้ง ของวัฒนธรรมไทย และ สากล    ศึกษา  ระบุ  อาชีพท่ี
เก่ียวของกับงานทัศนศิลป และทักษะท่ีจำเปนในการประกอบอาชีพน้ัน  ๆ 
    จัดแสดงผลงานทางทัศนศิลป  ท่ีตนสรางสรรค โดย คัด เลือกงานทัศนศิลป โดยใชเกณฑท่ีกำหนด ข้ึน 
อยางเหมาะสม 
   
ตัวช้ีวัด        
ศ ๑.๑      (ม ๓/๙)   (ม ๓/๑๐)   (ม ๓/๑๑),         
ศ ๑.๒      (ม ๓/๑)   (ม ๓/๒) 
รวม       ๕ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๑                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐2                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน 0.5   หนวยกิต 
 
 อาน เขียน รองโนตไทยและสากล ในเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี โนตบทเพลงไทย 
จังหวะสองช้ัน โนตสากลในกุญแจซอล และฟา บันไดเสียงซีเมเจอร เปรียบเทียบเสียงรอง และเสียงของเคร่ือง
ดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมตางกันในเรื่องวิธีการขับรอง เครื่องดนตรีที่ใช รองเพลง และใชเครื่องดนตรี
ประกอบการรอง เพลงพ้ืนบาน และเพลงปลุกใจ เพลงไทยเดิม เพลงประสานเสียงสองแนว เพลงรูปแบบABA 
และเพลงประกอบการเตนรำ จัดประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบาน และวงดนตรี สากล อธิบาย
บทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลง ของนาฏศิลป 
นาฏศิลปพ้ืนบาน ละครไทย และละครพ้ืนบาน  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลตอการ โนมนาว
อารมณของผูชมเก่ียวกับการปฏิบัติของผูแสดงและผูชม ประวัตินักแสดงท่ีช่ืนชอบ การพัฒนารูปแบบ ของการ
แสดงใชนาฏยศัพท เกี่ยวกับภาษาทา การตีบท ทาทางเคลื่อนไหวที่แสดงส่ือทางอารมณ ระบำ เบ็ดเตล็ด ร 
าวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพ้ืนบาน นาฏศิลปนานาชาติ ระบุปจจัยที่มีผล ตอการ
เปล่ียน แปลงของนาฏศิลป นาฏศิลปพ้ืนบาน ละครไทยและละครพ้ืนบาน  

โดยใชทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคน 
ขอมูลมีทักษะวิธีการทาง ดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซ้ึง ในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาสให
แสดงออกอยางเปนอิสระ  มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรม ไทย เขาใจ
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ สากล
ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรูมีวินัย มุ งมั ่นใ นการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน   โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการ
เรียนการสอน 
  
ตัวช้ีวัด 
 ศ2.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 
 ศ2.2 ม.1/1 
 ศ3.1 ม.1/3 
 ศ3.2 ม.1/1  ม.1/2 ม.1/3  
รวม  ๙ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๒                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

รหัสวิชา     ศ๒๑๑๐4                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 
 รองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การรองเพลงดวยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ แสดง
ความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็ว ของจังหวะและความดัง-เบาแตกตางกัน เปรียบเทียบ
อารมณ ความรูสึกในการฟงดนตรีแตละประเภท นำเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะ
เดนที่ทำใหงานนั้นนาช่ืนชม ใชเกณฑสำหรับ ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง ใชและบำรุงรักษา
เคร่ืองดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน    

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาคุณคา  กระบวนการสืบคนขอมูล 
ใชทักษะการทำงานเปนกลุม ในกระบวนการผลิตการแสดง กำหนดบทบาท หนาที่ของฝายตาง ๆ ในการ
จัดการแสดง ใชเกณฑงาย ๆ ที่กำหนดใหในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเนนเรื่องการใชเสียง การ
แสดงทาและการเคลื่อนไหว บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัย โดยใชกระบวนการปฏิบัติ มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาส ให
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  
เขาใจ ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ
สากล ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะ สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการ
เรียนการสอน  
 
ตัวช้ีวัด 
 ศ2.1   ม.1/5  ม.1/6 ม.1/7  ม.1/8   ม.1/9   
 ศ2.2 ม.1/2 
 ศ3.1 ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5 
 ศ3.2 ม.1/1  ม.1/2  
  
รวม  ๑๑ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๓                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา     ศ๒2๑๐2                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 
 อาน เขียน รองโนตไทยและสากลท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียง ปจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรค
งานดนตรี รองและ เลนเคร่ืองดนตรีเด่ียวและรวมวง อารมณของเพลงและความรูสึกท่ีมีตอเพลงท่ีฟง ประเมิน
พัฒนาการทักษะ ทางดานดนตรีของตนเองหลังจากการฝกปฏิบัติ อาชีพตางๆท่ีเก่ียวกับดนตรีและบทบาทของ
ดนตรีในธุรกิจ บันเทิง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ อธิบายการบูรณาการ
ศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบของนาฏศิลปและการละคร วิเคราะห
การแสดง ของตนเองและผูอื่น โดยการใชนาฏยศัพท หรือศัพททางการละครที่เหมาะสม เสนอขอคิดเห็นใน
การปรับปรุง การแสดงโดยมีการเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอื่นๆ และเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลป จากวัฒนธรรมตาง  ๆ 

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคนขอมูล มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาส ให
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เขาใจ 
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล ช่ืน
ชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงม่ันในการท างาน รักความเปนไทย สามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจ าวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน  
 
ตัวช้ีวัด 
  
ศ2.1   ม.2/2  ม.2/๓    ม.2/๔    ม.2/๕    ม.2/๖   ม.2/๗   
ศ3.1 ม.2/๑  ม.2/2  ม.2/๓    ม.2/๔    ม.2/๕     
รวม  ๑๑ ตัวช้ีวัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๔                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา     ศ๒2๑๐4                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5  หนวยกิต 
 

เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน  บรรยายบทบาทและอิทธิพลของ
ดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตาง  ๆและเหตุการณในประวัติศาสตร  ท่ีมีตอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 
ระบุหรือแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย ละคร พื้นบานหรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต    
อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเน้ือหาของละคร  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคน ขอมูล มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้ง ในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาสให
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคา ของวัฒนธรรมไทย เขาใจ
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียน
การสอน 
  
 
ตัวช้ีวัด 
  
ศ2.1   ม.2/๑ 
ศ 2.2 ม.2/1  ม.2/2   
ศ3.๒ ม.2/๑  ม.2/2  ม.2/๓     
รวม  ๖ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๕                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา     ศ๒3๑๐2                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 

เปรียบเทียบองคประกอบท่ีใชในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน รองเพลง เลนดนตรี เด่ียวและรวมวงโดย
เนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออกและคุณภาพเสียง แตงเพลงส้ันๆ ในจังหวะงายๆ อธิบายเหตุผลใน
การเลือกใชองคประกอบดนตรีในการสรางสรรคงานดนตรีของตนเอง  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงาน
ดนตรีของตนเองและผูอ่ืน บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตละยุคสมัย ระบุโครงสรางของบทละครโดยใชศัพท
ทางการละคร นาฏยศัพทหรือศัพททางการละครที่เหมาะสม การแสดงอากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจำวัน
และในการแสดง ใชความคิด รูปแบบการแสดง แปลความ สื่อความผานการแสดง อธิบายความสำคัญและ
บทบาทของนาฏศิลปและการละครในชีวิตประจำวัน  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคนขอมูล มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้ง ในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาสให 
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เขาใจ 
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะสามารถนำ ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการ
เรียนการสอน 
  
 
ตัวช้ีวัด 
  
ศ2.1   ม.3/1  ม.3/๒  ม.3/๓  ม.3/๔  ม.3/๕ 
ศ 2.2 ม.3/1   
ศ3.๑    ม.3/1  ม.3/๒  ม.3/๓  ม.3/๔  ม.3/๕  ม.3/๖  ม.3/๗ 
รวม  ๑๓ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา       ดนตรีและนาฏศิลป ๖                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รหัสวิชา     ศ๒3๑๐4                      เวลา    2๐    ชั่วโมง/ภาคเรียน        จำนวน  0.5   หนวยกิต 
 

จัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการ กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนในกลุมศิลปะ แสดงดนตรี
ในวาระตางๆ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแตละยุคสมัย ลักษณะเดนที่ทำใหงานดนตรีไดเปนที่ยอมรับ 
วิจารณเปรียบเทียบงานนาฏศิลปที่แตกตางกันโดยใชความรู เรื่ององคประกอบนาฏศิลป รวมจัดงานแสดงใน
บทบาทหนาที่ตาง ๆ นำเสนอแนวคิด เนื้อเรื่องของการแสดง ที่สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน ออกแบบ
และสรางสรรคอุปกรณเครื่องแตงกาย นาฏศิลปที่มาจาก วัฒนธรรมตางๆ ความสำคัญและบทบาทของ
นาฏศิลปและการละครในชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็น ในการอนุรักษนาฏศิลป  

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติกระบวนการพิจารณาคุณคา กระบวนการสืบคนขอมูล มี
ทักษะวิธีการทางดานดนตรีและนาฏศิลป เกิดความซาบซึ้ง ในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปดโอกาส ให
แสดงออกอยางเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เขาใจ 
ความสำคัญของ ดนตรีและนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝเรียนรู มีวินัย มุงมั ่นในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการ
เรียนการสอน  
 
ตัวช้ีวัด 
  
ศ2.1   ม.3/๖  ม.3/๗ 
ศ 2.2 ม.3/๒   
ศ3.๒    ม.3/1  ม.3/๒  ม.3/๓   
รวม  ๖ ตัวช้ีวัด 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระศิลปะ  
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ11101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ลักษณะของส่ิง
ตาง  ๆรอบตัว
เรา 

ศ 1.1  ป.1/1    รูปราง ลักษณะ และขนาดของ
ส่ิงตาง  ๆรอบตัวในธรรมชาติและ
ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 

ส่ิงตาง  ๆรอบตัวเราท้ังท่ีเกิดเอง       
ตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน
ตางก็มีรูปราง ลักษณะ และขนาดท่ี
แตกตางกัน 

   แบบสำรวจส่ิงตาง  ๆ
รอบตัว 

7 15 

2 วัสดุและ
อุปกรณ 
งานศิลป 

ศ 1.1  ป.1/3    การใชวัสดุ อุปกรณ เชน ดิน
เหนียว ดินน้ำมัน ดินสอ พูกัน 
กระดาษ สีเทียน สีน้ำ ดินสอสี 
สรางงานทัศนศิลป 

การสรางสรรคงานทัศนศิลปจำเปนตองมี
ทักษะพ้ืนฐานในการ     ใชวัสดุตาง  ๆให
เหมาะสมกับงาน รวมถึงการใชอุปกรณ
ในการทำงาน ไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

   ผลงานทัศนศิลปจากวัสดุ
ท่ีอยูรอบตัว 

8 15 

3 ทดลองสีสัน ศ 1.1  ป.1/4    การทดลองสีดวยการใชสีน้ำ สี
โปสเตอร สีเทียน และสีจาก
ธรรมชาติท่ีหาไดในทองถ่ิน 

การทดลองสีเปนการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะวิธีหน่ึง โดยใชวิธีการตาง  ๆและใช
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบภาพ 
ซ่ึงจะตองรูจักใชวัสดุและอุปกรณให
ถูกตองดวย 

   ผลงานทัศนศิลปจากการ
ทดลองสี 

11 20 
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4 ภาพธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

ศ 1.1  ป.1/2 
   ป.1/5 

1) ความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมรอบตัว เชน รูสึก
ประทับใจความงามของบริเวณ
รอบอาคารเรียน หรือรูสึกถึง
ความไมเปนระเบียบของสภาพ
ภายในหองเรียน 
2) การวาดภาพระบายสีตาม
ความรูสึกของตนเอง 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบ ตัว
เรามีความแตกตางกันออกไป       ซ่ึง
เราสามารถวาดภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติตามความรูสึกของตนเอง         
ท่ีมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม        
ไดอยางเหมาะสม 

   การวาดภาพระบายสีภาพ
ทิวทัศนในทองถ่ิน 

9 20 

5 งานศิลปะใน 
ชีวิตประจำวัน 

ศ 1.2  ป.1/1    งานทัศนศิลปในชีวิตประจำวัน การศึกษาทำความเขาใจงานศิลปะ แต
ละประเภทท่ีอยูรอบตัวเรา จะทำใหเรา
สามารถจำแนกประเภทของงานศิลปะ
เหลาน้ันไดอยางถูกตอง และเห็นคุณคา
ของงานศิลปะน้ัน 

   ปายนิเทศ เร่ือง งาน
ศิลปะในชีวิตประจำวัน 

5 10 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  20 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ11102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ดนตรีนารู ศ 2.1  ป.1/1 
          ป.1/2 

การกําเนิดของเสียง 
- เสียงจากธรรมชาติ 
- แหลงกําเนิดของเสียง 
- สีสันของเสียง 
ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) 
 อัตราความเร็วของจังหวะTempo 

- เสียงแตละเสียงจะมีลักษณะเสียงท่ี
แตกตางกันไปตามแหลงกำเนิดเสียง ทำ
ใหเกิดสีสันของเสียงท่ีผสมกลมกลืนกัน 

- เสียงมีความดัง-เบา และความชา-เร็ว
ของจังหวะ ซ่ึงเปนคุณลักษณะของเสียง
ท่ีจะพัฒนานำไปสูการเลนดนตรีและการ
ขับรองเพลง 

บันทึกการฟงเสียง
รอบตัว 
เคล่ือนไหวรางกาย
ประกอบเสียงดัง-เบา 
และจังหวะชา-เร็ว 

5 10 

2 กิจกรรมดนตรี ศ 2.1  ป.1/3 
          ป.1/4 

การอานบทกลอนประกอบจังหวะ 
การรองเพลงประกอบจังหวะ 
 กิจกรรมดนตรี 
- การรองเพลง 
- การเคาะจังหวะ 
- การเคล่ือนไหวประกอบบทเพลง
ตามความดัง- เบาของบทเพลง 
ตามความชาเร็วของจังหวะ 

- การอานบทกลอนและเน้ือเพลงท่ีถูกตอง 
จะชวยใหเรียนรูเก่ียวกับจังหวะ ซ่ึงเปน
พ้ืนฐานสำคัญในการขับรองเพลง 
-การปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีทำใหเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุข 

1.การทองบทกลอประ
กอบจังหวะ  (ช้ินงานท่ี 
1) 
2.การขับรองเพลง
ประกอบจังหวะ  
(ช้ินงานท่ี 2) 
การรองเตนประกอบ
เพลง 

10 20 
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3 ดนตรีกับชีวิต ศ 2.1  ป.1/5 
ศ 2.2  ป.1/1 
          ป.1/2 

เพลงท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
- เพลงกลอมเด็ก 
- บทเพลงประกอบการละเลน 
- เพลงสําคัญ (เพลงชาติไทย  
เพลงสรรเสริญพระบารมี) 
ท่ีมาของบทเพลงในทองถ่ินความ  
นาสนใจของบทเพลงในทองถ่ิน 

- บทเพลงมีสวนเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน
ของคนเราและบางเพลงมีคุณคาทาง
วัฒนธรรม ควรคาแกการอนุรักษไว 
- เพลงพ้ืนเมืองเปนเพลงท่ีคนในทองถ่ิน
สรางสรรคข้ึนมา มีเอกลักษณท่ีแตกตางกัน
ไปตามทองถ่ินและมีคุณคาทางวัฒนธรรม
ควรคาแกการอนุรักษไว 

- วาดภาพ ในหัวขอ
เสียงเพลงกับ
ชีวิตประจำวัน 
- การเลาเร่ือง บทเพลง
ในทองถ่ิน 

10 20 

4 นาฏศิลป
พ้ืนฐาน 

ศ 3.1  ป.1/1 
          ป.1/2 

การเคล่ือนไหวลักษณะตาง ๆ  
- การเลียนแบบธรรมชาติ 
- การเลียนแบบคน สัตว ส่ิงของ 
การใชภาษาทา และการประดิษฐ  
ทาประกอบเพลงการแสดง
ประกอบเพลงท่ีเก่ียวกับธรรมชาติ
สัตว 

- การเคล่ือนไหวเลียนแบบส่ิงตาง  ๆเปน
พ้ืนฐานการฝกแสดงละครและนาฏศิลป 
-ภาษาทา เปนทักษะพ้ืนฐานในการฝกการ
แสดงนาฏศิลปและการแสดงละคร เพ่ือใช
บอกอารมณ ความรูสึก หรือการกระทำของ
ตัวละครแทนการใชคำพูด 

- เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบส่ิงตางๆ 
-แสดงทาทางประกอบ
เพลง 

5 15 

5 กิจกรรม
นาฏศิลป 

ศ 3.1  ป.1/3 
ศ 3.2  ป.1/1 
          ป.1/2 

การเปนผูชมท่ีด 
การละเลนของเด็กไทย 
- วิธีการเลน 
- กติกา 
การแสดงนาฏศิลป 

-การชมการแสดงนาฏศิลป ผูชมท่ีดีตองมี
มารยาทในการชม และต้ังใจชมอยางมีสมาธิ 
-การละเลนของเด็กไทย มีวิธีเลนและกติกา
การเลนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีให
ประโยชนท้ังความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และแสดงถึงเอกลักษณของความเปนไทย 

-บันทึกการชมการแสดง
นาฏศิลปไทย 
-การแสดงการละเลน
พ้ืนบานของเด็กไทย 

10 15 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  20 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ12101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 รูปราง รูปทรง 
ในธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ศ 1.1 ป.2/1    รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เชน รูปกลม รี 
สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และ
กระบอก 

รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีหลายลักษณะ ซ่ึงลวนแตมี
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันไป 

   การวาดภาพรูปรางและ
รูปทรงของส่ิงตาง  ๆใน
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

7 10 

2 ทัศนธาตุในงาน
ทัศนศิลป 

ศ 1.1 ป.2/2 
 ป.2/3 

1) เสน สี รูปราง รูปทรงใน
ส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป
ประเภทตาง  ๆเชน งานวาด 
งานปน และงานพิมพภาพ 

2) เสน รูปราง ในงานทัศนศิลป
ประเภทตาง  ๆเชน งานวาด 
งานปน และงานพิมพภาพ 

 

ส่ิงตาง  ๆท่ีอยูในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ประกอบดวยทัศนธาตุตาง  ๆ
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการ 
สรางสรรคผลงานทัศนศิลป 

   การสรางสรรคผลงาน
ภาพวาด โดยใชทัศนธาตุ
ตางๆ 

6 15 

3 ภาพวาดจาก 
ประสบการณ 

ศ 1.1 ป.2/6 
 ป.2/7 

1) การวาดภาพถายทอด
เร่ืองราว 

2) เน้ือหาเร่ืองราวในงาน
ทัศนศิลป 

 

การวาดภาพจากประสบการณ เพ่ือ 
ถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัว 
ตนเองและเพ่ือนบาน จะตองรูจักเลือก
งานทัศนศิลปใชในการบรรยายเน้ือหา
เร่ืองราว 

   การวาดภาพระบายสีจาก
ประสบการณท่ีฉันประทับใจ 

7 15 



55 
 

 

4 งานศิลปะภาพ
ปะติด จาก
กระดาษ 

ศ 1.1 ป.2/5 
  

   ภาพปะติดจากกระดาษ การสรางภาพปะติดโดยการตัดหรือ 
ฉีกกระดาษน้ัน จะตองทำตามข้ันตอน 
โดยใชและดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ
อยางถูกวิธี 

   ผลงานภาพปะติดจาก
กระดาษและวัสดุท่ีหาไดใน
โรงเรียน ในหัวขอ 
“ธรรมชาติแสนงดงาม” 

7 10 

5 งานทัศนศิลป 3 
มิติ 

ศ 1.1 ป.2/4 
 ป.2/8 

1) การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงาน
ทัศนศิลป 3 มิติ 

2) งานโครงสรางเคล่ือนไหว 

การสรางสรรคงานโครงสรางเคล่ือนไหว
น้ัน จะตองมีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ
และอุปกรณอยางถูกตอง เหมาะสม 

   การสรางภาพแขวน ใน
หัวขอ “ครอบครัวของฉัน” 

8 15 

6 งานศิลปะใน 
ชีวิตประจำวัน 
 

ศ 1.2 ป.2/1 
 ป.2/2 

1) ความสำคัญของงานทัศนศิลป
ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน 

2) งานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
 

งานทัศนศิลปประเภทตาง  ๆในทองถ่ิน มี
วิธีการสรางและใชวัสดุอุปกรณท่ีแตกตาง
กัน ซ่ึงงานทัศนศิลปท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจำวันเหลาน้ีลวนมีความสำคัญ 

หนังสือเลมเล็ก เร่ือง งาน
ศิลปะในทองถ่ินของฉัน 

5 15 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  20 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ12102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป   ชั้นประถมศึกษาปที่ 2   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ดนตรีพาเพลิน ศ 2.1  ป.2/1 
          ป.2/2 
          ป.2/3 
          ป.2/4 
          ป.2/5 
 
 

สีสันของเสียงเคร่ืองดนตรี 
สีสันของเสียงมนุษย 
การฝกโสตประสาท การจําแนก
เสียง สูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-ส้ัน 
การเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาใน
บทเพลงการเลนเคร่ืองดนตรี
ประกอบเพลง การขับรอง 
ความหมายและความสําคัญของ
เพลงท่ีไดยิน 
- เพลงปลุกใจ 
- เพลงสอนใจ 
 
 

-เสียงมีความแตกตางกันหรือคลายคลึงกัน
ตามแหลงกำเนิดของเสียง และเสียงสูง-
ต่ำ ดัง-เบา ยาว-ส้ัน     ของดนตรี ทำให
เกิดสีสันของเสียงตามคุณสมบัติของ
เสียงดนตรี 
- การเลนเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง 
จะตองเลนใหถูกตองตามจังหวะและ
ทำนองเพลง จึงจะเกิดความไพเราะและ
การเคล่ือนไหวรางกายประกอบเพลง
จะตองสอดคลองกับจังหวะและเน้ือหา
ของเพลง 
-การขับรองเพลงไทยและเพลงไทยสากล 
จะตองขับรองใหสอดคลองกับจังหวะ
ทำนองเพลง จึงจะไพเราะและนาฟง สวน
เพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ เปนเพลงท่ี
มีความหมายและความสำคัญ รวมท้ังมีคติ
สอนใจ 

-แผนพับ เร่ือง เสียงและ
คุณสมบัติของเสียง 
-เคล่ือนไหวรางกาย
ประกอบเพลงบัวขาว 
-การขับรองเพลงท่ีช่ืนชอบ 

15 20 
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2 เพลงกับชีวิต ศ 2.2  ป.2/1 
          ป.2/2 
 
 

บทเพลงในทองถ่ิน 
- ลักษณะของเสียงรองในบทเพลง 
- ลักษณะของเสียงเคร่ืองดนตรีท่ี
ใชในบทเพลง 
กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  
- ดนตรีกับโอกาสสําคัญใน
โรงเรียน 
- ดนตรีกับวันสําคัญของชาติ 

- บทเพลงในทองถ่ินมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ท้ังเสียงรองและเสียงเคร่ือง
ดนตรีท่ีแตกตางกันไปตามสภาพทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคน
ในทองถ่ิน 
- การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของ
โรงเรียน และวันสำคัญของชาติน้ัน มักใช
ดนตรีเขาไปเปนสวนรวมของงาน 

- แผนพับ เพลงในทองถ่ิน 
- การแสดงทาทางประกอบ
เพลงในงานวันเด็ก 
 

5 20 

3 นาฏศิลปนารู ศ 3.1  ป.2/1 
          ป.2/2 
          ป.2/3 
          ป.2/4 
          ป.2/5 
 

การเคล่ือนไหวอยางมีรูปแบบ 
- การน่ัง 
- การยืน 
- การเดิน 
การประดิษฐทาจากการ
เคล่ือนไหว อยางมีรูปแบบ เพลง
ท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป  
- การฝกภาษาทาส่ือความหมาย
แทนอากัปกิริยา 
- การฝกนาฏยศัพทในสวนลําตัว 
การใชภาษาทาและนาฏยศัพท
ประกอบจังหวะ 
มารยาทในการชมการแสดง การ
เขาชมหรือมีสวนรวม 

- การเคล่ือนไหวขณะอยูกับท่ีและ
เคล่ือนท่ีเปนทักษะเบ้ืองตนของการ
แสดงนาฏศิลป ซ่ึงการเคล่ือนไหวเปน
การสะทอนอารมณของตนอยางอิสระ 
- ภาษาทาและนาฏยศัพท เปนทักษะ
พ้ืนฐานในการแสดงนาฏศิลปไทยและ
การละคร จึงตองฝกใหมีความออนชอย 
สวยงาม 
- การชมการแสดงท่ีดี ผูชมจะตองมี
หลักการชมท่ีถูกตอง รวมท้ังแสดงออก
และปฏิบัติอยางเหมาะสม 
 

- แสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบเพลงเก่ียวกับสัตว
หรือส่ิงแวดลอม 
- การแสดงภาษาทาและ
นาฏยศัพทประกอบเพลง 
บันทึกการเขาชมการแสดง
นาฏศิลปและละครไทย 

15 20 
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4 นาฏศิลป
พ้ืนบาน 

ศ 3.2  ป.2/1 
          ป.2/2 
          ป.2/3 
 
 
 

การละเลนพ้ืนบาน 
- วิธีการเลน 
- กติกา 
ท่ีมาของการละเลนพ้ืนบาน 
การละเลนพ้ืนบาน 

การละเลนพ้ืนบาน สามารถเช่ือมโยงกับ
วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยในภูมิภาค
ตาง  ๆการละเลนทำใหเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน คนในทองถ่ินเกิด
ความภาคภูมิใจ 

-ใบงาน เร่ือง ท่ีมาของ
การละเลนพ้ืนบาน 
-ใบงานเร่ือง การละเลน
พ้ืนบานไทย 

5 20 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  20 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ13101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 รูปราง รูปทรง 
และทัศนธาตุ 

ศ 1.1 ป.3/1 
 ป.3/3 
 ป.3/9 

1) รูปราง รูปทรงในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป 

2) เสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว
ในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ
งานทัศนศิลป 

3) การจัดกลุมของภาพตามทัศน
ธาตุ 

ทัศนธาตุของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป จะเนน              
ในเร่ือง เสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว 
และการจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ  

   สมุดภาพ ของเลนและ
ของใชของฉัน 

8 15 

2 รูปราง รูปทรง 
ในงานออกแบบ 

ศ 1.1 ป.3/10    รูปราง รูปทรงในงานออกแบบ การลงมือสรางส่ิงของเคร่ืองใช ส่ิงกอสราง                
ตาง  ๆตองมีการออกแบบใหมีรูปราง                                 
รูปทรงท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการ                  
ใชงานและความสวยงาม 

   แบบสำรวจรูปราง รูปทรง
ของส่ิงของเคร่ืองใชและ
ส่ิงกอสรางท่ีอยูในบานและ
ในโรงเรียน 

6 10 

3 ภาพวาดภาพ
ศิลป  

ศ 1.1 ป.3/2              
           ป.3/4 
 ป.3/6 
 ป.3/8 

1) วัสดุ อุปกรณท่ีใชสรางงาน
ทัศนศิลปประเภทงานวาด 

2) การวาดภาพระบายสีส่ิงของ
รอบตัวดวยสีเทียน ดินสอสี 
และสีโปสเตอร 

การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปประเภท                  
งานวาด จำเปนตองเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
ใหถูกตองและเหมาะสมกับงานการวาด
ภาพระบายสี ควรฝกการใชเสน รูปราง 
รูปทรง สี และพ้ืนผิว เพ่ือใหเกิดทักษะ

1. การวาดภาพและระบาย
สีส่ิงของท่ีอยูรอบตัว 
(ช้ินงานท่ี 1) 

2. การวาดภาพถายทอด
ความคิด ความรูสึกจาก

11 20 
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3) การใชเสน รูปราง รูปทรง สี 
และพ้ืนผิว วาดภาพถายทอด
ความคิด ความรูสึก 

4) การแสดงความคิดเห็นในงาน
ทัศนศิลปของตนเอง 

และความชำนาญ จึงสามารถ    ถายทอด
ความคิด   ความรูสึกของภาพท่ีวาด และ
รูจักแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาผลงาน
ของตนเองใหดีย่ิงข้ึน 

ประสบการณ (ช้ินงานท่ี 
2) 

 

4 งานปนพาเพลิน   ศ 1.1 ป.3/2              
           ป.3/5 
 ป.3/7 
 ป.3/8 

1) การใชวัสดุ อุปกรณในงานปน 
2) วัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธีการ

ในการสรางงานทัศนศิลป 
3) การแสดงความคิดเห็นในงาน

ทัศนศิลปของตนเอง 
 

การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปประเภท                  
งานปน จำเปนตองเลือกใชวัสดุ อุปกรณให
ถูกตองและเหมาะสมกับงานการทำงานปน
ควรเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธีการ
ใหถูกตองเหมาะสมตามงานและความถนัด
ของผูสรางงาน นอกจากน้ันตองรูจักแสดง
ความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของตนเอง
เพ่ือปรับปรุงผลงานใหดีย่ิงข้ึน 

   ผลงานปนจากดินน้ำมัน
หรือดินเหนียว เพ่ือถายทอด
เร่ืองราวตามจินตนาการของ
ตนเอง 

9 20 

5 เรียนรูศิลปะ
ทองถ่ิน   
 

ศ 1.2 ป.3/1 
 ป.3/2 

1) ท่ีมาของงานทัศนศิลปใน
ทองถ่ิน 

2) วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ
สรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

 

งานทัศนศิลปในทองถ่ิน เปนงานท่ีสราง
มาจากภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน โดย
การใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงาน
ท่ีแตกตางกัน 

   แผนพับ เร่ือง เรียนรู
ศิลปะทองถ่ิน 

6 15 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  20 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 



61 
 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ13102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป   ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 เคร่ืองดนตรีนารู ศ 2.1 ป.3/1 
    ป.3/2 

รูปรางลักษณะของเคร่ืองดนตรี เสียง
ของเคร่ืองดนตรี 
สัญลักษณแทนคุณสมบัติของเสียง 
(สูง-ต่ำ  
ดัง-เบา ยาว-ส้ัน) 
 สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะ 

- เคร่ืองดนตรีแตละชนิดมีรูปรางลักษณะ
และมีเสียงท่ีเกิดจากวิธีการบรรเลง
แตกตางกัน 
- สัญลักษณทางดนตรีเปนพ้ืนฐานสำคัญ
ในการเรียนดนตรี เสียงและจังหวะของ
ดนตรีมีลักษณะตางกัน สามารถใชรูปภาพ
หรือสัญลักษณแทนกันได 

ทำแผนพับ เร่ือง เคร่ือง
ดนตรีนารู 
ทำแผนภูมิรูปภาพหรือ
สัญลักษณแทนเสียงและ
จังหวะเคาะ 

10 15 

2 บทเพลงใน
ชีวิตประจำวัน 

ศ 2.1   ป.3/3 
          ป.3/4

 ป.3/5
 ป.3/6           
ป.3/7 

บทบาทหนาท่ีของบทเพลงสําคัญ 
- เพลงชาติ 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 
- เพลงประจําโรงเรียน 
การขับรองเด่ียวและหมู 
 การบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง 
การเคล่ือนไหวตามอารมณของบทเพลง 
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงรอง 
และเสียงดนตรี 
- คุณภาพเสียงรอง 

-เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และ
เพลงประจำโรงเรียน เปนเพลงท่ีใชใน
โอกาสตางกัน ดังน้ันเราจึงควรเลือกใชให
เหมาะสม 
-ดนตรีเปนศิลปะแขนงหน่ึงท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับมนุษย เราจึงควรรูหลัก
ปฏิบัติในการขับรองเพลง    การบรรเลง
เคร่ืองดนตรี การเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

- รายงาน เร่ือง บทเพลง
ในชีวิตประจำวัน 
- การขับรองเพลง และ
การบรรเลงดนตรี   
- การเคล่ือนไหวประกอบ
เพลงรำวงมาตรฐาน และ
เพลงท่ีนักเรียนช่ืนชอบ   

10 20 
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- คุณภาพเสียงดนตร 
การใชดนตรีในโอกาสพิเศษ 
- ดนตรีในงานร่ืนเริง 
- ดนตรีในการฉลองวันสําคัญของชาติ 

เสียงขับรอง และเสียงดนตรีของตนเอง 
และผูอ่ืนอยางเหมาะสม 

3 ดนตรีทองถ่ิน 
เอกลักษณ
ทองถ่ิน 

ศ 2.2   ป.3/1
 ป.3/2 

 

เอกลักษณของดนตรีในทองถ่ิน 
- ลักษณะเสียงรองของดนตรีในทองถ่ิน 
- ภาษาและเน้ือหาในบทรองของดนตรี
ในทองถ่ิน 
- เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีในทองถ่ิน 
ดนตรีกับการดําเนินชีวิตในทองถ่ิน 
- ดนตรีในชีวิตประจําวัน 
- ดนตรีในวาระสําคัญ 

-ดนตรีทองถ่ินมีลักษณะเดนและ
เอกลักษณแตกตางออกไปในแตละ
ทองถ่ิน มีความสำคัญและประโยชน       
ตอการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 

-หนังสือเลมเล็ก เร่ือง 
ดนตรีทองถ่ิน เอกลักษณ
ทองถ่ิน 

5 10 

4 ลีลาการ
เคล่ือนไหว 

ศ 3.1 ป.3/1 การเคล่ือนไหวในรูปแบบตาง  ๆ 
- รําวงมาตรฐาน 
- เพลงพระราชนิพนธ 
- สถานการณส้ัน  ๆ 
- สถานการณท่ีกําหนดให 

การรำวงมาตรฐาน การแสดงทา
ประกอบเพลงพระราชนิพนธ การ
เคล่ือนไหวในสถานการณส้ัน  ๆหรือ
สถานการณท่ีกำหนด เปนการ
เคล่ือนไหวรางกายในรูปแบบตาง  ๆโดย
ผูเคล่ือนไหวจะตองคำนึงถึง
องคประกอบตาง  ๆในการแสดงอยาง
เหมาะสม 

รายงานผลการสรางสรรค
การเคล่ือนไหวในรูปแบบ
ตาง  ๆในสถานการณส้ันๆ 

5 10 

5 ภาษาทาและ
นาฏยศัพท 

ศ 3.1   ป.3/2 
ศ 3.1   ป.3/3 
  ป.3/4

 ป.3/5 

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป 
- การฝกภาษาทาส่ืออารมณของมนุษย  
- การฝกนาฎยศัพทในสวนขา 
หลักในการชมการแสดง 

-การแสดงนาฏศิลปไทยมีหลักและ
วิธีการในการปฏิบัตินาฏศิลป โดยมีการ
ฝกภาษาทาเพ่ือส่ืออารมณ    ของมนุษย 
และการฝกนาฏยศัพท 

- การแสดงภาษาทาและ
นาฏยศัพทประกอบเพลง
ท่ีช่ืนชอบ 

5 15 
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- ผูแสดง 
- ผูชม  
- การมีสวนรวม 
การบูรณาการนาฏศิลปกับสาระ  
การเรียนรูอ่ืน ๆ 

-ผูแสดงและผูชมจะตองปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีของตนเอง รวมท้ังรูจัก
การนำความรูทางนาฏศิลปไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจำวัน 

- การแสดงละคร เร่ือง 
ความสุขของครอบครัว 

6 ความเปนมา
นาฏศิลปไทย 

ศ 3.2   ป.3/1 
          ป.3/2 
  ป.3/3 

 - การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานหรือทอง
ถ่ินของตน 
การแสดงนาฏศิลป 
- ลักษณะ  
- เอกลักษณ 
ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป 
- ส่ิงท่ีเคารพ 
 

- นาฏศิลปไทยถือกำเนิดมาพรอมกับชน
ชาติไทย จึงเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม
ไทยท่ีถูกสรางสรรคใหมีเอกลักษณ
ทางการแสดงท่ีออนชอย สวยงาม มี
ความสำคัญและคุณคาตอคนไทย 
- การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานในแตละ
ทองถ่ิน มีลักษณะแตกตางกันไปตาม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 

- ทำแผนผังความคิด เร่ือง 
ความเปนมา เอกลักษณ 
และความสำคัญของ
นาฏศิลปไทย 
- สมุดภาพ เร่ือง การ
แสดงนาฏศิลปพ้ืนบานใน
ทองถ่ินของฉัน 

5 10 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  20 20 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ14101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 รูปราง รูปทรง ศ 1.1 ป.4/1    รูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 

ส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
งานทัศนศิลปตางก็มีลักษณะของรูปราง 
รูปทรงท่ีแตกตางกันออกไป 

ภาพวาดรูปรางรูปทรงแสน
สวย 1 ภาพ 

6 10 

2 ทัศนธาตุ ศ 1.1 ป.4/3    เสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว 
และพ้ืนท่ีวางในธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป 

ทัศนธาตุเปนองคประกอบท่ีสำคัญ     
ของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และงานทัศนศิลป 

ภาพวาดระบายสี 1 ภาพ 7 10 

3 วรรณะสีกับ      
งานศิลปะ 

ศ 1.1 ป.4/2 
 ป.4/7 
 ป.4/9 

   อิทธิพลของสี วรรณะอุน และ
วรรณะเย็น 
   การใชสีวรรณะอุนและใชสี
วรรณะเย็นวาดภาพถายทอด
ความรูสึกและจินตนาการ 
   การเลือกใชวรรณะสีเพ่ือ
ถายทอดอารมณความรูสึก 
 

สีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นมีอิทธิพล
ตออารมณ ความรูสึก และจินตนาการ 
ในการวาดภาพระบายสี ควรเลือกใช
วรรณะสีเพ่ือถายทอดความรูสึกในการ
สรางงานทัศนศิลป 

ภาพวาดระบายสีการใช
วรรณะสีบรรยายอารมณ
ของภาพ 1 ภาพ 

5 15 
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4 ภาพพิมพ
สวยงาม 

ศ 1.1  ป.4/4 การใชวัสดุ อุปกรณสรางงาน
พิมพภาพ 

การพิมพภาพใหไดภาพท่ีสวยงามและ
แปลกตา ตองรูจักเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
ใหถูกตองเหมาะสม รวมถึงความคิด
สรางสรรคในการออกแบบงานพิมพภาพ 

ภาพพิมพแสนสวย 1 ภาพ 6 10 

5 ภาพสวยงาม    
ตามจินตนาการ 

ศ 1.1 ป.4/5 
 ป.4/6 
 ป.4/8 

   การใชวัสดุ อุปกรณในการวาด
ภาพระบายสี 
   การจัดระยะความลึก น้ำหนัก
และแสงเงาในการวาดภาพ 
   ความเหมือนและความ
แตกตางในงานทัศนศิลปความคิด
ความรูสึกท่ีถายทอดในงาน
ทัศนศิลป 

การวาดภาพระบายสีโดยจัดใหมีระยะ
ความลึก น้ำหนัก และแสงเงาของภาพ 
ทำใหภาพมีมิติเหมือนจริงและมีความ
สวยงาม เปนการถายทอดความคิด 
ความรูสึกผานงานทัศนศิลป 

ภาพวาดตามจินตนาการ 1 
ภาพ 

6 15 

6 ศิลปะกับ
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

ศ 1.2 ป.4/1    งานทัศนศิลปในวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

งานทัศนศิลปในทองถ่ินจะสะทอนวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของคนในทองถ่ินและ
วัฒนธรรมในทองถ่ินจะมีผลตอการสราง
งานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

ศึกษานำเสนองานทัศนศิลป
ในทองถ่ิน 1 ช้ิน 

5 10 

7 ทองถ่ินไทย       
ศิลปะไทย 

ศ 1.2 ป.4/2    งานทัศนศิลปจากวัฒนธรรม
ตาง  ๆ

งานทัศนศิลปในแตละทองถ่ินมีความ
แตกตางกันไปตามวิถีชีวิตของคนท่ีมา
จากวัฒนธรรมตางๆ 

ศึกษา เลือกและอภิปราย
ผลงานทัศนศิลปจาก
วัฒนธรรมทองท่ี ภาค หรือ
ประเทศอ่ืน  ๆ1 ช้ิน 

5 10 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  20 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ14102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 กิจกรรมดนตรี ศ 2.1 ป.4/1 
  ป.4/2 
  ป.4/3  
  ป.4/4  
  ป.4/5  
  ป.4/6  
  ป.4/7  
   

   โครงสรางของบทเพลง 
- ความหมายของประโยคเพลง 
- การแบงประโยคเพลง  
   ประเภทของเคร่ืองดนตรีเสียง
ของเคร่ืองดนตรีแตละประเภท 
   การเคล่ือนท่ีข้ึน – ลงของ
ทำนอง รูปแบบจังหวะของ
ทำนองจังหวะ 
รูปแบบจังหวะ ความชา – เร็ว
ของจังหวะ 
   เคร่ืองหมายและสัญลักษณทาง
ดนตรี 
- กุญแจประจำหลัก 
- บรรทัดหาเสน 
- โนตและเคร่ืองหมายหยุด 
- เสนก้ันหอง 
โครงสรางโนตเพลงไทย 

- ทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลง ของทำนอง 
รูปแบบจังหวะ และความเร็วของจังหวะ 
ทำใหเพลงมีความไพเราะ อีกท้ังประโยค--
-ของเพลงสามารถส่ืออารมณจากบทเพลง 
การรองเพลงท่ีนักเรียนช่ืนชอบ 
-การอาน และการเขียนโนตดนตรีไทย 
และโนตดนตรีสากลเปนความรูและทักษะ
พ้ืนฐานในการขับรองเพลงและบรรเลง
ดนตรี 
-การขับรองเพลงไทยและเพลงไทยสากล
ใหไพเราะ จะตองขับรองใหถูกตองตาม
หลักการขับรอง โดยใชชวงเสียงท่ี
เหมาะสมกับตนเอง และส่ืออารมณให
สอดคลองกับเร่ืองราวและความหมายของ
เพลง 

-รองเพลงท่ีนักเรียนช่ืนชอบ 
-สมุดภาพเคร่ืองดนตรีไทย
และสากล 
-การเขียนโนตเพลงสากล
และเพลงไทยท่ีนักเรียนช่ืน
ชอบ 
--ขับรองเพลงไทยและเพลง
ไทยสากลท่ีนักเรียนช่ืนชอบ 

13 20 
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- การแบงหอง 
- การแบงจังหวะ 
   การขับรองเพลงในบันไดเสียง
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
   การใชและการดูแลรักษา
เคร่ืองดนตรีของตน 
   ความหมายของเน้ือหาในบท
เพลง 
 
 
 

2 ดนตรีกับชีวิต ศ 2.2  ป.4/1 
          ป.4/2 

   ความสัมพันธของวิถีชีวิตกับ
ผลงานดนตรี 
- เน้ือหาเร่ืองราวในบทเพลงกับ
วิถีชีวิต 
- โอกาสในการบรรเลงดนตรี 
   การอนุรักษวัฒนธรรมทาง
ดนตรี 
- ความสำคัญและความจำเปนใน
การอนุรักษ 
- แนวทางในการอนุรักษ 
 
 
 

-ผลงานดนตรีพ้ืนเมืองถูกสรางสรรคจาก
คนในทองถ่ิน ซ่ึงสะทอนวิถีชีวิตและมี
ความสัมพันธกับผูคนในทองถ่ิน 
- การอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
มีความสำคัญและมีความจำเปนอยางย่ิง 
จึงควรมีแนวทางในการอนุรักษอยาง
เหมาะสม 

-รายงาน เร่ือง วิถีชีวิตกับ
เพลงในทองถ่ินของนักเรียน 
- รายงาน เร่ือง คุณคาและ
วิธีการอนุรักษดนตรีไทย 

7 20 
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3 กิจกรรม
นาฏศิลป 

ศ 3.1  ป.4/1 
          ป.4/2 
          ป.4/3 
          ป.4/4 
          ป.4/5 
           

   หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป 
- การฝกภาษาทา 
- การฝกนาฏยศัพท 
   การใชภาษาทาและนาฏยศัพท
ประกอบเพลงปลุกใจและเพลง
พระราชนิพนธการใชศัพท
ทางการละครในการถายทอด
เร่ืองราว 
   การประดิษฐทาทางหรือทารำ
ประกอบจังหวะพ้ืนเมือง 
   การแสดงนาฏศิลป ประเภทคู
และหมู 
- รำวงมาตรฐาน 
- ระบำ 
   การเลาเร่ือง 
- จุดสำคัญ 
- ลักษณะเดนของตัวละคร 
 
 
 
 
 
 

- ภาษาทาและนาฏยศัพทเปนทักษะ
พ้ืนฐานทางนาฏศิลปและการละครท่ีใช
ในการส่ือความหมายและอารมณ 
- การแสดงทาประกอบเพลงและศัพท
ทางการละครไทย เปนการใชภาษาทา
และนาฏยศัพททางการละคร ในการส่ือ
ความหมายและถายทอดเร่ืองราว 
- การแสดงการเคล่ือนไหวในจังหวะ
พ้ืนเมืองสามารถประดิษฐทาทางหรือทา
รำประกอบตามความคิดของตน 
- การแสดงนาฏศิลปไทยมีท้ังการแสดง
ประเภทคูและประเภทหมู ตองใชทักษะ
ทางนาฏศิลป เพ่ือใหมีความสวยงาม 
- การละครเบ้ืองตนเปนการเลาส่ิงท่ีช่ืน
ชอบในการแสดง โดยการเลาเรื่อง
จะตองเนนจุดสำคัญของเร่ือง    และ
ลักษณะเดนของตัวละคร 

- การแสดงภาษาทาและ
นาฏยศัพท 
- การแสดงละครส้ัน 
- การแสดงทาประกอบ
จังหวะเพลงพ้ืนเมืองของ
นักเรียน 
-การแสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทคูและหมู 
- การเลาเร่ืองจากนิทาน
เร่ืองท่ีกลุมสนใจ 

20 20 
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4 นาฏศิลปไทย    
มรดกไทย 

ศ 3.2  ป.4/1 
          ป.4/2 
          ป.4/3 
          ป.4/4 

   ความเปนมาของนาฏศิลป 
- ท่ีมาของชุดการแสดง 
   การชมการแสดง 
- นาฏศิลป 
- การแสดงของทองถ่ิน 
   ความเปนมาของนาฏศิลป 
- การทำความเคารพกอนเรียน
และกอนแสดง 
   ความเปนมาของนาฏศิลป 
- คุณคา 

- ประวัติความเปนมาของการแสดง
นาฏศิลป มีท่ีมาจากการสรางสรรคของ
คนในสมัยกอน จึงมีความสำคัญ  ท่ี
จะตองแสดงความเคารพกอนการเรียน
และกอนการแสดงนาฏศิลป เพ่ือเปน
การแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ              
และความกตัญู 
-นาฏศิลปไทยมีคุณคา ซ่ึงเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศ จึงควรรักษาและ
สืบทอดการแสดงนาฏศิลปใหคงอยู 

- รายงาน เร่ือง ประวัติ
ความเปนมาของนาฏศิลป
ไทย 
-รายงาน เร่ือง การสืบทอด
นาฏศิลปไทย 

6 20 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ15101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ทัศนศิลปนารู ศ 1.1 ป.5/1    จังหวะ ตำแหนงของส่ิง
ตาง  ๆในส่ิงแวดลอมและ
งานทัศนศิลป 

การจัดจังหวะและตำแหนงของส่ิงตาง  ๆใน
ส่ิงแวดลอมและในงานทัศนศิลปมีหลายประเภท แต
ละประเภท มีลักษณะการจัดท่ีแตกตางกันออกไป 

ภาพวาดการจัดวางจังหวะ 
และตำแหนงของวัตถุใน
ภาพ 1 ภาพ 

4 10 

2 งานทัศนศิลป
กับวิธีการ
สรางสรรค 

ศ 1.1 ป.5/2 
 ป.5/7 
 

   ความแตกตางระหวาง
งานทัศนศิลป 
   ประโยชนและคุณคาของ
งานทัศนศิลป 

งานทัศนศิลปมีวิธีการสรางสรรคผลงาน ประโยชน
และคุณคาท่ีแตกตางกันไปตามประเภทของงาน เรา
จึงตองศึกษาทำความเขาใจความแตกตางเหลาน้ี  
เพ่ือใหสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม สวยงาม 

ผลงานทัศนศิลปตาม
ความชอบและสนใจใน
การศึกษางานทัศนศิลป 1 
ช้ืน 

6 15 

3 แสง-เงากับการ 
วาดภาพ 

ศ 1.1 ป.5/3 
 

   แสงเงา น้ำหนัก และ
วรรณะสี 

การวาดภาพใหมีความสวยงาม สมจริงน้ัน ผูวาด
ภาพจะตองเขาใจองคประกอบ และใชเทคนิคของ
แสงเงา เทคนิคของน้ำหนักสี และเทคนิคของ
วรรณะสี โดยปฏิบัติตามวิธีการอยางถูกตอง 

ภาพวาดในการใชแสงสี 
และน้ำหนักในการ
สรางสรรคผลงานภาพวาด 

6 10 

4 งานปนแสน
สนุก 

ศ 1.1 ป.5/4    การสรางงานปนเพ่ือ
ถายทอดจินตนาการดวย
การใชดินน้ำมันหรือดิน
เหนียว 

การสรางสรรคผลงานปน ผูปนจะตองรูจักวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในงานปน วิธีการใชงานและวิธีการ
ดูแลรักษาและปฏิบัติตามหลักการปน นอกจากน้ี
ยังตองรูจักสังเกตส่ิงตาง  ๆท่ีอยูรอบตัว และมี
ความคิดสรางสรรค เพ่ือใหผลงานมีความสวยงาม 

ผลงานการปนตามความ
สนใจ 1 ช้ิน 

6 10 
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5 ภาพพิมพกับ
การจัดภาพ 

ศ 1.1 ป.5/5 
 ป.5/6 

   การจัดภาพในงานพิมพ
ภาพ 
   การจัดองคประกอบ
ศิลปและการส่ือ
ความหมาย ในงาน
ทัศนศิลป 

การสรางสรรคงานภาพพิมพน้ัน จะตอง เนนการ
จัดวางตำแหนงของส่ิงตาง  ๆในภาพ รูปญหาในการ
จัดองคประกอบศิลป และส่ือความหมายในงาน
ทัศนศิลปของตน และสามารถบอกวิธีการปรับปรุง
งานใหดีข้ึน 

ภาพพิมพ 1 ช้ิน 6 15 

6 งานศิลปะรอบๆ 
ตัวเรา 

ศ 1.2 ป.5/1    ลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลป 

งานทัศนศิลปแตละประเภทมีลักษณะรูปแบบงาน
ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในชุมชนแตละแหงลวนมีผลงาน
ทัศนศิลปท่ีมีคุณคา แสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ของทองถ่ิน 

นำเสนผลการศึกษางาน
ทัศนศิลปในชุมชน ทองถ่ิน
ของตนเอง 1 ช้ิน 

5 10 

7 งานศิลปภูมิ
ปญญาแหง
ชุมชน 

ศ 1.2 ป.5/2    งานทัศนศิลปท่ีสะทอน
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 

งานทัศนศิลปแตละประเภทมีลักษณะรูปแบบงาน
แตกตางกัน เราจึงควรศึกษาความรูเก่ียวกับงาน
ทัศนศิลปแตละประเภทจากแหลงเรียนรูและ
นิทรรศการศิลปะ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
สรางสรรคผลงานทัศนศิลปไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

ศึกษางานศิลปะผาน
อินเตอรเน็ต คัดเลือกและ
สรางสรรคผลงานตามท่ีช่ืน
ชอบ สนใจ 1 ช้ิน 

7 10 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  - 20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ  -  

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ15102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 5   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 กิจกรรมดนตรี ศ 2.1 ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4 
          ป.5/5 
          ป.5/6 
          ป.5/7 

- การส่ืออารมณของบทเพลงดวย
องคประกอบดนตรี 

- จังหวะกับอารมณของบทเพลง 
- ทำนองกับอารมณของบทเพลง 

- ลักษณะของเสียงนักรองกลุมตาง  ๆ
- ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภท

ตาง  ๆ
- เคร่ืองหมายและสัญลักษณทางดนตรี 

- บันไดเสียง ๕ เสียง 
Pentatonic scale 

-  โนตเพลงในบันไดเสียง ๕ เสียง
Pentatonic scale 

- การบรรเลงเคร่ืองประกอบจังหวะ 
- การบรรเลงทำนองดวยเคร่ืองดนตรี 
- การรองเพลงไทยในอัตราจังหวะสอง

ช้ัน 
- การรองเพลงสากล หรือไทยสากล 

- องคประกอบทางดนตรีเปนสวน
สำคัญในการถายทอดอารมณ 
ความรูสึก และความหมายของบท
เพลงใหผูฟงสามารถรับรูได ทำใหบท
เพลงมีความไพเราะและนาฟง 
- เสียงขับรองของคนจะมีความ
แตกตางกันไปตามเพศ วัย และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และเสียง
ของ     วงดนตรีแตละประเภทมีความ
แตกตางกันตามลักษณะเสียงของ
เคร่ืองดนตรีท่ีนำมาใชประกอบ เม่ือ
เสียงท้ังสองมาประกอบกันเปนวง
ดนตรี จะทำใหบทเพลงมีความไพเราะ
ท่ีแตกตางกัน 
- การอานและเขียนตัวโนตเพลงไทย
และเพลงสากลใหถูกตอง เปนทักษะ

- วิเคราะหเพลงไทยหรือ
เพลงไทยสากลท่ีฉันช่ืนชอบ 
- วิเคราะหลักษณะของเสียง
ในวงดนตรีไทย และวง
ดนตรีสากล 
- อานและเขียนโนตเพลง
ไทยและสากล 5 ระดับเสียง 
- การขับรองเพลงในรูปแบบ
ประสานเสียง  
- การดนสด โดยใชประโยค
เพลงแบบถาม-ตอบ  
- การแสดงละครประกอบ
เสียงดนตรี 

15 20 
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- การรองเพลงประสานเสียงแบบ
Canon Round 

- การสรางสรรคประโยคเพลงถาม-
ตอบ 

- การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรม
นาฏศิลป 

- การสรางสรรคเสียงประกอบการเลา
เร่ือง 

พ้ืนฐานสำคัญในการฝกขับรอง และ
บรรเลงเคร่ืองดนตรี 
- การขับรองเพลงไทย เพลงสากล 
เพลงไทยสากล การรองประสานเสียง 
หรือการดนสด ตองมีหลักการปฏิบัติท่ี
ถูกตองและเหมาะสม จึงจะมีความ
ไพเราะนาฟง 
- การใชเคร่ืองดนตรีในกิจกรรมทาง
ดนตรีตาง  ๆควรเลือกใชใหเหมาะสม 
รวมท้ังใชวิธีการในการบรรเลงจังหวะ
และทำนองท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดความ
ไพเราะ 

2 ดนตรีกับ
วัฒนธรรม 

ศ 2.2 ป.5/1 
          ป.5/2 
 

- ดนตรีกับงานประเพณี 
- บทเพลงในงานประเพณีใน

ทองถ่ิน 
- บทบาทของดนตรีในแตละ

ประเพณี 
- คุณคาของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรม 

- คุณคาทางสังคม 
- คุณคาทางประวัติศาสตร 

- ดนตรีมีความสัมพันธกับประเพณีใน
วัฒนธรรมตาง  ๆโดยเฉพาะการมีสวน
รวมในการทำกิจกรรมตางๆท่ีจัดข้ึนใน
งานประเพณี 
- ดนตรีท่ีมาจากแหลงวัฒนธรรมตาง  ๆ
มีคุณคาในดานสังคมและ
ประวัติศาสตร 

- รายงาน เร่ือง ประเพณี
ทองถ่ินกับบทบาทดนตรี
พ้ืนเมือง 
- ใบงานท่ี เร่ือง คุณคาของ
งานดนตรีไทย 

5 20 

3 นาฏศิลปนารู 
 

ศ 3.1 ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4 

- องคประกอบของนาฏศิลป 
- จังหวะ ทำนอง คำรอง 
- ภาษาทา นาฏยศัพท 
- อุปกรณ 

- การแสดงนาฏศิลปไทย จะตองมี
องคประกอบในการแสดง เพ่ือให
การแสดงออกมาสมบูรณแบบ
และสวยงาม 

- วิเคราะหองคประกอบของ
การแสดงนาฏศิลปไทยใน
ทองถ่ิน 

16 20 
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          ป.5/5 
          ป.5/6 

-  การประดิษฐทาทางประกอบเพลง
หรือทาทางประกอบเร่ืองราว 
- การแสดงนาฏศิลป 

- ระบำ 
- ฟอน 
- รำวงมาตรฐาน 

- องคประกอบของละคร 
- การเลือกและเขียนเคาโครงเร่ือง 
- บทละครส้ัน ๆ 
- ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลปชุดตาง 

 ๆ
- หลักการชมการแสดง 
- การถายทอดความรูสึกและคุณคา

ของการแสดง 

- การแสดงนาฏศิลป จำเปนตองใช
ภาษาทาและนาฏยศัพทในการ
แสดง เพ่ือส่ือความหมายของ
เพลงหรือเร่ืองราวท่ีแสดงออกมา 

- ละครท่ีดีและมีคุณภาพตองมี
องคประกอบท่ีครบสมบูรณ และ
ผูเขียนตองอาศัยทักษะตาง  ๆ
เพ่ือใหบทละครท่ีเขียนออกมา
สมจริง และนาสนใจ 

- ผูชมท่ีปฏิบัติตนตามหลักการชม
การแสดง จะสามารถถายทอด
ความรูสึกและคุณคาของการ
แสดงเพ่ือจะไดรับประโยชนจาก
การชมการแสดง 

- การแสดงทาทางประกอบ
เพลงหรือเร่ืองราว 
- การแสดงนาฏศิลปไทย  
- รายงานผลการ
เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลปไทยชุดตาง  ๆ 
- การเขียนบทละครส้ัน 
- แผนผังความคิด แสดง
หลักการชมการแสดง
นาฏศิลปไทยและละครไทย 

4 นาฏศิลป
ทองถ่ินไทย 

ศ 3.2 ป.5/1 
          ป.5/2 
 

- การแสดงนาฏศิลปประเภทตาง  ๆ
- การแสดงพ้ืนบาน 

การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของไทย 
จะมีลักษณะท่ีแตกตางกันตาม
วัฒนธรรม และประเพณีของแตละ
ทองถ่ิน 

รายงาน เร่ือง การแสดง
นาฏศิลปพ้ืนบานของไทย 

4 20 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ16101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 พ้ืนฐาน
องคประกอบ
ศิลป 

ศ 1.1 ป.6/2 
 ป.6/5 
  

   หลักการจัดขนาด สัดสวนความ
สมดุลในงานทัศนศิลป 
   รูปและพ้ืนท่ีวางในงานทัศนศิลป 

การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป โดยใช
หลักการ 
จัดองคประกอบศิลปท้ังขนาด สัดสวน  
ความสมดุลและพ้ืนท่ีวางท่ีเหมาะสม ทำใหได 
ผลงานท่ีสวยงาม กลมกลืน และดูโดดเดน 

การวาดภาพทิวทัศน ตาม
หลักการจัดองคประกอบ
ศิลปท่ีเนนรูปและพ้ืนท่ีวาง 

6 15 

2 สีสันในงานศิลป ศ 1.1 ป.6/1 
 ป.6/6 

   วงสีธรรมชาติ และสีคูตรงขาม 
   การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสี
คูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน
และความสมดุล 

สีคูตรงขาม เปนคูของสีท่ีอยูตรงขามกัน 
ในวงจรสี และสามารถนำมาใชสรางสรรค 
ผลงานทัศนศิลปใหเกิดความโดดเดนและ 
ความสวยงามได 

การสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปโดยการใชสีคูตรง
ขาม 
 

8 15 

3 ภาพวาดเหมือน
จริง 

ศ 1.1 ป.6/3    งานทัศนศิลปรูปแบบ ๒ มิติ และ 
๓ มิติ 

การวาดภาพเหมือนจริงจากรูปแบบ 2 มิติ 
เปน 3 มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและ 
น้ำหนัก จะทำใหภาพมีมิติ มองเห็นระยะ 
ใกล-ไกล และความลึกของภาพ 

การวาดภาพเหมือนจริง 
 

7 10 

4 งานปนแสน
สนุก 

ศ 1.1 ป.6/4 
 

   การใชหลักการเพ่ิมและลดใน
การสรางสรรคงานปน 

การสรางสรรคงานปน โดยใชหลักการเพ่ิม 
และลด จะทำใหไดผลงานท่ีเปนรูปทรงตามท่ี
ตองการ 

ช้ินงานปนตามจินตนาการ 

 
6 10 
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5 งานศิลปกับการ
สรางสรรค
ผลงาน 

ศ 1.1 ป.6/7 
 

   การสรางงานทัศนศิลปเปน
แผนภาพแผนผัง และภาพประกอบ

การสรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง 
และภาพประกอบท่ีดี ตองสามารถส่ือใหผูอ่ืน
เขาใจ และถายทอดความคิดหรือเร่ืองราว
เก่ียวกับเหตุการณตาง  ๆไดอยางชัดเจน 

การสรางงานทัศนศิลปเปน
แผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบนิทาน 

7 10 

6 งานทัศนศิลปใน
ชีวิตและสังคม 

ศ 1.2 ป.6/1 
 

   บทบาทของงานทัศนศิลปใน
ชีวิตและสังคม 

งานทัศนศิลป มีบทบาทในชีวิตและสังคม  
โดยแฝงอยูในรูปแบบตาง  ๆต้ังแตในอดีต
จนถึงปจจุบัน 

การเขียนแผนผังความคิด
แสดงบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและ
สังคม 
 

3 10 

7 งานทัศนศิลป
กับศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ศ 1.2 ป.6/2 
 ป.6/3 

   อิทธิพลของศาสนาท่ีมีตองาน
ทัศนศิลปในทองถ่ิน 
   อิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินท่ีมีผลตอการสรางงาน
ทัศนศิลป 

ศาสนาและวัฒนธรรม มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคงานทัศนศิลปในทองถ่ินและ
บุคคล ทำใหไดงานทัศนศิลปท่ีมีความ
หลากหลายแตกตางกันไป 

แผนพับ เร่ือง งานทัศนศิลป
กับศาสนาและวัฒนธรรม 
 

3 10 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ16102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   จำนวน 40 ช่ัวโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ดนตรีนารู ศ 2.1 ป.6/1 
          ป.6/2 
          ป.6/3 
          ป.6/4 
          ป.6/5 
          ป.6/6 
 

- องคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต 
- เคร่ืองดนตรีไทยแตละภาค 
- บทบาทและหนาท่ีของเคร่ืองดนตรี 
- ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 
- เคร่ืองหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
- โนตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสอง

ช้ัน 
- โนตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C 

Major 
- การรองเพลงประกอบดนตรี 
- การสรางสรรครูปแบบจังหวะและ

ทำนองดวยเคร่ืองดนตรี 
- การบรรยายความรูสึกและแสดง

ความคิดเห็นท่ีมีตอบทเพลง 
- เน้ือหาในบทเพลง 
- องคประกอบในบทเพลง 
- คุณภาพเสียงในบทเพลง 

- การบรรยายเพลงท่ีฟง ตองอาศัย
องคประกอบดนตรีและศัพท
สังคีต 

- เคร่ืองดนตรีมีหลายประเภท แต
ละประเภทมีบทบาทหนาท่ีในการ
บรรเลงเพลงแตกตางกันไป 

- การอาน และเขียนโนตไทย โนต
สากล อยางถูกตองจะตองมี
ความรูเก่ียวกับเคร่ืองหมายและ
สัญลักษณทางดนตรี    ตัวโนตบท
เพลงไทยและตัวโนตสากล เปน
พ้ืนฐานสำคัญ 

- การรองเพลงและการบรรเลง
เคร่ืองดนตรีใหมีความไพเราะและ
นาฟงตองปฏิบัติตามหลักการท่ี
ถูกตอง 

- แบบวิเคราะหเพลงท่ี
ชอบฟง 

- ทำสมุดภาพเคร่ือง
ดนตรีในทองถ่ิน 

- แบบประเมินอานและ
เขียนโนตเพลงไทยและ
โนตสากล 

- ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง
ประกอบการขับรอง
เพลงท่ีช่ืนชอบ 

15 20 
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2 ดนตรีไทยกับ
ประวัติศาสตร
ไทย 

ศ 2.2 ป.6/1 
          ป.6/2 
          ป.6/3 
 

- ดนตรีไทยในประวัติศาสตร 
- ดนตรีในเหตุการณสำคัญทาง

ประวัติศาสตร 
- ดนตรีในยุคสมัยตาง ๆ 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอดนตรี 

- ดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีตางกันมี
วิวัฒนาการทางดนตรีท่ีมีคุณคา ใน
ฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท่ีควรแก
การอนุรักษ 

- เขียนรายงาน เร่ือง ท่ีมา
ของดนตรีไทย 

5 20 

3 ลีลานาฏศิลป 
 

ศ 3.1 ป.6/1 
          ป.6/2 
          ป.6/3 
          ป.6/4 
          ป.6/5 
          ป.6/6 
 

- การประดิษฐทาทางประกอบเพลง
ปลุกใจ 

หรือเพลงพ้ืนเมืองหรือทองถ่ินเนนลีลาหรืออารมณ 
- การออกแบบสรางสรรค 

- เคร่ืองแตงกาย 
- อุปกรณ ฉากประกอบการแสดง 

- การแสดงนาฏศิลปและการแสดง
ละคร 
- รำวงมาตรฐาน 
- ระบำ 
- ฟอน 
- ละครสรางสรรค 

- บทบาทและหนาท่ีในงานนาฏศิลป
และการละคร 

- หลักการชมการแสดง 
- การวิเคราะห 
- ความรูสึกช่ืนชม 

- องคประกอบทางนาฏศิลปและการ
ละคร 

- ทาประกอบเพลง เปนการนำเอา
ภาษาทามารายรำประกอบเพลงโดย
ใหสอดคลองกับเน้ือรอง จังหวะ และ
ทำนองเพลง เนนการถายทอดลีลา
หรืออารมณ ซ่ึงกระทำอยาง
ตอเน่ืองกัน ทำใหดูสวยงาม 
- การแสดงนาฏศิลปไทยมักเนนความ
สวยงามในการแสดง เคร่ืองแตงกายผู
แสดง อุปกรณประกอบการแสดง และ
ฉากจึงเปนองคประกอบอยางหน่ึงท่ี
ชวยทำใหการแสดงนาฏศิลปนาชม
ย่ิงข้ึน 
- การแสดงนาฏศิลปไทยและละคร
ไทยเปนการแสดงท่ีมีเอกลักษณท่ีโดด
เดน เนนลีลาการแสดงทารายรำท่ีออน
ชอยงดงาม 
- การชมการแสดงทำใหสามารถ
บรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตอ
งานนาฏศิลปและการละครอยาง

- แสดงทาประกอบเพลงท่ี
ช่ืนชอบ 
- ออกแบบและประดิษฐ
อุปกรณประกอบการแสดง
อยางงายๆ 
- แสดงนาฏศิลปไทยหรือ
ละครสรางสรรค 
- นำเสนอความคิดเห็นใน
การชมการแสดง 

15 20 
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สรางสรรค อีกท้ังยังเขาใจ
ความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและ
การละครกับส่ิงท่ีประสบใน
ชีวิตประจำวัน และสามารถระบุ
ประโยชนท่ีไดรับจากการแสดงหรือ
การชมการแสดงนาฏศิลปและละครได 

4 คุณคานาฏศิลป
และการละคร 

ศ 2.1 ป.6/1 
          ป.6/2 
          ป.6/3 
          ป.6/4 
          ป.6/5 
          ป.6/6 
 

- ความหมาย ความเปนมา 
ความสำคัญของนาฏศิลปและละคร 
- บุคคลสำคัญ 
- คุณคา 

- การแสดงนาฏศิลปและละครในวัน
สำคัญของโรงเรียน 

การอธิบายส่ิงท่ีมีความสำคัญตอการ
แสดงนาฏศิลปและละคร จะทำให
เขาใจถึงคุณคา ความหมาย และความ
เปนมารวมท้ังความสำคัญของ
นาฏศิลปและการละคร 

เขียนรายงาน เร่ือง ส่ิงท่ีมี
ความสำคัญตอการแสดง
นาฏศิลปและละครไทย 

5 20 

                                            รวม  40 80 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   20 
ภาระงาน/การปฏิบัติ    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ศ21101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 1   จำนวน 20 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 

                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ทัศนธาตุ ในงาน 
ทัศนศิลป และ 
ส่ิงแวดลอม 

ศ1.1ม.1/1  บรรยายความแตกตาง และความ
คลายคลึงกันของงาน ทัศนศิลป 

- บรรยายความแตกต างและความ
คลายคลึงกันของงานทัศนศิลป และ 
สิ่งแวดลอมโดยวาดภาพทิวทัศน แสดง
ใหเห็นระยะใกลไกลเปน 3 มิติ 

- วาดภาพลายเสน ทัศนธาตุ 
-วาดภาพทิวทัศน  ๓ มิติ 

๕ ๒๐ 

2 ค ว า ม เ ป น 
เอกภาพ ความ 
กลมกลืน และ
ความ สมดุล 

ศ1.1   ม.1/2   
ศ1.1    ม.1/5 

-ระบ ุและบรรยาย หล ักการ
ออกแบบงานทัศนศิลป โดยเนน
ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน
และความสมดุล 
 -ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ
หรือกราฟกอื่นๆ ในการน าเสนอ
ความคิดและขอมูล 

- ระบุและบรรยายความเปนเอกภาพ 
ความกลมกลืน และความสมดุล โดยใช
หลักออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ หรือ
งานกราฟก 

-อ อ ก แ บ บ ร ู ป ภ า พ 
สัญลักษณ 
-งานกราฟก 

๑๑ ๒๐ 

3 หล ักการ วาด
ภ า พ  แ ส ด ง 
ทัศนียภาพ 

ศ1.1ม.1/3 วาดภาพทัศนียภาพ และแสดงให
เห็นระยะใกลไกล เปน 3 มิติ 

- หลักการวาดภาพทัศนียภาพ ระยะใกล
ไกล 

-วาดภาพทัศนียภาพ 
-วาดภาพ 3 มิติ 

๑๒ ๒๐ 

4 เอกภาพ ความ 
ความกลม กลืน
ของ เร ื ่องราว 

ศ1.1    ม.1/4   
ศ1.1    ม.1/2 

-รวบรวมงานปนหรือ สื่อผสมมา
สรางเปนเรื่องราว 3มิติ โดยเนน

เร่ืองราวงานปนหรืองานส่ือผสม โดยเนน
ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและ
การสื่อถึงเรื่องราว โดยระบุและบรรยาย

-งานปนนูนต่ำ 
- งานส่ือผสม 

๑๒ ๒๐ 
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ในงานปน หรือ
งาน ส่ือผสม 

ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน 
และการส่ือ ถึงเร่ืองราวของงาน  
-ระบ ุและบรรยาย หล ักการ
ออกแบบงานทัศนศิลป โดยเนน
ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน
และความสมดุล 

ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน และ 
ความสมดุลโดยใชหลักการออกแบบ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนสอบกลาง
ภาค 

การทดสอบ   ๑0 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

ค ะ แ น น ป ล า ย ป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   ๑๐ 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ21103 ชื่อรายวิชาศิลปะ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 1   จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 การ ประเมิน 
งาน ทัศนศิลป 

ศ1.1ม.1/6  ประเมินงานทัศนศิลป และบรรยาย
ถึงวิธีการปรับปรุง งานของตนเอง
และผูอ่ืน โดยใช เกณฑท่ีกำหนดให 

-ประเมินงานทัศนศิลปและวิธี 
ปรับปรุงงาน โดยใชเกณฑท่ีกำหนด 

ใบงานการประเมินงานศิลป ๕ ๒๐ 

2 งาน ทัศนศิลป 
ของชาติ และ 
ทองถ่ิน 

ศ 1.1 ม1/1  
ศ1.2ม.1/1 

 -บรรยายความ แตกตางและความ
คลายคลึงกัน ของงานทัศนศิลป
และส่ิงแวดลอม โดยใชความรูเร่ือง
ทัศนธาตุ  
- ระบุและบรรยาย เก่ียวกับงาน
ทัศนศิลปของชาติ และของทองถ่ิน
ตนเองจากอดีต จนถึงปจจุบัน 

ความแตกตางและความคลายคลึง 
ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป ของ
ชาติและทองถ่ิน 

ใบงานความ แตกตางและ
ความคลายคลึงกัน ของงาน
ทัศนศิลปและส่ิงแวดลอม 
.ใบงานทัศนศิลปของชาติ 
และของทองถ่ินตนเองจาก
อดีต จนถึงปจจุบัน 

๑๒ ๒๐ 

3 งาน ทัศนศิลป 
ภาคตาง  ๆใน
ประเทศ ไทย 

ศ1.2 ม.1/2  
ศ1.1ม.1/6  

-ระบุและเปรียบเทียบ งาน
ทัศนศิลปของภาคตาง  ๆใน
ประเทศไทย 
-ประเมินงานทัศนศิลป และ
บรรยายถึงวิธีการปรับปรุง งานของ
ตนเองและผูอ่ืน โดยใช เกณฑท่ีก 
าหนดให 

-ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป 
ในภาคตางๆของประเทศไทย 
ประเมินผลงานทัศนศิลปและ บรรยาย
ถึงวิธีปรับปรุงงาน 

ใบงานเปรียบเทียบ งาน
ทัศนศิลปของภาคตาง  ๆใน
ประเทศไทย 
ใบงานประเมินงาน
ทัศนศิลป 

๑๒ ๒๐ 
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4 การ สรางสรรค 
งานทัศนศิลป 
ของ วัฒนธรรม
ไทย และสากล 

ศ1.1ม.1/1  บรรยายความแตกตาง และความ
คลายคลึงกันของงาน ทัศนศิลป
และส่ิงแวดลอม โดยใช ความรูเร่ือง
ทัศนธาตุ 

-เปรียบเทียบความแตกตาง และความ
คลายคลึงของงานทัศนศิลป ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 

ใบงานเปรียบเทียบความ
แตกตาง และความ
คลายคลึงของงานทัศนศิลป 
ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

๑๑ ๒๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนสอบกลาง
ภาค 

การทดสอบ   ๑0 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

ค ะ แ น น ป ล า ย ป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   ๑๐ 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ22101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ ๒   จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

๑ ร ู ปแบบ และ 
แนวคิด ในงาน 
ทัศนศิลป 

ศ1.1ม.2/1  
ศ1.1ม.2/3  

-อภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุ ใน
ดานรูปแบบและแนวคิดของงาน 
ทัศนศิลปท่ีเลือกมา 
-วาดภาพดวยเทคนิค ท่ี
หลากหลายในการส่ือความหมาย 
และเร่ืองราวตาง ๆ 

- อภิปรายรูปแบบของทัศนธาตุ และ
แนวคิดในงานทัศนศิลปที่เลือก โดยใช
เทคนิคที่หลากหลาย เพ่ือส่ือความหมาย
และเร่ืองราว 

-ใบงานรูปแบบของทัศนธรตุ 
-วาดภาพตามเทคนิคท่ี
ตนเองถนัด 

๑๐ ๒๐ 

๒ ความ เหมือน 
และความ 
แตกตาง ของ
วัสดุ อุปกรณ 
ในงาน 
ทัศนศิลป 

ศ1.1ม.2/2  บรรยายเกี ่ยวกับ ความเหมือน 
และความแตกตาง ของรูปแบบ
การใชวัสด ุ  อ ุปกรณ  ในงาน
ทัศนศิลปท่ีเลือกมา 

- บรรยายความเหมือนและแตกตาง ของ
รูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณ ในงาน
ทัศนศิลปของศิลปน 

ใบงานรูปแบบการใชวัสดุ 
อุปกรณ 

๑๐ ๒๐ 

๓ เทคนิค ในการ
วาด ภาพส่ือ 
ความหมาย 

ศ1.1ม.2/3  วาดภาพดวยเทคนิค ท่ี
หลากหลายในการส่ือความหมาย 
และเร่ืองราวตาง ๆ 

- การวาดภาพดวยเทคนิค ท่ีหลากหลาย
เพ่ือส่ือความหมาย และเร่ืองราว 

- การวาดภาพดวยเทคนิค ท่ี
หลากหลาย 
- วาดภาพสีน้ำ 

๑๐ ๒๐ 

๔ การ ประเมิน 
และวิจารณ 
งาน ทัศนศิลป 

ศ 1.1 ม.2/4 
ศ 1.1 ม.2/5  

-สรางเกณฑ ในการประเมินและ
วิจารณงาน ทัศนศิลป 

- การสรางเกณฑการประเมินและ 
วิจารณงานทัศนศิลปการปรับปรุง แกไข
งานทัศนศิลปและการทำแฟม สะสมงาน 

-.ใบงานการสรางเกณฑการ
ประเมิน 
-ใบงานวิจารณงานทัศนศิลป 

๑๐ ๒๐ 
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-นำผลการวิจารณ ไปปรับปรุง
แกไขและพัฒนางาน 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนสอบกลาง
ภาค 

การทดสอบ   ๑0 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

ค ะ แ น น ป ล า ย ป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   ๑๐ 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ22103 ชื่อรายวิชาศิลปะ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ ๒   จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

๑ การวาด ภาพ 
ถายทอด 
ลักษณะ ตัว
ละคร 

ศ1.1ม.2/6  วาดภาพแสดง บุคลิกลักษณะของ
ตัวละคร 

-การวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ ของ
ตัวละครท่ีสำคัญ 

วาดภาพตัวละคร ๕ ๒๐ 

๒ งาน ทัศนศิลป 
ในการ โฆษณา 

ศ1.1ม.2/3  
ศ1.2ม.2/3  

-บรรยายวิธีการ ใชงาน ทัศนศิลป
ในการการโฆษณา เพ่ือโนมนาว
ใจและนำเสนอ ตัวอยางประกอบ 
-เปรียบเทียบแนวคิด ในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป มาจาก
วัฒนธรรมไทยและสากล 

- การโฆษณาเพ่ือโนมนาวใจ ในงาน
ทัศนศิลป 

-ใบงานวิธีการ ใชงาน 
ทัศนศิลปในการการโฆษณา 
-ใบงานการออกแบบโฆษณา 

๑๐ ๒๐ 

๓ วัฒนธรรม ท่ี
สะทอน งาน 
ทัศนศิลป 

ศ2.2ม.2/3  
ศ1.2ม.2/2  

-ระบุและบรรยาย เก่ียวกับ
วัฒนธรรมตางๆท่ีสะทอน ถึงงาน
ทัศนศิลปในปจจุบัน 
-บรรยายถึง การเปล่ียนแปลงของ
งาน ทัศนศิลปของไทยในแตละ
ยุคสมัย โดยเนนถึงแนวคิด และ
เน้ือหา ของงาน 

- การบรรยายวัฒนธรรมในปจจุบัน ท่ี
สะทอนงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัย 
โดยเนนแนวคิด และเน้ือหา วัฒนธรรม
ไทยและสากล 

-ใบงานวัฒนธรรมตางๆท่ี
สะทอน ถึงงานทัศนศิลปใน
ปจจุบัน 
-ใบงานการเปล่ียนแปลงของ
งาน ทัศนศิลปของไทยในแต
ละยุคสมัย 

๑๕ ๒๐ 
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๔ การออก แบบ
งาน ทัศนศิลป 
ใน วัฒนธรรม 
ไทย และสากล 

ศ1.2ม.2/3  เปร ียบเท ียบแนวค ิด ในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป ที่มาจาก
วัฒนธรรมไทยและสากล 

- เปรียบเทียบแนวคิดวัฒนธรรมไทย 
และสากล 

ใบงานการออก แบบงาน 
ท ัศนศิลป  ใน วัฒนธรรม 
ไทย และสากล 

๑๐ ๒๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนสอบกลาง
ภาค 

การทดสอบ   ๑0 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   ๑๐ 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ23101 ชื่อรายวิชาศิลปะ ๕ ชัน้มัธยมศึกษาศึกษาปที่ ๓  จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

๑ พ้ืนฐาน งาน
ศิลป 

ศ1.1  ม.3/1  
ศ1/1  ม.3/6  
ศ1.1  ม.3/3  

-บรรยายส่ิงแวดลอม และงาน
ทัศนศิลปท่ีเลือกมา โดยใชความรู
เร่ืองทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ 
-ระบุและบรรยาย เทคนิค วิธีการ
ของศิลปน ในการสรางงาน
ทัศนศิลป 
-วิเคราะหและบรรยาย วิธีการใช
ทัศนศิลป และหลักการ ออกแบบ
ในการสรางงาน ทัศนศิลปของ
ตนเองใหมีคุณภาพ 

-บรรยายหลักการออกแบบ เทคนิคและ
วิธีการสรางงาน ทัศนศิลป 

ใบงานหลักการออกแบบ 
ใบงานออกแบบในการสราง
งาน ทัศนศิลปของตนเอง 

๘ ๒๐ 

๒ งาน ทัศนศิลป 
ไทย และ สากล 

ศ1.1  ม.3/4  
 ศ1/1  ม.3/6  

-มีทักษะในการสราง งาน
ทัศนศิลปอยางนอย 3 ประเภท 
-สรางงานทัศนศิลป ท้ัง 2 มิติ
และ3มิติ เพ่ือถายทอด 
ประสบการณและจินตนาการ 

-มีทักษะในการสรางงาน ทัศนศิลปไทย
และสากล แบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพ่ือ
ประสบการณและ จินตนาการ 

-วาดภาพสีน้ำ 
-วาดภาพ3 มิติ 

๑๐ ๒๐ 
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๓ หลักการ 
ออกแบบ งาน 
ส่ือผสม 

ศ1.1  ม.3/5  
ศ1.1  ม.3/7  

-มีทักษะ ในการผสมผสานวัสดุ
ตาง ๆ ในการสรางงานทัศนศิลป 
โดยใชหลักการออกแบบ 
-สรางสรรคงาน ทัศนศิลปส่ือ
ความหมาย เปนเร่ืองราวโดย
ประยุกตใช ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ 

มีทักษะในการสรางงาน สื่อผสมโดยใช
หลักการ ออกแบบ 

-งานส่ือผสม 
-ใบงานการประยุกตใช ทัศน
ธาตุและหลักการออกแบบ 
 

๑๒ ๒๐ 

๔ การ วิเคราะห 
รูปแบบ เน้ือหา 
และคุณคา ใน
งาน ทัศนศิลป 

ศ1/1  ม.3/8  
ศ1.2  ม.3/1  

-วิเคราะหและอภิปราย รูปแบบ 
เน้ือหา และคุณคาในงาน 
ทัศนศิลปของตนเองและผูอ่ืน 
หรือของศิลปน 
-ศึกษาและอภิปราย เก่ียวกับงาน
ทัศนศิลปท่ีสะทอน คุณคาของ
วัฒนธรรม 

วิเคราะหและอภิปราย รูปแบบเน้ือหา
คุณคา งานทัศนศิลปท้ังของตนเอง ผูอ่ืน 
และศิลปน 

-ใบงานวิเคราะหทัศนศิลป
ของตนเอง 
- ใบงานทัศนศิลปท่ีสะทอน 
คุณคาของวัฒนธรรม 

๑๐ ๒๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนสอบกลาง
ภาค 

การทดสอบ   ๑0 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

ค ะ แ น น ป ล า ย ป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   ๑๐ 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ23103 ชื่อรายวิชาศิลปะ ๖ ชัน้มัธยมศึกษาศึกษาปที่ ๓  จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

๑ สรางงาน 
ทัศนศิลป ดวย
เทคนิค วิธีการท่ี 
หลากหลาย 

ศ1.1  ม.3/9 
ศ1.2  ม.3/1 
ศ1.2  ม.3/2  

-สรางสรรคงาน ทัศนศิลปเพ่ือ
บรรยายเหตุการณ ตาง โๆดยใช
เทคนิคท่ีหลากหลาย 
-ศึกษาและอภิปราย เก่ียวกับงาน
ทัศนศิลปท่ีสะทอน คุณคาของ
วัฒนธรรม 
-เปรียบเทียบความ แตกตางของงาน
ทัศนศิลป ในแตละยุคสมัยของ
วัฒนธรรม ไทยและสากล 
 

ใชเทคนิคท่ีหลากหลาย สรางงาน
ทัศนศิลป เพ่ือส่ือ ความหมาย
รวมท้ังการศึกษา และอภิปราย
รายงาน ทัศนศิลปสะทอนคุณคา 
ของวัฒนธรรม 

-วาดภาพโดยใชเทคนิค
ตางๆ 
-ใบงานความ แตกตางของ
งานทัศนศิลป ในแตละยุค
สมัย 

๘ ๒๐ 

๒ การ ประกอบ 
อาชีพทาง 
ทัศนศิลป 

ศ1.1  ม.3/10  ระบุอาชีพ ท่ีเก่ียวของกับงาน
ทัศนศิลป และทักษะท่ีจ าเปน ใน
การประกอบอาชีพน้ันๆ 

- ระบุอาชีพและทักษะท่ีจำเปน ใน
การประกอบอาชีพ ทางทัศนศิลป 

ใบงานอาชีพทาง ทัศนศิลป ๑๐ ๒๐ 

๓ การจัด 
นิทรรศการ 

ศ1.1ม.3/11  เลือกงานทัศนศิลป โดยใชเกณฑท่ี
กำหนดข้ึน อยางเหมาะสมและนำไป 
จัดนิทรรศการ 

- การเลือกงานทัศนศิลป โดยใช
เกณฑท่ีกำหนดข้ึน นำไปจัด
นิทรรศการ 

การจัดนิทรรศกาลงานศิลป ๑๒ ๒๐ 
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๔ ทัศนศิลป กับ 
วัฒนธรรม ไทย 

ศ1.2ม.3/1 ศ
1.1ม.3/9  

-ศึกษาและอภิปราย เก่ียวกับงาน
ทัศนศิลปท่ีสะทอน คุณคาของ
วัฒนธรรมไทย 
-สรางสรรคงานทัศนศิลป เพ่ือ
บรรยายเหตุการณตาง  ๆโดยใช
เทคนิคท่ีหลากหลาย สะทอนคุณคา
ของวัฒนธรรม 

-การศึกษาและอภิปราย งาน
ทัศนศิลปสะทอนคุณคา ของ
วัฒนธรรมไทย 

ใบงานทัศนศิลป กับ 
วัฒนธรรม ไทย 

๑๐ ๒๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนสอบกลาง
ภาค 

การทดสอบ   ๑0 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ   ๑๐ 
ภาระงาน/การปฏิบัติ..................................    

รวมทั้งรายวิชา    ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ21102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศลิป  ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 วงดนตรี ศ2.1  ม.1/4  จัดประเภท ของวงดนตรี
ไทยและวงดนตรี ที ่มา
จากวัฒนธรรมตาง  ๆ

ประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรี พ้ืนเมืองแตละภาคเกิด
จากภ ูมิปญญา ของคนในแตละทองถิ ่น มีล ักษณะ 
แตกตางกัน สะทอนใหเห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ของคนไทย ในทองถิ่นและวงดนตรีสากล เปนวงดนตรีท่ี
ประกอบไปดวย เครื่องดนตรีสากล ซ่ึงแตละวง มีลักษณะ
แตกตางกันใชบรรเลง ในโอกาสที่แตกตางกันไป ตาม
ความเหมาะสมของงาน 

ใบงานปร ะ เ ภ ท 
ของวงดนตรี ไทย
และวงดนตรี 

๑๐ ๒๐ 

2 ทักษะ ดนตรี ศ2.1  ม.1/1 ศ
2.1  ม.1/2 ศ
2.1   ม.1/3  

-อาน เขียน รองโนต ไทย
และโนตสากล 
-เปรียบเทียบเสียง รอง
และ เส ี ยงของเคร ื ่ อง
ด น ต รี  ท ี ่ ม า จ า ก
วัฒนธรรมท่ีตางกัน 
-รองเพลง และใชเครื่อง
ด น ต ร ี บ ร ร เ ล ง 
ประกอบการรองเพลง 
ด  ว ย บ ท เ พ ล ง ท่ี
หลากหลายรูปแบบ 

-การอานโนตเพลงไทย จะมีวิธีอาน เหมือนกับการอาน
หนังสือ คือ จะเริ่มอานจากซายไปขวา อานจาก หองท่ี 1
ไปจนถึงหองที่ 8ในแตละหอง อยางสม่ำ เสมอและการ
อานโนต เพลงไทยจะใชการเคาะจังหวะ ที่โนตทายหอง
แทนเสียงฉ่ิงและฉับ จะทำใหเขาใจบทเพลงงายข้ึน 

-อานโน็ตสากล 
-ก า ร ร  อ ง เ พล ง
ประกอบดนตรี 

๑๐ ๒๐ 
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3 ดนตรี กับชีวิต 
ประจำวัน 

ศ2.2  ม.1/1  อ ธ ิ บ า ย บ ท บ า ท 
ค วา ม ส ั ม พ ั น ธ  แ ล ะ
อิทธิพลของ ดนตรีที่มีตอ
สังคมไทย 

- ดนตรีมีบทบาทและอิทธิพลตอสังคม และใน
ชีวิตประจำวัน เพราะดนตรี เปนการถายทอดอารมณ 
ความรูสึก ความคิดจินตนาการตอผูชมและผูฟง ใหเกิด
ความสนุกสนาน ซาบซ้ึง ต่ืนเตน คึกคัก และนำส่ิงท่ีไดรับ 
จากบทเพลงมาประยุกตใช ในชีวิตประจำวันได 

เลนเครื่องดนตรี ๑ 
ชนิด 

๕ ๑๐ 

4 ความรู พ้ืนฐาน 
เก่ียวกับ  ดนตรี
และนาฏศิลป 

ศ3.2  ม.1/1  ระบุปจจัยท่ีมีผล ตอการ
เปล่ียนแปลงของ
นาฏศิลป นาฏศิลป
พ้ืนบาน 

นาฏศิลปเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นภูมิ
ปญญาไทย โดยจะตองศึกษาและทำความเขาใจ เกี่ยวกับ
พ้ืนฐานที่มาของนาฏศิลป จะทำใหเขาใจปจจัยที่มีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป และนาฏศิลปพ้ืนบาน 

ใบงานพ้ืนฐานที่มา
ของนาฏศิลป 

๕ ๑๐ 

5 ทักษะ พ้ืนฐาน 
และการ ฝกหัด
การ แสดง 
นาฏศิลป 

ศ3.2  ม.1/2  ใชนาฏยศัพท หรือศัพท
ทางการละคร ในการ
แสดง 

- นาฏยศัพทหรือศัพททางการแสดง เปนทักษะพ้ืนฐานท่ี
ประกอบดวย ภาษาทา และการตีบททาทาง การ
เคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ 

ฝกหัดการ แสดง 
นาฏศิลป 

๕ ๑๐ 

๖ การแสดง 
นาฏศิลป 

ศ3.1  ม.1/3  แสดงนาฏศ ิ ลป  และ
ละครในรูปแบบงาย  ๆ

-การแสดงนาฏศิลปพื้นบาน และนาฏศิลปนานาชาติมี
หลากหลาย รูปแบบแตกตางกันในการชมการแสดง ผูชม
จะตองพิจารณาถึงการใชเสียง การแสดงทาทางและการ
เคล่ือนไหว ท่ีสวยงามประกอบกัน 

ออกแบบการแสดง ๕ ๑๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนกลางภาค การทดสอบ   ๑๐ 

คะแนนปลายภาค การทดสอบ   ๑๐ 

รวมทั้งรายวิชา    ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ21104 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศลิป ๒  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
รวบยอด 

เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน 

1 การใช และดูแล 
รักษา เคร่ือง
ดนตรี 

ศ2.1  ม.1/9  ใชและบำรุง รักษา เคร่ืองดนตรีอยาง
ระมัดระวังและ รับผิดชอบ 

- เคร่ืองดนตรีแตละประเภท มีรูปรางลักษณะ
แตกตางกัน การใชเคร่ืองดนตรีแตละประเภท 
จึงตองใชอยางระมัดระวัง และมีการดูแลรักษา
อยางถูกวิธี เพ่ือใหเคร่ืองดนตรีมีความคงทน 
อยูในสภาพสมบูรณ ใชงานไดดี และมีคุณภาพ 

ใบงานการดูแล
เคร่ืองดนตรี 

๑๐ ๒๐ 

2 ความ ไพเราะ 
ของดนตรี 

ศ2.1  ม.1/5 
ศ2.1  ม.1/6 
ศ2.1ม.1/7  

-แสดงความคิดเห็น ท่ีมีตออารมณของ
บทเพลง ท่ีมีความเร็วของจังหวะ และ
ความดัง-เบาแตกตางกัน 
-เปรียบเทียบอารมณ ความรูสึกในการ
ฟงดนตรี แตละประเภท 
-นำเสนอตัวอยางเพลง ท่ีตนเองช่ืน
ชอบและอภิปราย ลักษณะเดนท่ีทำให
งานน้ัน นาช่ืนชม 

-องคประกอบดนตรีประกอบดวย จังหวะ เสียง 
และอารมณเพลง ในแตละบทเพลงจะมีจังหวะ 
เสียง อารมณในเพลงแตกตางกันไป 

-นำเสนอตัวอยาง
เพลง ท่ีตนเองช่ืน
ชอบ 
 

๑๐ ๒๐ 

3 เห็นคุณคา ของ
ดนตรี 

ศ2.1  ม.1/8 
ศ2.2  ม.1/2  

-ใชเกณฑสำหรับ ประเมินคุณภาพงาน
ดนตรี หรือเพลงท่ีฟง 
-ระบุความหลากหลาย ขององค 
ประกอบดนตรี ในวัฒนธรรมตางกัน 

-การประเมินคุณภาพดานเนื ้อหา ดานเสียง 
และองคประกอบดนตรี บอกความหมายและ
ความหลากหลาย ขององคประกอบดนตรี 

ใบงานความหมาย
และความ
หลากหลาย ของ
องคประกอบดนตรี 

๕ ๑๐ 
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4 ความรู พื้นฐาน 
เก ี ่ ยวก ับ การ
ละคร 

ศ3.2  ม.1/1 
ศ3.2  ม.1/2  

-ระบุปจจัยที่มีผล ตอการเปล่ียนแปลง
ของนาฏศิลป 
-บรรยายประเภท ของละครไทยในแต
ละยุคสมัย 

-การศึกษาประวัติความเปนมา ของละครไทย
ละครสากล จะทำให เขาใจองคประกอบของ
บทละคร สามารถบรรยายประเภทของละคร 
ไทยในแตละยุคสมัยตลอดจนปจจัย ท่ีมีผลตอ
การเปล่ียนแปลง 

ใบงานประวัติความ
เปนมา ของละคร
ไทยละครสากล 

๕ ๑๐ 

5 ทักษะ พื ้นฐาน 
และการ ฝกหัด 
การแสดง ละคร 

ศ3.2  ม.1/1  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมี
ผลตอการโนมนาว อารมณหรือ
ความคิดของผูชม 

การฝกหัดการแสดงละครรำละคร สรางสรรค
หรือละครเวทีตองรูจัก และเขาใจคำศัพท
ทางการแสดง ละครการใชภาษาทา และการตี
บท ทาทางการเคล่ือนไหวท่ีแสดง ส่ือทาง
อารมณเพ่ือเปนแนวทาง ในการฝกปฏิบัติ 

ใบงานอธิบาย
อิทธิพลของ
นักแสดงช่ือดัง 

๕ ๑๐ 

๖ แนวทาง การ
จ ั ดการ  ด  าน 
การแสดง 

ศ3.1  ม.1/3 
ศ3.1  ม.1/4 
ศ3.1 ม.1/5  

-แสดงนาฏศิลป และละครในรูปแบบ
งาย  ๆ
-ใชทักษะการทำงาน เปนกลุมใน
กระบวนการผลิต การแสดง 
-ใชเกณฑงาย  ๆท่ีกำหนดใหในการ
พิจารณา คุณภาพการแสดงท่ีชมโดย
เนน เร่ืองการใชเสียงการแสดงทาและ 
การเคล่ือนไหว 

การแสดงละครจะประสบความสำเร็จได ทุก
ฝายจะตองมีความสามัคคีเขาใจ บทบาทของ
ตนเอง ผูแสดง ท่ีสวมบทบาทเปนตัวละคร จะ
ถายทอดเร่ืองท่ีอยูในบทละคร สูผูชมหลักใน
การชมการแสดง มีความสำคัญตอการแสดง
ละครดวย เชนกัน 

ใบงานบทบาทของ 
ผูแสดง 

๕ ๑๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนกลางภาค การทดสอบ   ๑๐ 

คะแนนปลายภาค การทดสอบ   ๑๐ 

รวมทั้งรายวิชา    ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ22102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศลิป ๓  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒  จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ทฤษฎี ตอง
เรียนรู 

ศ2.1  ม.2/2 
ศ2.1  ม.2/3  

-อาน เขียนรองโนตไทย และโนต
สากลท่ีมีเคร่ืองหมาย แปลงเสียง 
-ระบุปจจัยสำคัญ ท่ีมีอิทธิพลตอ
การสรางสรรค งานดนตรี 

-เคร่ืองหมายและสัญลักษณ ทางดนตรี -โนตจาก
เพลงไทยอัตราจังหวะสองช้ัน โนตสากล 
(เคร่ืองหมายแปลงเสียง) -ปจจัยในการสรางสรรคบท
เพลง จินตนาการในการสรางสรรคบทเพลง -การ
ถายทอดเร่ืองราวความคิด ในบทเพลง 

อาน เขียนรองโนต
ไทย และโนตสากล 

๑๐ ๒๐ 

2 มุงสู การ 
นำไปใช 

ศ2.1  ม.2/4 
ศ2.1  ม.2/5 
ศ2.1  ม.2/6 
ศ2.1  ม.2/7  

-รองเพลงและเลน ดนตรีเด่ียว
และรวมวง 
-บรรยายอารมณ ของเพลง และ
ความรูสึกท่ีมี ตอบทเพลงท่ีฟง 
-ประเมินพัฒนาการ ทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลังจากการฝก
ปฏิบัติ 
-ระบุงานอาชีพตาง  ๆท่ีเก่ียวของ
กับดนตรีและบทบาท ของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง 

เทคนิคการรองและบรรเลงดนตรี -การรองและ
บรรเลงเด่ียว การรอง และบรรเลงเปนวง -การ
บรรยายอารมณและความรูสึก ในบทเพลง -การ
ประเมินความสามารถ ทางดนตรี -ความถูกตองใน
การบรรเลง ความแมนย า ในการอานเคร่ืองหมาย 
และสัญลักษณ -การควบคุมคุณภาพเสียง ในการรอง 
และบรรเลง -อาชีพทางดานดนตรีบทบาท ของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง 

-รองเพลงและเลน 
ดนตรีเดี่ยวและรวม
วง 
 

๑๐ ๒๐ 

3 การ บูรณาการ 
ศิลปะกับ แขนง 
อ่ืน ๆ 

ศ3.1  ม.2/1 
ศ3.1  ม.2/5  

-อธิบายการบูรณาการ ศิลปะ
แขนงอ่ืน  ๆกับการแสดง 

การนำนาฏศิลปมาบูรณาการ กับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน  ๆจะทำใหการแสดงมีความสวยงาม 
สมบูรณ ผูชมและผูแสดงไดรับ ความรูเพ่ิมมากข้ึนอีก

ใ บ ง า น อ ธ ิ บ า ย
ก า ร บ ู ร ณา ก า ร 

๕ ๑๐ 
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-เช่ือมโยงการเรียนรู ระหวาง
นาฏศิลปและการละคร กับสาระ
การเรียนรูอ่ืน ๆ 

ท้ังในการเรียน นาฏศิลปจะทำใหผูเรียนมีพัฒนาการ 
ดานความคิดท่ีดี สามารถเขาใจ นาฏศิลปได 

ศ ิลปะแขนงอ่ืนๆ 
กับการแสดง 

4 หลักและ 
วิธีการ แสดง 
ละคร 

ศ3.1  ม.2/2 
ศ3.1  ม.2/3  

-สรางสรรคการแสดง โดยใช
องคประกอบนาฏศิลป และการ
ละคร 
-วิเคราะหการแสดงของ ตนเอง
และผูอ่ืนโดยนาฏยศัพทหรือ 
ศัพททางการละครท่ีเหมาะสม 

- การแสดงละครไทยใหมีความสวยงามไดน้ัน จะตอง
อาศัย องคประกอบของละครและศิลปะ แขนงตางๆ
มาใชในการแสดง จะท าใหการแสดงละคร มีความ
สมบูรณ สวยงามเปนท่ีช่ืนชอบ ประทับใจผูชม  
- การวิเคราะห วิจารณการแสดง ละคร ผูวิเคราะห 
วิจารณจะตอง มีความรู ความสามารถเก่ียวกับการ
ละครจะท าใหวิเคราะหวิจารณ ไดถูกตอง ท าให
ละครเกิดการพัฒนา 

ใ บ ง า น เ ร ื ่ อ ง
วิเคราะหการแสดง
ของ ตนเองและ
ผูอื่นโดยนาฏยศัพท
หรือ ศัพททางการ
ละครท่ีเหมาะสม 

๑๐ ๒๐ 

5 การ ปรับปรุง 
การแสดง 

ศ3.1  ม.2/4  เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุง
การแสดง 

- การวิเคราะห วิจารณการแสดง ผูวิเคราะห วิจารณ
ตองมีความรู ความสามารถเก่ียวกับละคร จะทำให
วิเคราะหวิจารณไดถูกตอง และจะตองไมอคติ 
 

ใ บ ง า น เ ส น อ
ขอคิดเห็น ในการ
ปรับปรุงการแสดง 

๕ ๑๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนกลางภาค การทดสอบ   ๑๐ 

คะแนนปลายภาค การทดสอบ   ๑๐ 

รวมทั้งรายวิชา    ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ22104 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศลิป ๔  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒   จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 องค ประกอบ 
ของดนตรี 

ศ2.1  ม.2/1  เปรียบเทียบการใช 
องคประกอบดนตรีท่ีมาจาก 
วัฒนธรรมตางกัน 

องคประกอบของดนตรีจากแหลง วัฒนธรรมตาง  ๆ ใบงานองคประกอบ
ของดนตรี 

๑๐ ๒๐ 

2 เขาใจ 
วัฒนธรรม 

ศ 2.2  ม.2/1 
ศ2.2   ม.2/2  

-บรรยายบทบาทและ อิทธิพล
ของดนตรีในวัฒนธรรม ของ
ประเทศตาง ๆ 
-บรรยายอิทธิพลของ 
วัฒนธรรมและเหตุการณใน 
ประวัติศาสตรท่ีมีตอรูปแบบ
ของ ดนตรีในประเทศไทย 

-ดนตรีในวัฒนธรรมตางประเทศ  
- บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรม อิทธิพลของดนตรีใน
วัฒนธรรม เหตุการณประวัติศาสตร กับการ
เปล่ียนแปลงทางดนตรี ในประเทศไทย  
- การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กับงานดนตรีการ
เปล่ียนแปลงทาง เทคโนโลยีกับงานดนตรี 

-ใบงานและ 
อิทธิพลของดนตรี
ในวัฒนธรรม ของ
ประเทศตาง ๆ 
 

๑๐ ๒๐ 

3 นาฏศิลป 
พ้ืนเมือง และ 
รูปแบบ การ
แสดง ประเภท 
ตาง  ๆ

ศ3.2  ม.2/1  เปรียบเทียบลักษณะ เฉพาะ
ของการแสดงนาฏศิลป จาก
วัฒนธรรมตาง  ๆ

วัฒนธรรมไทย 4ภูมิภาค มีลักษณะ แตกตางกันไป
ตามแตละทองถ่ิน ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ประเพณี วิถีชีวิตของคน ในทองถ่ินทำใหการ
แสดง นาฏศิลป พ้ืนเมืองของแตละภาคแตกตางกัน ซ่ึง
การแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมือง ของแตละภูมิภาคสะทอนถึง 
วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคน ในทองถ่ิน 

ใบงานเปรียบเทียบ
ลักษณะ เฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป 
จากวัฒนธรรม
ตางๆ 

๕ ๑๐ 
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4 ละครไทย และ
ละคร พ้ืนบาน 

ศ3.2   ม.2/2  ระบุหรือแสดง นาฏศิลป
นาฏศิลปพ้ืนบาน ละครไทย 
ละครพ้ืนบานหรือ มหรสพ
อ่ืนๆท่ีเคยนิยมกันในอดีต 

-ละครไทยและละครพ้ืนบาน เปนการแสดงของไทยท่ีมี
รูปแบบ แตกตางกัน ละครไทยจะมีความงดงาม แสดง
เร่ืองราวท่ีเปนวรรณกรรม ท่ีงดงาม สวนละครพ้ืนบาน 
เปนการแสดงแบบชาวบาน เร่ืองราว ท่ีแสดงจะมาจาก
นิทานพ้ืนบานตาง  ๆแตท้ังละครไทยและละครพ้ืนบาน 
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท่ีจะสะทอนเร่ืองราว
ในชาติวิถีชีวิต ของคนในสังคม และสอดแทรกขอคิด 
ใหกับผูชม ทำใหผูชมไดรับ ความสนุกสนานและน า
ขอคิดท่ีได ไปปรับใชในชีวิต 

ใบงานระบุรูปแบบ
ละครไทยและละคร
พ้ืนบาน 

๑๐ ๑๐ 

5 ยุคสมัย ของ
ละคร 

ศ3.2  ม.2/3  อธิบายอิทธิพล ของวัฒนธรรม
ท่ีมีผลตอเน้ือหา ของละคร 

- การละครไทยเกิดข้ึนมาต้ังแตอดีต และมีการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบ การแสดงเร่ือยมา จนถึงปจจุบัน มี
การน าเทคโนโลยีและศิลปะตาง  ๆมาใชในการแสดง ท 
าใหเกิด ความทันสมัย สวยงาม สมจริง และละครไทย
ยังไดรับอิทธิพล จากวัฒนธรรมตางชาติจึงท าใหละคร 
ไทยมีรูปแบบใหมเกิดข้ึนมากมาย เพ่ือตอบสนองผูชม
ปจจุบันละครไทย สะทอนเร่ืองราวในสังคมมากข้ึน 
สอดแทรกขอคิดตาง ไๆวใหผูชม น าไปปรับใชในชีวิต 
และไดรับความสนุกสนาน 

ใบงานยุคสมัย ของ
ละคร 

๑๐ ๒๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนกลางภาค การทดสอบ   ๑๐ 

คะแนนปลายภาค การทดสอบ   ๑๐ 
รวมทั้งรายวิชา    ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ23102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศลิป ๕  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓   จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 เรียนรู ขับขาน ศ2.1  ม.3/1 
ศ2.1  ม.3/2  

-เปรียบเทียบ องคประกอบท่ีใช
ในงานดนตรี และงานศิลปะอ่ืน 
-รองเพลง เลนดนตรี เด่ียวและ
รวมวงโดยเนนเทคนิค การรอง 
การเลน การแสดงออก และ
คุณภาพเสียง 

 เปรียบเทียบองคประกอบ งานดนตรี
และเทคนิคการรอง การเลนการ
แสดงออก และ คุณภาพของเสียง 

ใบงานการเปรียบเทียบ 
องคประกอบท่ีใชในงาน
ดนตรี และงานศิลปะอ่ืน 

๑๐ ๒๐ 

2 สรรคสราง   
บทเพลง 

ศ2.2  ม.3/1 
ศ2.1  ม.3/3 
ศ2.1  ม.3/4 
ศ2.1  ม.3/5  

-บรรยายวิวัฒนาการ ของดนตรี
แตละยุคสมัย 
-แตงเพลงส้ัน  ๆจังหวะงาย ๆ 
-อธิบายเหตุผล ในการเลือกใช
องคประกอบดนตรี ในการ
สรางสรรคงานดนตรี ของตนเอง 
-เปรียบเทียบ ความแตกตาง
ระหวางงานดนตรี ของตนเอง
และผูอ่ืน 

-การแตงเพลงส้ันๆในจังหวะ งาย  ๆตอง
รูจักวิวัฒนาการของ ดนตรีไทยและ
สากลในแตละ ยุคสมัยและอธิบาย
เหตุผลในการ เลือกใชองคประกอบ
ดนตรีได เม่ือแตงเพลงไดแลวจึงจะ 
เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางงาน
ของตนเองและ ผูอ่ืนได 

-ใบงานบรรยายวิวัฒนาการ 
ของดนตรีแตละยุคสมัย 
 

๑๐ ๒๐ 

3 ทฤษฎี การ
ละคร 

ศ3.1  ม.3/1 
ศ3.1  ม.3/2 

-ระบุโครงสราง ของบทละครโดย
ใชศัพท ทางการละคร 

-ละครเปนศิลปะท่ีเกิดข้ึน จากการนำ
ภาพชีวิตจริง หรือ ประสบการณมา
ผสมผสาน กับจินตนาการ แลวนำมา ผูก

ใบงานเปรียบเทียบการ
แสดง อากัปกิริยาของผูคน

๑๐ ๒๐ 
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ศ3.1  ม.3/3 
ศ3.1  ม.3/4  

-ใชนาฏยศัพท หรือศัพททางการ
ละครท่ีเหมาะสม บรรยาย
เปรียบเทียบการแสดง 
อากัปกิริยาของผูคนใน
ชีวิตประจำวันและในการแสดง 
-มีทักษะ ในการใชความคิดใน
การพัฒนา รูปแบบการแสดง 
-มีทักษะในการแปลความ และ
การส่ือสารผานการแสดง 

เปนเร่ืองราวนำเสนอ ในรูปแบบของบท
ละคร ท่ีมีองคประกอบคือโครงสราง ตัว
ละครและการวางบุคลิก ลักษณะตัว
ละคร ความคิด การใชภาษา เพลง และ
ภาพ ในบทละครซ่ึงตองมีการประสาน 
สัมพันธกันอยางสอดคลอง กลมกลืน 
เปนงานแสดงละคร ท่ีมีความสมบูรณ
สามารถ สรางความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินใหกับผูชม 

ในชีวิตประจำวันและในการ
แสดง 

4 การละคร ศ3.1  ม.3/5 
ศ3.1  ม.3/6 
ศ3.1  ม.3/7  

-วิจารณเปรียบเทียบ งาน
นาฏศิลป ท่ีมีความแตกตางกัน
โดยใชความรู เร่ืององคประกอบ 
นาฏศิลป 
-นำเสนอแนวคิดจาก เน้ือเร่ือง
ของการแสดงท่ีสามารถ นำไป
ปรับใชในชีวิตประจำวัน    
-นำเสนอแนวคิดจาก เน้ือเร่ือง
ของการแสดงท่ีสามารถ นำไป
ปรับใชในชีวิตประจำวัน                           

- การวิจารณเปรียบเทียบ งานนาฏศิลป
ผูวิจารณจะตอง มีความรูเก่ียวกับ
องคประกอบ นาฏศิลป เชน การฟอนรำ 
ท่ีสวยงามออนชอย สอดคลอง กับ
จังหวะดนตรีมีการแตงกาย แตงหนาท่ี
สวยงามเหมาะสม กับการแสดงและ
นำเสนอ แนวคิดจากเน้ือเร่ือง ในการ
แสดงท่ีสามารถนำไปปรับใช ใน
ชีวิตประจำวันได 
 

ใบงานวิจารณเปรียบเทียบ 
งานนาฏศิลป ท่ีมีความ
แตกตางกันโดยใชความรู 
เร่ืององคประกอบ นาฏศิลป 

๑๐ ๒๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนกลางภาค การทดสอบ   ๑๐ 
คะแนนปลายภาค การทดสอบ   ๑๐ 
รวมทั้งรายวิชา    ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ศ23104 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศลิป ๖  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓   จำนวน 20 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาคเรียน : ปลายภาคเรียน =  ………80……..:……20………….(มัธยมศึกษา) 
                 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 บรรเลง        
จัดแสดง 

ศ2.1  ม.3/7  นำเสนอหรือจัด การแสดงดนตรี
ท่ีเหมาะสม โดยการบูรณาการกับ
กลุมสาระ การเรียนรูอ่ืนในกลุม
สาระศิลปะ 

- จัดการแสดงหรือประกวด ดนตรี โดยบูรณา
การ กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ๆ

การแสดงดนตรี ๑๐ ๒๐ 

2 ปจจัยท่ีทำ ให
งาน ดนตรีดี 

ศ2.1  ม.3/6 
ศ2.2  ม.3/2  

-อธิบายเก่ียวกับ อิทธิพลของ
ดนตรีท่ีมีตอบุคคล และสังคม 
-อภิปรายลักษณะ เดนท่ีทำให
งานดนตรีน้ัน ไดรับการยอมรับ 

- ดนตรีมีอิทธิพลตอสังคม ซ่ึงมีปจจัยตางๆท่ี
ทำใหงาน ดนตรีไดรับการยอมรับ 

-ใบงานลักษณะ เดนที่ทำให
งานดนตร ีน ั ้น ได ร ับการ
ยอมรับ 
 

๑๐ ๒๐ 

3 ละคร กับชีวิต ศ3.2  ม.3/1 
ศ3.2  ม.3/2  

-ออกแบบและ สรางสรรค
อุปกรณและเคร่ืองแตงกายเพ่ือ
นาฏศิลปและการ ละครท่ีมาจาก
วัฒนธรรมตาง  ๆ
-อธิบายความสำคัญ และบทบาท
ของนาฏศิลป และ การละครใน
ชีวิต 

-การออกแบบและสรางสรรค อุปกรณและ
เคร่ืองแตงกาย เพ่ือแสดงนาฏศิลปและละคร 
ใหมีความสวยงาม  
- บอกความสำคัญและบทบาท ของนาฏศิลป 
และการละคร เปนอยูของคนไทยอีกดวย 
ดังน้ันการอนุรักษภูมิปญญา ไทยในการแสดง
นาฏศิลป จึงเปนหนาท่ีของทุกคน ท่ีจะชวยให
นาฏศิลปดำรงอยู ตอไป 

ใ บ ง า น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ 
สร างสรรค อ ุปกรณและ
เคร่ืองแตงกายเพ่ือนาฏศิลป 

๑๐ ๒๐ 
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4 การ อนุรักษ 
นาฏศิลป 

ศ3.2  ม.3/3  แสดงความคิดเห็น ในการอนุรักษ - การอนุรักษภูมิปญญาไทย ในการแสดง
นาฏศิลป เปนหนาท่ีของทุกคน ท่ีจะชวยให
นาฏศิลปดำรงอยู ตอไป 

ใบงานแสดงความคิดเห็น 
การอนุรักษภูมิปญญาไทย 

๑๐ ๒๐ 

                                            รวม  20 ๘0 
คะแนนกลางภาค การทดสอบ   ๑๐ 

คะแนนปลายภาค การทดสอบ   ๑๐ 

รวมทั้งรายวิชา    ๑๐๐ 
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หนวยการเรียนรูรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระศลิปะ  
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ11101 ชื่อรายวิชาศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1    จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองลักษณะของสิ่งตางๆรอบตัว รหัสวิชา ศ11101 

ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เวลา  7  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.1/1 อภิปรายเก่ียวกับรูปราง ลักษณะ และขนาดของส่ิงตาง  ๆรอบตัวในธรรมชาติและส่ิง
ท่ีมนุษยสรางข้ึน 

 
3.สาระสำคัญ 

ส่ิงตาง  ๆรอบตัวเราท้ังท่ีเกิดเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนตางก็มีรูปราง ลักษณะ และ
ขนาดท่ีแตกตางกัน 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

รูปราง ลักษณะ และขนาดของส่ิงตาง  ๆรอบตัวในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 อำเภอพานบานฉัน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการจำแนกประเภท 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

แบบสำรวจส่ิงตาง  ๆรอบตัว 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  การสำรวจส่ิงตาง  ๆ

รอบตัว 
สำรวจส่ิงตาง  ๆรอบตัว                  
ในธรรมชาติและท่ีมนุษย
สรางข้ึน อยางละ 5 ชนิด 

สำรวจส่ิงตาง  ๆรอบตัว                  
ในธรรมชาติและท่ี
มนุษยสรางข้ึน อยาง
ละ 3-4 ชนิด 

สำรวจส่ิงตาง  ๆรอบตัว                  
ในธรรมชาติและท่ีมนุษย
สรางข้ึน อยางละ 1-2 
ชนิด 

2.  การอธิบายรูปราง 
ลักษณะ และขนาดของส่ิง
ตาง  ๆรอบตัว ใน
ธรรมชาติ 

อธิบายรูปราง ลักษณะ และ
ขนาดของส่ิงตาง  ๆรอบตัว                  
ในธรรมชาติไดถูกตองชัดเจน 
5 ชนิด 

อธิบายรูปราง ลักษณะ 
และขนาดของส่ิงตาง  ๆ
รอบตัวในธรรมชาติได
ถูกตอง ชัดเจน 
3-4 ชนิด 

อธิบายรูปราง ลักษณะ 
และขนาดของส่ิงตาง  ๆ
รอบตัวในธรรมชาติได
ถูกตอง ชัดเจน 
1-2 ชนิด 

3. การอธิบายรูปรางลักษณะ 
และขนาดของส่ิงตาง  ๆ
รอบตัว ท่ีมนุษยสรางข้ึน 

อธิบายรูปราง ลักษณะ และ
ขนาดของส่ิงตาง  ๆรอบตัว                  
ท่ีมนุษยสรางข้ึนไดถูกตอง 
ชัดเจน 5 ชนิด 

อธิบายรูปราง ลักษณะ 
และขนาดของส่ิงตาง  ๆ
รอบตัวท่ีมนุษยสราง
ข้ึนไดถูกตอง ชัดเจน 
3-4 ชนิด 

อธิบายรูปราง ลักษณะ 
และขนาดของส่ิงตาง  ๆ
รอบตัวท่ีมนุษยสรางข้ึนได
ถูกตอง ชัดเจน 1-2 ชนิด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
แผนฯ ท่ี 1 : ลักษณะท่ัวไปของส่ิงมีชีวิต     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เกม / สำรวจ  
แผนฯ ท่ี 2 : รูปรางอิสระ       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด 
แผนฯ ท่ี 3 : รูปรางเรขาคณิต      เวลา  1  ช่ัวโมง                                        
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด  
แผนฯ ท่ี 4 : การเปรียบเทียบรูปรางของส่ิงมีชีวิต    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด   
แผนฯ ท่ี 5 : ขนาดของส่ิงตาง  ๆ     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
          (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                  

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.1 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.1 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) บัตรภาพ 
5) อุปกรณในการเลนเกม ไดแก กลองทึบ 4 ใบ นาิกา แวนตา มังคุด และใบไม 
6) อุปกรณในการทำกิจกรรม ไดแก กระดานลูกฟูก (future board) และกาว 
7) กระดาษขนาด A4 
8) สมุด 2 เลม ท่ีมีขนาดแตกตางกัน 
9) ภาพตอ (jigsaw) แสดงรูปรางของส่ิงตางๆ 
10) บัตรภาพ 
11) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง รูปรางอิสระ 
12) ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง รูปรางเรขาคณิต 
13) ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง รูปรางของส่ิงตางๆ 
14) ใบงานท่ี 1.4 เร่ือง ขนาดของส่ิงตางๆ 
15) บริเวณโรงเรียน 
16) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
17) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
18) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
19) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
20) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองวัสดุและอุปกรณงานศิลป รหัสวิชา ศ11101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เวลา  8  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.1.3 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป 
 
3.สาระสำคัญ 
 การสรางสรรคงานทัศนศิลปจำเปนตองมีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุตาง  ๆใหเหมาะสมกับงาน รวมถึง
การใชอุปกรณในการทำงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 การใชวัสดุ อุปกรณ เชน ดินเหนียว ดินน้ำมัน ดินสอ พูกัน กระดาษ สีเทียน สีน้ำ ดินสอสี สรางงาน
ทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการนำความรูไปใช 
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

ผลงานทัศนศิลปจากวัสดุท่ีอยูรอบตัว 
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8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  การใชวัสดุอุปกรณ    

ในการสรางงาน
ทัศนศิลป 

ใชวัสดุอุปกรณในการสราง
งานทัศนศิลปไดถูกตอง 
เหมาะสม มีความ
คลองแคลว 

ใชวัสดุอุปกรณในการ
สรางงานทัศนศิลปได
ถูกตอง แตมี
ขอบกพรองบาง
เล็กนอย 

ใชวัสดุอุปกรณในการสราง
งานทัศนศิลปไดถูกตอง 
แตมีขอบกพรองเปนสวน
ใหญ 

2. การเก็บรักษาอุปกรณใน
การสรางงานทัศนศิลป 

เก็บรักษาอุปกรณในการ
สรางงานทัศนศิลปไดถูกตอง 
เหมาะสมทุกชนิด 

เก็บรักษาอุปกรณใน
การสรางงานทัศนศิลป
ไดถูกตอง แตมี
ขอบกพรองบาง
เล็กนอย 

เก็บรักษาอุปกรณในการ
สรางงานทัศนศิลปได
ถูกตอง แตมีขอบกพรอง
เปนสวนใหญ 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุจากธรรมชาติ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด  
แผนฯ ท่ี 2 : วัสดุท่ีมนุษยสรางข้ึน      เวลา  1  ช่ัวโมง                               
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
แผนฯ ท่ี 3 : การสรางสรรคผลงานจากวัสดุธรรมชาติ    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ  
แผนฯ ท่ี 4 : การสรางสรรคผลงานจากวัสดุท่ีมนุษยสรางข้ึน   เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุม   
แผนฯ ท่ี 5 : อุปกรณท่ีใชในการทำงานศิลปะ     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสาธิต  
แผนฯ ท่ี 6 : สนุกกับวัสดุและอุปกรณงานศิลป     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุม  
          (รวมเวลา  8  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.1 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.1 
3) วัสดุจากธรรมชาติ ไดแก ใบไม มะเฟอง ดอกไม เปลือกไข และดินเหนียว 
4) ตัวอยางวัสดุท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก ดินน้ำมัน กระดาษสีตาง  ๆเชือก ริบบ้ิน คลิปหนีบกระดาษ 
5) ตัวอยางงานทัศนศิลปท่ีทำจากวัสดุจากธรรมชาติ 
6) ตัวอยางงานทัศนศิลปท่ีทำจากวัสดุท่ีมนุษยสรางข้ึน 
7) อุปกรณท่ีใชในการทำงานศิลปะ ไดแก ดินสอ พูกัน ยางลบ สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี และกระดาษ วาด

เขียน 
8) ปลอก และกลองเก็บอุปกรณท่ีใชในการทำงานศิลปะ 
9) อุปกรณประกอบการทำกิจกรรม ไดแก ดินน้ำมัน กระดาษสีตาง  ๆเชือก ริบบ้ิน คลิปหนีบกระดาษ 

สีประเภทตาง  ๆกระดาษวาดเขียน กรรไกร และกาว 
10) บัตรภาพ 
11) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง วัสดุจากธรรมชาติ 
12) ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง วัสดุท่ีมนุษยสรางข้ึน 
13) ใบงานท่ี 2.3 เร่ือง การสรางสรรคผลงานจากวัสดุจากธรรมชาติ 
14) ใบงานท่ี 2.4 เร่ือง การสรางสรรคผลงานจากวัสดุท่ีมนุษยสรางข้ึน 
15) ใบงานท่ี 2.5 เร่ือง อุปกรณท่ีใชในการทำงานศิลปะ 
16) หองสมุด 
17) บริเวณโรงเรียน 
18) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
19) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
20) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
21) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
22) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง รหัสวิชา ศ11101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เวลา  11  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.1/4 สรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสีดวยเทคนิคงายๆ 
 
3.สาระสำคัญ 

การทดลองสีเปนการสรางสรรคผลงานศิลปะวิธีหน่ึง โดยใชวิธีการตาง  ๆและใชความคิดสรางสรรคใน
การออกแบบภาพ ซ่ึงจะตองรูจักใชวัสดุและอุปกรณใหถูกตองดวย 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

การทดลองสีดวยการใชสีน้ำ สีโปสเตอร สีเทียน และสีจากธรรมชาติท่ีหาไดในทองถ่ิน 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 วัสดุและอุปกรณการทดลองสี 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการคิดสรางสรรค 
  3) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
 
 



119 
 

 

7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
ผลงานทัศนศิลปจากการทดลองสี 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  การสรางสรรค

ผลงานทัศนศิลปจากการ
ทดลองสี 

สรางสรรคผลงานทัศนศิลป   
จากการทดลองสี โดยใช        
วิธีตาง  ๆท่ีหลากหลาย 
ผสมผสานกันอยางกลมกลืน 

สรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปจากการ
ทดลองสี โดยใชวิธี
ตาง  ๆท่ีหลากหลาย 
แตไมคอยผสมผสาน
กัน 

สรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปจากการทดลองสี 
โดยใชวิธีตาง  ๆไม
หลากหลาย และไมผสม
กลมกลืนกัน 

2. การใชวัสดุและอุปกรณ
การทดลองสี 

มีทักษะในการใชวัสดุและ
อุปกรณการทดลองสีได
ถูกตองเหมาะสม มีความ
คลองแคลว  

มีทักษะในการใชวัสดุ
และอุปกรณการทดลอง
สีไดถูกตองเหมาะสม แต
ไมคอยคลองแคลว 

มีทักษะในการใชวัสดุและ
อุปกรณการทดลองสีได 
แตไมเหมาะสม และไม
คลองแคลว 

    
 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุและอุปกรณการทดลองสี     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด  
แผนฯ ท่ี 2 : การหยดสี โดยใชเทคนิคเปยกบนเปยก    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติ 
แผนฯ ท่ี 3 : การหยดสี โดยใชเทคนิคเปยกบนเปยก    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติ 
แผนฯ ท่ี 4 : การเปาสี        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู 
แผนฯ ท่ี 5 : การพับสี        เวลา  1  ช่ัวโมง                                     
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติ  
แผนฯ ท่ี 6 : การโรยสี        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติ   
แผนฯ ท่ี 7 : การสลัดสี        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                     
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 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติ 
แผนฯ ท่ี 8 : การขูดสี        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนรูแบบปฏิบัติ สาธิต   
แผนฯ ท่ี 9 : สนุกกับสีสัน        เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
          (รวมเวลา  11  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.1 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.1 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) บัตรภาพ 
5) เอกสารประกอบการสอน 
6) วัสดุและอุปกรณการทดลองสี ไดแก พูกัน สีชนิดตาง  ๆ(สีน้ำ สีโปสเตอร สีเทียน) ผงคราม ผงขม้ิน 

หมึกดำ หลอดดูด เข็มหมุด แปรงสีฟน สำลีหรือฟองน้ำ จานสี แกวน้ำ และกระดาษวาดเขียน 
7) ตัวอยางผลงานทัศนศิลป 
8) บัตรภาพ 
9) ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง การหยดสี โดยใชเทคนิคเปยกบนเปยก 
10) ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง การหยดสี โดยใชเทคนิคเปยกบนแหง 
11) ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง การเปาสี 
12) ใบงานท่ี 3.4 เร่ือง การพับสี 
13) ใบงานท่ี 3.5 เร่ือง การโรยสี 
14) ใบงานท่ี 3.6 เร่ือง การสลัดสี 
15) ใบงานท่ี 3.7 เร่ือง การขูดสี 
16) หองสมุด 
17) บริเวณโรงเรียน 
18) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
19) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
20) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
21) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
22) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รหัสวิชา ศ11101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เวลา  9  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ1.1 ป.1/2 บอกความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรอบตัว 
   ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเอง 
 
3.สาระสำคัญ 
 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเรามีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงเราสามารถวาดภาพระบายสี
ภาพธรรมชาติตามความรูสึกของตนเองท่ีมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) ความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรอบตัว เชน รูสึกประทับใจความงามของบริเวณรอบ

อาคารเรียน หรือรูสึกถึงความไมเปนระเบียบของสภาพภายในหองเรียน 
  2) การวาดภาพระบายสีตามความรูสึกของตนเอง 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 โรงเรียนของฉัน / เมืองพานบานฉัน  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการสรางสรรค 
  3) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การวาดภาพระบายสีภาพทิวทัศนในทองถ่ิน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  การวาดภาพ

ระบายสีภาพทิวทัศนใน
ทองถ่ินท่ีฉันประทับใจ 

วาดภาพระบายสีภาพ
ทิวทัศนในทองถ่ินท่ีตนเอง
ประทับใจ   ไดอยางสวยงาม 
ตรงตามความเปนจริง 

วาดภาพระบายสีภาพ
ทิวทัศนในทองถ่ินท่ี
ตนเองประทับใจ 
ไดคอนขางสวยงาม 
ตรงตามความเปนจริง
เปนสวนใหญ 

วาดภาพระบายสีภาพ
ทิวทัศนในทองถ่ินท่ีตนเอง
ประทับใจได แตไม
สวยงามและไมตรงตาม
ความเปนจริง  

2. การบอกความรูสึก          
ท่ีมีตอธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ในทองถ่ิน 

บอกความรูสึกท่ีมีตอ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ทองถ่ินไดละเอียด ชัดเจน  

บอกความรูสึกท่ีมีตอ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
ไดคอนขางละเอียด แต
ไมคอยชัดเจน 

บอกความรูสึกท่ีมีตอ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในทองถ่ินได                
แตไมละเอียด ไมชัดเจน 

3. การใชวัสดุและอุปกรณ
ในการ  วาดภาพระบาย
สี 

ใชวัสดุและอุปกรณในการ  
วาดภาพระบายสีไดถูกตอง
เหมาะสมทุกชนิด 

ใชวัสดุและอุปกรณใน
การ  วาดภาพระบายสี
ไดถูกตอง เหมาะสม
เปนสวนใหญ 

ใชวัสดุและอุปกรณในการ  
วาดภาพระบายสีได แตไม
เหมาะสม 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : ความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
แผนฯ ท่ี 2 : ภาพวาดทิวทัศนทะเล     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต 
แผนฯ ท่ี 3 : การวาดภาพทิวทัศน ตนไม    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต  
แผนฯ ท่ี 4 : การวาดภาพทิวทัศนน้ำตก     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต 
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แผนฯ ท่ี 5 : การวาดภาพทิวทัศนภูเขาและทุงหญา   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                      
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต 
แผนฯ ท่ี 6 : การวาดภาพทิวทัศนในโรงเรียน    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต   
แผนฯ ท่ี 7 : การวาดภาพทิวทัศนในทองถ่ิน    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                            
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต  
         (รวมเวลา  9  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.1 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.1 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) บัตรภาพ 
5) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการวาดภาพระบายสี ไดแก ดินสอ ยางลบ สีไมหรือสีเทียน และกระดาษ

วาดเขียน  
6) ตัวอยางผลงานการวาดภาพธรรมชาติ 
7) บัตรภาพ 
8) ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง ความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
9) ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง การวาดภาพทิวทัศนทะเล 
10) ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง การวาดภาพทิวทัศนปาไม 
11) ใบงานท่ี 4.4 เร่ือง การวาดภาพทิวทัศนน้ำตก 
12) ใบงานท่ี 4.5 เร่ือง การวาดภาพทิวทัศนภูเขาและทุงหญา 
13) หองสมุด 
14) บริเวณโรงเรียน 
15) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
16) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
17) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
18) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
19) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองงานศิลปะในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ศ11101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.2  ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลปในชีวิตประจำวัน 
 
3.สาระสำคัญ 

การศึกษาทำความเขาใจงานศิลปะแตละประเภทท่ีอยูรอบตัวเรา จะทำใหเราสามารถจำแนกประเภท
ของงานศิลปะเหลาน้ันไดอยางถูกตอง และเห็นคุณคาของงานศิลปะน้ัน 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

งานทัศนศิลปในชีวิตประจำวัน 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 งานทัศนศิลปในทองถ่ินอำเภอพาน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการสำรวจ 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

ปายนิเทศ เร่ือง งานศิลปะในชีวิตประจำวัน 
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8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. การระบุประเภทของงาน

ศิลปะในชีวิตประจำวัน 
ระบุประเภทของงานศิลปะ        
ในชีวิตประจำวันไดถูกตอง         
ครบท้ัง 4 ประเภท 

ระบุประเภทของงาน
ศิลปะในชีวิตประจำวัน
ไดถูกตอง 3 ประเภท 

ระบุประเภทของงาน
ศิลปะในชีวิตประจำวันได
ถูกตอง 1-2 ประเภท 

2. การนำเสนอผลงาน
ศิลปะในชีวิตประจำวัน 

นำเสนอผลงานศิลปะในชีวิต 
ประจำวันไดคลอบคลุม       
ทุกประเภท 

นำเสนอผลงานศิลปะ
ในชีวิตประจำวันได
เกือบครบทุกประเภท 

นำเสนอผลงานศิลปะใน
ชีวิตประจำวันไดเพียง 1 
ประเภท 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : ประเภทของงานศิลปะ     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ  
แผนฯ ท่ี 2 : ศิลปะในทองถ่ินของฉัน     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือกลุมสัมพันธ 
แผนฯ ท่ี 3 : ศิลปะในชีวิตประจำวัน     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / กลุม  
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.1 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.1 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) บัตรภาพ 
5) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง ประเภทของงานศิลปะ 
6) ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง งานศิลปะในทองถ่ินของฉัน 
7) หองสมุด 
8) บริเวณโรงเรียน 
9) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
10) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
11) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
12) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ11102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองดนตรีนารู  รหัสวิชา ศ11102 

ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เวลา 5 ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
            มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
             ศ 2.1    ป.1/1  รูวาส่ิงตาง  ๆสามารถกอกำเนิดเสียงท่ีแตกตางกัน 
                        ป.1/2  บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา และความชา-เร็วของจังหวะ 
3.สาระสำคัญ 
          เสียงแตละเสียงจะมีลักษณะเสียงท่ีแตกตางกันไปตามแหลงกำเนิดเสียง ทำใหเกิดสีสันของเสียงท่ีผสม  
กลมกลืนกันและมีความดัง-เบา และความชา-เร็วของจังหวะ ซ่ึงเปนคุณลักษณะของเสียงท่ีจะพัฒนานำไปสู
การเลนดนตรีและการขับรองเพลง 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

   การกําเนิดของเสียง 
   - เสียงจากธรรมชาติ 
   - แหลงกําเนิดของเสียง 
   - สีสันของเสียง 
   ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic) 
   อัตราความเร็วของจังหวะTempo 

  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการคิด 

   1) ทักษะการฟง 
    2) ทักษะการสังเกต 

    3) ทักษะการจำแนกประเภท  
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5.2  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   
            1) ทักษะการนำความรูไปใช 

  2)  ความสามารถในการแกปญหา  

 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

1. แบบบันทึกการฟงเสียงรอบตัว 
2. เคล่ือนไหวรางกายประกอบเสียงดัง-เบา และจังหวะชา-เร็ว 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายลักษณะ  

ของเสียงท่ีไดฟง 

อธิบายลักษณะของเสียงท่ีได

ฟงไดถูกตองตรงตามความ

เปนจริง 5 เสียงข้ึนไป 

อธิบายลักษณะของเสียง

ท่ีไดฟงไดถูกตองตรงตาม

ความเปนจริง 3-4 เสียง 

อธิบายลักษณะของเสียงท่ี

ไดฟงไดถูกตองตรงตาม

ความเปนจริง 1-2 เสียง 

2.  การจำแนกแหลง 
กำเนิดเสียงหรือ

แหลงท่ีมาของเสียง 

จำแนกแหลงกำเนิดเสียงหรือ 
แหลงท่ีมาของเสียงไดถูกตอง 

5 เสียงข้ึนไป 

จำแนกแหลงกำเนิดเสียง
หรือแหลงท่ีมาของเสียง

ไดถูกตอง 3-4 เสียง 

จำแนกแหลงกำเนิดเสียง
หรือแหลงท่ีมาของเสียงได

ถูกตอง 1-2 เสียง 

3.  การอธิบายความ 

รูสึกเม่ือไดยินเสียง 

อธิบายความรูสึกเม่ือไดยิน

เสียงไดถูกตอง 5 เสียงข้ึนไป 

อธิบายความรูสึกเม่ือได

ยินเสียงไดถูกตอง 3-4 

เสียง 

อธิบายความรูสึกเม่ือไดยิน

เสียงไดถูกตอง 1-2 เสียง 

4.  การเคล่ือนไหว 

รางกายตามเสียงดัง-

เบาของเพลง 

เคล่ือนไหวรางกายตาม 

เสียงดัง-เบาของเพลงได 

ถูกตองตลอดท้ังเพลง 

เคล่ือนไหวรางกายตาม 

เสียงดัง-เบาของเพลงได

แตมีจุดผิดพลาดบาง

เล็กนอย 

เคล่ือนไหวรางกายตาม 

เสียงดัง-เบาของเพลงได 

แตมีจุดผิดพลาดเปนสวน

ใหญ 

5.  การเคล่ือนไหว 

รางกายตามจังหวะ 

ชา-เร็วของเพลง 

เคล่ือนไหวรางกายตามจังหวะ

ชา-เร็วของเพลงไดถูกตอง 

ตลอดท้ังเพลง 

เคล่ือนไหวรางกายตาม

จังหวะชา-เร็วของเพลง

ได แตมีจุดผิดพลาดบาง

เล็กนอย 

เคล่ือนไหวรางกายตาม

จังหวะชา-เร็วของเพลงได 

แตมีจุดผิดพลาดเปนสวน

ใหญ 
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8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 
    แผนฯ ท่ี 1 : เสียงจากธรรมชาติ                                                              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
แผนฯ ท่ี 2 : เสียงจากส่ิงประดิษฐและการกระทำของมนุษย           เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ   
แผนฯ ท่ี 3 : สีสันของเสียง                                                เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
แผนฯ ท่ี 4 : ระดับเสียงดัง-เบา                                           เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอดด 
แผนฯ ท่ี 5 : อัตราความเร็วของจังหวะ การรองเพลงตามจังหวะ              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                        
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     3) เน้ือเพลง เทปเพลง 
     4) ฉาบ ฉ่ิง 
     5) อุปกรณท่ีใชในการเคาะจังหวะ 
     6)  ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง เสียงจากธรรมชาติ ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง เสียงดัง-เบา 
     7) ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง เสียงจากส่ิงประดิษฐและการกระทำของมนุษย  ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง จังหวะเพลง 
     8) ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง สีสันของเสียง     ใบงานท่ี 2.3 เร่ือง การรองเพลงตามจังหวะ               
     9) หองสมุด 
     10) บริเวณโรงเรียน 
     11) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 กิจกรรมดนตรี   รหัสวิชา ศ11102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เวลา 10 ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
            มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
             ศ 2.1    ป.1/3  ทองบทกลอน รองเพลงงายๆ 
                        ป.1/4  มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีอยางสนุกสนาน 
3.สาระสำคัญ 
          1.การอานบทกลอนและเน้ือเพลงท่ีถูกตอง จะชวยใหเรียนรูเก่ียวกับจังหวะ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสำคัญใน
การขับรองเพลง 
         2. การปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีทำใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุข 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) การอานบทกลอนประกอบจังหวะการรองเพลงประกอบจังหวะ กิจกรรมดนตรี 
       - การรองเพลง 
       - การเคาะจังหวะ 
       - การเคล่ือนไหวประกอบบทเพลง  
 2)  ตามความดัง- เบาของบทเพลงตามความชาเร็วของจังหวะ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 

      5.1 ความสามารถในการคิด 
          -  ทักษะการฟง 

   - ทักษะการนำความรูไปใช  
 5.2  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   
             
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. การทองบทกลอนประกอบจังหวะ  (ช้ินงานท่ี 1) 
 2. การขับรองเพลงประกอบจังหวะ  (ช้ินงานท่ี 2) 
          3. การรองเตนประกอบเพลง 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  การแบงวรรคตอน แบงวรรคตอนของบทกลอน 

ไดถูกตองทุกวรรคตอน 
แบงวรรคตอนของบท
กลอนไดถูกตอง แตมี
จุดผิดพลาดบาง
เล็กนอย 

แบงวรรคตอนของบท
กลอนไมถูกตอง 

2.  การออกเสียง 
 

ออกเสียงอักขระและ
พยัญชนะไดถูกตองทุกคำ 

ออกเสียงอักขระและ
พยัญชนะไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงอักขระและ
พยัญชนะผิดเปนสวนใหญ 

3.  การใชน้ำเสียง ใชน้ำเสียงไดถูกตองตาม
จังหวะและทำนอง มีความ
ไพเราะนาฟงตลอดท้ัง 
บทกลอน 

ใชน้ำเสียงไดถูกตอง
ตามจังหวะและทำนอง 
แตมีจุดผิดพลาดบาง
เล็กนอย 

ใชน้ำเสียงไมถูกตองตาม
จังหวะและทำนอง 

4.  การรองตาม 
เน้ือรอง 

รองเพลงไดถูกตองตาม 
เน้ือรองทุกคำ 

รองเพลงไดถูกตองตาม 
เน้ือรองเปนสวนใหญ 

รองเพลงผิดจากเน้ือรอง 
เปนสวนใหญ 

5.  การรองตาม 
จังหวะและทำนอง 

รองเพลงไดถูกตองตาม
จังหวะและทำนองตลอดท้ัง
เพลง 

รองเพลงไดถูกตองตาม
จังหวะและทำนอง แต
มีจุดผิดพลาดบาง
เล็กนอย 

รองเพลงไดถูกตองตาม
จังหวะและทำนอง แตมี
จุดผิดพลาดเปนสวนใหญ 

6.  การแบงวรรคตอน 
ของเน้ือรอง 

แบงวรรคตอนของเน้ือรองได 
ถูกตองตลอดท้ังเพลง 

แบงวรรคตอนของเน้ือ
รองไดแตมีจุดผิดพลาด
บางเล็กนอย 

แบงวรรคตอนของเน้ือรอง
ไดแตมีจุดผิดพลาดเปน
สวนใหญ 

7.  การออกเสียง ออกเสียงอักขระและ
พยัญชนะไดถูกตองทุกคำ 

ออกเสียงอักขระและ
พยัญชนะไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

ออกเสียงอักขระและ
พยัญชนะผิดเปนสวนใหญ 

8.  การรองเพลง รองเพลงไดถูกตองตาม 
เน้ือรอง จังหวะ ทำนอง 
และออกเสียงอักขระและ

รองเพลงไดถูกตองตาม 
เน้ือรอง จังหวะ 
ทำนอง แตออกเสียง

รองเพลงไมถูกตองตาม 
เน้ือรอง จังหวะ ทำนอง 
และออกเสียงอักขระและ
พยัญชนะไมถูกตอง 
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พยัญชนะไดถูกตอง ชัดเจน 
ตลอดท้ังเพลง 

อักขระและพยัญชนะ
ไมชัดเจน 

9.  การเคาะจังหวะ 
 

เคาะจังหวะไดถูกตองตาม 
ทำนองเพลง 

เคาะจังหวะไดถูกตอง
ตามทำนองเพลงเปน
สวนใหญ 

เคาะจังหวะไมถูกตองตาม 
ทำนองเพลง 

10.  การเคล่ือนไหว 
รางกายประกอบ 
เพลง 

เคล่ือนไหวรางกายประกอบ 
เพลงไดถูกตองตามจังหวะ 
มีความพรอมเพรียงกัน 

เคล่ือนไหวรางกาย
ประกอบ เพลงได
ถูกตองตามจังหวะ 
มีความพรอมเพรียงกัน
เปนสวนใหญ 

เคล่ือนไหวรางกาย
ประกอบ เพลงไมถูกตอง
ตามจังหวะ 
ไมมีความพรอมเพรียงกัน 

11. การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

สมาชิกทุกคนในกลุมมี 
สวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยางสนุกสนาน 

สมาชิกสวนใหญใน
กลุมมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยาง
สนุกสนาน 

สมาชิกสวนใหญในกลุมไม
มี สวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 
    แผนฯ ท่ี 1 : การอานบทกลอน : ฝนตกแดดออก                                         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การ สาธิต                        
แผนฯ ท่ี 2 : การอานบทกลอน : รักษาปา                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ           
แผนฯ ท่ี 3 : หลักการขับรองเพลงใหไพเราะ                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก  
แผนฯ ท่ี 4 : การขับรองเพลง                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
แผนฯ ท่ี 5 : การรองเพลงไทย                                             เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                        
แผนฯ ท่ี 6 : การรองเพลงพระราชนิพนธ                                             เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ           
แผนฯ ท่ี 7 : การรองเพลงไทยสากล                                                  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ           
แผนฯ ท่ี 8 : การเคล่ือนไหวจังหวะมารช                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                      
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แผนฯ ท่ี 9 : การเคล่ือนไหวจังหวะเพลงกราว                                       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ          
แผนฯ ท่ี 10 : การเคล่ือนไหวจังหวะแบบอินเดียนแดง                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                     
          (รวมเวลา  10  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     3) แผนผังกลอน 4 
     4) บทกลอน 
     5) เน้ือเพลง เทปเพลง 
     6) ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง การอานบทกลอน 
     7) ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง หลักการขับรองเพลง 
     8) ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง การขับรองเพลง 
     9) ส่ือออนไลนวีดีโอการเตนประกอบเพลง 
    10) บัตรภาพ 
    11) อุปกรณท่ีใชในการเคาะจังหวะ 
    12) ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง การรองเพลงไทย 
    13) ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง การรองเพลงพระราชนิพนธ 
    14) ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง การรองเพลงไทยสากล 

              15) หองสมุด 
    16) บริเวณโรงเรียน 
    17) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 ดนตรีกับชีวิต    รหัสวิชา ศ11102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เวลา 10 ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
         มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
        มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรี 
ท่ี เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
             ศ 2.1    ป.1/5  บอกความเก่ียวของของเพลงท่ีใชในชีวิตประจำวัน 
             ศ 2.2    ป.1/1  เลาถึงเพลงในทองถ่ิน 
     ป.1/2  ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีทองถ่ิน 
3.สาระสำคัญ 
          1.เพลงพ้ืนเมืองเปนเพลงท่ีคนในทองถ่ินสรางสรรคข้ึนมา มีเอกลักษณท่ีแตกตางกันไปตามทองถ่ิน
และมีคุณคาทางวัฒนธรรมควรคาแกการอนุรักษไว 
         2. บทเพลงมีสวนเก่ียวของกับชีวิตประจำวันของคนเราและบางเพลงมีคุณคาทางวัฒนธรรม ควรคาแก
การอนุรักษไว 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
     1) เพลงท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
      - เพลงกลอมเด็ก 
      - บทเพลงประกอบการละเลน 
      - เพลงสําคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี) 
      2) ท่ีมาของบทเพลงในทองถ่ินความนาสนใจของบทเพลงในทองถ่ิน   
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการคิด 

          -  ทักษะการฟง 

   - ทักษะการสำรวจ   
           - ทักษะการพูด 

           - ทักษะการนำความรูไปใช 
      5.2  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. การวาดภาพ ในหัวขอ เสียงเพลงกับชีวิตประจำวัน 
 2. การเลาเร่ือง บทเพลงในทองถ่ิน 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายความ
เก่ียวของของเพลง 

ท่ีมีตอชีวิตประจำวัน 

อธิบายความเก่ียวของของ
เพลงท่ีมีตอชีวิตประจำวันได 

ถูกตอง ครอบคลุมทุก

ประเด็น 

อธิบายความเก่ียวของ
ของเพลงท่ีมีตอ

ชีวิตประจำวันได 

ถูกตองเปนสวนใหญ 

อธิบายความเก่ียวของของ
เพลงท่ีมีตอชีวิตประจำวัน

ได ถูกตองเปนสวนนอย 

2.  การวาดภาพ 

ประกอบ 

วาดภาพประกอบไดสวยงาม 
นาสนใจ ส่ือความหมาย

ชัดเจน 

วาดภาพประกอบได
คอนขาง สวยงาม และ

ส่ือความหมาย 

คอนขางชัดเจน 

วาดภาพประกอบได
คอนขาง สวยงาม แตส่ือ

ความหมาย 

ไมชัดเจน 

3.  การเลาท่ีมาของ 

บทเพลงในทองถ่ิน 

เลาท่ีมาของบทเพลงใน
ทองถ่ินไดถูกตอง ชัดเจน 

เขาใจงาย 

เลาท่ีมาของบทเพลง 
ในทองถ่ินไดถูกตอง มี

สับสนบางเปนบางชวง 

เลาท่ีมาของบทเพลง 
ในทองถ่ินได แตไมชัดเจน 

เขาใจยาก สับสน วกวน 

4.  การระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบ 

ของบทเพลงในทองถ่ิน 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบของบท

เพลง ในทองถ่ินได 3 ขอข้ึน

ไป 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบของ

บทเพลง ในทองถ่ินได 

2 ขอ 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบของบท

เพลง ในทองถ่ินได 1 ขอ 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
    แผนฯ ท่ี 1 : เพลงท่ีใชในชีวิตประจำวัน                                                        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก  
แผนฯ ท่ี 2 : เพลงกลอมเด็กภาคกลาง เพลงกลอมเด็กภาคเหนือ                         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง เทคนิคคูคิด  
แผนฯ ท่ี 3 : เพลงกลอมเด็กภาคอีสาน                                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                 
แผนฯ ท่ี 4 : เพลงกลอมเด็กภาคใต                                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค สืบเสาะหาความรู/                     
แผนฯ ท่ี 5 : เพลงประกอบการละเลน (1)  การเคล่ือนไหวจังหวะแบบอินเดียนแดง    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                            
แผนฯ ท่ี 6 : เพลงประกอบการละเลน (2)                                                เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แสดงบทบาทสมมุติ                
แผนฯ ท่ี7  :เพลงชาติไทย      เพลงสรรเสริญพระบารมี                                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                  
แผนฯ ท่ี 8 : ท่ีมาของบทเพลงทองถ่ินภาคเหนือ   ท่ีมาของบทเพลงทองถ่ินภาคกลาง   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:สืบเสาะหาความรู เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง 
แผนฯ ท่ี 9 :  ท่ีมาของบทเพลงทองถ่ินภาคอีสาน                                        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                 
แผนฯ ท่ี 10 : ท่ีมาของบทเพลงทองถ่ินภาคใต  บทบาทและการเปล่ียนแปลงของดนตรีพ้ืนเมืองใน
ปจจุบัน                                                                                              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                     
          (รวมเวลา  10  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     3) วิธีการละเลนของเด็กไทย 
     4) เทปเพลงกลอมเด็ก 
     5) บัตรภาพ  
     6) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง คุณคาของเพลงในชีวิตประจำวัน ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง เพลงกลอมเด็กภาคกลาง 
     7) ใบงานท่ี 5.3 เร่ือง เพลงกลอมเด็กภาคเหนือ  ใบงานท่ี 5.4 เร่ือง เพลงกลอมเด็กภาคอีสาน 
     8) ใบงานท่ี 5.5 เร่ือง เพลงกลอมเด็กภาคใต ใบงานท่ี 5.6 เร่ือง เพลงประกอบการละเลน 
     9) ใบงานท่ี 5.7 เร่ือง การละเลนของเด็กไทย  ใบงานท่ี 5.8 เร่ือง เพลงชาติไทย  ใบงานท่ี 5.9 เร่ือง 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
    10) ส่ือออนไลนวีดีโอการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง คลิปวิดีโอเก่ียวกับการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองในทองถ่ินตางๆ 
    11) ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง ดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ  6.2 ภาคอีสาน 6.3 ภาคกลาง  6.4 ภาคใต 6.5 บท
เพลงทองถ่ินท่ีชอบ 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 นาฏศิลปพื้นฐาน รหัสวิชา ศ11102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เวลา 10 ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
         มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
             ศ 3.1             ป.1/1 เลียนแบบการเคล่ือนไหว 
                               ป.1/2 แสดงทาทางงาย  ๆเพ่ือส่ือความหมายแทนคำพูด 
                       
3.สาระสำคัญ 
          1) การเคล่ือนไหวเลียนแบบส่ิงตาง  ๆเปนพ้ืนฐานการฝกแสดงละครและนาฏศิลปการอนุรักษไว 
          2) ภาษาทา เปนทักษะพ้ืนฐานในการฝกการแสดงนาฏศิลปและการแสดงละคร เพ่ือใชบอกอารมณ 
ความรูสึก หรือการกระทำของตัวละครแทนการใชคำพูด 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) การเคล่ือนไหวลักษณะตาง  ๆ 
           - การเลียนแบบธรรมชาติ 
           - การเลียนแบบคน สัตว ส่ิงของ 
       2) การใชภาษาทา และการประดิษฐ ทาประกอบเพลงการแสดงประกอบเพลงท่ีเก่ียวกับธรรมชาติสัตว 
 
4.2.สาระการเรียนรูทองถิ่น  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   
          - ทักษะการสังเกต 

          -  ทักษะการเช่ือมโยง 

          - ทักษะการประยุกตใชความรู 
 5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. การเคล่ือนไหวรางกายเลียนแบบส่ิงตางๆ 
 2. การแสดงทาทางประกอบเพลง 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การเคล่ือนไหว รางกาย
เลียนแบบ พฤติกรรม

ของคน 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ พฤติกรรม

ของคนไดถูกตอง สม

บทบาทท้ัง 3 พฤติกรรม 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ พฤติกรรมของ

คนไดถูกตอง สมบทบาท 

2 พฤติกรรม 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ พฤติกรรมของ

คนไดถูกตอง สมบทบาท 

1 พฤติกรรม 

2.  การเคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ พฤติกรรม

ของสัตว 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ พฤติกรรม

ของสัตวไดถูกตอง สม

บทบาทท้ัง 3 ชนิด 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ พฤติกรรมของ

สัตวไดถูกตอง สมบทบาท 

2 ชนิด 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ พฤติกรรมของ

สัตวไดถูกตอง สมบทบาท 

1 ชนิด 

3.  การเคล่ือนไหว รางกาย

เลียนแบบ ธรรมชาติ 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ ธรรมชาติได

ถูกตอง สมบทบาทท้ัง 3 

แบบ 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ ธรรมชาติได

ถูกตอง สมบทบาท 2 

แบบ 

เคล่ือนไหวรางกาย
เลียนแบบ ธรรมชาติได

ถูกตอง สมบทบาท 1 

แบบ 

4.  การแสดงภาษาทา แสดงภาษาทาเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูดได

ถูกตอง ส่ือความหมาย

ชัดเจนทุกทา 

แสดงภาษาทาเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูดได

ถูกตอง ส่ือความหมาย

ชัดเจนเปนสวนใหญ 

แสดงภาษาทาเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูดได   

แตส่ือความหมายไม

ชัดเจน 

5.  การเคล่ือนไหวประกอบ

เพลง 

เคล่ือนไหวรางกาย
ประกอบ เพลงไดถูกตอง

ตามจังหวะ   มีความ

พรอมเพรียงกัน 

เคล่ือนไหวรางกาย
ประกอบ เพลงไดถูกตอง

ตามจังหวะ มีความพรอม

เพรียงกันเปน สวนใหญ 

เคล่ือนไหวรางกาย
ประกอบ เพลงไมถูกตอง

ตามจังหวะ   และไมมี

ความพรอมเพรียงกัน 
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8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู  
    แผนฯ ท่ี 1 : การเลียนแบบสัตว (1) การเลียนแบบสัตว (2)                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ    แสดงบทบาทสมมุติ                   
แผนฯ ท่ี 2 : การเลียนแบบคน (1)การเลียนแบบคน (2)                                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ แสดงบทบาทสมมุติ  
แผนฯ ท่ี 3 : การเลียนแบบธรรมชาติ : ลมพัดและตนขาว : ฝนตก                       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต กระบวนการปฏิบัติ        
แผนฯ ท่ี 4 : การแสดงทาทางเลียนแบบส่ิงตาง  ๆ ภาษาทา                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แสดงบทบาทสมมุติ  กระบวนการปฏิบัติ                  
แผนฯ ท่ี 5 : การเคล่ือนไหวประกอบเพลงกา เพลงมาว่ิง เพลงปลา                        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต  กระบวนการปฏิบัติ       
               (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     3) เอกสารประกอบการสอน 
     4) บัตรภาพ 
     5) ใบงานท่ี 7.1 เร่ือง การเลียนแบบทาทางของสัตว ใบงานท่ี 7.2 เร่ืองการเลียนแบบทาทางของสัตวท่ี
ชอบ  
     6) ใบงานท่ี 7.3 เร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรมของคน (1) ใบงานท่ี 7.4 เร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรม
ของคน (2) 
     7) ใบงานท่ี 7.5 เร่ือง การเลียนแบบธรรมชาติ     
     8) CD การแสดงละครใบ  เทปเพลง 
     9) ใบงานท่ี 8.1 เร่ือง ภาษาทา ใบงานท่ี 8.2 เร่ือง การเคล่ือนไหวประกอบเพลงกา 
    10) ใบงานท่ี 8.3 เร่ือง การเคล่ือนไหวประกอบเพลงมาว่ิง 
    11) ใบงานท่ี 8.4 เร่ือง การเคล่ือนไหวประกอบเพลงปลา 
    12) หองสมุด     
    13) บริเวณโรงเรียน 
    14) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 



139 
 

 

หนวยการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมดนตรี   รหัสวิชา ศ11102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เวลา 10 ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
         มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
       มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
ของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.1 ป.1/3 บอกส่ิงท่ีตนเองชอบจากการดูหรือรวมการแสดง            
          ศ 3.2    ป.1/1 ระบุและเลนการละเลนของเด็กไทย 
                    ป.1/2 บอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป 
                       
3.สาระสำคัญ 
          1) การละเลนของเด็กไทย มีวิธีเลนและกติกาการเลนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีใหประโยชนท้ัง
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และแสดงถึงเอกลักษณของความเปนไทย 
          2) การชมการแสดงนาฏศิลป ผูชมท่ีดีตองมีมารยาทในการชม และต้ังใจชมอยางมีสมาธิ 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) การเปนผูชมท่ีดีการละเลนของเด็กไทย 
          - วิธีการเลน 
          - กติกา 
       2) การแสดงนาฏศิลป        
 
4.2.สาระการเรียนรูทองถิ่น  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   

          - ทักษะการวิเคราะห 
          -  ทักษะการเปรียบเทียบ 

 5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. การแสดงการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทย 
 2. แบบบันทึกการชมการแสดงนาฏศิลปไทย 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายวิธีเลน และ

กติกาการเลน 

อธิบายวิธีเลนและกติกา    
การเลนไดถูกตอง 

ละเอียด ชัดเจน เขาใจ

งาย 

อธิบายวิธีเลนและกติกา
การเลนไดถูกตองเปนสวน

ใหญ 

อธิบายวิธีเลนและกติกา    
การเลนไดถูกตองเปน     

สวนนอย 

2.  การสาธิตการเลน สาธิตการเลนไดถูกตอง 
ตามลำดับข้ันตอน และ

ครบทุกข้ันตอน 

สาธิตการเลนไดถูกตอง
ตามลำดับข้ันตอน  และ

ครบทุกข้ันตอน แตมี

จุดบกพรอง บางเล็กนอย 

สาธิตการเลนไมถูกตอง 

ตามลำดับข้ันตอน 

3.  ความรวมมือใน  การ

เลน 

สมาชิกทุกคนในกลุมให
ความ รวมมือในการ

ปฏิบัติกิจกรรม ตาม

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

สมาชิกสวนใหญในกลุมให
ความรวมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมตามหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

สมาชิกสวนใหญไมให
ความรวมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรม ตามหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

5.  การอธิบายหลัก ปฏิบัติ
ตนในการ 

ชมการแสดงนาฏศิลป

ไทย 

อธิบายหลักปฏิบัติตนใน
การ ชมการแสดง

นาฏศิลปไทย  ไดถูกตอง 

ชัดเจน 5 ขอข้ึนไป 

อธิบายหลักปฏิบัติตนใน
การ ชมการแสดงนาฏศิลป

ไทย  ไดถูกตอง 3-4 ขอ 

อธิบายหลักปฏิบัติตนใน
การ ชมการแสดงนาฏศิลป

ไทย  ไดถูกตอง 1-2 ขอ 

6.  การอธิบายส่ิงท่ี    
ตนเองชอบจาก   การ

ชมการแสดงนาฏศิลป

ไทย 

อธิบายส่ิงท่ีตนเองชอบ
จาก การชมการแสดง

นาฏศิลปไทย ได 5 ขอ 

พรอมกับบอกเหตุผล 

อธิบายส่ิงท่ีตนเองชอบ
จาก การชมการแสดง

นาฏศิลปไทย ได 3-4 ขอ 

พรอมกับบอกเหตุผล 

อธิบายส่ิงท่ีตนเองชอบ
จาก การชมการแสดง

นาฏศิลปไทย ได 1-2 ขอ 

พรอมกับบอกเหตุผล 
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8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู  
    แผนฯ ท่ี 1 : การละเลนรีรีขาวสาร                                                             เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                     
แผนฯ ท่ี 2 : การละเลนงูกินหาง                                                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                      
แผนฯ ท่ี 3 : การละเลนจ้ำจ้ี                                                          เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                  
แผนฯ ท่ี 4 : การเลียนแบบธรรมชาติ : การละเลนพ้ืนบานของเด็กไทย            เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค แสดงบทบาทสมมุติ                    
แผนฯ ท่ี 5 : การเปนผูชมท่ีดี                                                                  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางเจตคติ            
แผนฯ ท่ี 6 : การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทรำ                                          เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิด                          
แผนฯ ท่ี7  :การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทระบำ                                          เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : :  เทคนิคคูคิดส่ีสหาย               
แผนฯ ท่ี 8 : การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทฟอน                                         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                    
          (รวมเวลา  10  ช่ัวโมง)     
                                                                             
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.1 
     3) เอกสารประกอบการสอน 
     4) บัตรภาพ 
     5) ใบงานท่ี 9.1 เร่ือง การละเลนรีรีขาวสาร ใบงานท่ี 9.2 เร่ือง การละเลนงูกินหางใบงานท่ี 9.3 เร่ือง 
การละเลนจ้ำจ้ี 
  6) ใบงานท่ี 7.3 เร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรมของคน (1) ใบงานท่ี 7.4 เร่ือง การเลียนแบบพฤติกรรม
ของคน (2) 
     7) CD การแสดงนาฏศิลป 
     8) ใบงานท่ี 10.1 เร่ือง การเปนผูชมท่ีดี ใบงานท่ี 10.2 เร่ือง รำ  ใบงานท่ี 10.3 เร่ือง ระบำ 
     9) ใบงานท่ี 10.4 เร่ือง ฟอน 
    10) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ12101 ชื่อรายวิชาศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2    จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองรูปราง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รหัสวิชา ศ12101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  7  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.2/1 บรรยายรูปราง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
3.สาระสำคัญ 

รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีหลายลักษณะ ซ่ึงลวนแตมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน รูปกลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และกระบอก 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 ธรรมชาติส่ิงแวดลอมอำเภอพาน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการสำรวจ 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 



143 
 

 

3. ใฝเรียนรู 
 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

การวาดภาพรูปรางและรูปทรงของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การวาดภาพรูปราง
ของส่ิงตาง  ๆใน
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

วาดภาพรูปรางของส่ิงตาง  ๆ
ในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดสวยงาม ส่ือความหมาย
ชัดเจน 4-5 ภาพ 

วาดภาพรูปรางของส่ิง
ตาง  ๆในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดสวยงาม 
ส่ือความหมายชัดเจน 
2-3 ภาพ 

วาดภาพรูปรางของส่ิง
ตาง  ๆในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมได2-3 ภาพ 
แตไมคอยสวยงาม ส่ือ
ความหมายไมชัดเจน 

2.  การวาดภาพรูปทรง
ของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

วาดภาพรูปทรงของส่ิงตาง  ๆ
ในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดสวยงาม ส่ือความหมาย
ชัดเจน 4-5 ภาพ 

วาดภาพรูปทรงของส่ิง
ตาง  ๆในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดสวยงาม 
ส่ือความหมายชัดเจน 
2-3 ภาพ 

วาดภาพรูปทรงของส่ิง
ตาง  ๆในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมได2-3 ภาพ 
แตไมคอยสวยงาม ส่ือ
ความหมายไมชัดเจน 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : รูปรางของส่ิงท่ีอยูในธรรมชาติ     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด  
แผนฯ ท่ี 2 : รูปรางของส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ 
แผนฯ ท่ี 3 : รูปทรงของส่ิงท่ีอยูในธรรมชาติ     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ  
แผนฯ ท่ี 4 : รูปทรงของส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู   
แผนฯ ท่ี 5 : ความแตกตางระหวางรูปรางและรูปทรง    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                           
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
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แผนฯ ท่ี 6 : ผลงานจากศิลปะจากรูปรางและรูปทรง    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
          (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.2 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.2 
3) ภาพตอ (Jigsaw) 
4) อุปกรณประกอบการทำกิจกรรม ไดแก กระดานลูกฟูก (future board) และกาว 
5) กระดาษขนาด A4 
6) บัตรภาพ 
7) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง รูปรางของส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติ 
8) ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง รูปรางของส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
9) ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง รูปทรงของส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติ 
10) ใบงานท่ี 1.4 เร่ือง รูปทรงของส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 
11) ใบงานท่ี 1.5 เร่ือง ความแตกตางระหวางรูปรางและรูปทรง 
12) ใบงานท่ี 1.6 เร่ือง การสรางผลงานศิลปะจากรูปรางรูปทรงตางๆ 
13) หองสมุด 
14) บริเวณโรงเรียน 
15) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
16) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
17) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
18) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
19) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองทัศนธาตุในงานทัศนศิลป  รหัสวิชา ศ12101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ป.2/2 ระบุทัศนธาตุท่ีอยูในส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเร่ืองเสน สี รูปราง และ
รูปทรง 

 ป.2/3 สรางงานทัศนศิลปตาง  ๆโดยใชทัศนธาตุท่ีเนนเสน รูปราง 
 
3.สาระสำคัญ 

ส่ิงตาง  ๆท่ีอยูในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยทัศนธาตุตาง  ๆซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการ
สรางสรรคผลงานทัศนศิลป 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 1) เสน สี รูปราง รูปทรงในส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลปประเภทตาง  ๆเชน งานวาด งานปน  
   และงานพิมพภาพ 
 2) เสน รูปราง ในงานทัศนศิลปประเภทตาง  ๆเชน งานวาด งานปน และงานพิมพภาพ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการระบุ 
  3) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. มีวินัย 
2. ใฝเรียนรู 

 3. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การสรางสรรคผลงานภาพวาด โดยใชทัศนธาตุตางๆ 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การสรางสรรคภาพวาด 
โดยใชทัศนธาตุตางๆ 

สรางสรรคภาพวาด โดยใช 
ทัศนธาตุตาง  ๆไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และมี
ความสวยงาม 

สรางสรรคภาพวาด 
โดยใช ทัศนธาตุตาง  ๆ
ไดอยางถูกตอง 
คอนขางเหมาะสม 
และสวยงาม 

สรางสรรคภาพวาด โดยใช 
ทัศนธาตุตาง  ๆได แตไม
เหมาะสม และไมสวยงาม 

2. การระบุทัศนธาตุท่ีอยูใน
ส่ิงแวดลอมและงาน
ทัศนศิลป 

ระบุทัศนธาตุท่ีอยูใน
ส่ิงแวดลอม และงาน
ทัศนศิลปไดถูกตอง 
ครบถวน 

ระบุทัศนธาตุท่ีอยูใน
ส่ิงแวดลอม และงาน
ทัศนศิลปไดถูกตองเปน
สวนใหญ 

ระบุทัศนธาตุท่ีอยูใน
ส่ิงแวดลอม และงาน
ทัศนศิลปไดถูกตองเปน
บางสวน 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : องคประกอบของทัศนธาตุในส่ิงแวดลอม    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
แผนฯ ท่ี 2 : องคประกอบของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป    เวลา  1  ช่ัวโมง                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด 
แผนฯ ท่ี 3 : การวาดภาพส่ิงแวดลอมรอบตัวโดยใชทัศนธาตุตาง  ๆ  เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต  
แผนฯ ท่ี 4 : กระบวนการสรางงานทัศนศิลปโดยใชทัศนธาตุตาง  ๆ  เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู   
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            

 
 
 
 
 



147 
 

 

10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.2 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.2 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) บัตรภาพ 
5) 4)วัสดุและอุปกรณประกอบการทำกิจกรรม ไดแก สีประเภทตาง  ๆพูกัน จานสี แกวน้ำ  
6) และกระดาษวาดเขียน 
7) 5)บัตรภาพ 
8) 6)ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ทัศนธาตุในหองเรียนของฉัน 
9) 7)ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง องคประกอบของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
10) 8)ใบงานท่ี 2.3 เร่ือง โรงเรียนของฉัน 
11) หองสมุด 
12) บริเวณโรงเรียน 
13) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
14) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
15) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
16) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
17) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองการวาดภาพจากประสบการณ รหัสวิชา ศ12101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  7  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.2/6 วาดภาพเพ่ือถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบาน 
 ป.2/7 เลือกงานทัศนศิลป และบรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น รวมถึงเน้ือหาเร่ืองราว 

 
3.สาระสำคัญ 

การวาดภาพจากประสบการณ เพ่ือถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัวตนเองและเพ่ือนบาน จะตอง
รูจักเลือกงานทัศนศิลปใชในการบรรยายเน้ือหาเร่ืองราว 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

1)  การวาดภาพถายทอดเร่ืองราว 
2)  เน้ือหาเร่ืองราวในงานทัศนศิลป 

  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 เมืองพานบานฉัน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการสำรวจ 
  3) ทักษะการระบุ 
  4) ทักษะการเช่ือมโยง 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. มีวินัย 
2. ใฝเรียนรู 

 3. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การวาดภาพระบายสีจากประสบการณท่ีฉันประทับใจ 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การวาดภาพระบายสี
จากประสบการณท่ีฉัน
ประทับใจ 

วาดภาพระบายสีจาก
ประสบการณท่ีตนเอง
ประทับใจไดอยางประณีต 
สวยงาม 

วาดภาพระบายสีจาก
ประสบการณท่ีตนเอง
ประทับใจไดคอนขาง
สวยงาม 

วาดภาพระบายสีจาก
ประสบการณท่ีตนเอง
ประทับใจได แตไม
สวยงาม 

2. การอธิบายเร่ืองราวจาก
ภาพวาดประสบการณท่ี
ฉันประทับใจ 

อธิบายเร่ืองราวจากภาพวาด
ประสบการณท่ีตนเอง
ประทับใจไดอยางถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายเร่ืองราวจาก
ภาพวาดประสบการณ
ท่ีตนเองประทับใจได
อยางถูกตอง ชัดเจน
เปนสวนใหญ 

อธิบายเร่ืองราวจาก
ภาพวาดประสบการณท่ี
ตนเองประทับใจไดอยาง
ถูกตอง  เปนบางสวน แต
ไมชัดเจน 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : ภาพวาดจากประสบการณ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต สืบเสาะ 5E  
แผนฯ ท่ี 2 : วิธีการวาดภาพจากประสบการณ     เวลา  1  ช่ัวโมง                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต สืบเสาะ 5E 
แผนฯ ท่ี 3 : การวาดภาพเก่ียวกับครอบครัว     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต สืบเสาะ 5E  
แผนฯ ท่ี 4 : การวาดภาพเก่ียวกับเพ่ือนบาน     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู   
แผนฯ ท่ี 5 : การวาดภาพประสบการณท่ีฉันประทับใจ    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                            
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต สืบเสาะ 5E 
         (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.2 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.2 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการวาดภาพระบายสี ไดแก ดินสอ ยางลบ สีไมหรือสีเทียน  
5) และกระดาษวาดเขียน 
6) ตัวอยางผลงานการวาดภาพระบายสี 
7) บัตรภาพ 
8) ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง ภาพวาดจากประสบการณ 
9) ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง ประสบการณของฉัน 
10) ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง ครอบครัวของฉัน 
11) ใบงานท่ี 3.4 เร่ือง เพ่ือนบานของฉัน 
12) หองสมุด 
13) บริเวณโรงเรียน 
14) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
15) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
16) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
17) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
18) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองงานศิลปะภาพปะติดจากกระดาษ รหัสวิชา ศ12101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  7  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

 ศ1.1 ป.2/5 สรางภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 
 
3.สาระสำคัญ 

การสรางภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษน้ัน จะตองทำตามข้ันตอน โดยใชและดูแลรักษาวัสดุ
และอุปกรณอยางถูกวิธี 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ภาพปะติดจากกระดาษ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะความคิดสรางสรรค 
  2) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

ผลงานภาพปะติดจากกระดาษและวัสดุท่ีหาไดในโรงเรียน ในหัวขอ “ธรรมชาติแสนงดงาม” 
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8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การสรางผลงาน
ภาพปะติดจากกระดาษ
และวัสดุท่ีหาไดใน
โรงเรียน 

สรางผลงานภาพปะติดจาก
กระดาษและวัสดุท่ีหาไดใน
โรงเรียน โดยใชวิธีตาง  ๆ
ผสมผสานกันอยางเหมาะสม
และมีความสวยงาม 

สรางผลงานภาพปะติด
จากกระดาษและวัสดุท่ี
หาไดในโรงเรียน โดย
ใชวิธีตาง  ๆผสมผสาน
กันอยางเหมาะสมเปน
สวนใหญ และคอนขาง
สวยงาม 

สรางผลงานภาพปะติด
จากกระดาษและวัสดุท่ีหา
ไดในโรงเรียน แตใชวิธี
ตาง ไๆมผสมผสานกัน และ
ไมสวยงาม 

2. การใชวัสดุและอุปกรณใน
การสรางภาพปะติด 

มีทักษะในการใชวัสดุและ
อุปกรณในการสรางภาพปะ
ติดไดถูกตอง เหมาะสม และ
มีความคลองแคลว 

มีทักษะในการใชวัสดุ
และอุปกรณในการ
สรางภาพปะติดได
ถูกตองเหมาะสม แตไม
คอยคลองแคลว 

มีทักษะในการใชวัสดุและ
อุปกรณในการสรางภาพ
ปะติดไดแตไมเหมาะสม 
และไมคลองแคลว 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุอุปกรณท่ีใชในการสรางภาพปะติดจากกระดาษ   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ  
แผนฯ ท่ี 2 : การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบสาธิต 
แผนฯ ท่ี 3 : การตัดหรือฉีกกระดาษเปนภาพ     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบสาธิต  
แผนฯ ท่ี 4 : การทำภาพปะติดดวยการฉีกกระดาษ    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบปฏิบัติ สาธิต   
แผนฯ ท่ี 5 : การทำภาพปะติดควยการตัดกระดาษ    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                     
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบปฏิบัติ สาธิต  
แผนฯ ท่ี 6 : สนุกกับภาพปะติด      เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบปฏิบัติ สาธิต  กลุม 
          (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                          
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.2 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.2 
3) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการสรางภาพปะติด ไดแก กระดาษสี กระดาษเหลือใช ดินสอ สีชนิดตาง  ๆ

กรรไกร และกาว 
4) ปลอก และกลองเก็บอุปกรณท่ีใชในการสรางภาพปะติด 
5) ตัวอยางผลงานการทำภาพปะติด 
6) บัตรภาพ 
7) ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการสรางภาพปะติดจากกระดาษ 
8) ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง การใชและดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ 
9) ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง การตัดหรือฉีกกระดาษเปนภาพ 
10) ใบงานท่ี 4.4 เร่ือง การทำภาพปะติดดวยการฉีกกระดาษ 
13) ใบงานท่ี 4.5 เร่ือง การทำภาพปะติดดวยการตัดกระดาษ 
11) หองสมุด 
12) บริเวณโรงเรียน 
13) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
14) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
15) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
16) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
17) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองงานทัศนศิลป 3 มิติ รหัสวิชา ศ12101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  8  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.2/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงานทัศนศิลป 3 มิติ 
 ป.2/8 สรางสรรคงานทัศนศิลปเปนรูปแบบงานโครงสรางเคล่ือนไหว 

 
3.สาระสำคัญ 

การสรางสรรคงานโครงสรางเคล่ือนไหวน้ัน จะตองมีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุและอุปกรณอยาง
ถูกตอง เหมาะสม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

1)  การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป 3 มิติ 
2) งานโครงสรางเคล่ือนไหว 

  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะความคิดสรางสรรค 
  2) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การสรางภาพแขวน ในหัวขอ “ครอบครัวของฉัน” 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การสรางผลงาน ภาพ
แขวน 

สรางผลงานภาพแขวนได
อยางเหมาะสม สวยงาม 
แสดงออกถึงความคิด
สรางสรรค 

สรางผลงานภาพแขวน
ไดคอนขางเหมาะสม 
สวยงาม แสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค
เปนสวนใหญ 

สรางผลงานภาพแขวนได
คอนขางเหมาะสม แตไม
สวยงาม ไมแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค 

2. การใชวัสดุและอุปกรณใน
การสรางผลงานภาพ
แขวน 

มีทักษะในการใชวัสดุและ
อุปกรณในการสรางผลงาน
ภาพแขวนไดถูกตอง
เหมาะสม มีความ
คลองแคลว 

มีทักษะในการใชวัสดุ
และอุปกรณในการ
สรางผลงานภาพแขวน
ไดถูกตองเหมาะสม แต
ไมคอยคลองแคลว 

มีทักษะในการใชวัสดุและ
อุปกรณในการสราง
ผลงานภาพแขวนได แตไม
เหมาะสม และไม
คลองแคลว 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : ลักษณะของงานทัศนศิลป      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ กลุม 
แผนฯ ท่ี 2 : งานปน        เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบสาธิต ปฏิบัติ 
แผนฯ ท่ี 3 : งานแกะสลัก        เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบสาธิต ปฏิบัติ  
แผนฯ ท่ี 4 : งานโครงสราง        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบสาธิต ปฏิบัติ   
แผนฯ ท่ี 5 : งานโครงสรางเคล่ือนไหว (ภาพหมุน)    เวลา  1  ช่ัวโมง                                
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
แผนฯ ท่ี 5 : งานโครงสรางเคล่ือนไหว (ภาพแขวน)    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
          (รวมเวลา  8  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.2 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.2 
3) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการประกอบกิจกรรม ไดแก ดินน้ำมัน ดินเหนียว ไมบรรทัด ชอน สอม ขวด

ทรงกระบอก มีดแกะสลักหรือมีดปลายแหลม กระดาษรองเปอน เคร่ืองมือปอกและฝาน กรรไกร 
เศษวัสดุ กลอง กระดาษแบบตาง  ๆกระดาษรอง กระดาษลัง คัตเตอร กาว กระดาษ-   วาดเขียน ไม
เสียบลูกช้ิน สีเมจิก ดินสอ สีชอลก เชือก   

4) ตัวอยางผลงาน 
5) บัตรภาพ 
6) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง งานทัศนศิลป 3 มิติ 
7) ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง งานปน 
8) ใบงานท่ี 5.3 เร่ือง งานโครงสราง 
9) ใบงานท่ี 5.4 เร่ือง ภาพหมุน 
10) ใบงานท่ี 5.5 เร่ือง ภาพแขวน 
11) หองสมุด 
12) บริเวณโรงเรียน 
13) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
14) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
15) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
16) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
17) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ือง รหัสวิชา ศ12101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.2  ป.2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลปท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
 ป.2/2 อภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลปประเภทตาง  ๆในทองถ่ิน โดยเนนถึงวิธีการสรางงาน 

และวัสดุอุปกรณท่ีใช 
 
3.สาระสำคัญ 

งานทัศนศิลปประเภทตาง  ๆในทองถ่ิน มีวิธีการสรางและใชวัสดุ อุปกรณท่ีแตกตางกัน ซ่ึงงาน
ทัศนศิลปท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวันเหลาน้ีลวนมีความสำคัญ 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 1) ความสำคัญของงานทัศนศิลปท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
 2) งานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 เมืองพานบานฉัน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการสำรวจ 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
หนังสือเลมเล็ก เร่ือง งานศิลปะในทองถ่ินของฉัน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การนำเสนองานศิลปะ
ในทองถ่ิน 

นำเสนองานศิลปะในทองถ่ิน
ไดถูกตองทุกชนิด 

นำเสนองานศิลปะใน
ทองถ่ินไดถูกตองเปน
สวนใหญ 

นำเสนองานศิลปะใน
ทองถ่ินไดถูกตองเพียง
เล็กนอย 

2.  การอธิบายวิธีการ
สรางงาน และวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในการสราง
งานศิลปะ   ในทองถ่ิน 

อธิบายวิธีการสรางงาน และ
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการสราง
งานศิลปะในทองถ่ินได
ถูกตอง ละเอียดชัดเจน 

อธิบายวิธีการสรางงาน 
และวัสดุอุปกรณท่ีใช
ในการสรางงานศิลปะ
ในทองถ่ินไดถูกตอง 
ละเอียดชัดเจนเปน
สวนใหญ 

อธิบายวิธีการสรางงาน 
และวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การสรางงานศิลปะใน
ทองถ่ินไดถูกตองเพียงสวน
นอย และไมชัดเจน 

3. การอธิบายคุณคาและ
ความสำคัญของงาน
ศิลปะ 

อธิบายคุณคาและความสำคัญ
ของงานศิลปะไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจนท้ัง 3 ดาน 
ดังน้ี 
1) ชวยพัฒนาใหผูเรียนมี

จิตใจออนโยน 
2) ชวยพัฒนาดานจิตใจ

อารมณ 
3) นำความรูเก่ียวกับงาน

ศิลปะไปใชใน
ชีวิตประจำวันได 

อธิบายคุณคาและ
ความสำคัญของงาน
ศิลปะไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน 2 
ดาน 

อธิบายคุณคาและ
ความสำคัญของงานศิลปะ
ไดถูกตอง ละเอียด ชัดเจน 
1 ดาน 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
แผนฯ ท่ี 1 : คุณคาในงานทัศยนศิลป      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนสืบเสาะหาความรู  
แผนฯ ท่ี 2 : ผลงานศิลปะในทองถ่ิน      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด กลุมสัมพันธ 
แผนฯ ท่ี 3 : ผลงานศิลปะในทองถ่ินของฉัน     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กลุม  
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                          

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.2 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.2 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) บัตรภาพ 
5) ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง คุณคาในงานทัศนศิลป 
6) ใบงานท่ี 6.2 เร่ือง งานศิลปะในทองถ่ิน 
7) หองสมุด 
8) บริเวณโรงเรียน 
9) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
10) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
11) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
12) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
13) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ12102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ดนตรีพาเพลิน  รหัสวิชา ศ12102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  10  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
         มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวดั 
   ศ 2.1 ป.2/1 จำแนกแหลงกำเนิดของเสียงท่ีไดยิน 
  ป.2/2 จำแนกคุณสมบัติของเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-ส้ัน ของดนตรี     
                    ป.2/3 เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวรางกายใหสอดคลองกับเน้ือหาของเพลง 
                     ป.2/4 รองเพลงงาย  ๆท่ีเหมาะสมกับวัย 
  ป.2/5 บอกความหมายและความสำคัญของเพลงท่ีไดยิน 
3.สาระสำคัญ 
          1) เสียงมีความแตกตางกันหรือคลายคลึงกันตามแหลงกำเนิดของเสียง และเสียงสูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-
ส้ัน ของดนตรี ทำใหเกิดสีสันของเสียงตามคุณสมบัติของเสียงดนตรี 
          2) การเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลง จะตองเลนใหถูกตองตามจังหวะและทำนองเพลง จึงจะเกิด
ความไพเราะและการเคล่ือนไหวรางกายประกอบเพลงจะตองสอดคลองกับจังหวะและเน้ือหาของเพลง 
         3) การขับรองเพลงไทยและเพลงไทยสากล จะตองขับรองใหสอดคลองกับจังหวะทำนองเพลง จึงจะ
ไพเราะและนาฟง สวนเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจ เปนเพลงที่มีความหมายและความสำคัญ รวมทั้งมีคติ
สอนใจ 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) สีสันของเสียงเคร่ืองดนตรีสีสันของเสียงมนุษย 
       2) การฝกโสตประสาท การจําแนกเสียง สูง-ต่ำ ดัง-เบา ยาว-ส้ัน การเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาในบท
เพลงการเลนเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง การขับรอง 
       3) ความหมายและความสําคัญของเพลงท่ีไดยิน 
          - เพลงปลุกใจ 
          - เพลงสอนใจ              
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4.2.สาระการเรียนรูทองถิ่น  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   
          - ทักษะการสังเกต  

          -  ทักษะการจำแนกประเภท 

          -  ทักษะการนำความรูไปใช 
          - ทักษะการรวบรวมขอมูล 

          - ทักษะการวิเคราะห 

          - ทักษะการประเมิน 
 5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
             
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. แผนพับ เร่ือง เสียงและคุณสมบัติของเสียง 
 2. การเคล่ือนไหวรางกายประกอบเพลงบัวขาว 
          3. การขับรองเพลงท่ีช่ืนชอบ 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การจำแนกเสียงจาก
แหลงกำเนิดเสียง 

จำแนกเสียงจากแหลงกำเนิด
เสียงท่ีไดยินไดถูกตอง        
8-10 เสียง 

จำแนกเสียงจาก
แหลงกำเนิดเสียงท่ีได
ยินไดถูกตอง        5-
7 เสียง 

จำแนกเสียงจาก
แหลงกำเนิดเสียงท่ีไดยิน
ไดถูกตอง         3-4 
เสียง 

2. การจำแนกคุณสมบัติ
ของเสียงท่ีไดยิน 

จำแนกคุณสมบัติของเสียงท่ี 
ไดยินไดถูกตอง 8-10 เสียง 

จำแนกคุณสมบัติของ
เสียงท่ี ไดยินไดถูกตอง 
5-7 เสียง 

จำแนกคุณสมบัติของเสียง
ท่ี ไดยินไดถูกตอง 3-4 
เสียง 
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3. การเคาะเคร่ืองดนตรี
ประกอบจังหวะเพลง                    
บัวขาว 

เคาะเคร่ืองดนตรีประกอบ
จังหวะเพลงไดถูกตองตรง
ตามจังหวะของเพลง 

เคาะเคร่ืองดนตรี
ประกอบจังหวะเพลง
ไดถูกตองตรงตาม
จังหวะของเพลงเปน
สวนใหญ 

เคาะเคร่ืองดนตรีประกอบ
จังหวะเพลงไมถูกตองตาม
จังหวะของเพลง  

4. การออกแบบทาทาง
ประกอบจังหวะและ
เน้ือหาของเพลงบัวขาว 

ออกแบบทาทางประกอบ
จังหวะและเน้ือหาของเพลง
ไดสอดคลองกัน 

ออกแบบทาทาง
ประกอบจังหวะและ
เน้ือหาของเพลงได
คอนขางสอดคลองกัน 

ออกแบบทาทางประกอบ                   
ไมสอดคลองกับจังหวะ
และเน้ือหาของเพลง 

5. การแสดงทาทาง
ประกอบเพลง                 
บัวขาว 

แสดงทาทางประกอบเพลง
ไดถูกตองตรงตามจังหวะ มี
ความคลองแคลว พรอม
เพรียงกัน 

แสดงทาทางประกอบ
เพลงไดถูกตองตรงตาม
จังหวะ มีขอผิดพลาด
บางเล็กนอย คอนขาง
คลองแคลว ไมคอย
พรอมเพรียงกัน 

แสดงทาทางประกอบ
เพลงไมถูกตองตามจังหวะ 
ไมพรอม  เพรียงกัน 

6.  การเลือกเพลงมาขับรอง เลือกเพลงมาขับรองได
เหมาะสมกับวัย มีทำนอง
เพลงงาย  ๆใหความ
เพลิดเพลิน 

เลือกเพลงมาขับรองได
คอนขางเหมาะสมกับ
วัย  มีทำนองเพลงยาก
บางชวง ใหความ
เพลิดเพลิน 

เลือกเพลงมาขับรองไม
เหมาะสมกับวัย 

7.  การขับรองเพลง ขับรองเพลงไดถูกตองตาม
จังหวะและทำนอง มีความ
ไพเราะ และแสดงลีลา
อารมณไดสอดคลองกับเน้ือ
เพลง 

ขับรองเพลงไดถูกตอง
ตามจังหวะและทำนอง 
มีความไพเราะเปนสวน
ใหญ แสดงลีลาอารมณ
ไดสอดคลองกับเน้ือ
เพลงเปนบางตอน 

ขับรองเพลงไดถูกตองตาม
จังหวะและทำนองเปน
สวนนอย ไมไพเราะ แสดง
ลีลา อารมณไมคอย
สอดคลองกับเน้ือเพลง  

8.  การบอกความหมาย และ
ความสำคัญของเพลง 

บอกความหมายและ
ความสำคัญของเพลงได
ถูกตอง ครบทุกประเด็น 

บอกความหมายและ
ความสำคัญของเพลง
ไดถูกตองเปนสวนใหญ 

บอกความหมายและ
ความสำคัญของเพลงได
ถูกตองเปนสวนนอย 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู  
    แผนฯ ท่ี 1 : จังหวะเพลงไทย  ตีฉ่ิงใหเปน                                          เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
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 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการกลุมสัมพันธ การสาธิต       
แผนฯ ท่ี 2 : จังหวะเพลงสากล                                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                        
แผนฯ ท่ี 3 : การเคล่ือนไหวรางกายประกอบเพลง เพลงขามถนน                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิด กระบวนการปฏิบัติ    
แผนฯ ท่ี 4 : แหลงกำเนิดเสียง                                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค สืบเสาะหาความรู                      
แผนฯ ท่ี 5 : สีสันของเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองดีดและเคร่ืองสี                        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิด เทคนิคคูคิดส่ีสหาย    
แผนฯ ท่ี 6 : สีสันของเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีและเคร่ืองปา                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:เทคนิคเลาเร่ืองรอบวงเทคนิคกลุมสืบคน  
แผนฯ ท่ี7  :สีสันของเสียงมนุษย  คุณสมบัติของเสียงดนตรี                              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู กระบวนการกลุมสัมพันธ                 
แผนฯ ท่ี 8 : การขับรองเพลงไทย เพลงตะลุมโปง และเพลงมอญดูดาว                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคคูคิด กระบวนการปฏิบัติ     
แผนฯ ท่ี 9 : การขับรองเพลงไทยสากล การขับรองเพลงขามถนน                       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง การสาธิต    
แผนฯ ท่ี 10 : เพลงปลุกใจ การขับรองเพลงเราสู เพลงสอนใจ                            เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: กระบวนการกลุมสัมพันธกระบวนการปฏิบัติ  
  สืบเสาะหาความรู                                                                                   
          (รวมเวลา  10  ช่ัวโมง)   
                                                                               
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.2 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.2 
     3) ซีดีเพลง 
     4) เคร่ืองดนตรีไทย 
     5) บัตรภาพ 
    6) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง เสียงรอบตัวเรา ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง แหลงกำเนิดเสียง  ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง สีสันของ
เสียงมนุษย 
     7) ใบงานท่ี 1.4 เร่ือง คุณสมบัติของเสียงดนตรี 
     8) เอกสารประกอบการสอน 
     9) ซีดีเพลงมอญดูดาว เพลงลาวดวงเดือน เพลงขามถนน 
    10) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง การเคล่ือนไหวประกอบเพลงขามถนน 
    11) หองสมุด   หองดนตรี 
    12) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 เพลงกับชีวิต    รหัสวิชา ศ12102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  5  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
         มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
ดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 2.2 ป.2/1 บอกความสัมพันธของเสียงรอง เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงทองถ่ินโดยใชคำงายๆ 
                   ป.2/2 แสดงและเขารวมกิจกรรมทางดนตรีในทองถ่ิน 
 
3.สาระสำคัญ 
          1) บทเพลงในทองถิ่นมีเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งเสียงรองและเสียงเครื่องดนตรีที่แตกตางกันไปตาม
สภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน 
          2) การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของโรงเรียน และวันสำคัญของชาติน้ัน มักใชดนตรีเขาไปเปนสวนรวม
ของงาน 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) บทเพลงในทองถ่ิน 
           - ลักษณะของเสียงรองในบทเพลง 
           - ลักษณะของเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีใชในบทเพลง 
      2) กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  
          - ดนตรีกับโอกาสสําคัญในโรงเรียน 
          - ดนตรีกับวันสําคัญของชาติ 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   
          - ทักษะการฟง 

          -  ทักษะการเช่ือมโยง 

          -  ทักษะการนำความรูไปใช 
 5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. แผนพับ เพลงในทองถ่ิน 
 2. การแสดงทาทางประกอบเพลงในงานวันเด็ก 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  การบอกลักษณะเสียง

รองของเพลง 
บอกลักษณะสียงรองของ
เพลงไดถูกตอง ชัดเจน 

บอกลักษณะเสียงรอง
ของเพลงไดถูกตองเปน
สวนใหญ 

บอกลักษณะเสียงรองของ
เพลงไดถูกตองเปน
บางสวน 

2.  การบอกจังหวะทำนอง
การรองเพลง 

บอกจังหวะทำนองการรอง
เพลงไดถูกตอง ชัดเจน 

บอกจังหวะทำนองการ
รองเพลงไดถูกตองเปน
สวนใหญ 

บอกจังหวะทำนองการ
รองเพลงไดถูกตองเปน
บางสวน 

3.  การบอกลักษณะเสียง
ของเคร่ืองดนตรีท่ีใชใน
บทเพลง 

บอกลักษณะเสียงของเคร่ือง
ดนตรีท่ีใชในบทเพลงได
ถูกตอง ชัดเจน และระบุช่ือ
เคร่ืองดนตรีท่ีใชบรรเลงได
ถูกตอง 

บอกลักษณะเสียงของ
เคร่ืองดนตรีท่ีใชในบท
เพลงไดถูกตอง ชัดเจน 
แตระบุช่ือเคร่ืองดนตรี
ท่ีใชบรรเลง      ไม
ถูกตอง 

บอกลักษณะเสียงของ
เคร่ืองดนตรีท่ีใชในบท
เพลงไดถูกตองเพียง
เล็กนอย แตระบุช่ือเคร่ือง
ดนตรีท่ีใชบรรเลง  ไม
ถูกตอง 

4. การคิดทาทางประกอบ
เพลง 

คิดทาทางประกอบเพลงได
สรางสรรค และสอดคลอง
กับเน้ือเพลง 

คิดทาทางประกอบ
เพลงไดสรางสรรค 
และสอดคลองกับเน้ือ
เพลงเปนสวนใหญ 

คิดทาทางประกอบเพลงได
สรางสรรค แตไมสอดคลอง
กับเน้ือเพลง 

5. การแสดงทาทาง
ประกอบเพลง 

ลีลาการแสดงทาทาง
ประกอบเพลงถูกตองทุกทา 
มีความคลองแคลว สวยงาม 

ลีลาการแสดงทาทาง
ประกอบเพลงถูกตอง
เปนสวนใหญ  
มีความคลองแคลว 
สวยงาม 

ลีลาการแสดงทาทาง
ประกอบเพลงถูกตองเปน
บางสวน มีความคลองแคลว 
แตไมสวยงาม 
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6. การผสมกลมกลืนระหวาง
การทำทาทางและดนตรี  

แสดงทาทางไดผสมกลมกลืน
กับจังหวะดนตรี ตลอดท้ัง
เพลง 

แสดงทาทางไดผสม
กลมกลืนกับจังหวะ
ดนตรีเปนสวนใหญ 

แสดงทาทางไดผสม
กลมกลืนกับจังหวะดนตรี
เปนบางสวน 

7. การวางรูปแบบแถวและ
ความพรอมเพรียง 

วางรูปแบบแถวไดสวยงาม  
มีความพรอมเพรียงกัน 

วางรูปแบบแถวได
สวยงาม  
มีความพรอมเพรียงกัน
เปนสวนใหญ 

วางรูปแบบแถวไดสวยงาม  
มีความพรอมเพรียงกัน
เปนบางสวน 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู  
    แผนฯ ท่ี 1 : เพลงพ้ืนเมืองภาคเหนือ ภาคอีสาน                                                เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                        
แผนฯ ท่ี 2 : เพลงพ้ืนเมืองภาคกลาง ภาคใต                                                    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคกลุมสืบคน สืบเสาะหาความรู   
แผนฯ ท่ี 3 : ดนตรีกับงานโรงเรียน : งานวันเด็ก  งานกีฬาสี งานประจำป                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิด  เทคนิคคูคิดส่ีสหาย   
กระบวนการกลุมสัมพันธ                                                                            
แผนฯ ท่ี 4 : ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ : เพลงมหาชัย                                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                        
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค สืบเสาะหาความรู                         
แผนฯ ท่ี 5 : ดนตรีกับวันสำคัญของชาติ : เพลงมหาฤกษ  เพลงสรรเสริญพระบารมี       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง  
กระบวนการสรางเจตคติ                                                                             
          (รวมเวลา  5   ช่ัวโมง)                                                                   
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.2 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.2 
     3) บัตรภาพ 
     4) ซีดีเพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
     5) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง ดนตรีกับงานกีฬาสี ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง ดนตรีกับงานโรงเรียน 
     6)    ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง เพลงพ้ืนเมืองภาคเหนือ   ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง เพลงพ้ืนเมืองภาคอีสาน 
     7) ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง เพลงพ้ืนเมืองภาคใต 
     8) นักดนตรีในทองถ่ิน 
     9)   หองสมุด    
    10)  มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 นาฏศิลปนารู  รหัสวิชา ศ12102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  15  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
         มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใช 
ในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.1 ป.2/1 เคล่ือนไหวขณะอยูกับท่ีและเคล่ือนท่ี 
           ป.2/2 แสดงการเคล่ือนไหวท่ีสะทอนอารมณของตนเองอยางอิสระ 
                   ป.2/3 แสดงทาทาง เพ่ือส่ือความหมายแทนคำพูด 
           ป.2/4 แสดงทาทางประกอบจังหวะอยางสรางสรรค 
                    ป.2/5    ระบุมารยาทในการชมการแสดง 
 
3.สาระสำคัญ 
          1) การเคล่ือนไหวขณะอยู กับที ่และเคลื่อนที ่เปนทักษะเบื้องตนของการแสดงนาฏศิลป ซ่ึงการ
เคล่ือนไหวเปนการสะทอนอารมณของตนอยางอิสระ 
          2) ภาษาทาและนาฏยศัพท เปนทักษะพ้ืนฐานในการแสดงนาฏศิลปไทยและการละคร จึงตองฝกใหมี
ความออนชอย สวยงาม 
         3) การชมการแสดงท่ีดี ผูชมจะตองมีหลักการชมท่ีถูกตอง รวมท้ังแสดงออกและปฏิบัติอยางเหมาะสม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) การเคล่ือนไหวอยางมีรูปแบบ 
         - การน่ัง 
         - การยืน 
        - การเดิน 
      2) การประดิษฐทาจากการเคล่ือนไหวอยางมีรูปแบบ เพลงท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมหลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป  
       - การฝกภาษาทาส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา 
       - การฝกนาฏยศัพทในสวนลําตัว 
      3) การใชภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบจังหวะมารยาทในการชมการแสดง การเขาชมหรือมีสวนรวม       
          4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
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5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
    5.2  ความสามารถในการคิด   

          - ทักษะการสังเกต 

          -  ทักษะการทำใหกระจาง 
          -  ทักษะการนำความรูไปใช 

 5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
             
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. แสดงการเคล่ือนไหวประกอบเพลงเก่ียวกับสัตวหรือส่ิงแวดลอม 
 2. แสดงภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบเพลง 
          3. บันทึกการเขาชมการแสดงนาฏศิลปและละครไทย 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การแสดงการ
เคล่ือนไหวอยูกับท่ีและ
เคล่ือนท่ีตามรูปแบบ
นาฏศิลป 

แสดงการเคล่ือนไหวอยูกับท่ี
และเคล่ือนท่ีตามรูปแบบ
นาฏศิลปไดครบถวนท้ัง 2 
รูปแบบ 

 

แสดงการเคล่ือนไหว
อยูกับท่ีและเคล่ือนท่ี
ตามรูปแบบนาฏศิลป
ไดเพียง 1 รูปแบบ 

 

แสดงการเคล่ือนไหวอยูกับ
ท่ีและเคล่ือนท่ีตามรูปแบบ
นาฏศิลปได แตไมตรงตาม
รูปแบบนาฏศิลป 

 

2. การแสดงการเคล่ือนไหว
ท่ีสะทอนอารมณของ
ตนเองอยางอิสระ 

แสดงการเคล่ือนไหวท่ี
สะทอนอารมณของตนเอง
อยางอิสระ ไดถูกตองชัดเจน 
ตรงตามประเภทของเพลง 

แสดงการเคล่ือนไหวท่ี
สะทอนอารมณของ
ตนเองอยางอิสระ ได
ถูกตองเปนสวนใหญ  
ตรงตามประเภทของ
เพลง 

แสดงการเคล่ือนไหวท่ี
สะทอนอารมณของตนเอง
อยางอิสระได แตไมตรง
ตามประเภทของเพลง 
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3. การคิดประดิษฐทาทางใน
การเคล่ือนไหวประกอบ
เพลงท่ีส่ือความหมายใน
เพลง  

คิดประดิษฐทาทางในการ
เคล่ือนไหวประกอบเพลงท่ี
ส่ือความหมายในเพลงได
ถูกตอง ชัดเจน ตรงตาม
เน้ือหาและความหมายของ
เพลง 

คิดประดิษฐทาทางการ
เคล่ือนไหวประกอบ
เพลงท่ีส่ือความหมาย
ในเพลงไดถูกตอง เปน
สวนใหญ ตรงตาม
เน้ือหาและความหมาย
ของเพลง 

คิดประดิษฐทาทางการ
เคล่ือนไหวประกอบเพลงท่ี
ส่ือความหมายในเพลงได  
แตไมตรงตามเน้ือหาและ
ความหมายของเพลง 

4. การแสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 

แสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบเพลงไดสวยงาม 
คลองแคลว มีความพรอม
เพรียงกัน 

แสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบเพลงได
สวยงาม คอนขาง
คลองแคลว มีความ
พรอมเพรียงกันเปน
สวนใหญ 

แสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบเพลงได แตไม
สวยงาม                    
ไมคลองแคลว 

5.  การคิดทาประกอบเพลง คิดทาประกอบเพลงได
สรางสรรค และนำภาษาทา
และนาฏยศัพทท่ีไดเรียนมา
ปรับใชในการแสดง                           

คิดทาประกอบเพลงได
สรางสรรคเปนสวน
ใหญ และนำภาษาทา
และนาฏยศัพทท่ีได
เรียนมาปรับใชในการ
แสดง                           

คิดทาประกอบเพลงได  
สรางสรรคเพียงเล็กนอย 
และไมไดนำภาษาทาและ
นาฏยศัพท ท่ีไดเรียนมา
ปรับใชในการแสดง                           

6.  การใชภาษาทาเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูด 

ใชภาษาทาเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูดได
ถูกตองทุกทาและส่ือ
ความหมายตรงตามเน้ือ
เพลง 

ใชภาษาทาเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูด
ไดถูกตองเปน                    
สวนใหญ และส่ือ
ความหมายตรงตาม
เน้ือเพลง  

ใชภาษาทาเพ่ือส่ือ
ความหมายแทนคำพูดได
ถูกตองเพียง                   
สวนนอย และส่ือ
ความหมายตรงตามเน้ือ
เพลง  

7.  การแสดงทาทาง
ประกอบเพลง 

แสดงทาทางประกอบเพลง
ไดถูกตอง ทารำมีลีลาออน
ชอย สวยงาม และมีความ
พรอมเพรียงกัน 

แสดงทาทางประกอบ
เพลงไดถูกตอง ทารำมี
ลีลาออนชอย สวยงาม 
และมีความพรอม
เพรียงกันเปนสวนใหญ 

แสดงทาทางประกอบ
เพลงไดถูกตอง ทารำมี
ลีลาออนชอยสวยงาม และ
มีความพรอมเพรียงกัน
เพียงสวนนอย 

8.  การบอกหลักในการชม
การแสดงนาฏศิลปและ
ละครไทยเพ่ือการเปน
ผูชมท่ีดี 

บอกหลักในการชมการแสดง
นาฏศิลปและละครไทยเพ่ือ  
การเปนผูชมท่ีดีไดถูกตอง                          
5 ขอ ข้ึนไป 

บอกหลักในการชมการ
แสดงนาฏศิลปและ
ละครไทยเพ่ือการเปน
ผูชมท่ีดีไดถูกตอง                  
3-4 ขอ 

บอกหลักในการชมการ
แสดงนาฏศิลปและละคร
ไทยเพ่ือการเปนผูชมท่ีดีได
ถูกตอง 1-2 ขอ 

9.  การระบุประโยชนท่ี
ไดรับจากการชมการ

ระบุประโยชนท่ีไดรับจาก
การชมการแสดงนาฏศิลป

ระบุประโยชนท่ีไดรับ
จากการชมการแสดง

ระบุประโยชนท่ีไดรับจาก
การชมการแสดงนาฏศิลป
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แสดงนาฏศิลปและ
ละครไทย 

และละครไทยไดชัดเจน
ถูกตอง 

นาฏศิลปและละคร
ไทยไดถูกตองเปน                  
สวนใหญ 

และละครไทยได แตไม
ถูกตอง 

8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู  
    แผนฯ ท่ี 1 : การเคล่ือนไหวอยางอิสระ                                                         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                       
แผนฯ ท่ี 2 : การเคล่ือนไหวประกอบเพลงเดิน                                                เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                        
แผนฯ ท่ี 3 : การเคล่ือนไหวอยางมีรูปแบบ                                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                       
แผนฯ ท่ี 4 : การเคล่ือนไหวประกอบเพลงมาว่ิง                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :การสาธิต                                 
แผนฯ ท่ี 5 : การเคล่ือนไหวประกอบเพลง                                                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ              
แผนฯ ท่ี 6  : การเคล่ือนไหวประกอบเพลงฟงฟาล่ันเวลา                                        1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                      
แผนฯ ท่ี 7 : การเคล่ือนไหวประกอบเพลงแมงมุม                                         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                     
แผนฯ ท่ี 8  : ภาษาทา                                                                               1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :การสาธิต                                 
แผนฯ ท่ี 9 : นาฏยศัพท                                                                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                  
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                     
แผนฯ ท่ี 10  : ทาประกอบเพลงอธิษฐาน                                                           1  ช่ัวโมง                                                      
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                       
แผนฯ ท่ี 11 : การแสดงทาประกอบเพลงอธิษฐาน                                          เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                     
แผนฯ ท่ี 12 : การแสดงทาประกอบเพลงนกเขามะราป                                   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                               
แผนฯ ท่ี 13  : การเปนผูชมท่ีดี                                                                     1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการสรางความตระหนัก        
แผนฯ ท่ี 14 : ประโยชนการชมการแสดง                                                   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู             
          (รวมเวลา  15  ช่ัวโมง)    
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.2 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.2 
     3) บัตรภาพ 
     4) ซีดีเพลงเดิน เพลงมาว่ิง เพลงฟงฟาล่ัน เพลงแมงมุม  เพลงอธิษฐาน เพลงนกเขามะราป 
     5) เอกสารประกอบการสอน 
     6)    ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง การเคล่ือนไหวอยางมีรูปแบบ  ใบงานท่ี 6.2 เร่ือง การเคล่ือนไหวประกอบเพลง 
     7) ใบงานท่ี 7.1 เร่ือง ภาษาทาและนาฏยศัพท  ใบงานท่ี 8.1 เร่ือง หลักการชมการแสดง  
     8) หองดนตรี 
     9)   หองสมุด    
    10)  มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 นาฏศิลปพื้นบาน รหัสวิชา ศ12102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เวลา  5  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
        มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
ของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
        ศ 3.2         ป.2/1 ระบุและเลนการละเลนพ้ืนบาน 
   ป.2/2 เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับส่ิงท่ีพบเห็นในการดำรงชีวิต
ของคนไทย 
   ป.2/3 ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเลนพ้ืนบาน 
 
3.สาระสำคัญ 
          1) การละเลนพ้ืนบาน สามารถเช่ือมโยงกับวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยในภูมิภาคตาง  ๆการละเลนทำ
ใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน คนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจ 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) การละเลนพ้ืนบาน 
         - วิธีการเลน 
        - กติกา 
       2) ท่ีมาของการละเลนพ้ืนบานการละเลนพ้ืนบาน       
    4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   

          - ทักษะการคนพบ 
          -  ทักษะการวิเคราะห 

          -  ทักษะการเช่ือมโยง 

 5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
             
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
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 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. รายงาน เร่ือง การละเลนพ้ืนบาน 
  
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การระบุและสาธิต
การละเลนพ้ืนบาน 

ระบุและสาธิตการละเลน
พ้ืนบานไดอยางเปนลำดับ
ข้ันตอน เขาใจงาย และมี
ความสนุกสนาน 

ระบุและสาธิต
การละเลนพ้ืนบานได
อยางเปนลำดับข้ันตอน 
แตสับสนบางบางชวง 
และมีความสนุกสนาน 

ระบุและสาธิตการละเลน
พ้ืนบานไมเปนลำดับ
ข้ันตอน เขาใจยาก ไมคอย
สนุกสนาน 

2.  การเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบ
เห็นในการละเลน
พ้ืนบานกับส่ิงท่ีพบเห็น
ในการดำรงชีวิตของคน
ไทย 

เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นใน
การละเลนพ้ืนบานกับส่ิงท่ี
พบเห็นในการดำรงชีวิตของ
คนไทยไดถูกตอง ละเอียด
ชัดเจน ครบถวนทุกประเด็น 

เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นใน
การละเลนพ้ืนบานกับส่ิง
ท่ีพบเห็นในการ
ดำรงชีวิตของคน ไทยได
ถูกตอง ครบทุกประเด็น    
แตไมคอยละเอียด 

เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นใน
การละเลนพ้ืนบานกับส่ิงท่ี
พบเห็นในการดำรงชีวิต
ของคนไทยไดถูกตอง แต
ไมครบ   ทุกประเด็น และ
ไมละเอียด   

3.  การระบุส่ิงท่ี                      
ช่ืนชอบและภาคภูมิใจ
ในการละเลนพ้ืนบาน 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจในการละเลน
พ้ืนบานไดละเอียดและ
ชัดเจน 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจใน
การละเลนพ้ืนบานได
ละเอียดและชัดเจน
เปน 
สวนใหญ 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจในการละเลน
พ้ืนบานได แตไมละเอียด
และไมชัดเจน 

           
8.2 เกณฑการตัดสิน 

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู  
    แผนฯ ท่ี 1 : ท่ีมาของการละเลนพ้ืนบาน                                                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการกลุมสัมพันธ              
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แผนฯ ท่ี 2 : การละเลนพ้ืนบานทองถ่ินตาง  ๆ                                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ  
แผนฯ ท่ี 3 : การเลนตากระโดด                                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                               
แผนฯ ท่ี 4 : การเลนเตนขาเดียว  การเลนกำทาย                                        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                     
แผนฯ ท่ี 5 : การเลนหมากเก็บ                                                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                                
          (รวมเวลา  15  ช่ัวโมง)    
                                                                              
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.2 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.2 
     3) บัตรภาพ 
     4) อุปกรณท่ีใชในการเลนหมากเก็บ 
     5) เอกสารประกอบการสอน 
     6)    ใบงานท่ี 9.1 เร่ือง ท่ีมาของการละเลนพ้ืนบาน 
     7) ใบงานท่ี 9.2 เร่ือง การละเลนพ้ืนบานไทย 
     8) บุคคลในทองถ่ิน 
     9)   หองสมุด    
    10)  สนามหญาของโรงเรียน  
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ13101 ชื่อรายวิชาศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3    จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองรูปราง รูปทรง และทัศนธาตุ รหัสวิชา ศ13101 

ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เวลา  8  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.3/1 บรรยายรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 
 ป.3/3 จำแนกทัศนธาตุของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป โดยเนน

เร่ือง เสน สี รูปราง รูปทรง และพ้ืนผิว  
 ป.3/9 ระบุและจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุท่ีเนนในงานทัศนศิลปน้ัน  ๆ
 

3.สาระสำคัญ 
ทัศนธาตุของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป จะเนนในเร่ือง เสน สี รูปราง 

รูปทรง พ้ืนผิว และการจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 1) รูปราง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 
 2) เสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิวในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 
 3) การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทองถ่ินอำเภอพาน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเปรียบเทียบ 
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  3) ทักษะการจำแนกประเภท 
  4) ทักษะการใชเหตุผล 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  

 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

สมุดภาพ ของเลนและของใชของฉัน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การบรรยายรูปราง บรรยายรูปรางของส่ิงท่ีอยูใน
ภาพไดถูกตอง ชัดเจน 5 
ภาพข้ึนไป 

บรรยายรูปรางของส่ิงท่ี
อยูในภาพไดถูกตอง 2-
3 ภาพ 

บรรยายรูปรางของส่ิงท่ีอยู
ในภาพไดถูกตอง 1 ภาพ 

2. การบรรยายรูปทรง บรรยายรูปทรงของส่ิงท่ีอยูใน
ภาพไดถูกตอง ชัดเจน 5 
ภาพข้ึนไป 

บรรยายรูปทรงของส่ิงท่ี
อยูในภาพไดถูกตอง 2-
3 ภาพ 

บรรยายรูปทรงของส่ิงท่ีอยู
ในภาพไดถูกตอง 1 ภาพ 

3. การจำแนกทัศนธาตุ จำแนกทัศนธาตุไดถูกตอง        
ท้ัง 5 ภาพ และครบท้ัง 5 
อยาง คือ 
1) เสน 2) สี 
3) รูปราง 4) รูปทรง 
5) พ้ืนผิว 

จำแนกทัศนธาตุได
ถูกตอง 3-4 ภาพ ครบ
ท้ัง 5 อยาง 

จำแนกทัศนธาตุไดถูกตอง        
1-2 ภาพ และจำแนกทัศน
ธาตุไดไมครบท้ัง 5 อยาง 

4. การจัดกลุมภาพตามทัศน
ธาตุ 

จัดกลุมภาพตามทัศนธาตุ        
ไดถูกตองทุกภาพ 

จัดกลุมภาพตามทัศน
ธาตุไดถูกตอง 2-4 
ภาพ 

จัดกลุมภาพตามทัศนธาตุ       
ไดถูกตอง 1 ภาพ 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
แผนฯ ท่ี 1 : รูปรางของส่ิงท่ีเปนธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / กลุม  
แผนฯ ท่ี 2 : รูปทรงของส่ิงท่ีเปนธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด 
แผนฯ ท่ี 3 : รูปราง รูปทรงในธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
แผนฯ ท่ี 4 : ทัศนธาตุพ้ืนฐาน       เวลา  2  ช่ัวโมง                                            
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคการตอเร่ืองราว (Jigsaw)   
แผนฯ ท่ี 5 : ทัศนธาตุกับงานทัศนศิลป      เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / กลุม  
แผนฯ ท่ี 6 : การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / คูตรวจสอบ  
          (รวมเวลา  8  ช่ัวโมง)                                                   

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.3 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.3 
3) ภาพตอ (Jigsaw) 
4) อุปกรณประกอบกิจกรรม ไดแก กระดานลูกฟูก (Future board) และกาว 
5) ส่ิงของตาง  ๆท่ีอยูในหองเรียน 
6) ตัวอยางผลงานทัศนศิลป 
7) กระดาษขนาด A4 
8) บัตรภาพ 
9) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง รูปรางในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
10) ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
11) ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
14) ใบงานท่ี 1.4 เร่ือง เสนแบบตางๆ 
15) ใบงานท่ี 1.5 เร่ือง สีกับความรูสึก 
16) ใบงานท่ี 1.6 เร่ือง รูปรางและรูปทรง 
17) ใบงานท่ี 1.7 เร่ือง พ้ืนผิวตาง  ๆ
18) ใบงานท่ี 1.8 เร่ือง ทัศนธาตุกับงานทัศนศิลป 
19) ใบงานท่ี 1.9 เร่ือง การจัดกลุมทัศนธาตุ 
12) หองสมุด 
13) บริเวณโรงเรียน 
14) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
15) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
16) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองรูปราง รูปทรง รหัสวิชา ศ13101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.3/10 บรรยายลักษณะรูปราง รูปทรงในงานการออกแบบส่ิงตางๆ ท่ีมีในบานและโรงเรียน 
 

3.สาระสำคัญ 
การลงมือสรางส่ิงของเคร่ืองใช ส่ิงกอสรางตาง  ๆตองมีการออกแบบใหมีรูปราง รูปทรงท่ีเหมาะสม 

เพ่ือประโยชนในการใชงานและความสวยงาม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

รูปราง รูปทรงในงานออกแบบ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเปรียบเทียบ 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  

 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

แบบสำรวจรูปราง รูปทรงของส่ิงของเคร่ืองใชและส่ิงกอสรางท่ีอยูในบานและในโรงเรียน 
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8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การบรรยายรูปราง 
รูปทรงของส่ิงของ
เคร่ืองใชในบาน 

บรรยายรูปราง รูปทรงของ
ส่ิงของเคร่ืองใชในบานได
ถูกตอง ชัดเจน ครบท้ังหมด 

บรรยายรูปราง รูปทรง
ของส่ิงของเคร่ืองใชใน
บานไดถูกตองเปนสวน
ใหญ 

บรรยายรูปราง รูปทรง
ของส่ิงของเคร่ืองใชในบาน
ไดถูกตองเปนสวนนอย 

2. การบรรยายรูปราง 
รูปทรงของส่ิงของ
เคร่ืองใชในโรงเรียน 

บรรยายรูปราง รูปทรงของ
ส่ิงของเคร่ืองใชในโรงเรียน
ไดถูกตอง ชัดเจน ครบ
ท้ังหมด 

บรรยายรูปราง รูปทรง
ของส่ิงของเคร่ืองใชใน
โรงเรียนไดถูกตองเปน
สวนใหญ 

บรรยายรูปราง รูปทรง
ของส่ิงของเคร่ืองใชใน
โรงเรียนไดถูกตองเปนสวน
นอย 

3. การบรรยายรูปราง 
รูปทรงของส่ิงกอสรางของ
บาน 

บรรยายรูปราง รูปทรงของ
ส่ิงกอสรางของบานได
ถูกตอง ชัดเจน ครบท้ังหมด 

บรรยายรูปราง รูปทรง
ของส่ิงกอสรางของ
บานไดถูกตองเปนสวน
ใหญ 

บรรยายรูปราง รูปทรง
ของส่ิงกอสรางของบานได
ถูกตองเปนสวนนอย 

4. การบรรยายรูปราง 
รูปทรงของส่ิงกอสราง        
ของโรงเรียน 

บรรยายรูปราง รูปทรงของ
ส่ิงกอสรางของโรงเรียน         
ไดถูกตอง ชัดเจน ครบ
ท้ังหมด 

บรรยายรูปราง รูปทรง
ของส่ิงกอสรางของ
โรงเรียน          ได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

บรรยายรูปราง รูปทรง
ของส่ิงกอสรางของ
โรงเรียน              ได
ถูกตองเปนสวนนอย 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : รูปราง รูปทรงของส่ิงของใชในบาน     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด  
แผนฯ ท่ี 2 : รูปราง รูปทรงของส่ิงของของใชในโรงเรียน    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / คูคิด 
แผนฯ ท่ี 3 : รูปราง รูปทรงของส่ิงกอสรางของบาน    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / กลุม  
แผนฯ ท่ี 4 : รูปราง รูปทรงของส่ิงกอสรางของโรงเรียน    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู   
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.3 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.3 
3) ส่ิงของตาง  ๆภายในหองเรียน 
4) กระดาษขนาด A4 
5) บัตรภาพ 
6) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง รูปราง รูปทรงของส่ิงของเคร่ืองใชในบาน 
7) ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง รูปราง รูปทรงของส่ิงของเคร่ืองใชในโรงเรียน 
8) ใบงานท่ี 2.3 เร่ือง รูปราง รูปทรงของส่ิงกอสรางของบาน 
9) ใบงานท่ี 2.4 เร่ือง รูปราง รูปทรงของส่ิงกอสรางของโรงเรียน 
10) หองสมุด 
11) บริเวณโรงเรียน 
12) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
13) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
14) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
15) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
16) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองภาพวาด ภาพศิลป รหัสวิชา ศ13101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เวลา  11  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.3/2 ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใชสรางผลงาน เม่ือชมงานทัศนศิลป 
 ป.3/4 วาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัว 
 ป.3/6 วาดภาพถายทอดความคิด ความรูสึกจากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง 

รูปทรง สี และพ้ืนผิว 
 ป.3/8 ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง 
 

3.สาระสำคัญ 
การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปประเภทงานวาด จำเปนตองเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  ใหถูกตองและ

เหมาะสมกับงาน การวาดภาพระบายสี ควรฝกการใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิว เพ่ือใหเกิดทักษะและ
ความชำนาญ   จึงสามารถถายทอดความคิด ความรูสึกของภาพท่ีวาด และรูจักแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา
ผลงานของตนเองใหดีย่ิงข้ึน 

 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 1) วัสดุ อุปกรณท่ีใชสรางงานทัศนศิลปประเภทงานวาด 
 2) การวาดภาพระบายสีส่ิงของรอบตัวดวยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร 
 3) การใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิว วาดภาพถายทอดความคิด ความรูสึก 
 4) การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของตนเอง 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการนำความรูไปใช 
  4) ทักษะการใชเหตุผล 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

1. การวาดภาพและระบายสีส่ิงของท่ีอยูรอบตัว (ช้ินงานท่ี 1) 
2. การวาดภาพถายทอดความคิด ความรูสึกจากประสบการณ (ช้ินงานท่ี 2) 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

ประเด็นที่ประเมิน 
(ช้ินงานที่ 1) 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. การวาดภาพ
ส่ิงของท่ีอยูรอบตัว 

วาดภาพไดเหมือนจริง 
สัดสวนถูกตอง มี
รายละเอียดครบถวน 

วาดภาพไดคอนขางเหมือน
จริง สัดสวนถูกตอง แตมี
รายละเอียดไมครบถวน 

วาดภาพไดไมเหมือนจริง 
สัดสวนไมถูกตอง 

2. การระบายสี
ภาพวาด 

 

ระบายสีไดตรงตามความ       
เปนจริง เรียบรอย สวยงาม 

ระบายสีไดตรงตามความ
เปนจริง แตมีขอผิดพลาด
บางบางสวน 

ระบายสีไมตรงตามความ       
เปนจริง 

3. การแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ผลงานของตนเอง 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของ
ตนเองไดถูกตอง ชัดเจน 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของ
ตนเองไดถูกตองเปนสวน
ใหญ 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของ
ตนเองไดถูกตองเพียงสวน
นอย 

 
 ประเด็นทีป่ระเมิน 

(ช้ินงานที่ 2) 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การวาดภาพ  
ถายทอดความคิด 
ความรูสึกจาก
ประสบการณ 

วาดภาพถายทอดความคิด
ความรูสึกจากประสบการณ
โดยใชเสน สี รูปราง รูปทรง
และพ้ืนผิวไดสวยงาม
สอดคลองกับความเปนจริง 

วาดภาพถายทอดความคิด
ความรูสึกจากประสบการณ
โดยใชเสน สี รูปราง รูปทรง
และพ้ืนผิวไดคอนขาง
สวยงาม สอดคลองกับความ
เปนจริง 

วาดภาพถายทอดความคิด 
ความรูสึกจากประสบการณ
โดยใชเสน สี รูปราง รูปทรง
และพ้ืนผิวไดคอนขาง
สวยงามแตไมสอดคลองกับ
ความ           เปนจริง 

2. การแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ผลงานของตนเอง 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของ
ตนเองไดถูกตอง ชัดเจน 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของ
ตนเองไดถูกตองเปนสวน
ใหญ 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของ
ตนเองไดถูกตองเพียงสวน
นอย 
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8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานวาดภาพ    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความคิดรวบยอด  
แผนฯ ท่ี 2 : วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานทัศนศิลปประเภทงานวาด  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือ / กลุม 
แผนฯ ท่ี 3 : หลักการวาดภาพส่ิงของท่ีอยูรอบตัว    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ  
แผนฯ ท่ี 4 : การวาดภาพส่ิงของท่ีอยูรอบตัวเรา     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / สาธิต   
แผนฯ ท่ี 5 : การใชสีเทียนระบายภาพ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / สาธิต 
แผนฯ ท่ี 6 : การใชดินสอสีระบายภาพ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / สาธิต   
แผนฯ ท่ี 7 : การใชสีโปสเตอรระบายภาพ     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                            
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / สาธิต 
แผนฯ ท่ี 8 : การวาดภาพจากความคิดและจินตนาการ    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / สาธิต / กลุมสัมพันธ  
แผนฯ ท่ี 9 : หลักการวาดภาพจากความคิดและจินตนาการ   เวลา  1  ช่ัวโมง                                    
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
          (รวมเวลา  11  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.3 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.3 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) บัตรภาพ 
5) ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานวาดภาพ 
6) ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง หลักการวาดภาพส่ิงของท่ีอยูรอบตัวเรา 
7) ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง การวาดภาพส่ิงของท่ีอยูรอบตัว 
8) ใบงานท่ี 3.4 เร่ือง การใชสีเทียนระบายภาพ 
9) ใบงานท่ี 3.5 เร่ือง การใชดินสอสีระบายภาพ 
10) ใบงานท่ี 3.6 เร่ือง การใชสีโปสเตอรระบายภาพ 
11) ใบงานท่ี 3.7 เร่ือง ภาพวาดจากความคิดและจินตนาการ 
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12) ใบงานท่ี 3.8 เร่ือง การวาดภาพจากความคิดและจินตนาการ 
13) หองสมุด 
14) บริเวณโรงเรียน 
15) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
16) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
17) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
18) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
19) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองงานปนพาเพลิน รหัสวิชา ศ13101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เวลา  9  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ป.3/2 ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใชสรางผลงาน เม่ือชมงานทัศนศิลป 

ป.3/5 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานปน 
ป.3/7 บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสรางงานทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุ 

อุปกรณ 
ป.3/8 ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลปของตนเอง 
 

3.สาระสำคัญ 
การทำงานปน ควรเลือกใชวัสดุอุปกรณ เทคนิค วิธีการใหถูกตองเหมาะสมตามงานและความถนัด

ของผูสรางงาน นอกจากน้ันตองรูจักแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของตนเองเพ่ือปรับปรุงผลงานใหดี
ย่ิงข้ึน 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) การใชวัสดุ อุปกรณในงานปน 
  2) วัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธีการในการสรางงานทัศนศิลป 
  3) การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของตนเอง 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการพูด 
  2) ทักษะการใชเหตุผล 
  3) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

ผลงานปนจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว เพ่ือถายทอดเร่ืองราวตามจินตนาการของตนเอง 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การสรางสรรคผลงาน
ปน  

สรางสรรคผลงานปนได
ถูกตองตามหลักการปน 
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีความแปลก
ใหม นาสนใจและมีความ
สวยงาม 

สรางสรรคผลงานปนได
ถูกตองตามหลักการปนเปน
สวนใหญแสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มี
ความแปลกใหม นาสนใจ 
และคอนขางสวยงาม 

สรางสรรคผลงานปนได
ถูกตองตามหลักการปน
เพียงสวนนอยขาดความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค ไมมีความ
แปลกใหม ไมนาสนใจ และ
ไมสวยงาม 

2. การจัดองคประกอบ
ศิลป 

ผลงานปนมีความสมบูรณ 
ถูกตอง เหมาะสม ตาม
หลักการ จัดองคประกอบ
ศิลปในงานทัศนศิลป 

ผลงานปนมีความสมบูรณ
ตามหลักการจัดองคประกอบ
ศิลปในงานทัศนศิลปเปน
สวนใหญ 

ผลงานปนมีความสมบูรณ
ตามหลักองคประกอบศิลป
ในงานทัศนศิลปเพียงสวน
นอย และไมเหมาะสม 

3. การมีทักษะในการ 
ใชวัสดุ อุปกรณ 
สรางสรรคผลงานปน 

มีทักษะพ้ืนฐานในการใช
วัสดุ อุปกรณสรางสรรค
ผลงานปนไดถูกตอง 
เหมาะสม และมีความ
คลองแคลว 

มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ 
อุปกรณสรางสรรคผลงานปน 
ไดถูกตอง เหมาะสม แตไม
คอยคลองแคลว 

มีทักษะพ้ืนฐานในการใช
วัสดุ อุปกรณสรางสรรค
ผลงานปน ไมเหมาะสม 
และไมคลองแคลว 

4. การบรรยายเหตุผลและ
วิธีการในการสรางสรรค
ผลงานปน 

บอกเหตุผลในการเลือกใช
วัสดุ อุปกรณ และเทคนิค
ในการสรางสรรคงานปนได
เหมาะสม มีเหตุผลชัดเจน 

บอกเหตุผลในการเลือกใช
วัสดุ อุปกรณ และเทคนิคใน
การสรางสรรคงานปนได
เหมาะสม เปนสวนใหญ มี
เหตุผลคอนขางชัดเจน 

บอกเหตุผลในการเลือกใช
วัสดุ อุปกรณ และเทคนิค
ในการสรางสรรคงานปนไม
เหมาะสม ไมมีเหตุผล
ประกอบ 

5. การแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ
ผลงานของตนเอง 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของ
ตนเองไดตรงตามความเปน
จริง         ครบทุกประเด็น 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของตนเอง
ไดตรงตามความเปนจริง           
เปนสวนใหญ 

ระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงในผลงานของ
ตนเองไดไมตรงตามความ
เปนจริง 
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8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุอุปกรณท่ีใชในงานปน      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูแบบรวมมือ  
แผนฯ ท่ี 2 : วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานทัศนศิลปประเภทงานปน   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด / กลุม 
แผนฯ ท่ี 3 : รูจักงานปน        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
แผนฯ ท่ี 4 : งานปนจากวัสดุธรรมชาติ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / สาธิต   
แผนฯ ท่ี 5 : งานปนจากวัสดุสังเคราห      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                           
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / สาธิต 
แผนฯ ท่ี 6 : งานปนตัวละคร       เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู   
แผนฯ ท่ี 7 : งานปนเพ่ือถายทอดจินตนาการ     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
          (รวมเวลา  9  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.3 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.3 
3) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานปน ไดแก ดินเหนียว ดินน้ำมัน อุปกรณตกแตงลวดลาย กระดาษ 

หนังสือพิมพปูรองพ้ืน และกระดานรองพ้ืน 
4) ตัวอยางผลงานทัศนศิลป 
5) บัตรภาพ 
6) ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานปน 
7) ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง รูจักงานปน 
8) ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง งานปนจากดินเหนียว 
9) ใบงานท่ี 4.4 เร่ือง งานปนจากดินน้ำมัน 
10) ใบงานท่ี 4.5 เร่ือง งานปนตัวละคร 
11) หองสมุด 
12) บริเวณโรงเรียน 
13) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
14) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 



188 
 

 

หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองเรียนรูศิลปะทองถิ่น รหัสวิชา ศ13101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.3/1 เลาถึงท่ีมาของงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
 ป.3/2 อธิบายเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

 
3.สาระสำคัญ 

งานทัศนศิลปในทองถ่ิน เปนงานท่ีสรางมาจากภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน โดยการใชวัสดุ อุปกรณ 
และวิธีการสรางงานท่ีแตกตางกัน 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 1) ท่ีมาของงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
 2) วัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 งานทัศนศิลปทองถ่ินเมืองพาน / บานครูศิลป / วัดรองขุน / วัดรองเสือเตน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการสำรวสจ 
  3) ทักษะการระบุ 
  4) ทักษะการใชเหตุผล 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  

 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
แผนพับ เร่ือง เรียนรูศิลปะทองถ่ิน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การอธิบายความเปนมา
ของงานทัศนศิลปใน
ทองถ่ิน 

อธิบายความเปนมาของ
งานทัศนศิลปในทองถ่ินได
ถูกตอง ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายความเปนมาของ
งานทัศนศิลปในทองถ่ินได
ถูกตอง แตขาดประเด็น
ยอยบางประเด็น 

อธิบายความเปนมาของ
งานทัศนศิลปในทองถ่ินได
ถูกตอง แตขาดประเด็น
สำคัญบางประเด็น 

2. การอธิบายเก่ียวกับวัสดุ 
อุปกรณ และวิธีการสราง
งานทัศนศิลปในทองถ่ิน 

อธิบายเก่ียวกับวัสดุ 
อุปกรณ และวิธีการสราง
งานทัศนศิลปในทองถ่ินได
ถูกตอง ชัดเจน 

อธิบายเก่ียวกับวัสดุ 
อุปกรณ และวิธีการสราง
งานทัศนศิลปในทองถ่ินได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

อธิบายเก่ียวกับวัสดุ 
อุปกรณ และวิธีการสราง
งานทัศนศิลปในทองถ่ินได
ถูกตองเพียงสวนนอย 

    
 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : ความเปนมาของศิลปะทองถ่ิน     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด  
แผนฯ ท่ี 2 : การศึกษาความเปนมาของศิลปะทองถ่ิน    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / กลุม 
แผนฯ ท่ี 3 : ศิลปะทองถ่ินกับการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
แผนฯ ท่ี 4 : ศิลปะในทองถ่ินของฉัน      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.3 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.3 
3) สลาก 
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4) บัตรภาพ 
5) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง ศิลปะทองถ่ิน 
6) ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง ความเปนมาของผลงานศิลปะทองถ่ิน 
7) ใบงานท่ี 5.3 เร่ือง ศิลปะทองถ่ินกับการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
8) บัตรภาพ 
9) หองสมุด 
10) บริเวณโรงเรียน 
11) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
12) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
13) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
14) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
15) ส่ือภาพตัวอยางศิลปะในแตละทองถ่ินจากอินเตอรเน็ต 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ13102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 เครื่องดนตรีนารู รหัสวิชา ศ13102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เวลา  10  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใช  
ในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
        ศ 2.1 ป.3/1 ระบุรูปรางลักษณะของเคร่ืองดนตรีท่ีเห็นและไดยินในชีวิตประจำวัน 
   ป.3/2 ใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ 
 
3.สาระสำคัญ 
          1) เคร่ืองดนตรีแตละชนิดมีรูปรางลักษณะและมีเสียงท่ีเกิดจากวิธีการบรรเลงแตกตางกัน          
          2) สัญลักษณทางดนตรีเปนพ้ืนฐานสำคัญในการเรียนดนตรี เสียงและจังหวะของดนตรีมีลักษณะ
ตางกัน สามารถใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทนกันได 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) รูปรางลักษณะของเคร่ืองดนตรี เสียงของเคร่ืองดนตรี สัญลักษณแทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่ำ ดัง-
เบา ยาว-ส้ัน) 
       2) สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะ 
      4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   
          - ทักษะการสังเกต 

          -  ทักษะการระบุ 

          - ทักษะการฟง 
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          -  ทักษะการเช่ือมโยง 

 5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
             
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. แผนพับ เร่ือง เคร่ืองดนตรีนารู 
          2. แผนภูมิรูปภาพหรือสัญลักษณแทนเสียงและจังหวะเคาะ 
  
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายรูปราง 
ลักษณะของ      เคร่ือง
ดนตรีไทย  

อธิบายรูปรางลักษณะของ
เคร่ืองดนตรีไทยไดถูกตอง 
ชัดเจนทุกภาพ พรอมมี
ภาพประกอบ 

อธิบายรูปรางลักษณะ
ของเคร่ืองดนตรีไทยได
ถูกตอง       เปนสวน
ใหญ พรอมมี
ภาพประกอบ 

อธิบายรูปรางลักษณะของ
เคร่ืองดนตรีไทยไดถูกตอง 
เพียงเล็กนอย พรอมมี
ภาพประกอบ   

2. การอธิบายรูปราง 
ลักษณะของ        เคร่ือง
ดนตรีสากล  

อธิบายรูปรางลักษณะของ
เคร่ืองดนตรีสากลไดถูกตอง 
ชัดเจนทุกภาพ พรอมมี
ภาพประกอบ  

อธิบายรูปรางลักษณะ
ของเคร่ืองดนตรีสากล
ไดถูกตองเปนสวนใหญ 
พรอมมีภาพประกอบ 

อธิบายรูปรางลักษณะของ
เคร่ืองดนตรีสากลไดถูกตอง
เพียงเล็กนอย  พรอมมี
ภาพประกอบ 

3. การอธิบายลักษณะของ
เคร่ืองดนตรี         ท่ีทำ
ใหเกิดเสียงแตกตางกัน 

อธิบายลักษณะของเคร่ือง
ดนตรีท่ีทำใหเกิดเสียงท่ี
แตกตางกันไดถูกตอง ชัดเจน 

อธิบายลักษณะของ
เคร่ืองดนตรีท่ีทำใหเกิด
เสียงท่ีแตกตางกันได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

อธิบายลักษณะของเคร่ือง
ดนตรีท่ีทำใหเกิดเสียงท่ี
แตกตางกัน ไดถูกตองเพียง
เล็กนอย 

4. การจัดทำแผนภูมิรูปภาพ
หรือสัญลักษณแทนเสียง
และจังหวะเคาะ 

จัดทำแผนภูมิรูปภาพหรือ
สัญลักษณแทนเสียงและ
จังหวะเคาะไดถูกตอง 
ครบถวน 

จัดทำแผนภูมิรูปภาพ
หรือสัญลักษณแทนเสียง
และจังหวะเคาะได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

จัดทำแผนภูมิรูปภาพหรือ
สัญลักษณแทนเสียงและ
จังหวะเคาะไดถูกตองเพียง
เล็กนอย 

5. การใชรูปภาพหรือ
สัญลักษณแทนคุณสมบัติ
ของเสียง 

ใชรูปภาพหรือสัญลักษณแทน
คุณสมบัติของเสียงไดถูกตอง 
ครบถวน 

ใชรูปภาพหรือ
สัญลักษณแทน

ใชรูปภาพหรือสัญลักษณ
แทนคุณสมบัติของเสียงได
ถูกตอง เพียงเล็กนอย 



193 
 

 

คุณสมบัติของเสียงได
ถูกตอง เปนสวนใหญ 

6. การใชสัญลักษณแทน
รูปแบบจังหวะ 

ใชสัญลักษณแทนรูปแบบ
จังหวะไดถูกตอง ครบถวน 

ใชสัญลักษณแทน
รูปแบบจังหวะไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

ใชสัญลักษณแทนรูปแบบ
จังหวะไดถูกตองเพียง
เล็กนอย 

           
   8.2 เกณฑการตัดสิน 

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
    แผนฯ ท่ี 1 : รูปรางลักษณะของเคร่ืองดนตรีไทย                                           เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการสรางความตระหนัก    
แผนฯ ท่ี 2 : รูปรางลักษณะของเคร่ืองดนตรีสากล                                        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                     
แผนฯ ท่ี 3 : เสียงของเคร่ืองดนตรี                                                       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิด                          
แผนฯ ท่ี 4 : เคร่ืองดนตรีนารู                                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการกลุม                    
แผนฯ ท่ี 5 : สัญลักษณแทนความยาวเสียง                                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  
แผนฯ ท่ี 6 : สัญลักษณแทนระดับเสียงดนตรีสากล                                   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                   
แผนฯ ท่ี 7 : สัญลักษณแทนระดับเสียงดนตรีไทย                                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ          
แผนฯ ท่ี 8 : สัญลักษณแทนความดัง-เบาของเสียง                                    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
แผนฯ ท่ี 9 : สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะเพลงไทย                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                  
แผนฯ ท่ี 9 : สัญลักษณแทนรูปแบบจังหวะเพลงสากล                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง             
          (รวมเวลา  10  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     2) บัตรภาพ 
     3) เคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ 
     4) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง รูปรางลักษณะของเคร่ืองดนตรีไทย  ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง รูปรางลักษณะของ
เคร่ืองดนตรีสากล 
     5) ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง เสียงของเคร่ืองดนตรี 
     6)    เอกสารประกอบการสอน 
     7) เพลงบรรเลงเพลงไทยท่ีใชรูปแบบจังหวะฉ่ิง และจังหวะหนาทับ 
     8) เพลงบรรเลงเพลงไทยหรือเพลงสากลท่ีมีจังหวะ          
     9)   ฉ่ิง และเคร่ืองดนตรีไทยประกอบจังหวะ 
    10)    ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง สัญลักษณแทนความยาวเสียง  ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง ระดับเสียงของตัวโนตสากล 
    11)  ใบงานท่ี 2.3 เร่ือง สัญลักษณแทนความดัง-เบาของเสียง ใบงานท่ี 2.4 เร่ือง รูปแบบจังหวะเพลง
ไทย 
    12) ใบงานท่ี 2.5 เร่ือง เคร่ืองหมายกำหนดจังหวะ 
    13)  แหลงขอมูลสารสนเทศ   -
 http://musicdifferented.blogspot.com/2011/10/blog.post.html 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
4 

3 
4 

4 
4 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 บทเพลงในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ศ13102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เวลา  10  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใช  
ในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
        ศ 2.1 ป.3/3 บอกบทบาทหนาท่ีของเพลงท่ีไดยิน 
                               ป.3/4 ขับรองและบรรเลงดนตรีงาย  ๆ
   ป.3/5 เคล่ือนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณของเพลงท่ีฟง 
   ป.3/6 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี เสียงขับรองของตนเองและผูอ่ืน 
   ป.3/7 นำดนตรีไปใชในชีวิตประจำวันหรือโอกาสตาง  ๆไดอยางเหมาะสม 
 
3.สาระสำคัญ 
          1) เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจำโรงเรียน เปนเพลงท่ีใชในโอกาสตางกัน ดังน้ัน
เราจึงควรเลือกใชใหเหมาะสม 
          2) ดนตรีเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่สรางความบันเทิงใหกับมนุษย เราจึงควรรูหลักปฏิบัติในการขับรอง
เพลง    การบรรเลงเครื่องดนตรี การเคล่ือนไหวประกอบเพลง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงขับรอง                
และเสียงดนตรีของตนเอง และผูอ่ืนอยางเหมาะสม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) บทบาทหนาท่ีของบทเพลงสําคัญ 
         - เพลงชาติ 
         - เพลงสรรเสริญพระบารมี 
        - เพลงประจําโรงเรียน 
       2) การขับรองเด่ียวและหมู การบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง  การเคล่ือนไหวตามอารมณของบท
เพลง 
       3) การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงรองและเสียงดนตรี 
          - คุณภาพเสียงรอง 
          - คุณภาพเสียงดนตร่ี- 
      4) การใชดนตรีในโอกาสพิเศษ 
       - ดนตรีในงานร่ืนเริง 
       - ดนตรีในการฉลองวันสําคัญของชาติ   
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  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   

          - ทักษะการสังเกต 
          -  ทักษะการสรุปลงความเห็น 

          - ทักษะการฟง 

    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
             
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1. รายงาน เร่ือง บทเพลงในชีวิตประจำวัน 
          2. การขับรองเพลง และการบรรเลงดนตรี  (ช้ินงานท่ี 1) 
 3. การเคล่ือนไหวประกอบเพลงรำวงมาตรฐาน และเพลงท่ีนักเรียนช่ืนชอบ  (ช้ินงานท่ี 2) 
  
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายบทบาท
หนาท่ีของเพลงสำคัญ
ตางๆ 

อธิบายบทบาทหนาท่ีของ 
เพลงชาติไทย เพลง
สรรเสริญ-พระบารมี และ
เพลงประจำโรงเรียนได
ถูกตอง ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายบทบาทหนาท่ี
ของ  เพลงชาติไทย 
เพลงสรรเสริญ-พระ
บารมี และเพลงประจำ
โรงเรียนไดถูกตองเปน
สวนใหญ 

อธิบายบทบาทหนาท่ีของ      
เพลงชาติไทย เพลง
สรรเสริญ-พระบารมี และ
เพลงประจำโรงเรียนได
ถูกตองเพียงเล็กนอย 

2. การอธิบายเก่ียวกับการ
นำดนตรีมาใชในงานร่ืน
เริงและ วันสำคัญของ
ชาติ 

อธิบายเก่ียวกับการนำดนตรี 
มาใชในงานร่ืนเริงและวัน
สำคัญของชาติไดถูกตอง 
เหมาะสม ทุกประเด็น 

อธิบายเก่ียวกับการนำ
ดนตรี มาใชในงานร่ืน
เริงและวันสำคัญของ
ชาติไดถูกตอง เหมาะสม 
เปนสวนใหญ 

อธิบายเก่ียวกับการนำ
ดนตรี มาใชในงานร่ืนเริง
และวันสำคัญของชาติได
ถูกตองเพียง        สวน
นอย และไมเหมาะสม 

3. การขับรองเพลงและ
บรรเลงดนตรี 

ขับรองเพลง และบรรเลง
ดนตรีไดถูกตองตามหลักของ

ขับรองเพลง และ
บรรเลงดนตรีไดถูกตอง

ขับรองเพลง และบรรเลง
ดนตรีไดถูกตองตามหลัก
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การรองและการบรรเลงดนตรี
ไดอยางไพเราะ และมีความ
พรอมเพรียงกัน 

ตามหลักของการรอง
และการบรรเลงดนตรี
ไดอยางไพเราะ และมี
ความพรอมเพรียงเปน
สวนใหญ 

ของการรองและการ
บรรเลงดนตรีไดอยาง
ไพเราะ และมีความพรอม
เพรียง เปนบางสวน 

4. การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเสียงขับรอง         
และเสียงดนตรี 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เสียงขับรอง และเสียงดนตรี
ไดอยางถูกตอง มีเหตุผล
ชัดเจนทุกประเด็น 

แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเสียงขับรอง 
และเสียงดนตรีไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล
ชัดเจน         เปนสวน
ใหญ 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เสียงขับรอง และ
เสียงดนตรีไดอยางถูกตอง 
มีเหตุผลชัดเจน         
เปนบางสวน 

           
   8.2 เกณฑการตัดสิน 

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
    แผนฯ ท่ี 1 : เพลงชาติไทย                                                                   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                   
แผนฯ ท่ี 2 : เพลงสรรเสริญพระบารมี                                                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                     
แผนฯ ท่ี 3 : เพลงประจำโรงเรียน ดนตรีในการฉลองวันสำคัญของชาติ               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิด กระบวนการกลุมสัมพันธ                         
แผนฯ ท่ี 4 : ดนตรีในงานร่ืนเริง ดนตรีท่ีใชในโอกาสตาง  ๆ                              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูตรวจสอบ กระบวนการกลุม                    
แผนฯ ท่ี 5 : รูปแบบการขับรองเพลงเวลา  การขับรองเพลงไทย                         เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิดส่ีสหาย การสาธิต       
แผนฯ ท่ี 6 : หลักการขับรองเพลงไทยสากล  สนุกกับการขับรอง                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม  
แผนฯ ท่ี 7 : การบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง                                   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                 
แผนฯ ท่ี 8 : การแสดงความคิดเห็นตอเสียงขับรอง                                  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                
แผนฯ ท่ี 9 : การแสดงความคิดเห็นตอเสียงดนตรี                                   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิด                        
แผนฯ ท่ี 10 : การเคล่ือนไหวประกอบเพลง                                           เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ         
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          (รวมเวลา  10  ช่ัวโมง)                                                                  
 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     2) บัตรภาพ 
     3) แถบขอความเน้ือเพลงชาติไทย 
     4) เทปบันทึกภาพพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ หรือสมเด็จ 
          พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
     5) วีซีดีบันทึกการแสดงดนตรีในพิธีการ หรือการจัดงานตางๆ 
     6)    ซีดีเพลงชาติไทย, เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจำโรงเรียน 
     7) ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง เพลงชาติไทย ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง เพลงสรรเสริญพระบารมี 
     8)  ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง เพลงประจำโรงเรียน ใบงานท่ี 3.4 เร่ือง ดนตรีในการฉลองวันสำคัญของชาติ 
     9)   ใบงานท่ี 3.5 เร่ือง ดนตรีในงานร่ืนเริง 
    10)  วีซีดีบันทึกการแสดงคอนเสิรตของศิลปนไทย  วีซีดีสาธิตการเตนแอโรบิก และรำวงมาตรฐาน 
    11)  คลิปวิดีโอการขับรองเพลงเก็บตะวันแบบขับรองหมู เคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ  
    12) ซีดีเพลงและเน้ือเพลงเพลงปนตล่ิงนอก, เพลงเก็บตะวัน, เพลงของขวัญจากกอนดิน,  
          เพลงลาวเส่ียงเทียน, เพลงงามแสงเดือน และเพลง Too Much So Much Very Much 
    13)  กระดาษแผนเล็ก  ๆ กลอง 
    14) ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง รูปแบบการขับรองเพลงหมู ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง หลักการขับรองเพลงไทย 
    15) ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง หลักการขับรองเพลงไทยสากล  ใบงานท่ี 4.4 เร่ือง การบรรเลงเคร่ืองดนตรี  
ประกอบเพลง 
   16) ใบงานท่ี 4.5 เร่ือง การแสดงความคิดเห็นตอเสียงขับรอง ใบงานท่ี 4.6 เร่ือง การแสดงความคิดเห็น
ตอเสียงดนตรี 
   17) ใบงานท่ี 4.7 เร่ือง การเคล่ือนไหวประกอบเพลง 
   18) ชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู หองสมุด 
19) แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 - http://www.youtube.com/watch?v=rilHRXnwaEQ 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 ดนตรีทองถิ่น เอกลกัษณทองถิ่น รหัสวิชา ศ13102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เวลา  5  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
ของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 2.2 ป.3/1 ระบุลักษณะเดนและเอกลักษณของดนตรีในทองถ่ิน 
           ป.3/2 ระบุความสำคัญและประโยชนของดนตรีตอการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 
 
3.สาระสำคัญ 
            ดนตรีทองถิ่นมีลักษณะเดนและเอกลักษณแตกตางออกไปในแตละทองถิ่น มีความสำคัญและ
ประโยชนตอการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 
           
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) เอกลักษณของดนตรีในทองถ่ิน 
 - ลักษณะเสียงรองของดนตรีในทองถ่ิน 
 - ภาษาและเน้ือหาในบทรองของดนตรีในทองถ่ิน 
 - เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีในทองถ่ิน 
       2) ดนตรีกับการดำเนินชีวิตในทองถ่ิน 
 - ดนตรีในชีวิตประจำวัน 
 - ดนตรีในวาระสำคัญ  
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   
          - ทักษะการสังเกต 

          -  ทักษะการสำรวจ 

          - ทักษะการนำความรูไปใช 
    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 - หนังสือเลมเล็ก เร่ือง ดนตรีทองถ่ิน เอกลักษณทองถ่ิน 
  
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การอธิบายลักษณะเดน
และเอกลักษณของดนตรี             
ในแตละทองถ่ิน 

อธิบายลักษณะเดนและ
เอกลักษณของดนตรี          
ในแตละทองถ่ินไดถูกตอง 
ชัดเจนท้ัง 4 ภาค 

อธิบายลักษณะเดน
และเอกลักษณของ
ดนตรีในแตละทองถ่ิน
ไดถูกตอง ชัดเจน 3 
ภาค 

อธิบายลักษณะเดนและ
เอกลักษณของดนตรี          
ในแตละทองถ่ินไดถูกตอง 
ชัดเจน 2 ภาค 

2. การอธิบายความสำคัญ
ของดนตรีตอการดำเนิน
ชีวิตของคนในทองถ่ิน 

อธิบายความสำคัญของ
ดนตรีตอการดำเนินชีวิตของ
คนในทองถ่ินไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจนทุกประเด็น 

อธิบายความสำคัญของ
ดนตรีตอการดำเนิน
ชีวิตของคนในทองถ่ิน
ไดถูกตอง ชัดเจน  เปน
สวนใหญ 

อธิบายความสำคัญของ
ดนตรีตอการดำเนินชีวิต
ของคนในทองถ่ินได
ถูกตอง                 เพียง
สวนนอย และไมชัดเจน 

3. การอธิบายประโยชนของ
ดนตรีตอการดำเนินชีวิต
ของ    คนในทองถ่ิน 

อธิบายประโยชนของดนตรี   
ตอการดำเนินชีวิตของคนใน
ทองถ่ินไดถูกตอง ละเอียด 
ชัดเจนทุกประเด็น 

อธิบายประโยชนของ
ดนตรี   ตอการดำเนิน
ชีวิตของคนในทองถ่ินได
ถูกตอง ชัดเจน เปนสวน
ใหญ 

อธิบายประโยชนของดนตรี   
ตอการดำเนินชีวิตของคน
ในทองถ่ินไดถูกตอง                 
เพียงสวนนอย และไม
ชัดเจน            

           
   8.2 เกณฑการตัดสิน 

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู   
    แผนฯ ท่ี 1 : ลักษณะเฉพาะของดนตรีทองถ่ิน                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                   
แผนฯ ท่ี 2 : ลักษณะเดนของดนตรีทองถ่ินภาคเหนือ                                    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                     
แผนฯ ท่ี 3 : ลักษณะเดนของดนตรีทองถ่ินภาคอีสาน                                    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ           
แผนฯ ท่ี 4 : ลักษณะเดนของดนตรีทองถ่ินภาคกลาง   และภาคใต                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิครวมกันคิด เทคนิคคูคิด       
แผนฯ ท่ี 5 : ดนตรีกับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน                                             เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ  
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            
 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     3) วีซีดีบันทึกการแสดงดนตรีทองถ่ินภาคเหนือ 
     4) วีซีดีบันทึกการแสดงลำตัด 
     5) วีซีดีบันทึกการบรรเลงดนตรีทองถ่ินภาคใต 
     6)    ซีดีเพลงหมอลำ 
     7) บัตรภาพ 
     8)  ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง ลักษณะเฉพาะของดนตรีทองถ่ินของไทย 
     9)   ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง ลักษณะเดนของดนตรีทองถ่ินภาคเหนือ 
    10)  ใบงานท่ี 5.3 เร่ือง ลักษณะเดนของดนตรีทองถ่ินภาคอีสาน 
    11)  ใบงานท่ี 5.4 เร่ือง ลักษณะเดนของดนตรีทองถ่ินภาคกลาง 
    12) ใบงานท่ี 5.5 เร่ือง ลักษณะเดนของดนตรีทองถ่ินภาคใต 
    13)  ใบงานท่ี 5.6 เร่ือง ดนตรีกับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน 
    14) หองสมุด 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 ลีลาการเคลื่อนไหว      รหัสวิชา ศ13102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เวลา  5  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ 
คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.1 ป.3/1 สรางสรรคการเคล่ือนไหวในรูปแบบตาง  ๆในสถานการณส้ัน  ๆ
 
3.สาระสำคัญ 
          การรำวงมาตรฐาน การแสดงทาประกอบเพลงพระราชนิพนธ การเคล่ือนไหวในสถานการณส้ัน  ๆหรือ
สถานการณท่ีกำหนด เปนการเคล่ือนไหวรางกายในรูปแบบตาง  ๆโดยผูเคล่ือนไหวจะตองคำนึงถึงองคประกอบ
ตาง  ๆในการแสดงอยางเหมาะสม           
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       การเคล่ือนไหวในรูปแบบตางๆ 
 - รำวงมาตรฐาน 
 - เพลงพระราชนิพนธ 
 - การเคล่ือนไหวในสถานการณส้ัน  ๆ
 - การเคล่ือนไหวในสถานการณท่ีกำหนด 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   

          - ทักษะการคิดกวาง 
          -  ทักษะการประยุกตใชความรู 

      5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
             
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
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 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 - รายงานผลการสรางสรรคการเคล่ือนไหวในรูปแบบตางๆ ในสถานการณส้ันๆ 
  
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การแสดงรำวงมาตรฐาน แสดงทารำวงมาตรฐานตาม
รูปแบบท่ีกำหนดไดถูกตอง 
ทุกทา มีความสวยงาม และ
พรอมเพรียงกัน 

แสดงทารำวงมาตรฐาน
ตามรูปแบบท่ีกำหนด
ไดถูกตอง เปนสวน
ใหญ คอนขางสวยงาม 
และพรอมเพรียงกัน 

แสดงทารำวงมาตรฐาน
ตามรูปแบบท่ีกำหนดได
ถูกตอง เพียงสวนนอย ไม
คอยสวยงาม และไมพรอม
เพรียงกัน 

2. การขับรองเพลงและ
แสดงทาประกอบเพลง         
พระราชนิพนธ 

ขับรองเพลงใกลรุงไดอยาง
ถูกตอง ไพเราะ และแสดง
ทาประกอบเพลงไดถูกตอง
ทุกทา มีความสวยงาม                 
และพรอมเพรียงกัน 

ขับรองเพลงใกลรุงได
อยางถูกตอง ไพเราะ 
และแสดงทาประกอบ
เพลงไดถูกตอง           
เปนสวนใหญ มีความ
สวยงาม                 
และพรอมเพรียงกัน 

ขับรองเพลงใกลรุงไดอยาง
ถูกตอง คอนขางไพเราะ 
และแสดงทาประกอบเพลง
ไดถูกตองเพียงสวนนอย ไม
คอยสวยงาม และไมพรอม
เพรียงกัน 

3. การแสดงทาการ
เคล่ือนไหวในสถานการณ
ส้ัน  ๆหรือตามสถานการณ
ท่ีกำหนด 

แสดงทาการเคล่ือนไหวใน
สถานการณส้ัน  ๆหรือตาม
สถานการณท่ีกำหนดไดอยาง
เหมาะสม สวยงาม และมี
ความพรอมเพรียงกัน 

แสดงทาการเคล่ือนไหว
ในสถานการณส้ัน  ๆ
หรือตามสถานการณท่ี
กำหนดไดคอนขาง
เหมาะสม สวยงาม และ
มีความพรอมเพรียงกัน 

แสดงทาการเคล่ือนไหวใน
สถานการณส้ัน  ๆหรือตาม
สถานการณท่ีกำหนดได         
แตไมเหมาะสม ไมคอย
สวยงาม และไมพรอม
เพรียงกัน 

           
   8.2 เกณฑการตัดสิน 

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
    แผนฯ ท่ี 1 : ลักษณะเฉพาะของรำวงมาตรฐาน                                              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ  
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แผนฯ ท่ี 2 : สนุกกับเพลงรำวงมาตรฐาน                                                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                      
แผนฯ ท่ี 3 : รูจักเพลงพระราชนิพนธ  การแสดงทาประกอบเพลงพระราชนิพนธ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต  กระบวนการปฏิบัติ        
แผนฯ ท่ี 4 : การเคล่ือนไหวในสถานการณส้ัน  ๆ                                             เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุม                        
แผนฯ ท่ี 5 : การเคล่ือนไหวในสถานการณท่ีกำหนด                                          เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แสดงบทบาทสมมุติ                     
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            
 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     3) เอกสารประกอบการสอน 
     4) วีซีดีบันทึกการแสดงลำตัด 
     5) วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการแสดง 
     6)    คลิปวิดีโอสาธิตการแสดงรำวงมาตรฐาน 
     7) คลิปวิดีโอสาธิตการแสดงทาประกอบเพลงใกลรุง 
     8)  ซีดีและเน้ือเพลงงามแสงเดือน เพลงใกลรุง 
     9)   ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง ลักษณะเฉพาะของรำวงมาตรฐาน 
    10)  หองสมุด 
    11)  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 - http://www.finearts.go.th/performing/parameters/km/item/รำวงมาตรฐาน.html 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 ภาษาทาและนาฏยศัพท รหัสวิชา ศ13102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เวลา  5  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ 
คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.1 ป.3/2 แสดงทาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป 
                    ป.3/3 เปรียบเทียบบทบาทหนาท่ีของผูแสดงและผูชม 
  ป.3/4 มีสวนรวมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 
  ป.3/5 บอกประโยชนของการแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจำวัน 
 
3.สาระสำคัญ 
          1)  การแสดงนาฏศิลปไทยมีหลักและวิธีการในการปฏิบัตินาฏศิลป โดยมีการฝกภาษาทาเพื่อส่ือ
อารมณ ของมนุษย และการฝกนาฏยศัพท 
         2)   ผู แสดงและผูชมจะตองปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมทั้งรู จักการนำความรูทาง
นาฏศิลปไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน  
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป 
 - การฝกภาษาทาส่ืออารมณของมนุษย 
 - การฝกนาฏยศัพทในสวนขา 
       2) หลักในการชมการแสดง 
 - ผูแสดง - ผูชม - การมีสวนรวม 
       3) การบูรณาการนาฏศิลปกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
    5.2  ความสามารถในการคิด   

          - ทักษะการเปรียบเทียบ 

          -  ทักษะการนำความรูไปใช 
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          - ทักษะการประยุกตใชความรู 

      5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 - การแสดงละคร เร่ือง ความสุขของครอบครัว 
  
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การวิเคราะหและ
เปรียบเทียบบทบาท
หนาท่ีของ ผูแสดงและ
ผูชม 

วิเคราะหและเปรียบเทียบ
บทบาทหนาท่ีของผูแสดง
และผูชมไดถูกตอง ครบถวน        
ทุกประเด็น 

วิเคราะหและ
เปรียบเทียบบทบาท
หนาท่ีของผูแสดงและ
ผูชมไดถูกตอง 
ครบถวน        เปน
สวนใหญ 

วิเคราะหและเปรียบเทียบ
บทบาทหนาท่ีของผูแสดง
และผูชมไดถูกตองเพียง
บางสวน 

2. การมีสวนรวม     ในการ
แสดงและ ชมการแสดง 

มีสวนรวมในการแสดงและมี
มารยาทในการชมการแสดง 

มีสวนรวมในการแสดง
และมีมารยาทในการ
ชมการแสดงเปนสวน
ใหญ 

มีสวนรวมในการแสดง           
แตไมคอยมีมารยาทในการ
ชมการแสดง 

3. การวิเคราะหการ บูรณา
การนาฏศิลปกับสาระ
การเรียนรูอ่ืนๆ 

วิเคราะหการบูรณาการ
นาฏศิลปกับสาระการเรียนรู
อ่ืน  ๆไดถูกตอง และมี
เหตุผล 

วิเคราะหการบูรณา
การนาฏศิลปกับสาระ
การเรียนรูอ่ืน  ๆได
ถูกตอง และมีเหตุผล
เปนสวนใหญ 

วิเคราะหการบูรณาการ
นาฏศิลปกับสาระการ
เรียนรูอ่ืน  ๆไดถูกตอง 
และมีเหตุผลเพียงเล็กนอย 

           
   8.2 เกณฑการตัดสิน 

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
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9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : ภาษาทาส่ืออารมณ นาฏยศัพทนารู                                              เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                                 
แผนฯ ท่ี 2 : การใชภาษาทาประกอบเพลง                                                     เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                      
 แผนฯ ท่ี 3 : การแสดงภาษาทาประกอบเพลงท่ีช่ืนชอบ                                     เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุม                           
แผนฯ ท่ี 4 : บทบาทหนาท่ีของผูแสดงในการแสดงนาฏศิลป และผูชม                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง 
เจตคติ    

แผนฯ ท่ี 5 : นาฏศิลปกับการบูรณาการ                                                        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                    
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     3) เอกสารประกอบการสอน 
     4) วีซีดีสาธิตการแสดงทาประกอบเพลงลาวตอนก 
     5) เพลงลาวตอนก 
     6)    บัตรคำ บัตรภาพ สลาก  
     7) ใบงานท่ี 7.1 เร่ือง นาฏยศัพทนารู 
     8)  วีซีดีบันทึกการแสดงลิเกเด็ก วัสดุอุปกรณท่ีใชในการแสดง  
     9)   ใบงานท่ี 8.1 เร่ือง บทบาทหนาท่ีของผูแสดง ใบงานท่ี 8.2 เร่ือง บทบาทหนาท่ีของผูชม 
   10) ใบงานท่ี 8.3 เร่ือง นาฏศิลปกับการบูรณาการ 
   11)  หองสมุด 
   12)  โรงละครหรือสถานท่ีจัดการแสดงนาฏศิลปในทองถ่ิน 
   13)  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 - http://th.wikipedia.org/wiki/นาฏยศัพท     
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หนวยการเรียนรูที่ 6 ความเปนมานาฏศิลปไทย รหัสวิชา ศ13102 

ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     
ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
เห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.1 ป.3/1 เลาการแสดงนาฏศิลปท่ีเคยเห็นในทองถ่ิน 
                    ป.3/2 ระบุส่ิงท่ีเปนลักษณะเดนและเอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป 
  ป.3/3 อธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป 
 
3.สาระสำคัญ 
          1)  การแสดงนาฏศิลปพื ้นบานในแตละทองถิ ่น มีลักษณะแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 
         2)   นาฏศิลปไทยถือกำเนิดมาพรอมกับชนชาติไทย จึงเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยท่ีถูกสรางสรรค
ใหมีเอกลักษณทางการแสดงท่ีออนชอย สวยงาม มีความสำคัญและคุณคาตอคนไทย 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) การแสดงนาฏศิลป 
 - ลักษณะ - เอกลักษณ 
       2) ท่ีมาของการแสดงนาฏศิลป 
 - ส่ิงท่ีเคารพ 
       3) การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานหรือทองถ่ินของตน 
 
 4.2.สาระการเรียนรูทองถิ่น  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   
          - ทักษะการรวบรวมขอมูล 

          -  ทักษะการใหเหตุผล 

      5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) แผนผังความคิด เร่ือง ความเปนมา เอกลักษณ และความสำคัญของนาฏศิลปไทย 
          2) สมุดภาพ เร่ือง การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานในทองถ่ินของฉัน 
  
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การอธิบายท่ีมาของ
นาฏศิลปไทย 

อธิบายท่ีมาของนาฏศิลป
ไทยไดถูกตอง ครบถวน              
ท้ัง 5 ประเด็น 

อธิบายท่ีมาของ
นาฏศิลปไทยไดถูกตอง 
3-4 ประเด็น 

อธิบายท่ีมาของนาฏศิลป
ไทยไดถูกตอง 1-2 
ประเด็น 

2. การวิเคราะหลักษณะ
เดนและเอกลักษณของ
นาฏศิลปไทย 

วิเคราะหลักษณะเดนและ
เอกลักษณของนาฏศิลปไทย
ไดถูกตอง ละเอียด ชัดเจน 

วิเคราะหลักษณะเดน
และเอกลักษณของ
นาฏศิลปไทย  ได
ถูกตอง ชัดเจนเปนสวน
ใหญ 

วิเคราะหลักษณะเดนและ
เอกลักษณของนาฏศิลป
ไทยไดถูกตองเพียงสวน
นอย         และไมชัดเจน 

3. การอธิบายความสำคัญ
ของ 

 นาฏศิลปไทย 

อธิบายความสำคัญของ
นาฏศิลปไทยไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายความสำคัญของ
นาฏศิลปไทยไดถูกตอง 
ชัดเจนเปนสวนใหญ 

อธิบายความสำคัญของ
นาฏศิลปไทยไดถูกตอง       
เพียงสวนนอย และไม
ชัดเจน 

4. การอธิบายความหมาย
ของนาฏศิลปพ้ืนบาน 

อธิบายความหมายของ
นาฏศิลปพ้ืนบานไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายความหมายของ
นาฏศิลปพ้ืนบานได
ถูกตอง ชัดเจนเปน
สวนใหญ 

อธิบายความหมายของ
นาฏศิลปพ้ืนบานได
ถูกตอง เพียงสวนนอย 
และไมชัดเจน 

5. การระบุการแสดง
นาฏศิลปพ้ืนบานในทอง
ถ่ินท่ีอาศัยอยู 

ระบุการแสดงนาฏศิลป
พ้ืนบานในทองถ่ินท่ีอาศัยอยู
ไดถูกตอง 5 ชนิดข้ึนไป 

ระบุการแสดงนาฏศิลป
พ้ืนบานในทอง
ถ่ินท่ีอาศัยอยูไดถูกตอง 
3-4 ชนิด 

ระบุการแสดงนาฏศิลป
พ้ืนบานในทองถ่ินท่ีอาศัย
อยูไดถูกตอง 1-2 ชนิด 

6. การอธิบายลักษณะเดน
ของการแสดงนาฏศิลป

อธิบายลักษณะเดนของการ
แสดงนาฏศิลปพ้ืนบานใน     

อธิบายลักษณะเดน
ของการแสดงนาฏศิลป

อธิบายลักษณะเดนของ
การแสดงนาฏศิลป
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พ้ืนบานในทอง
ถ่ินท่ีอาศัยอยู 

ทองถ่ินท่ีอาศัยอยูไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน 

พ้ืนบานใน     ทอง
ถ่ินท่ีอาศัยอยูไดถูกตอง 
ชัดเจนเปนสวนใหญ 

พ้ืนบานใน     ทอง
ถ่ินท่ีอาศัยอยูไดถูกตอง
เพียงสวนนอย และไม
ชัดเจน 

  
    8.2 เกณฑการตัดสิน 

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานภาคเหนือ การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานภาคอีสาน        เวลา 1  
ช่ัวโมง                                                                               
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:เทคนิคคูคิดส่ีสหาย กระบวนการกลุมสัมพันธ  
แผนฯ ท่ี 2 : การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานภาคกลาง ภาคใต                                           เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคกลุมสืบคน  สืบเสาะหาความรู        
 แผนฯ ท่ี 3 : ท่ีมาของนาฏศิลปไทย                                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                                  
แผนฯ ท่ี 4 : เอกลักษณของนาฏศิลปไทย                                                             เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิด                                   
แผนฯ ท่ี 5 : ความสำคัญของนาฏศิลปไทย                                                           เวลา  1  ช่ัวโมง                                                            

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก         
                  (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.3 
     3) วีซีดีบันทึกการแสดงโขน ชุดหนุมานจับนางเบญจกาย 
     4) วีซีดีสาธิตการแสดงทาประกอบเพลงลาวตอนก 
     5) คลิปวิดีโอสารคดีเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ อัคราภิรักษ- 
 ศิลปน ตอน นาฏศิลปไทย และศิลปะการแสดงโขน 
     6)    บัตรภาพ กลอง 
     7) ใบงานท่ี 9.1 เร่ือง ท่ีมาของนาฏศิลปไทย ใบงานท่ี 9.2 เร่ือง เอกลักษณของนาฏศิลปไทย 
     8)  วีซีดีบันทึกการแสดงลิเกเด็ก วัสดุอุปกรณท่ีใชในการแสดง  
     9)   วีซีดีบันทึกการแสดงฟอนเทียน 
   10) คลิปวิดีโอสาธิตการแสดงเตนกำรำเคียว 
   11)  คลิปวิดีโอสาธิตการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานภาคใต 
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   12)  ใบงานท่ี 10.1 เร่ือง การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานภาคเหนือ 10.2 ภาคอีสาน 10.3 ภาคกลาง 10.4 
ภาคใต 
   13)  หองสมุด 
   14) แหลงขอมูลสารสนเทศ 
     - http://www.youtube.com/watch?v=srdhIiLO3Hw 
    - http://www.thaigoodview.com/node/81888 
    - http://www.oknation.net/blog/assada999/2009/11/25/entry-2 
     - 
http://www.artsedcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539512322&Ntype=11 
     - 
http://www.artsedcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539512330&Ntype=11 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ14101 ชื่อรายวิชาศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองรูปราง รูปทรง รหัสวิชา ศ14101 

ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เวลา  6  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรางรูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป 
 
3.สาระสำคัญ 

ส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม รวมท้ังงานทัศนศิลปตางก็มีลักษณะของรูปราง รูปทรงท่ีแตกตาง
กันออกไป 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

รูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 
 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 รูปราง สีสัน และภาพวาดธรรมชาติบอปลานิลอำเภอพาน / ปลานิลอำเภอพาน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

การวาดภาพและเขียนบรรยายเปรียบเทียบรูปรางและรูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
การจัดวาง การใช รูปทรง 
รูปราง พ้ืนท่ีวาง และการ
วางสวนประกอบของภาพ 
 

รูปทรง รูปราง และพ้ืนท่ีวาง
ท่ีปรากฏในภาพมีความ
สอดคลอง สัมพันธ และ
เหมาะสมกับภาพ 

มีการใชรูปราง รูปทรง 
มีพ้ืนท่ีวางปรากฏเปน
สวนประกอบของภาพ
อยางครบถวน 

มีการใชรูปราง รูปทรง มี
พ้ืนท่ีวางปรากฏเปน
สวนประกอบของภาพ
อยางนอย อยางใดอยาง
หน่ึงในภาพ 

การเลือกใชวรรณะสีระบาย
ภาพ 
 

อธิบายอารมณของภาพ
สอดคลองกับวรรณะสีท่ี
เลือกใชสอดคลองสัมพันธกัน 

เลือกใชวรรณะสี 
สอดคลองกับอารมณ
ของภาพ 

มีการเลือกใชสีระบายภาพ 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายสวนประกอบภาพ
ถูกตอง 
อธิบายการเลือกใชสี
สอดคลองกับอารมณท่ี
ตองการส่ือจากภาพ 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายสวนประกอบ
ภาพถูกตอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
แผนฯ ท่ี 1 : รูปรางเรขาคณิตในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : รูปรางอิสระในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : รูปทรงเรขาคณิตในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด/บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : รูปทรงอิสระในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด   
แผนฯ ท่ี 5 : ความแตกตางของรูปรางกับรูปทรง     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                               

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.4 
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ทัศนศิลป ป.4 
3) เอกสารประกอบการสอน 
4) บัตรภาพ 
5) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง รูปรางเรขาคณิต 
6) ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง รูปรางในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
7) ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง รูปทรงเรขาคณิต 
8) ใบงานท่ี 1.4 เร่ือง รูปทรงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
9) ใบงานท่ี 1.5 เร่ือง ความแตกตางของรูปรางกับรูปทรง 
10) หองสมุด 
11) บริเวณโรงเรียน 
12) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
13) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
14) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
15) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
16) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองทัศนธาตุ         รหัสวิชา ศ14101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เวลา  7  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ป.4/3 จำแนกทัศนธาตุของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป โดยเนน
เร่ือง เสนสี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวาง 

 
3.สาระสำคัญ 

ทัศนธาตุเปนองคประกอบท่ีสำคัญของส่ิงตาง  ๆในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป  
 

4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 เสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวาง ในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 รูปทรงสี เสน ปลานิล 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การวาดภาพระบายสีและเขียนบรรยายทัศนธาตุในงานท่ีทำ 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
การจัดวาง การใช รูปทรง 
รูปราง พ้ืนท่ีวาง และการ
วางสวนประกอบของภาพ 
 
 

   มีการใชเสน สี รูปราง 
รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ีวาง
อยางอยางนอย 3 
องคประกอบในงานของ
ตนเอง 

   มีการใชเสน สี รูปราง 
รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ี
วางอยางอยางนอย 2 
องคประกอบในงานของ
ตนเอง 

   มีการใชเสน สี รูปราง 
รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ี
วางอยางใดอยางหน่ึงใน
งานของตนเอง 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายทัศนธาตุพ้ืนฐานใน
งานตนเองไดถูกตอง ครบถวน 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายทัศนธาตุพ้ืนฐาน
ในงานตนเองได 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : ลักษณะเสน        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : เสนและความรูสึก      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : รูปราง รูปทรง       เวลา  1  ช่ัวโมง                              
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : สี         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : คูคิดส่ีสหาย / บันได 3 ด   
แผนฯ ท่ี 5 : พ้ืนผิว        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคกลุมสืบคน / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 6 : พ้ืนท่ีวาง        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 7 : สรางสรรคงานศิลป      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.4 
2) บัตรภาพ 
3) สลาก 
4) หองสมุด 
5) บริเวณโรงเรียน 
6) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
7) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
8) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
9) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
10) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
11) YouTube 
12) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองวรรณะสี กับงานศิลปะ     รหัสวิชา ศ14101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1 ป.4/2 อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ท่ีมีตออารมณของมนุษย 
   ป.4/7 วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและ

จินตนาการ 
   ป.4/9 เลือกใชวรรณะสีเพ่ือถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป 
 
3.สาระสำคัญ 

สีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นมีอิทธิพลตออารมณ ความรูสึก และจินตนาการในการวาดภาพระบายสี     
ควรเลือกใชวรรณะสี เพ่ือถายทอดความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) อิทธิพลของสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น 
  2) การใชสีวรรณะอุนและใชสีวรรณะเย็นวาดภาพถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 
  3) การเลือกใชวรรณะสีเพ่ือถายทอดอารมณ ความรูสึก 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 
 

7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
ภาพวาดระบายสีการใชวรรณะสีบรรยายอารมณของภาพ 1 ภาพ 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
การเลือกใชวรรณะสีระบาย
ภาพ 
 
 

อธิบายอารมณของภาพ
สอดคลองกับวรรณะสีท่ี
เลือกใชสอดคลอง
สัมพันธกัน 

เลือกใชวรรณะสี 
สอดคลองกับอารมณ
ของภาพ 

มีการเลือกใชสีระบายภาพ 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายการเลือกใชสี
สอดคลองกับอารมณท่ี
ตองการส่ือจากภาพ 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายสวนประกอบ
ภาพถูกตอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วงจรสี       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : วรรณะสี       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                    
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด/บันได 3  
แผนฯ ท่ี 3 : วรรณะสีกับภาพวาด     เวลา  3  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / บันได 3 ด  
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                               
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.4 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
6) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
7) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
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หนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองภาพพิมพสวยงาม  รหัสวิชา ศ14101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1 ป.4/4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานพิมพภาพ 
 
3.สาระสำคัญ 

การพิมพภาพใหไดภาพท่ีสวยงามและแปลกตา ตองรูจักเลือกใชวัสดุ อุปกรณใหถูกตองเหมาะสม 
รวมถึงความคิดสรางสรรคในการออกแบบงานพิมพภาพ 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 การใชวัสดุ อุปกรณสรางงานพิมพภาพ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 วัสดุในทองถ่ิน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
 5. รักความเปนไทย 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การสรางสรรคงานภาพพิมพ โดยใชวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
สรางสรรค จินตนาการ ภาพพิมพสวยงาม ส่ือสาร

เร่ืองราว หรือแสดงออก
จินตนาการไดสอดคลองกับการ
อธิบาย 

ภาพพิมพมีความ
สวยงาม 

มีภาพพิมพ 

การเลือกใชวัสดุ ใชวัสดุไดเหมาะสมกับ ภาพ
พิมพท่ีจัดทำ ใชสีเหมาะสม
แสดงออกไดสวยงามชัดเจน 

ใชวัสดุไดเหมาะสมกับ
ภาพพิมพและสีท่ี
เลือกใช 

ใชวัสดุในการพิมพภาพ 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายภาพ และส่ือความหมาย
ภาพไดสอดคลอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
มีการอธิบายภาพ
ตนเอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุและอุปกรณภาพพิมพ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเสาะหาความรู / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : หลักการวาดภาพ       เวลา  1  ช่ัวโมง                                        
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การจัดวางภาพ       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : มิติภาพ        เวลา  1  ช่ัวโมง                                         
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 5 : ระบายสีภาพใหเกิดมิติ      เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเสาะหาความรู / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                  
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.4 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
6) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
7) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
8) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
9) รางกายตนเอง 
10) พืช วัสดุธรรมชาติใกลตัว 
11) วัสดุสังเคราะห วัสดุเหลือใช 
12) YouTube 
13) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองภาพสวยงามตามจินตนาการ  รหัสวิชา ศ14101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวชี้วัด 
 ศ 1.1  ป.4/5 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 
   ป.4/6 บรรยายลักษณะของภาพ โดยเนนเร่ือง การจัดระยะ ความลึก น้ำหนัก และแสงเงา

ในภาพ 
 ป.4/8 เปรียบเทียบความคิด ความรูสึกท่ีถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืน 
 
3.สาระสำคัญ 

การวาดภาพระบายสีโดยจัดใหมีระยะความลึก น้ำหนัก และแสงเงาของภาพ ทำใหภาพมีมิติเหมือนจริง
และมีความสวยงาม เปนการถายทอดความคิด ความรูสึกผานงานทัศนศิลป 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) การใชวัสดุ อุปกรณในการวาดภาพระบายสี 
  2) การจัดระยะความลึก น้ำหนัก และแสงเงาในการวาดภาพ 
 3) ความเหมือนและความแตกตางในงานทัศนศิลป ความคิด ความรูสึก ท่ีถายทอดในงานทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

การวาดภาพตามจินตนาการและเขียนบรรยาย 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
สรางสรรค จินตนาการ ภาพวาดสวยงาม 

ส่ือสารเร่ืองราว หรือ
แสดงออกจินตนาการได
สอดคลองกับการ
อธิบาย 

ภาพวาดมีความสวยงาม มีวาดพิมพ 

การเลือกใชวัสดุ ใชวัสดุไดเหมาะสมกับ 
ภาพท่ีจัดทำ ใชสี
เหมาะสมแสดงออกได
สวยงามชัดเจน ส่ือ
อารมณสอดคลองกับ
การอธิบาย บรรยาย 

ใชวัสดุไดเหมาะสมกับ
ภาพวาดและสีท่ีเลือกใช
ในการส่ืออารมณ 

ใชวัสดุในการวาดภาพ 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายภาพ และส่ือ
ความหมายภาพได
สอดคลองกับภาพ
ตนเอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
มีการอธิบายภาพตนเอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุและอุปกรณวาดภาพ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : หลักการวาดภาพ       เวลา  1  ช่ัวโมง                                     
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนความรูความเขาใจ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การจัดวางภาพ       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : มิติภาพ        เวลา  1  ช่ัวโมง                                         
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 5 : การระบายสีของภาพใหเกิดมิติ     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                       

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.4 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
6) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
7) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
8) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
9) YouTube 
10) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ืองศิลปะกับวัฒนธรรมทองถิ่น รหัสวิชา ศ14101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.2  ป.4/1 ระบุและอภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป ในเหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของ
วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

 
3.สาระสำคัญ 

งานทัศนศิลปในทองถ่ินจะสะทอนวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในทองถ่ิน และวัฒนธรรมในทองถ่ินจะมี
ผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 งานศิลปลานนา 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การสำรวจเทศกาลหรืองานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
การสำรวจเทศกาลหรืองาน
เฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน 

   ระบุงานศิลปใน
เทศกาลหรืองานเฉลิม
ฉลองทางวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินลานนาได  
   อธิบายความสัมพันธ 
อิทธิพล หรือความ
เก่ียวของได 

   ระบุงานศิลปใน
เทศกาลหรืองานเฉลิม
ฉลองทางวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินได  

   ระบุเทศกาลหรืองานเฉลิม
ฉลองทางวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัฒนธรรมกับผลงานศิลปะทองถ่ิน     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : ผลงานศิลปะในงานทางวัฒนธรรม     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคสืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การเลือกใชผลงานศิลปะในงานทางวัฒนธรรม   เวลา  3  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก/บันได 3 ด  
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.4 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
6) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
7) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
8) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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หนวยการเรียนรูที่ 7 เร่ืองทองถิ่นไทย ศิลปะไทย รหัสวิชา ศ14101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.2  ป.4/2 บรรยายเก่ียวกับงานทัศนศิลปท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆ 
 
3.สาระสำคัญ 

งานทัศนศิลปในแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันไปตามวิถีชีวิตของคนท่ีมาจากวัฒนธรรมตางๆ 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 งานทัศนศิลปจากวัฒนธรรมตางๆ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 วัฒนธรรมลานนา 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
 5. รักความเปนไทย 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การสำรวจและอธิบายศิลปะในทองถ่ินตางๆ 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
   การสำรวจและอธิบาย
ศิลปะในทองถ่ินตางๆ 
 

   ระบุและอธิบายความ
แตกตางของศิลปะใน
ทองถ่ินของตนเอง หรือ
ในจังหวัดเชียงราย กับ
ศิลปะในทองถ่ินอ่ืน  ๆได 

   ระบุและอธิบาย
ศิลปะในทองถ่ินของ
ตนเอง หรือในจังหวัด
เชียงรายได 
 

   ระบุศิลปะในทองถ่ินของ
ตนเอง หรือในจังหวัด
เชียงรายได 
 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : ความแตกตางของงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมตาง  ๆ   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมภาคเหนือและภาคอีสาน   เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมภาคใตและกลาง    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด/บันได 3 ด  
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                      

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.4 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
6) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
7) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
8) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ14102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กิจกรรมดนตรี          รหัสวิชา ศ14102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา  13  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
ดนตรีถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 2.1 ป.4/1 บอกประโยคเพลงอยางงาย 
                     ป.4/2 จำแนกประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใชในเพลงท่ีฟง 
  ป.4/3 ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงงาย  ๆของทำนอง รูปแบบจังหวะ และความเร็วของ
จังหวะในเพลงท่ีฟง 
                    ป.4/4 อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากล 
                     ป.4/5 รองเพลงโดยใชชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
           ป.4/6 ใชและเก็บเคร่ืองดนตรีอยางถูกตองและปลอดภัย 
                    ป.4/7 ระบุวาดนตรีสามารถใชในการส่ือเร่ืองราว 
 
3.สาระสำคัญ 
          1)  ทิศทางการเคลื่อนที่ข้ึน-ลง ของทำนอง รูปแบบจังหวะ และความเร็วของจังหวะ ทำใหเพลงมี
ความไพเราะ อีกท้ังประโยคของเพลงสามารถส่ืออารมณจากบทเพลง 
         2)   เครื่องดนตรีที่ใชในเพลงที่ฟงมีหลายประเภท ซ่ึงแตละประเภทจะมีเสียงที่แตกตางกัน การใช
เคร่ืองดนตรีจะตองดูแลเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีไดอยางถูกวิธี 
        3) การอาน และการเขียนโนตดนตรีไทย และโนตดนตรีสากลเปนความรูและทักษะพ้ืนฐานในการขับ
รองเพลงและบรรเลงดนตรี 
        4) การขับรองเพลงไทยและเพลงไทยสากลใหไพเราะ จะตองขับรองใหถูกตองตามหลักการขับรอง โดย
ใชชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง และส่ืออารมณใหสอดคลองกับเร่ืองราวและความหมายของเพลง 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) โครงสรางของบทเพลง 
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          - ความหมายของประโยคเพลง 
          - การแบงประโยคเพลง 
       2) การเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของทำนอง 
       3) รูปแบบจังหวะของทำนองจังหวะ 
 4) รูปแบบจังหวะ 
 5) ความชา-เร็วของจังหวะ 
       4.2.     1) ประเภทของเคร่ืองดนตรี 
     2) เสียงของเคร่ืองดนตรีแตละประเภท 
     3) การใชและการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีของตน 
       4.3.     1) เคร่ืองหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
       - กุญแจประจำหลัก  - บรรทัด 5 เสน 
       - โนตและเคร่ืองหมายหยุด - เสนก้ันหอง 
      2) โครงสรางโนตเพลงไทย 
  - การแบงหอง - การแบงจังหวะ 
        4.4.     1) การขับรองเพลงในบันไดเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
      2) ความหมายของเน้ือหาในบทเพลง 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
    5.2  ความสามารถในการคิด   

          - ทักษะการสังเกต 

          -  ทักษะการจำแนกประเภท 
          - ทักษะการนำความรูไปใช 

          - ทักษะการสรุปลงความเห็น 

          - ทักษะการวิเคราะห 
      5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. รักความเปนไทย 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) รองเพลงท่ีนักเรียนช่ืนชอบ 
          2) สมุดภาพเคร่ืองดนตรีไทยและสากล 
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          3) เขียนโนตเพลงสากลและเพลงไทยท่ีนักเรียนช่ืนชอบ 
          4) ขับรองเพลงไทยและเพลงไทยสากลท่ีนักเรียนช่ืนชอบ 
  
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การบอกประโยค
เพลง 

บอกประโยคเพลงไดถูกตอง 
ครบถวนทุกประโยคเพลง 

บอกประโยคเพลงได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

บอกประโยคเพลงไดถูกตอง
เปนบางสวน 

2. การระบุทิศทางการ
เคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของ
รูปแบบจังหวะ 

ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-
ลงของรูปแบบจังหวะได
ถูกตองครบถวน 

ระบุทิศทางการ
เคล่ือนท่ีข้ึน-ลง ของ
รูปแบบจังหวะได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ี
ข้ึน-ลง ของรูปแบบจังหวะ
ไดถูกตองเปนบางสวน 

3. การระบุทิศทางการ
เคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของ
ทำนอง 

ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ีข้ึน-
ลงของทำนองไดถูกตอง
ครบถวน 

ระบุทิศทางการ
เคล่ือนท่ีข้ึน-ลงของ
ทำนองไดถูกตองเปน  
สวนใหญ 

ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ี
ข้ึน-ลงของทำนองไดถูกตอง
เปนบางสวน 

4.  การจำแนกประเภท
ของเคร่ืองดนตรีไทย 

จำแนกประเภทของเคร่ือง
ดนตรีไทยไดถูกตองท้ัง        
4 ประเภท 

จำแนกประเภทของ
เคร่ืองดนตรีไทยได
ถูกตอง            2-3 
ประเภท 

จำแนกประเภทของเคร่ือง 
ดนตรีไทยไดถูกตอง             
1 ประเภท 

5. การจำแนกประเภทของ
เคร่ืองดนตรีสากล 

จำแนกประเภทของเคร่ือง
ดนตรีสากลไดถูกตอง         
4-5 ประเภท 

จำแนกประเภทของ
เคร่ืองดนตรีสากลได
ถูกตอง         2-3 
ประเภท 

จำแนกประเภทของเคร่ือง 
ดนตรีสากลไดถูกตอง            
1 ประเภท 

6. การบอกวิธีการใชและ
ดูแลรักษา เคร่ืองดนตรี
ไทย 

บอกวิธีการใชและดูแลรักษา
เคร่ืองดนตรีไทยไดถูกตอง 
เหมาะสม 

บอกวิธีการใชและดูแล
รักษาเคร่ืองดนตรีไทย
ไดถูกตอง คอนขาง
เหมาะสม 

บอกวิธีการใชและดูแล
รักษาเคร่ืองดนตรีไทยไม
ถูกตอง 

7. การบอกวิธีการใชและ
ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี
สากล 

บอกวิธีการใชและดูแลรักษา
เคร่ืองดนตรีสากลไดถูกตอง 
เหมาะสม 

บอกวิธีการใชและดูแล
รักษาเคร่ืองดนตรี
สากลไดถูกตอง 
คอนขางเหมาะสม 

บอกวิธีการใชและดูแล
รักษาเคร่ืองดนตรีสากลไม
ถูกตอง 

8.  การอานโนต         
เพลงไทย 

อานโนตเพลงไทยไดถูกตอง
และมีความพรอมเพรียง 

อานโนตเพลงไทยได
คอนขางถูกตองและมี
ความพรอมเพรียง 

อานโนตเพลงไทยไดถูกตอง
เพียงเล็กนอย และไมมี    
ความพรอมเพรียง 
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9. การเขียนโนต        เพลง
ไทย 

เขียนโนตเพลงไทยไดถูกตอง
ครบถวน 

เขียนโนตเพลงไทยได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

เขียนโนตเพลงไทยได
ถูกตองเปนบางสวน 

10. การอานโนต          
เพลงสากล 

อานโนตเพลงสากลได
ถูกตองและมีความพรอม
เพรียง 

อานโนตเพลงสากลได
คอนขางถูกตองและมี
ความพรอมเพรียง 

อานโนตเพลงสากลได
ถูกตองเพียงเล็กนอย และ
ไมมี       ความพรอม
เพรียง 

11. การเขียนโนต         
เพลงสากล 

เขียนโนตเพลงสากลได
ถูกตองครบถวน 

เขียนโนตเพลงสากลได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

เขียนโนตเพลงสากลได
ถูกตองเปนบางสวน 

12.  การขับรองเพลงไทย ขับรองเพลงไทยไดถูกตอง
ตามหลักการขับรองและใช
ชวงเสียงท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 

ขับรองเพลงไทยได
คอนขางถูกตองตาม
หลักการขับรองและใช
ชวงเสียงท่ีเหมาะสม
กับตนเอง 

ขับรองเพลงไทยไมถูกตอง
ตามหลักการขับรองและใช
ชวงเสียงไมเหมาะสมกับ
ตนเอง 

13. การขับรองเพลง 
ไทยสากล 

ขับรองเพลงไทยสากลได
ถูกตองตามหลักการขับรอง
และใชชวงเสียงท่ีเหมาะสม
กับตนเอง 

ขับรองเพลงไทยสากล
ไดคอนขางถูกตองตาม
หลักการขับรองและใช
ชวงเสียงท่ีเหมาะสม
กับตนเอง 

ขับรองเพลงไทยสากลไม
ถูกตองตามหลักการขับรอง 
และใชชวงเสียงไม
เหมาะสม กับตนเอง 

14. การส่ือความหมาย
ของบทเพลง 

ขับรองเพลงไดส่ืออารมณ
และสอดคลองกับ
ความหมายของเน้ือเพลง
ตลอดท้ังเพลง 

ขับรองเพลงไดคอนขาง       
ส่ืออารมณและ
สอดคลอง        กับ
ความหมายของเน้ือ
เพลง   เปนสวนใหญ 

ขับรองเพลงไดไมคอย          
ส่ืออารมณและคอนขาง
สอดคลองกับความหมาย    
ของเน้ือเพลง 

 
 8.2 เกณฑการตัดสิน 

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : ประโยคเพลง จังหวะ                                                                      เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง เทคนิคคูคิดส่ีสหาย    
แผนฯ ท่ี 2 : ทำนอง                                                                                      เวลา 1  ช่ัวโมง                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   สืบเสาะหาความรู                             
 แผนฯ ท่ี 3 : ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย                                                           เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ                        
แผนฯ ท่ี 4 :  ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล (1) (2)                                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
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 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิด สืบเสาะหาความรู            
แผนฯ ท่ี 5 : การใชและดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีไทย                                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                        
แผนฯ ท่ี 6 : การใชและดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีสากล                                              เวลา 1  
ช่ัวโมง                                                                               
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:การสาธิต                                        
แผนฯ ท่ี 7 : กุญแจประจำหลักและบรรทัด 5 เสน  ตัวโนตดนตรีสากล                        เวลา 1  
ช่ัวโมง                                                                               
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคคูคิดส่ีสหาย สืบเสาะหาความรู     
 แผนฯ ท่ี 8 : ตัวหยุดและเสนก้ันหอง                                                              เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง       
แผนฯ ท่ี 9 : หลักการขับรองเพลงไทย                                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก         
แผนฯ ท่ี 10 : การขับรองเพลงลาวเส่ียงเทียน                                                     เวลา  1  
ช่ัวโมง                                                                               
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                                    
แผนฯ ท่ี 11 : หลักการขับรองเพลงไทยสากล                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: กระบวนการกลุมสัมพันธ                   
แผนฯ ท่ี 12 : การขับรองเพลงวิหคเหินลม                                                       เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                    
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการปฏิบัติ                      
 แผนฯ ท่ี 13 : โนตดนตรีไทยเบ้ืองตน                                                            เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ     
               (รวมเวลา  13  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.4 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.4 
     3) ซีดีเพลงนกขม้ิน เพลงระบำชาวเกาะ เพลงยวน ยวน ยวน 
     4) เน้ือเพลงชาง เพลงนกขม้ิน เพลงระบำชาวเกาะ เพลงยวน ยวน ยวน 
     5) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ประโยคเพลง ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง ทิศทางและรูปแบบการเคล่ือนท่ีของทำนอง 
     6)    บัตรภาพ  
     7) เคร่ืองดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีสากล 
     8)  ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย 2.2เคร่ืองดนตรีสากลเคร่ืองสาย 2.3เคร่ืองดนตรี
สากลเคร่ืองเปาและเคร่ืองคียบอรด 2.4เคร่ืองดนตรีสากลเคร่ืองกระทบ 2.5 การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีไทย 
สากล 
     9)   เน้ือเพลงชาวประมง ซีดีเพลงชาวประมง 
   10)  ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง โนตดนตรีสากล ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง โนตดนตรีไทย 
   11)  เน้ือเพลงลาวเส่ียงเทียน เพลงวิหคเหินลม  ซีดีเพลงลาวเส่ียงเทียน เพลงวิหคเหินลม 
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   12)  ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง หลักการขับรองเพลงไทย ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง เพลงลาวเส่ียงเทียนใบงานท่ี 4.3 
เร่ือง หลักการขับรองเพลงไทยสากล ใบงานท่ี 4.4 เร่ือง เพลงแหลมทอง 
   13)  หองสมุด 
   14) หองดนตรีของโรงเรียน 
   15) หองดนตรีในทองถ่ิน 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 ดนตรีกับชีวิต    รหัสวิชา ศ14102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา  7  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                   มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
ของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 2.2 ป.4/1 บอกแหลงท่ีมาและความสัมพันธของวิถีชีวิตไทยท่ีสะทอนในดนตรีและเพลงทองถ่ิน 
                     ป.4/2 ระบุความสำคัญในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี 
   
3.สาระสำคัญ 
          1)  ผลงานดนตรีพ้ืนเมืองถูกสรางสรรคจากคนในทองถิ่น ซ่ึงสะทอนวิถีชีวิตและมีความสัมพันธกับ
ผูคนในทองถ่ิน 
         2)   การอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีมีความสำคัญและมีความจำเปนอยางย่ิง จึงควรมีแนวทาง
ในการอนุรักษอยางเหมาะสม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
        ความสัมพันธของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี 
 - เน้ือหาเร่ืองราวในบทเพลงกับวิถีชีวิต 
 - โอกาสในการบรรเลงดนตรี 
       • การอนุรักษวัฒนธรรมทางดนตรี 
 - ความสำคัญและความจำเปนในการอนุรักษ 
 - แนวทางในการอนุรักษ 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   

          - ทักษะการเขียน 
          -  ทักษะการรวบรวมขอมูล 

      5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 
 



238 
 

 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
 4. มีจิตสาธารณะ  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) รายงาน เร่ือง วิถีชีวิตกับเพลงในทองถ่ินของนักเรียน 
          2) รายงาน เร่ือง คุณคาและวิธีการอนุรักษดนตรีไทย  
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การบอกแหลงท่ีมา
ของดนตรีพ้ืนเมืองใน
ทองถ่ิน 

บอกแหลงท่ีมาของดนตรี
พ้ืนเมืองในทองถ่ินไดถูกตอง 
ละเอียดชัดเจน 

บอกแหลงท่ีมาของ
ดนตรีพ้ืนเมืองใน
ทองถ่ินไดถูกตอง 
คอนขางละเอียด 

บอกแหลงท่ีมาของดนตรี
พ้ืนเมืองในทองถ่ินได
ถูกตอง แตไมละเอียด 

2. การบอกความสัมพันธ
ของวิถีชีวิตไทยท่ีสะทอน
ในดนตรีและเพลงทองถ่ิน 

บอกความสัมพันธของวิถี
ชีวิตไทยท่ีสะทอนในดนตรี
และเพลงทองถ่ินไดถูกตอง 
และยกตัวอยางประกอบได
ชัดเจน 

บอกความสัมพันธของ
วิถีชีวิตไทยท่ีสะทอนใน
ดนตรีและเพลงทองถ่ิน
ไดถูกตองเปนสวนใหญ 
และยกตัวอยาง
ประกอบไดคอนขาง
ชัดเจน 

บอกความสัมพันธของวิถี
ชีวิตไทยท่ีสะทอนในดนตรี
และเพลงทองถ่ินไดถูกตอง
เพียงเล็กนอย ไมมีตัวอยาง
ประกอบ 

3.  การอธิบายคุณคา
และความสำคัญ ของ
ดนตรีไทย 

อธิบายคุณคาและ
ความสำคัญของดนตรีไทยได
ถูกตอง ละเอียดชัดเจน 

อธิบายคุณคาและ
ความสำคัญของดนตรี
ไทยไดถูกตอง   เปน
สวนใหญ 

อธิบายคุณคาและ
ความสำคัญของดนตรีไทย
ไดถูกตอง             เพียง
เล็กนอย 

4. การอธิบายวิธีการอนุรักษ
และสงเสริมวัฒนธรรม
ทางดนตรีไทย 

อธิบายวิธีการอนุรักษและ
สงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี
ไทยไดถูกตอง 5 ขอ ข้ึนไป 

อธิบายวิธีการอนุรักษ
และสงเสริมวัฒนธรรม
ทางดนตรีไทยได
ถูกตอง 3-4 ขอ 

อธิบายวิธีการอนุรักษและ
สงเสริมวัฒนธรรมทาง
ดนตรีไทยไดถูกตอง 1-2 
ขอ 

  
   8.2 เกณฑการตัดสิน  

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   
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         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : ท่ีมาและลักษณะของดนตรีพ้ืนเมือง                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:สืบเสาะหาความรู                                
แผนฯ ท่ี 2 : วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ                                                               เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                           
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                           
 แผนฯ ท่ี 3 : วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคกลาง                                                             เวลา 1  ช่ัวโมง                                           
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง                           
แผนฯ ท่ี 4 :  วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคอีสาน                                                           เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิด สืบเสาะหาความรู            
แผนฯ ท่ี 5 :  วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคใต                                                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิด เทคนิคคูคิด                   
แผนฯ ท่ี 6 : การอนุรักษดนตรีไทย                                                                    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก        
แผนฯ ท่ี 7 : วิธีการอนุรักษดนตรีไทย                                                                 เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              

        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:  สืบเสาะหาความรู                           
                  (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.4 
     2) บัตรภาพ 
     3) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคเหนือ 
     4) ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคกลาง 
     5) ใบงานท่ี 5.3 เร่ือง วงดนตรีพ้ืนเมืองภาคอีสาน 
     6)   ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง วิธีการอนุรักษดนตรีไทย 
     7) หองสมุด 
     8) นักดนตรีในทองถ่ิน 
     9)   เน้ือเพลงชาวประมง ซีดีเพลงชาวประมง 
   10)  หองดนตรีในทองถ่ิน 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 กิจกรรมนาฏศิลป รหัสวิชา ศ14102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา  20  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                   มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ
วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใช 
ในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.1 ป.4/1 ระบุทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลปและการละครท่ีใชส่ือความหมายและอารมณ 
                     ป.4/2 ใชภาษาทาและนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครงาย  ๆในการถายทอดเร่ืองราว 
                     ป.4/3 แสดงการเคล่ือนไหวในจังหวะตาง  ๆตามความคิดของตน 
                     ป.4/4 แสดงนาฏศิลปเปนคูและหมู 
                     ป.4/5 เลาส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดง โดยเนนจุดสำคัญของเร่ืองและลักษณะเดนของตัว
ละคร 
   
3.สาระสำคัญ 
          1)  ภาษาทาและนาฏยศัพทเปนทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลปและการละครที่ใชในการสื่อความหมาย
และอารมณ          
          2)   การแสดงทาประกอบเพลงและศัพททางการละครไทย เปนการใชภาษาทาและนาฏยศัพท
ทางการละครในการส่ือความหมายและถายทอดเร่ืองราว 
          3) การแสดงการเคลื ่อนไหวในจังหวะพื้นเมืองสามารถประดิษฐทาทางหรือทารำประกอบตาม
ความคิดของตน 
          4) การแสดงนาฏศิลปไทยมีท้ังการแสดงประเภทคูและประเภทหมู ตองใชทักษะทางนาฏศิลป เพ่ือให
มีความสวยงาม 
          5)  การละครเบ้ืองตนเปนการเลาส่ิงที่ช่ืนชอบในการแสดง โดยการเลาเรื่องจะตองเนนจุดสำคัญของ
เร่ือง และลักษณะเดนของตัวละคร 
 
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
        4.1 หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป 
 - การฝกภาษาทา 
 -  การฝกนาฏยศัพท 
        4.2 การใชภาษาทาและนาฏยศัพทประกอบเพลงปลุกใจ และเพลงพระราชนิพนธ 
 4.3 การใชศัพททางการละครในการถายทอดเร่ืองราว 

                     4.4  การประดิษฐทาทางหรือทารำประกอบจังหวะพ้ืนเมือง 
                     4.5 การแสดงนาฏศิลปประเภทคูและหมู 
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          - รำวงมาตรฐาน 
          - ระบำ 
                     4.6 การเลาเร่ือง 
          - จุดสำคัญ 
          - ลักษณะเดนของตัวละคร 

   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด   
          - ทักษะการทำใหกระจาง 

          -  ทักษะการประยุกตใชความรู 

          - ทักษะการนำความรูไปใช 
          - ทักษะการหาแบบแผน 

          - ทักษะการใหเหตุผล 

          - ทักษะการสรุปยอ 
      5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. รักความเปนไทย 
 4. มีจิตสาธารณะ  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) การแสดงภาษาทาและนาฏยศัพท 
          2) การแสดงละครส้ัน 
          3) การแสดงทาประกอบจังหวะเพลงพ้ืนเมืองของนักเรียน 
          4) การแสดงนาฏศิลปไทยประเภทคูและหมู 
          5) การเลาเร่ืองจากนิทานเร่ืองท่ีกลุมสนใจ 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
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1.  การแสดงออกผาน
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 

แสดงออกผานประสาท
สัมผัสท้ัง 5 ไดถูกตองครบ
ท้ัง              5 สัมผัส 

แสดงออกผานประสาท
สัมผัสท้ัง 5 ไดถูกตอง 
3-4 สัมผัส 

แสดงออกผานประสาท
สัมผัสท้ัง 5 ไดถูกตอง 1-2 
สัมผัส 

2.  การแสดงภาษาทา แสดงภาษาทาไดถูกตอง      
ครบท้ัง 4 ภาษาทา และมี
ความสวยงามออนชอย 

แสดงภาษาทาได
ถูกตอง        2-3 
ภาษาทา และมีความ
สวยงามออนชอย 

แสดงภาษาทาไดถูกตอง        
2-3 ภาษาทา แตไมมีความ
สวยงามออนชอย 

3.  การใชภาษาทา           
ในการถายทอดเร่ืองราว 

ใชภาษาทาในการถายทอด
เร่ืองราวไดชัดเจน และมี
ความสวยงาม 

ใชภาษาทาในการ
ถายทอดเร่ืองราวได
คอนขางชัดเจน และมี
ความสวยงาม 

ใชภาษาทาในการถายทอด
เร่ืองราวไมชัดเจน และไม
สวยงาม 

4. การใชนาฏยศัพท  ในการ
ถายทอดเร่ืองราว 

ใชนาฏยศัพทในการถายทอด
เร่ืองราวไดชัดเจน และมี
ความสวยงาม 

ใชนาฏยศัพทในการ
ถายทอดเร่ืองราวได
คอนขางชัดเจน และมี
ความสวยงาม 

ใชนาฏยศัพทในการ
ถายทอดเร่ืองราวไมชัดเจน 
และไมสวยงาม 

5.  การใชภาษาทาและ
นาฏยศัพทประกอบเพลง
พ้ืนเมือง 

ใชภาษาทาและนาฏยศัพท
ประกอบเพลงพ้ืนเมือง             
ไดสอดคลองกับเน้ือหา 
ความหมาย และจังหวะ          
ของเพลง 

ใชภาษาทาและนาฏย
ศัพทประกอบเพลง
พ้ืนเมือง            ได
คอนขางสอดคลองกับ
เน้ือหา ความหมาย และ
จังหวะ             ของ
เพลง 

ใชภาษาทาและนาฏยศัพท
ประกอบเพลงพ้ืนเมือง          
ไมสอดคลองกับเน้ือหา 
ความหมาย และจังหวะ          
ของเพลง 

6. การแสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบจังหวะเพลง
พ้ืนเมือง 

แสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบจังหวะเพลง
พ้ืนเมือง            ได
สวยงาม และมีความ    
พรอมเพรียงกัน 

แสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบจังหวะเพลง
พ้ืนเมือง             ได
คอนขางสวยงามและ          
มีความพรอมเพรียงกัน           
เปนสวนใหญ 

แสดงการเคล่ือนไหว
ประกอบจังหวะเพลง
พ้ืนเมือง             ไม
สวยงาม  และไมมีความ
พรอมเพรียงกัน 

7.  การแสดงนาฏศิลป
ไทยประเภทคู 

แสดงนาฏศิลปไทยประเภท
คูไดสวยงาม และมีความ
พรอมเพรียงกัน 

แสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทคูไดคอนขาง
สวยงาม         และมี
ความพรอมเพรียงกัน
เปนสวนใหญ 

แสดงนาฏศิลปไทยประเภท
คูได แตไมมีความพรอม
เพรียงกัน 

8. การแสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทหมู 

แสดงนาฏศิลปไทยประเภท
หมูไดสวยงาม และมีความ
พรอมเพรียงกัน 

แสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทหมูไดคอนขาง
สวยงาม            และ

แสดงนาฏศิลปไทย
ประเภทหมูไดคอนขาง
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มีความพรอมเพรียงกัน
เปนสวนใหญ 

สวยงาม               แตไม
มีความพรอมเพรียงกัน 

9.  การเลาจุดสำคัญ
ของเร่ือง 

เลาจุดสำคัญของเร่ืองไดตรง
ตามประเด็นของเร่ือง 

เลาจุดสำคัญของเร่ือง
ไดคอนขางตรงตาม
ประเด็น   ของเร่ือง 

เลาจุดสำคัญของเร่ืองไม
ตรงตามประเด็นของเร่ือง 

10. การนำเสนอ
ลักษณะเดนของตัวละคร 

นำเสนอลักษณะเดนของ       
ตัวละครไดละเอียด ชัดเจน 
ครบทุกตัวละคร 

นำเสนอลักษณะเดน
ของ          ตัวละคร
ไดละเอียด              
เปนสวนใหญ และครบ
ทุกตัวละคร 

นำเสนอลักษณะเดนของตัว
ละครไมละเอียด ไมชัดเจน   
และไมครบทุกตัวละคร 

 
    8.2 เกณฑการตัดสิน  

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : การแสดงออกผานประสาทสัมผัสท้ัง 5                                                 เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                              
แผนฯ ท่ี 2 : ภาษาทา (1)                                                                                เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   การสาธิต                                      
 แผนฯ ท่ี 3 : ภาษาทา (2)                                                                              เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                        
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                               
แผนฯ ท่ี 4 :  นาฏยศัพท (1)                                                                          เวลา  1  ช่ัวโมง                                     

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                        
แผนฯ ท่ี 5 :  นาฏยศัพท (2)                                                                         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :การสาธิต                                    
แผนฯ ท่ี 6 : ภาษาทาประกอบเพลงปลุกใจ                                                         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคคูคิด                                 
แผนฯ ท่ี 7 : การแสดงทาประกอบเพลงขอไทยอยูเปนไทย                                        เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              

        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:  การสาธิต                                    
แผนฯ ท่ี 8 : ภาษาทาประกอบเพลงพระราชนิพนธ                                                 เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              

     แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: สืบเสาะหาความรู                              
แผนฯ ท่ี 9 : การแสดงทาประกอบเพลงพรปใหม                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                 

      แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการปฏิบัติ                        
 แผนฯ ท่ี 10 : การใชศัพททางการละคร                                                              เวลา 1  ช่ัวโมง                                         

       แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ         
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แผนฯ ท่ี 11 :  การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะเพลงพ้ืนเมืองภาคเหนือ                           เวลา  1  ช่ัวโมง                           
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                           

แผนฯ ท่ี 12 :  การเคล่ือนไหวจังหวะเพลงฟอนเง้ียว                                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :การสาธิต                                    

แผนฯ ท่ี 13 : การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะเพลงพ้ืนเมืองภาคใต                                เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง                    

แผนฯ ท่ี 14 : การเคล่ือนไหวจังหวะรองเง็ง                                                           เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:  กระบวนการปฏิบัติ                         

แผนฯ ท่ี 15 : รำวงมาตรฐาน                                                                            เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                              
แผนฯ ท่ี 16 : การแสดงรำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงาม                                        เวลา 1  ช่ัวโมง                      
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการปฏิบัติ                           
 แผนฯ ท่ี 17 : เพลงระบำดอกบัว                                                                      เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                 
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง                            
แผนฯ ท่ี 18 :  การแสดงทาประกอบเพลงระบำดอกบัว                                            เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                        
แผนฯ ท่ี 19 :  การเลาเร่ืองจากนิทาน                                                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคเลาเรื่องรอบวง                     
แผนฯ ท่ี 20 : การเลาเร่ืองจากนิทานเร่ือง ราชสีหกับหนู                                           เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แสดงบทบาทสมมุติ                         
                 (รวมเวลา  20  ช่ัวโมง)                                                

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.4 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.4 
     3) วีดิทัศน บัตรภาพ ใบงานท่ี 7.1 เร่ือง นาฏยศัพท 
     4) เน้ือเพลงขอไทยอยูเปนไทย เพลงพรปใหม ซีดีเพลงขอไทยอยูเปนไทย เพลงพรปใหม 
     5) เน้ือเพลงฟอนเง้ียว ซีดีเพลงฟอนเง้ียว 
     6)   ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง วิธีการอนุรักษดนตรีไทย 
     7) ใบงานท่ี 9.1 เร่ือง การเคล่ือนไหวประกอบเพลงพ้ืนเมืองภาคเหนือ ใบงานท่ี 9.2 เร่ือง การ
เคล่ือนไหวประกอบเพลงพ้ืนเมืองภาคใต 
     8) เน้ือเพลงหญิงไทยใจงาม เพลงระบำดอกบัว ซีดีเพลงหญิงไทยใจงาม เพลงระบำดอกบัว  
     9)   ใบงานท่ี 10.1 เร่ือง รำวงมาตรฐาน  ใบงานท่ี 10.2 เร่ือง เพลงระบำดอกบัว 
   10)   นิทานเร่ือง หมาจ้ิงจอกกับนกกระสา ราชสีหกับหนู ใบงานท่ี 11.1 เร่ือง การเลาเร่ืองจากนิทาน 
   11)   หองสมุด 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 นาฏศิลปไทย มรดกไทย รหัสวิชา ศ14102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา  6  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                   มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
เห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.2           ป.4/1 อธิบายประวัติความเปนมาของนาฏศิลป หรือชุดการแสดงอยางงายๆ 
   ป.4/2 เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลปกับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอ่ืน 
                                ป.4/3 อธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดง
นาฏศิลปละคร 
   ป.4/4 ระบุเหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป 
   
3.สาระสำคัญ 
          1) ประวัติความเปนมาของการแสดงนาฏศิลป มีที่มาจากการสรางสรรคของคนในสมัยกอน จึงมี
ความสำคัญ  ที่จะตองแสดงความเคารพกอนการเรียนและกอนการแสดงนาฏศิลป เพ่ือเปนการแสดงถึงความ
มีสัมมาคารวะและความกตัญู 
          2) นาฏศิลปไทยมีคุณคา ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ จึงควรรักษาและสืบทอดการแสดง
นาฏศิลปใหคงอยู 
           
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
        1) ความเปนมาของนาฏศิลป 
  - การทำความเคารพกอนเรียนและกอนแสดง 
        2) ท่ีมาของชุดการแสดง 
        3) ความเปนมาของนาฏศิลป 
  - คุณคา 
        4) การชมการแสดง 
 - นาฏศิลป - การแสดงของทองถ่ิน 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
    5.2  ความสามารถในการคิด   
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          - ทักษะการใหเหตุผล 

          -  ทักษะการเปรียบเทียบ           
      5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. รักความเปนไทย 
 4. มีจิตสาธารณะ  
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) รายงาน เร่ือง ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย 
          2) รายงาน เร่ือง การสืบทอดนาฏศิลปไทย 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายประวัติ
ความเปนมาของนาฏศิลป
ไทย 

อธิบายประวัติความเปนมา
ของนาฏศิลปไทยไดถูกตอง 
ละเอียดชัดเจน 

อธิบายประวัติความ
เปนมาของนาฏศิลป
ไทยไดถูกตอง คอนขาง
ละเอียด 

อธิบายประวัติความเปนมา  
ของนาฏศิลปไทยไดถูกตอง   
แตไมละเอียดชัดเจน 

2. การอธิบายประวัติความ
เปนมาของ  ชุดการแสดง
ไทย 

อธิบายประวัติความเปนมา
ของชุดการแสดงไทย                   
ไดถูกตอง ครบท้ัง 4 ภาค 

อธิบายประวัติความ
เปนมาของชุดการ
แสดงไทย           ได
ถูกตอง 2-3 ภาค 

อธิบายประวัติความเปนมา  
ของชุดการแสดงไทย          
ไดถูกตอง 1 ภาค 

3. การอธิบายความสำคัญ
ของ การไหวครู 

อธิบายความสำคัญของ           
การไหวครูไดถูกตอง 4 ขอ  
ข้ึนไป 

อธิบายความสำคัญของ           
การไหวครูไดถูกตอง 3 
ขอ 

อธิบายความสำคัญของการ 
ไหวครูไดถูกตอง 1-2 ขอ 

4.  การระบุเหตุผลท่ี
ควรรักษาการแสดง
นาฏศิลปไทย 

ระบุเหตุผลท่ีควรรักษาการ
แสดงนาฏศิลปไทยไดถูกตอง 
5 ประเด็นข้ึนไป 

ระบุเหตุผลท่ีควร
รักษาการแสดง
นาฏศิลปไทยไดถูกตอง 
3-4 ประเด็น 

ระบุเหตุผลท่ีควรรักษาการ
แสดงนาฏศิลปไทยได
ถูกตอง 1-2 ประเด็น 

5. การระบุเหตุผลในการสืบ
ทอดนาฏศิลปไทย 

ระบุเหตุผลในการสืบทอด
นาฏศิลปไทยไดถูกตอง        
5 ประเด็นข้ึนไป 

ระบุเหตุผลในการสืบ
ทอดนาฏศิลปไทยได

ระบุเหตุผลในการสืบทอด
นาฏศิลปไทยไดถูกตอง        
1-2 ประเด็น 
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ถูกตอง       3-4 
ประเด็น 

6. การเปรียบเทียบการ
แสดงนาฏศิลปท่ีมาจาก
ตางวัฒนธรรม 

เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลปท่ีมาจากตาง
วัฒนธรรม        ไดถูกตอง
โดยใชหลักการสังเกต  4 
ประเด็น ดังน้ี 
1) ทารำ 
2) ดนตรีประกอบ 
3) เน้ือรองประกอบ 
4) การแตงกาย 

เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลปท่ีมาจากตาง
วัฒนธรรม         ได
ถูกตองโดยใชหลักการ
สังเกต 2-3 ประเด็น 

เปรียบเทียบการแสดง
นาฏศิลปท่ีมาจากตาง
วัฒนธรรม          ได
ถูกตองโดยใชหลักการ
สังเกต 1 ประเด็น 

 
    8.2 เกณฑการตัดสิน  

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : ท่ีมาของนาฏศิลปท่ัวไปและนาฏศิลปไทย                                             เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคคูคิด                                      
แผนฯ ท่ี 2 : ท่ีมาของชุดการแสดง                                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                             
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   สืบเสาะหาความรู                           
 แผนฯ ท่ี 3 : การไหวครู                                                                               เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ          
แผนฯ ท่ี 4 :  คุณคาของนาฏศิลปไทย                                                              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิด                                
แผนฯ ท่ี 5 :  การสืบทอดนาฏศิลป                                                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการสรางความตระหนัก       
แผนฯ ท่ี 6 : หลักการชมการแสดงนาฏศิลป                                                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                       
                  (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.4 
     2) บัตรภาพ 
     3)  ใบงานท่ี 12.1 เร่ือง ท่ีมาของนาฏศิลปไทย 
     4) ใบงานท่ี 12.2 เร่ือง ท่ีมาของชุดการแสดง 
     5) ใบงานท่ี 12.3 เร่ือง การไหวครู 
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     6)   ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง วิธีการอนุรักษดนตรีไทย 
     7) ใบงานท่ี 13.1 เร่ือง การสืบทอดนาฏศิลป  
     8) ใบงานท่ี 13.2 เร่ือง การเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป 
     9)   หองสมุด 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ15101 ชื่อรายวิชาศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5    จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองทัศนศิลปนารู รหัสวิชา ศ15101 

ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เวลา  4  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.5/1 บรรยายเก่ียวกับจังหวะ ตำแหนงของส่ิงตาง  ๆท่ีปรากฏในส่ิงแวดลอมและงาน
ทัศนศิลป 

 
3.สาระสำคัญ 
 การจัดจังหวะและตำแหนงของส่ิงตาง  ๆในส่ิงแวดลอมและในงานทัศนศิลปมีหลายประเภท แตละ
ประเภทมีลักษณะการจัดท่ีแตกตางกันออกไป 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 จังหวะ ตำแหนงของส่ิงตาง  ๆในส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 งานศิลปะวัดรองหลอด อำเภอพาน เชียงราย 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

ภาพวาดการจัดวางจังหวะ และตำแหนงของวัตถุในภาพ 1 ภาพ 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
การจัดวาง การใช รูปทรง 
รูปราง พ้ืนท่ีวาง และการ
วางสวนประกอบของภาพ 
 

   ภาพวาดมีการจัดวางจังหวะ 
และตำแหนงของภาพเหมาะสม 
สวยงาม สรางสรรคช้ินงาน
ภาพวาดใหมีเอกลักษณท่ีโดดเดน 

   ภาพวาดมีการจัด
วางจังหวะ และ
ตำแหนงของภาพ
เหมาะสม 

มีภาพวาดท่ีวาดสง 1 
ภาพ 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ือภาพ   ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายการจัดวางจังหวะและ
ตำแหนงของวัตถุสอดคลองกับ
อารมณท่ีตองการส่ือจากภาพ 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายสวนประกอบ
ภาพถูกตอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : การจัดองคประกอบศิลปของส่ิงแวดลอม    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการตอเร่ืองราว / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  4  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
17) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.5 
18) บริเวณโรงเรียน 
19) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
20) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
21) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
22) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
23) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
24) YouTube 
25) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองงานทัศนศิลปกับวิธีคิดสรางสรรค         รหัสวิชา ศ15101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.5/2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ และ
วิธีการท่ีตางกัน 

 ป.5/7 บรรยายประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปท่ีมีผลตอชีวิตของคนในสังคม 
 
3.สาระสำคัญ 

งานทัศนศิลปมีวิธีการสรางสรรคผลงาน ประโยชนและคุณคาท่ีแตกตางกันไปตามประเภทของงาน 
เราจึงตองศึกษาทำความเขาใจความแตกตางเหลาน้ี เพ่ือใหสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม สวยงาม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป 
  2) ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
  1) งานจิตรกรรม 
  2) งานปน 
  3) งานภาพพิมพ 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

ผลงานทัศนศิลปตามความชอบและสนใจในการศึกษางานทัศนศิลป 1 ช้ืน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
การจัดวาง การใช รูปทรง 
รูปราง พ้ืนท่ีวาง และการ
วางสวนประกอบของงาน
ศิลปตนเอง 
 
 

รูปทรง รูปราง และ
พ้ืนท่ีวางท่ีปรากฏในงาน
ศิลปตนเองมีความ
สอดคลอง สัมพันธ และ
เหมาะสมกับงานศิลป
ตนเอง 

มีการใชรูปราง รูปทรง 
มีพ้ืนท่ีวางปรากฏเปน
สวนประกอบของงาน
ศิลปตนเองอยาง
ครบถวน 

มีการใชรูปราง รูปทรง มีพ้ืนท่ี
วางปรากฏเปนสวนประกอบ
ของงานศิลปตนเองอยางนอย 
อยางใดอยางหน่ึงในงานศิลป
ตนเอง 

การเลือกใชสี วิธีการ 
อุปกรณ ระบายภาพ 
 

อธิบายอารมณของงาน
ศิลปตนเองสอดคลอง
กับสี อุปกรณ วิธีท่ี
เลือกใชสอดคลอง
สัมพันธกัน 

เลือกใชสี อุปกรณ
กระบวนการ วิธีท่ี
สอดคลองกับอารมณ
ของงานศิลปตนเอง 

มีการเลือกใชสีระบายงาน
ศิลปตนเอง หรือใชอุปกรณ
เพ่ือตกแตงงานตนเอง 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ืองานศิลปตนเอง 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายการเลือกใชสี 
อุปกรณ วิธีสอดคลอง
กับอารมณท่ีตองการส่ือ
จากงานศิลปตนเอง 
บอกคุณคาของงานศิลป
ท่ีตนเองลงมือปฏิบัติ 

ระบุช่ืองานศิลปตนเอง 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายสวนประกอบ
ภาพถูกตอง 

ระบุช่ืองานศิลปตนเอง 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
แผนฯ ท่ี 1 : งานจิตรกรรม        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : งานประติมากรรม      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต ตัวอยาง / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 3 : งานภาพพิมพ        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : ความแตกตางระหวางงานศิลปแตละประเภท   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 5 : ประโยชนและคุณคางานทัศนศิลป     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                       
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.5 
2) เอกสารประกอบการสอน 
3) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการวาดภาพ ไดแก ดินสอ ยางลบ สีชนิดตาง  ๆและกระดาษวาดเขียน 
4) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานปน ไดแก ดินน้ำมัน ไมบรรทัด ชอน สอม ขวดทรงกระบอก และ

กระดานรองปน 
5) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานภาพพิมพ ไดแก วัสดุจากธรรมชาติ (ใบไม มะเฟอง ดอกไม เปลือกถ่ัว) 

วัสดุสังเคราะห (ฝาขวดน้ำอัดลม เชือก คลิปหนีบกระดาษ) สีน้ำหรือสีโปสเตอร จานสี พูกัน และ
กระดาษวาดเขียน) 

6) บัตรภาพ 
7) หองสมุด 
8) บริเวณโรงเรียน 
9) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
10) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
11) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
12) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
13) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
14) YouTube 
15) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองแสงเงากับการวาดภาพ     รหัสวิชา ศ15101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1 ป.5/3 วาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี 
 
3.สาระสำคัญ 

การวาดภาพใหมีความสวยงาม สมจริงน้ัน ผูวาดภาพจะตองเขาใจองคประกอบ และใชเทคนิคของแสง
เงา เทคนิคของน้ำหนักสี และเทคนิคของวรรณะสี โดยปฏิบัติตามวิธีการอยางถูกตอง 

 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

แสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 
3. มุงม่ันในการทำงาน 
 

7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
ภาพวาดในการใชแสงสี และน้ำหนักในการสรางสรรคผลงานภาพวาด 
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8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
ภาพ และแสงเงาของภาพ 
 
 

   มีภาพวาด ใหน้ำหนัก
แสงเงาไดสอดคลองกับ
ตำแหนงทิศทางแสง 
และเงา 
   ใหน้ำหนักแสงเงา 
สอดคลองกับมิติแสง
ของวัตถุ 

   มีภาพวาด ใหน้ำหนัก
แสงเงาไดสอดคลองกับ
ตำแหนงทิศทางแสง 
และเงา 

   มีภาพวาด และใหแสงเงา 

การเลือกใชสี วิธีการ 
อุปกรณ ระบายภาพใหเกิด
แสงเงา น้ำหนัก 

   เลือกใชสีออน / สี
เขม ในการใหน้ำหนัก
แสงเงาถูกตอง และไล
ระดับสีไดอยาง
เหมาะสม สมจริง สราง
มิติของภาพ 

   เลือกใชสีออน / สี
เขม ในการใหน้ำหนัก
แสงเงาถูกตอง 

   ใชสี หรือระบายใหเกิดแสง
เงา 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ืองานศิลปตนเอง 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายการใชสีหรือให
น้ำหนักสี แสง และเงา
ไดถูกตอง 

ระบุช่ืองานศิลปตนเอง 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายสวนประกอบ
ภาพถูกตอง 

ระบุช่ืองานศิลปตนเอง 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : การวาดภาพท่ีเกิดจากแสงเงา     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : การวาดภาพโดยวิธีการใชน้ำหนักของสี    เวลา  2  ช่ัวโมง                            
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบสาธิต ปฏิบัติ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : รูจักวรรณะสี        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ ปฏิบัติ / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : การวาดภาพโดยใชวรรณะสี     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / บันได 3 ด   
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.5 
2) หองสมุด 
3) วัสดุท่ีใชในการประกอบกิจกรรม ไดแก ผลแอปเปล ไฟฉาย และโตะ 
4) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการวาดภาพระบายสี ไดแก ดินสอ สีชนิดตาง  ๆยางลบ พูกัน จานสี และ

กระดาษวาดเขียน 
5) บริเวณโรงเรียน 
6) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
7) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
8) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
9) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
10) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
11) YouTube 
12) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองงานปนแสนสนุก    รหัสวิชา ศ15101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ป.5/4 สรางสรรคงานปนจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว โดยเนนการถายทอดจาก

จินตนาการ 
 
3.สาระสำคัญ 

การสรางสรรคผลงานปน ผูปนจะตองรูจักวัสดุอุปการณท่ีใชในงานปน วิธีการใชงานและวิธีการดูแล
รักษา และปฏิบัติตามหลักการปน นอกจากน้ียังตองรูจักสังเกตส่ิงตาง  ๆท่ีอยูรอบตัว และมีความคิดสรางสรรค 
เพ่ือใหผลงานมีความสวยงาม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

การสรางงานปนเพ่ือถายทอดจินตนาการดวยการใชดินน้ำมันหรือดินเหนียว 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 วัสดุท่ีใชในงานปน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
ผลงานปนจากดินน้ำมันหรือดินเหนียว 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
สรางสรรค จินตนาการ งานปนสวยงาม ส่ือสาร

เร่ืองราว หรือแสดงออก
จินตนาการไดสอดคลองกับ
การอธิบาย 

งานปนมีความสวยงาม มีงานปน 

การเลือกใชวัสดุ ใชวัสดุ อุปกรณไดเหมาะสม
กับงานปนท่ีจัดทำ ใชสี
เหมาะสมแสดงออกไดสวยงาม
ชัดเจน 

ใชวัสดุและอุปกรณได
เหมาะสมกับงานปน 

ใชวัสดุในการปน 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ืองาน 
ระบุช่ือเจาของผลงาน 
อธิบายงานปน และส่ือ
ความหมายช้ินงานได
สอดคลอง 

ระบุช่ืองาน 
ระบุช่ือเจาของผลงาน 
มีการอธิบายงานปน
ตนเอง 

ระบุช่ืองาน 
ระบุช่ือเจาของผลงาน 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุท่ีใชในงานปน      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : การปนรูปปนส่ิงมีชีวิต      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การปนรูปปนประกอบนิทาน     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : การปนรูปปนวิถีชีวิตในชุมชน     เวลา  1  ช่ัวโมง                              
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต  / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 5 : สนุกกับงานปน       เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                     
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.5 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) วัสดุท่ีใชในงานปน ไดแก ดินเหนียว ดินน้ำมัน กระดาษผสมกาว แปงสาลี และกระดานรองปน 
6) ตัวอยางงานปน 
7) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
8) รางกายตนเอง 
9) พืช วัสดุธรรมชาติใกลตัว 
10) วัสดุสังเคราะห วัสดุเหลือใช 
11) YouTube 
12) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองการพิมพกับการจัดภาพ    รหัสวิชา ศ15101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1 ป.5/5 สรางสรรคงานภาพพิมพ โดยเนนการจัดวางตำแหนงของส่ิงตาง  ๆในภาพ 
   ป.5/6 ระบุปญหาในการจัดองคประกอบศิลปและการส่ือความหมายในงานทัศนศิลปของ

ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน 
 
3.สาระสำคัญ 

การสรางสรรคงานภาพพิมพน้ัน จะตองเนนการจัดวางตำแหนงของส่ิงตาง  ๆในภาพ รูปญหาในการจัด
องคประกอบศิลปและส่ือความหมายในงานทัศนศิลปของตน และสามารถบอกวิธีการปรับปรุงงานใหดีข้ึน 

 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) การจัดภาพในงานภาพพิมพ 
  2) การจัดองคประกอบศิลปและการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 วัสดุท่ีใชในการพิมพภาพ 
 

5.สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 

3. ความสามารถในการแกปญหา  
 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
ภาพพิมพ 1 ช้ิน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
สรางสรรค จินตนาการ ภาพพิมพสวยงาม ส่ือสาร

เร่ืองราว หรือแสดงออก
จินตนาการไดสอดคลอง
กับการอธิบาย 

ภาพพิมพมีความ
สวยงาม 

มีภาพพิมพ 

การเลือกใชวัสดุ ใชวัสดุไดเหมาะสมกับ 
ภาพพิมพท่ีจัดทำ ใชสี
เหมาะสมแสดงออกได
สวยงามชัดเจน 

ใชวัสดุไดเหมาะสมกับ
ภาพพิมพและสีท่ีเลือกใช 

ใชวัสดุในการพิมพภาพ 

การเขียนคำอธิบายภาพ 
 
 
 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
อธิบายภาพ และส่ือ
ความหมายภาพได
สอดคลอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 
มีการอธิบายภาพตนเอง 

ระบุช่ือภาพ 
ระบุช่ือผูวาด 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : วัสดุท่ีใชในการพิมพภาพ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : การพิมพภาพจากวัสดุธรรมชาติ     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การพิมพภาพจากวัสดุสังเคราะห     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : การพิมพภาพ กับการจัดภาพ     เวลา  1  ช่ัวโมง                              
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด   
แผนฯ ท่ี 5 : สนุกกับงานพิมพ       เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            



263 
 

 

10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.5 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) วีดิทัศนสาธิตการพิมพภาพจากวัสดุสังเคราะห 
6) วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการพิมพภาพ ไดแก วัสดุธรรมชาติ (มะเฟอง) วัสดุสังเคราะห สีโปสเตอร 

พูกัน จานสี และกระดาษวาดเขียน 
7) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
8) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
9) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
10) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
11) YouTube 
12) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ืองงานศิลปะรอบๆตัวเรา     รหัสวิชา ศ15101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.2  ป.5/1 ระบุและบรรยายเก่ียวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือ

นิทรรศการศิลปะ 
 
3.สาระสำคัญ 

งานทัศนศิลปแตละประเภทมีลักษณะรูปแบบงานแตกตางกัน ซ่ึงในชุมชนแตละแหงลวนมีผลงาน
ทัศนศิลปท่ีมีคุณคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 

 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 บานครูศิลป  วัดรองหลอด 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต สำรวจ 
  2) ทักษะการเขียน การระบุ 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
แบบสำรวจแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะในทองถ่ินของฉัน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การบอกขอมูลท่ัวไปของ
แหลงเรียนรู หรือ
นิทรรศการศิลปะ 

บอกขอมูลท่ัวไปของ
แหลงเรียนรูหรือ
นิทรรศการศิลปะได
ถูกตอง ละเอียด ชัดเจน 

บอกขอมูลท่ัวไปของ
แหลงเรียนรูหรือ
นิทรรศการศิลปะได
ถูกตอง ชัดเจน เปนสวน
ใหญ 

บอกขอมูลท่ัวไปของแหลง
เรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ  
ไดถูกตองเพียงสวนนอย และ 
ไมชัดเจน 

2. การระบุลักษณะรูปแบบ
ของงานทัศนศิลป 

ระบุลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลปในแหลง
เรียนรูหรือนิทรรศการได
ถูกตอง ละเอียดครบถวน 

ระบุลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลปในแหลง
เรียนรูหรือนิทรรศการได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

ระบุลักษณะรูปแบบของงาน
ทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือ
นิทรรศการไดถูกตอง                
เพียงสวนนอย 

3. การบรรยายลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป 

บรรยายลักษณะรูปแบบ
ของงานทัศนศิลปใน
แหลงเรียนรูหรือ
นิทรรศการไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน 

บรรยายลักษณะรูปแบบ
ของงานทัศนศิลปใน
แหลงเรียนรูหรือ
นิทรรศการไดถูกตอง
ชัดเจนเปนสวนใหญ 

บรรยายลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลปในแหลงเรียนรู
หรือนิทรรศการไดถูกตอง
เพียงสวนนอย และไมชัดเจน 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : ลักษณะรูปแบบงานศิลป      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : แหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การสังเกตและบรรยายงานทัศนศิลป    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด/บันได 3 ด  
          (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                      

 
 



266 
 

 

10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.5 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
6) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
7) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
8) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
9) YouTube 
10) Google 
11) บานครูศิลป 
12) วัดรองหลอด 
13) ศูนยศิลปะอำเภอพาน 
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หนวยการเรียนรูที่ 7 เร่ืองงานศิลปภูมิปญญาแหงชุมชน รหัสวิชา ศ15101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เวลา  7  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.2 ป.5/2 อภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
 
3.สาระสำคัญ 
 งานทัศนศิลปแตละประเภทมีลักษณะรูปแบบงานแตกตางกัน เราจึงควรศึกษาความรูเก่ียวกับงาน
ทัศนศิลปแตละประเภทจากแหลงเรียนรูและนิทรรศการศิลปะ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 งานทัศนศิลปท่ีสะทอนวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 วัดในเขตอำเภอพาน ศาสนสถานในเขตอำเภอพาน  ชุมชน ทองถ่ิน 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
 5. รักความเปนไทย 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 การนำเสนอผลการอภิปราย เร่ือง งานศิลปภูมิปญญาแหงชุมชน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การอภิปรายลักษณะ
ของงานศิลปะพ้ืนบานใน
ทองถ่ิน 

อภิปรายลักษณะของงาน
ศิลปะพ้ืนบานในทองถ่ิน
ของตนเอง ไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน  และมี
ภาพประกอบ  

อภิปรายลักษณะของงาน
ศิลปะพ้ืนบานในทองถ่ิน
ของตนเอง ไดถูกตองเปน
สวนใหญ และมี
ภาพประกอบ 

อภิปรายลักษณะของงาน
ศิลปะพ้ืนบานในทองถ่ินของ
ตนเอง ไดถูกตองเพียงสวน
นอยและไมมีภาพประกอบ 

2. การอภิปรายเก่ียวกับ
งานศิลปะ  ท่ีสะทอน
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 

อภิปรายเก่ียวกับงาน
ศิลปะท่ีสะทอนวัฒนธรรม
และภูมิปญญาในทองถ่ิน
ไดถูกตอง ละเอียด ชัดเจน 

อภิปรายเก่ียวกับงาน
ศิลปะท่ีสะทอนวัฒนธรรม
และภูมิปญญาในทองถ่ิน
ไดถูกตอง ชัดเจนเปนสวน
ใหญ 

อภิปรายเก่ียวกับงานศิลปะ 
ท่ีสะทอนวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาในทองถ่ินได
ถูกตอง เพียงสวนนอย และ
ไมชัดเจน 

3. การอภิปรายคุณคาและ
ความสำคัญของงาน
ศิลปะ 

อภิปรายคุณคาและ
ความสำคัญของงานศิลปะ
ไดถูกตองเหมาะสม 3 
ประเด็นข้ึนไป  

อภิปรายคุณคาและ
ความสำคัญของงานศิลปะ
ไดถูกตองเหมาะสม 2 
ประเด็น 

อภิปรายคุณคาและ
ความสำคัญของงานศิลปะได
ถูกตอง เหมาะสม 1 
ประเด็น  

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : งานศิลปะไทย       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : ศิลปะพ้ืนบานภาคเหนือ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบกลุมสัมพันธ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : ศิลปะพ้ืนบานอีสาน      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการความรูความเขาใจ / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : ศิลปะพ้ืนบานภาคกลาง      เวลา  1  ช่ัวโมง                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู / บันได 3 ด  
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แผนฯ ท่ี 5 : ศิลปะพ้ืนบานภาคใต      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 6 : ศิลปะพ้ืนบานในทองถ่ินของฉัน     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุม / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.5 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
6) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
7) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
8) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
9) YouTube 
10) Google 
11) บานครูศิลป 
12) วัดรองหลอด 
13) ศูนยศิลปะอำเภอพาน 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ15102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 กิจกรรมดนตรี  รหัสวิชา ศ15102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เวลา  20  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                   มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ
คุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 2.1 ป.5/1 ระบุองคประกอบดนตรีในเพลงท่ีใชในการส่ืออารมณ 
                    ป.5/2 จำแนกลักษณะของเสียงขับรองและเคร่ืองดนตรีท่ีอยูในวงดนตรีประเภทตางๆ 
                     ป.5/3 อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง  
                     ป.5/4 ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง 
                     ป.5/5 รองเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย 
  ป.5/6 ดนสดงาย  ๆโดยใชประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
  ป.5/7 ใชดนตรีรวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ 
 
3.สาระสำคัญ 
          1)  องคประกอบทางดนตรีเปนสวนสำคัญในการถายทอดอารมณ ความรูสึก และความหมายของบท
เพลงใหผูฟงสามารถรับรูได ทำใหบทเพลงมีความไพเราะและนาฟง 
          2)   เสียงขับรองของคนจะมีความแตกตางกันไปตามเพศ วัย และความสามารถเฉพาะบุคคล และ
เสียงของ วงดนตรีแตละประเภทมีความแตกตางกันตามลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีที่นำมาใชประกอบ เม่ือ
เสียงท้ังสองมาประกอบกันเปนวงดนตรี จะทำใหบทเพลงมีความไพเราะท่ีแตกตางกัน 
          3) การอานและเขียนตัวโนตเพลงไทยและเพลงสากลใหถูกตอง เปนทักษะพ้ืนฐานสำคัญในการฝกขับ
รอง และบรรเลงเคร่ืองดนตรี 
          4) การขับรองเพลงไทย เพลงสากล เพลงไทยสากล การรองประสานเสียง หรือการดนสด ตองมี
หลักการปฏิบัติท่ีถูกตองและเหมาะสม จึงจะมีความไพเราะนาฟง 
          5)  การใชเครื่องดนตรีในกิจกรรมทางดนตรีตางๆ ควรเลือกใชใหเหมาะสม รวมทั้งใชวิธีการในการ
บรรเลงจังหวะและทำนองท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดความไพเราะ 
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4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) การส่ืออารมณของบทเพลงดวยองคประกอบดนตรี 
      - จังหวะกับอารมณของบทเพลง 
      - ทำนองกับอารมณของบทเพลง 
            2) ลักษณะของเสียงนักรองกลุมตางๆ 
  3) ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทตางๆ 
           4) เคร่ืองหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
        - บันไดเสียง 5 เสียง Pentatonic scale 
        - โนตเพลงในบันไดเสียง 5 เสียง Pentatonic scale 
           5) การรองเพลงไทยในอัตราจังหวะสองช้ัน 
 6) การรองเพลงสากลหรือไทยสากล 
 7) การรองเพลงประสานเสียงแบบ Canon Round 
 8) การสรางสรรคประโยคเพลงถาม-ตอบ 
          9) การบรรเลงเคร่ืองประกอบจังหวะ 
 10) การบรรเลงทำนองดวยเคร่ืองดนตรี 
 11) การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป 
 12) การสรางสรรคเสียงประกอบการเลาเร่ือง 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
    5.2  ความสามารถในการคิด 

          -  ทักษะการระบุ 

          - ทักษะการจำแนกประเภท 
          -  ทักษะการเช่ือมโยง 

          - ทักษะการนำความรูไปใช 

          - ทักษะการจำแนกประเภท 
       5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) รายงานผลการวิเคราะหเพลงไทยหรือเพลงไทยสากลท่ีฉันช่ืนชอบ 
          2) รายงานผลการวิเคราะหลักษณะของเสียงในวงดนตรีไทย และวงดนตรีสากล 
          3) การอานและเขียนโนตเพลงไทยและสากล 5 ระดับเสียง 
          4) การขับรองเพลงในรูปแบบประสานเสียง 
          5) การดนสด โดยใชประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ 
          6) การแสดงละครประกอบเสียงดนตรี 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การระบุ
องคประกอบทางดนตรีใน
บทเพลงท่ีเลือกฟง 

ระบุองคประกอบทางดนตรี   
ในบทเพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน               
ทุกองคประกอบ 

ระบุองคประกอบทาง
ดนตรี   ในบทเพลงท่ี
เลือกฟงไดถูกตองเปน
สวนใหญ 

ระบุองคประกอบทางดนตรี      
ในบทเพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตองเปนบางสวน 

2. การบรรยายการส่ือ
อารมณของบทเพลงท่ี
เลือกฟง 

บรรยายการส่ืออารมณของ 
บทเพลงท่ีเลือกฟงไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน และ
ครอบคลุมทุกประเด็น ดังน้ี 

1) จังหวะกับอารมณของ
เพลง 

2) ทำนองกับอารมณของ
เพลง 

บรรยายการส่ืออารมณ
ของ   บทเพลงท่ีเลือก
ฟงไดถูกตองและ
ครอบคลุมทุกประเด็น         
แตไมละเอียด ไม
ชัดเจน 

บรรยายการส่ืออารมณของ      
บทเพลงท่ีเลือกฟงไดถูกตอง 
แตไมครอบคลุมทุกประเด็น 
และไมละเอียด ไมชัดเจน 

3.  การอธิบายลักษณะ
ของเสียงขับรองของเพลง
ท่ีเลือกฟง 

อธิบายลักษณะของเสียงขับ
รองของเพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตองละเอียด ชัดเจน 

อธิบายลักษณะของเสียง
ขับรองของเพลงท่ีเลือก
ฟงไดถูกตองเปนสวน
ใหญ 

อธิบายลักษณะของเสียงขับ
รองของเพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตองเปนบางสวน 

4. การอธิบายลักษณะของ
เสียงวงดนตรีไทยของ
เพลง         ท่ีเลือกฟง 

อธิบายลักษณะของเสียงวง
ดนตรีไทยของเพลงท่ีเลือกฟง
ไดถูกตอง ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายลักษณะของเสีย
งวงดนตรีไทยของเพลง
ท่ีเลือกฟงไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

อธิบายลักษณะของเสียงวง
ดนตรีไทยของเพลงท่ีเลือก
ฟงไดถูกตองเปนบางสวน 

5. การอธิบายลักษณะของ
เสียงวงดนตรีสากลของ
เพลง         ท่ีเลือกฟง 

อธิบายลักษณะของเสียงวง
ดนตรีสากลของเพลงท่ีเลือก
ฟงไดถูกตอง ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายลักษณะของเสีย
งวงดนตรีสากลของ
เพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

อธิบายลักษณะของเสียงวง
ดนตรีสากลของเพลงท่ีเลือก
ฟงไดถูกตองเปนบางสวน 
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6.  การอานโนต        
เพลงไทย 

อานโนตเพลงไทยไดถูกตอง 
ชัดเจน ครบทุกตัว 

อานโนตเพลงไทยได
ถูกตอง เปนสวนใหญ 

อานโนตเพลงไทยไดถูกตอง 
เปนสวนนอย 

7. การเขียนโนต         
เพลงไทย 

เขียนโนตเพลงไทยไดถูกตอง
ครบทุกตัว 

เขียนโนตเพลงไทยได
ถูกตอง ครบทุกตัว แต
มีจุดบกพรองบาง
เล็กนอย 

เขียนโนตเพลงไทยได           
แตไมครบทุกตัว 

8. การอานโนตเพลงสากล 5 
ระดับเสียง 

อานโนตเพลงสากลไดถูกตอง 
ชัดเจน ท้ัง 5 ระดับเสียง 

อานโนตเพลงสากลได
ถูกตองท้ัง 5 ระดับ
เสียง แตมีจุดบกพรอง
บางเล็กนอย 

อานโนตเพลงสากลได
ถูกตอง ท้ัง 5 ระดับเสียง 
แตมีจุดบกพรองเปนสวน
ใหญ 

9. การเขียนโนตเพลงสากล 
5 ระดับเสียง 

เขียนโนตเพลงสากลไดถูกตอง 
ครบท้ัง 5 ระดับเสียง 

เขียนโนตเพลงสากลได
ถูกตอง ครบท้ัง 5 
ระดับเสียง แตมี
จุดบกพรองบางเล็กนอย 

เขียนโนตเพลงสากลได แต
ไมครบท้ัง 5 ระดับเสียง 

10.  การขับรองเพลง ขับรองเพลงไดถูกตองตาม  

เน้ือรองและจังหวะของเพลง 
และแสดงทาทางการรอง

เพลงไดถูกตองตามหลักการ

ขับรองเพลง 

ขับรองเพลงไดคอนขาง

ถูกตองตามเน้ือรองและ
จังหวะของเพลง และ

แสดงทาทางการ  รอง

เพลงไดถูกตองตาม
หลักการขับรองเพลง 

ขับรองเพลงไดคอนขาง

ถูกตองตามเน้ือรองและ
จังหวะของเพลง แตแสดง

ทาทางการ   รองเพลงไม

ถูกตองตามหลักการขับรอง
เพลง 

11. การขับรองเพลง

ประสานเสียง 

เสียงประสานมีความผสม

กลมกลืนกันตลอดท้ังเพลง 

เสียงประสานมีความ

ผสมกลมกลืนกันเปน

สวนใหญ 

เสียงประสานมีความผสม

กลมกลืนกันเปนสวนนอย 

12. ความรวมมือใน

การปฏิบัติกิจกรรม 

สมาชิกทุกคนใหความ

รวมมือในการขับรอง

ประสานเสียง 

สมาชิกสวนใหญให

ความรวมมือในการขับ

รองประสานเสียง 

สมาชิกสวนใหญไมให

ความรวมมือในการขับรอง

ประสานเสียง 

13.  การใชเคร่ืองดนตรี
บรรเลงจังหวะ

ประกอบการแสดงละคร 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงจังหวะ
ประกอบการแสดงละครได

สอดคลอง ตลอดท้ังเร่ือง 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง
จังหวะประกอบการ

แสดงละครไดสอดคลอง 

ตลอดท้ังเร่ือง แตมี
จุดบกพรองบางเล็กนอย 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง
จังหวะประกอบการแสดง

ละครไดสอดคลอง แตมี

จุดบกพรอง เปนสวนใหญ 

14. การใชเคร่ืองดนตรี

บรรเลงทำนอง
ประกอบการแสดงละคร 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงทำนอง

ประกอบการแสดงละครได
สอดคลอง ตลอดท้ังเร่ือง 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง

ทำนองประกอบการ
แสดงละครไดสอดคลอง 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง

ทำนองประกอบการแสดง
ละครไดสอดคลอง แตมี

จุดบกพรอง เปนสวนใหญ 
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ตลอดท้ังเร่ือง แตมี

จุดบกพรองบางเล็กนอย 

15. การใชเสียงดนตรี
ประกอบการแสดงละคร 

ใชเสียงดนตรีประกอบการ
แสดงละครไดเหมาะสม 

ใชเสียงดนตรี
ประกอบการแสดง

ละครไดคอนขาง

เหมาะสม 

ใชเสียงดนตรีประกอบการ
แสดงละครไมเหมาะสม 

16. การใชเสียงพากย

ตัวละคร 

ใชน้ำเสียงสอดคลองกับ

บุคลิกและอารมณของตัว

ละคร      เสียงดัง ชัดเจน 
ถูกตอง      ตามอักขรวิธี 

ใชน้ำเสียงคอนขาง

สอดคลองกับบุคลิก

และอารมณของ        
ตัวละครเสียงดัง 

ชัดเจน ถูกตองเปนบาง

ชวง 

ใชน้ำเสียงใมสอดคลองกับ

บุคลิกและอารมณของตัว

ละคร      เสียงดัง แตไม
ถูกตองตามอักขรวิธี 

 
    8.2 เกณฑการตัดสิน  

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : องคประกอบทางดนตรี  การส่ืออารมณของบทเพลง                                เวลา 1  ช่ัวโมง                       
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: กระบวนการกลุมสัมพันธ คูคิดส่ีสหาย       
แผนฯ ท่ี 2 : ลักษณะเสียงขับรองของคน                                                             เวลา 1  ช่ัวโมง                                                      
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                          
 แผนฯ ท่ี 3 : ลักษณะเสียงขับรองในวงดนตรี                                                       เวลา 1  ช่ัวโมง                         
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุมสัมพันธ                       
แผนฯ ท่ี 4 :  ลักษณะของเสียงวงดนตรีไทย   วงดนตรีสากล                                   เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู เทคนิคการตอเร่ืองราว 
แผนฯ ท่ี 5 :  ตัวโนต การอานและเขียนโนตเพลงไทย                                           เวลา   1  ช่ัวโมง                                                                                 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :คูคิดส่ีสหาย กระบวนการปฏิบัติ        
แผนฯ ท่ี 6 : สัญลักษณทางดนตรี บันไดเสียง                                                     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง การสาธิต      
แผนฯ ท่ี 7 : การขับรองเพลงไทย                                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              

        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:  การสาธิต                                   
แผนฯ ท่ี 8 : ลักษณะการขับรองเพลงประสานเสียง                                               เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              

     แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: สืบเสาะหาความรู                              
แผนฯ ท่ี 9 : รูปแบบการขับรองประสานเสียง (1) (2)                                              เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              

      แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต           
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 แผนฯ ท่ี 10 : การขับรองแบบดนสด (1)                                                            เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
       แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                           

แผนฯ ท่ี 11 :  การขับรองแบบดนสด (2)                                                           เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ     

แผนฯ ท่ี 12 :  เคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ                                                         เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                         

แผนฯ ท่ี 13 : การตีฉ่ิง                                                                                  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                              
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                        

แผนฯ ท่ี 14 : การตีกลองใหญ                                                                          เวลา 1  ช่ัวโมง                                                            
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค:  การสาธิต                                    

แผนฯ ท่ี 15 : เคร่ืองดนตรีบรรเลงทำนอง                                                            เวลา 1  ช่ัวโมง                                 
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคกลุมสืบคน                               
แผนฯ ท่ี 16 : การเปาขลุยเพียงออ                                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการปฏิบัติ                           
 แผนฯ ท่ี 17 : การเปาริคอรเดอร                                                                      เวลา 1  ช่ัวโมง                                             
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                                           
แผนฯ ท่ี 18 :  การใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงนาฏศิลป                          เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคเลาเรื่องรอบวง                     
แผนฯ ท่ี 19 :  การสรางสรรคเสียงประกอบการเลาเร่ืองหรือแสดงละครเวลา                        1  ช่ัวโมง                                                                                 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                           
แผนฯ ท่ี 20 : การขับรองเพลงไทยสากล                                                              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                         
                 (รวมเวลา  20  ช่ัวโมง)                                             

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.5 
     2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู ดนตรี-นาฏศิลป ป.5 
     3) เพลงอ่ิมอุน และเพลงต่ืนเถิดชาวไทย 
     4) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง องคประกอบทางดนตรี ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง การส่ืออารมณของบทเพลง 
     5) วีซีดีการแขงขันรองเพลง  วีซีดีการแสดงของวงดนตรีสากล ซีดีเพลงลาวดวงเดือน และเพลงระยะทำ
ใจ 
     6)   บัตรภาพ  เอกสารประกอบการสอน 
     7) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ลักษณะเสียงขับรองของคน ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง ลักษณะเสียงขับรองในวงดนตรี
ใบงานท่ี 2.3 เร่ือง ลักษณะของเสียงวงดนตรีไทย ใบงานท่ี 2.4 เร่ือง ลักษณะของเสียงวงดนตรีสากล 
     8) ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง ตัวโนต ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง การอานและเขียนโนตเพลงไทย ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง 
โนตเพลงในบันไดเสียง 5 เสียง 
     9)   ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง การขับรองเพลงไทย ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง การขับรองเพลงไทยสากล ใบงานท่ี 4.3 
เร่ือง เพลงประเภทดนสด 
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   10)   วีซีดีการแสดงนาฏศิลป เคร่ืองดนตรีไทยและสากล สลาก  
   11) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง เคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง เคร่ืองดนตรีบรรเลงทำนอง 
    12) ใบงานท่ี 5.3 เร่ือง การใชเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป ใบงานท่ี 5.4 เร่ือง การเลานิทาน
ประกอบเสียงดนตรี 
    11)   หองสมุด 
    12) แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   - http://www.thaigoodview.com/node/33323 
   - http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ดนตรีไทย 
   - http://www.thaigoodview.com/node/34633 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 ดนตรีกับวัฒนธรรม รหัสวิชา ศ15102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เวลา  5  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                    มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
ของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 2.2 ป.5/1 อธิบายความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตางๆ 
                     ป.5/2 อธิบายคุณคาของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตางกัน 
 
3.สาระสำคัญ 
          1)  ดนตรีมีความสัมพันธกับประเพณีในวัฒนธรรมตางๆ โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการทำกิจกรรม
ตาง  ๆท่ีจัดข้ึนในงานประเพณี 
          2)   ดนตรีท่ีมาจากแหลงวัฒนธรรมตาง  ๆมีคุณคาในดานสังคมและประวัติศาสตร 
           
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) ดนตรีกับงานประเพณี 
    - บทเพลงในงานประเพณีในทองถ่ิน 
    - บทบาทของดนตรีในแตละประเพณี 
          2) คุณคาของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรม 
    - คุณคาทางสังคม 
    - คุณคาทางประวัติศาสตร 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด 
          -  ทักษะการสำรวจ 

          - ทักษะการเช่ือมโยง 

    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
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 3. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) รายงาน เร่ือง ประเพณีทองถ่ินกับบทบาทดนตรีพ้ืนเมือง 
          2) ปายนิเทศ เร่ือง คุณคางานดนตรี 
          
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายความสัมพันธ

ระหวางดนตรีกับงาน
ประเพณีทองถ่ิน

ภาคเหนือ 

อธิบายความสัมพันธระหวาง

ดนตรีกับงานประเพณีทองถ่ิน
ภาคเหนือไดถูกตอง ชัดเจน 

อธิบายความสัมพันธ

ระหวางดนตรีกับงาน
ประเพณีทองถ่ิน

ภาคเหนือไดถูกตอง                

เปนสวนใหญ 

อธิบายความสัมพันธ

ระหวางดนตรีกับงาน
ประเพณีทองถ่ินภาคเหนือ

ไดถูกตอง          เปนสวน

นอย 

2. การอธิบายความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับงาน

ประเพณีทองถ่ินภาค

อีสาน 

อธิบายความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับงานประเพณีทองถ่ิน

ภาคอีสานไดถูกตอง ชัดเจน 

อธิบายความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับงาน

ประเพณีทองถ่ินภาค

อีสานไดถูกตอง                
เปนสวนใหญ 

อธิบายความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับงาน

ประเพณีทองถ่ินภาคอีสาน

ไดถูกตอง           เปนสวน
นอย 

3. การอธิบายความสัมพันธ

ระหวางดนตรีกับงาน
ประเพณีทองถ่ินภาค

กลาง 

อธิบายความสัมพันธระหวาง

ดนตรีกับงานประเพณีทองถ่ิน
ภาคกลางไดถูกตอง ชัดเจน 

อธิบายความสัมพันธ

ระหวางดนตรีกับงาน
ประเพณีทองถ่ินภาค

กลางไดถูกตอง                

เปนสวนใหญ 

อธิบายความสัมพันธ

ระหวางดนตรีกับงาน
ประเพณีทองถ่ินภาคกลาง

ไดถูกตอง           เปนสวน

นอย 

4. การอธิบายความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับงาน

ประเพณีทองถ่ินภาคใต 

อธิบายความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับงานประเพณีทองถ่ิน

ภาคใตไดถูกตอง ชัดเจน 

อธิบายความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับงาน

ประเพณีทองถ่ินภาคใต

ไดถูกตองเปนสวนใหญ 

อธิบายความสัมพันธ
ระหวางดนตรีกับงาน

ประเพณีทองถ่ินภาคใตได

ถูกตองเปนสวนนอย 

5.  การอธิบายคุณคาทาง

สังคมของดนตรีใน

ทองถ่ินตางๆ 

อธิบายคุณคาทางสังคมของ

ดนตรีในทองถ่ินตาง  ๆได

ถูกตอง ครบท้ัง 4 ทองถ่ิน 

อธิบายคุณคาทางสังคม

ของดนตรีในทองถ่ิน

ตาง  ๆไดถูกตอง 3 
ทองถ่ิน 

อธิบายคุณคาทางสังคมของ

ดนตรีในทองถ่ินตาง  ๆได

ถูกตอง 2 ทองถ่ิน 
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6. การอธิบายคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของดนตรี
ในทองถ่ินตางๆ 

อธิบายคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของดนตรีใน
ทองถ่ินตาง  ๆไดถูกตอง ครบ

ท้ัง 4 ทองถ่ิน 

อธิบายคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของดนตรี
ในทองถ่ินตาง  ๆได

ถูกตอง 3 ทองถ่ิน 

อธิบายคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของดนตรีใน
ทองถ่ินตาง  ๆไดถูกตอง 2 

ทองถ่ิน 
 
    8.2 เกณฑการตัดสิน  

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : ประเพณีทองถ่ินกับบทบาทดนตรีพ้ืนเมือง (1)                                       เวลา 2  ช่ัวโมง                         
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: คูคิดส่ีสหาย                                     
แผนฯ ท่ี 2 : ประเพณีทองถ่ินกับบทบาทดนตรีพ้ืนเมือง (2)                                      เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการกลุมสัมพันธ                  
 แผนฯ ท่ี 3 : คุณคาของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรม ตาง  ๆ(1)                                   เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                  
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความตระหนัก              
แผนฯ ท่ี 4 :  คุณคาของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรม ตาง  ๆ(2)                                 เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ   
                  (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.5 
     2) บัตรภาพ 
     3) เพลงอ่ิมอุน และเพลงต่ืนเถิดชาวไทย 
     4) ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง งานประเพณีทองถ่ินภาคเหนือและภาคอีสาน 
     5) ใบงานท่ี 6.2 เร่ือง งานประเพณีทองถ่ินภาคกลางและภาคใต 
     6)   บัตรภาพ  เอกสารประกอบการสอน 
     7) วีซีดีการแสดงดนตรีไทย 
     8) ใบงานท่ี 7.1 เร่ือง คุณคาของงานดนตรีไทย 
     9)   หองสมุด 
   10)   แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 - http://www.aksorn.com/lib/p/art_02 (เร่ือง ดนตรีไทยกับวิถีชีวิตไทย) 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 นาฏศิลปนารู รหัสวิชา ศ15102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เวลา  16  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                    มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ
วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.1 ป.5/1 บรรยายองคประกอบนาฏศิลป 
                    ป.5/2 แสดงทาทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความคิดของตน 
  ป.5/3 แสดงนาฏศิลป โดยเนนการใชภาษาทาและนาฏยศพทในการส่ือความหมายและการ
แสดงออก 
                     ป.5/4 มีสวนรวมในกลุมกับการเขียนเคาโครงเร่ืองหรือบทละครส้ัน  ๆ
  ป.5/5 เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆ 
                     ป.5/6 บอกประโยชนท่ีไดรับจากการชมการแสดง 
 
3.สาระสำคัญ 
          1)  การแสดงนาฏศิลปไทย จะตองมีองคประกอบในการแสดง เพ่ือใหการแสดงออกมาสมบูรณแบบ
และสวยงาม 
          2)   การแสดงนาฏศิลป จำเปนตองใชภาษาทาและนาฏยศัพทในการแสดง เพ่ือสื่อความหมายของ
เพลงหรือเร่ืองราวท่ีแสดงออกมา 
         3) ละครที่ดีและมีคุณภาพตองมีองคประกอบที่ครบสมบูรณ และผูเขียนตองอาศัยทักษะตางๆ เพ่ือให
บทละครท่ีเขียนออกมาสมจริง และนาสนใจ 
         4) ผูชมที่ปฏิบัติตนตามหลักการชมการแสดง จะสามารถถายทอดความรูสึกและคุณคาของการแสดง
เพ่ือจะไดรับประโยชนจากการชมการแสดง 
           
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) องคประกอบของนาฏศิลป 
     - จังหวะ ทำนอง คำรอง 
     - ภาษาทา นาฏยศัพท 
              -  อุปกรณ           
          2) การประดิษฐทาทางประกอบเพลงหรือทาทางประกอบเร่ืองราว 
 3) การแสดงนาฏศิลป 
      - ระบำ  - ฟอน  -  รำวงมาตรฐาน 
          4) องคประกอบของละคร 
    -  การเลือกและเขียนเคาโครงเร่ือง 
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    - บทละครส้ัน  ๆ
          5) หลักการชมการแสดง 
 6) การถายทอดความรูสึกและคุณคาของการแสดง 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
    5.2  ความสามารถในการคิด 

          -  ทักษะการสรุปลงความเห็น 

          - ทักษะการทำใหกระจาง 
          - ทักษะการเปรียบเทียบ 

          - ทักษะการนำความรูไปใช 

          - ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) การวิเคราะหองคประกอบของการแสดงนาฏศิลปไทยในทองถ่ิน 
          2) การแสดงทาทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราว 
          3) การแสดงทาทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราว 
          4) การแสดงนาฏศิลปไทย 
          5) รายงานผลการเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลปไทยชุดตางๆ 
          6) การเขียนบทละครส้ัน 
          7) แผนผังความคิด แสดงหลักการชมการแสดงนาฏศิลปไทยและละครไทย 
          
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายจังหวะ

ทำนอง และเน้ือรองของ
การแสดง 

อธิบายจังหวะ ทำนอง และ   

เน้ือรองของการแสดงได

อธิบายจังหวะ ทำนอง 

และ   เน้ือรองของการ
แสดงไดถูกตอง เปน

อธิบายจังหวะ ทำนอง และ   

เน้ือรองของการแสดงได
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ถูกตอง ชัดเจน ท้ัง 3 

องคประกอบ 

สวนใหญ ครบท้ัง                    

3 องคประกอบ 

ถูกตอง ชัดเจนเพียง 2 

องคประกอบ 

2. การอธิบายภาษาทาหรือ
นาฏยศัพทท่ีใชในการ

แสดง 

อธิบายภาษาทาหรือนาฏย
ศัพทท่ีใชในการแสดงได

ถูกตอง ชัดเจน 

อธิบายภาษาทาหรือ
นาฏยศัพทท่ีใชในการ

แสดงไดถูกตอง  เปน

สวนใหญ 

อธิบายภาษาทาหรือนาฏย
ศัพทท่ีใชในการแสดงได

ถูกตอง     เปนสวนนอย 

3. การอธิบายอุปกรณท่ีใช

ในการแสดง 

อธิบายอุปกรณท่ีใชในการ

แสดงไดถูกตอง ชัดเจน ครบ

ทุกช้ิน 

อธิบายอุปกรณท่ีใชใน

การแสดงไดถูกตองเปน

สวนใหญ 

อธิบายอุปกรณท่ีใชในการ

แสดงไดถูกตองเปนสวน

นอย 

4.  การประดิษฐทาทาง
ประกอบเพลงหรือ

เร่ืองราว 

ประดิษฐทาทางประกอบ
เพลงหรือเร่ืองราวไดถูกตอง

สอดคลองกับความหมายของ

เน้ือเพลงท้ังเพลง 

ประดิษฐทาทาง
ประกอบเพลงหรือ

เร่ืองราวไดถูกตอง

สอดคลองกับ
ความหมายของเน้ือ

เพลงเปนสวนใหญ 

ประดิษฐทาทางประกอบ
เพลงหรือเร่ืองราวได

ถูกตองสอดคลองกับ

ความหมายของเน้ือเพลง
เปนสวนนอย 

5. การแสดงทาทางประกอบ
เพลงหรือเร่ืองราว 

แสดงทาทางประกอบเพลง
หรือ เร่ืองราวไดพรอมเพรียง 

สวยงาม มีความสอดคลองกับ

เน้ือเพลง จังหวะ และทำนอง
เพลง 

แสดงทาทางประกอบ
เพลงหรือเร่ืองราวได

พรอมเพรียง คอนขาง

สวยงาม และมีความ
สอดคลองกับเน้ือเพลง 

จังหวะ และทำนองเพลง 

แสดงทาทางประกอบเพลง
หรือเร่ืองราวไมคอยพรอม

เพรียง และไมสวยงาม แต

สอดคลอง กับเน้ือเพลง 
จังหวะ และทำนองเพลง 

6.  การเขียนบทละครส้ัน เขียนเคาโครงเร่ืองบทละคร

ส้ันไดถูกตอง ชัดเจน 
ครอบคลุมท้ัง 6 ประเด็น คือ 

1) ตัวละครในเร่ือง 

2) จุดเร่ิมตนของเร่ือง 
3) ขอคิดท่ีไดจากเร่ือง 

4) จุดจบของเร่ือง 

5) สถานการณสำคัญในเร่ือง 
6) ฉากในเร่ืองนาสนใจและมี

 ความคิดสรางสรรค 

เขียนเคาโครงเร่ืองบท

ละครส้ันไดถูกตอง 
ครอบคลุม               

4-5 ประเด็น 

เขียนเคาโครงเร่ืองบทละคร

ส้ันไดถูกตอง ครอบคลุมท้ัง           
1-3 ประเด็น 

7. ความรวมมือ           ใน
การทำงาน 

สมาชิกทุกคนในกลุมมีสวน
รวมในการเขียนบทละครส้ัน 

สมาชิกสวนใหญในกลุม
มีสวนรวมในการเขียน

บทละครส้ัน 

สมาชิกสวนใหญในกลุมไมมี
สวนรวมในการเขียนบท

ละครส้ัน 
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8.  การอธิบายประโยชน

ของการชมการแสดง 

อธิบายประโยชนของการชม

การแสดงไดถูกตอง ชัดเจน     
5 ขอข้ึนไป 

อธิบายประโยชนของ

การชมการแสดงได
ถูกตอง ชัดเจน     3-4 

ขอ 

อธิบายประโยชนของการ

ชมการแสดงไดถูกตอง 
ชัดเจน     1-2 ขอ 

9. การอธิบายการถายทอด

อารมณความรูสึกของ
การแสดง 

อธิบายการถายทอดอารมณ

ความรูสึกของการแสดงได
ถูกตอง ชัดเจน 5 ขอข้ึนไป 

อธิบายการถายทอด

อารมณความรูสึกของ
การแสดงไดถูกตอง 

ชัดเจน 3-4 ขอ 

อธิบายการถายทอด

อารมณความรูสึกของการ
แสดงไดถูกตอง ชัดเจน 1-

2 ขอ 

10. การอธิบาย
หลักการและมารยาทใน

การ   ชมการแสดง 

อธิบายหลักการและมารยาท
ท่ีควรทำและ ไมควรทำใน

การชมการแสดง ไดถูกตอง 

ชัดเจน 5 ขอข้ึนไป 

อธิบายหลักการและ
มารยาทท่ีควรทำและ  

ไมควรทำในการชมการ

แสดง ไดถูกตอง ชัดเจน 
3-4 ขอ 

อธิบายหลักการและ
มารยาทท่ีควรทำและ ไม

ควรทำในการชมการแสดง 

ไดถูกตอง ชัดเจน 1-2 ขอ 

  
   8.2 เกณฑการตัดสิน  

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50  
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : องคประกอบของนาฏศิลปไทย (1)                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคเลาเร่ืองรอบวง                         
แผนฯ ท่ี 2 : องคประกอบของนาฏศิลปไทย (2)                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ     
 แผนฯ ท่ี 3 : ภาษาทา                                                                                 เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                                         
แผนฯ ท่ี 4 : นาฏยศัพท                                                                              เวลา  1  ช่ัวโมง                                                              

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                       
แผนฯ ท่ี 5 : การใชภาษาทาประกอบเพลง                                                         เวลา 1  ช่ัวโมง                                                 

        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: กระบวนการปฏิบัติ                        
แผนฯ ท่ี 6 : การใชภาษาทาประกอบเร่ืองราว                                                      เวลา 1  ช่ัวโมง                             

        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   แสดงบทบาทสมมุติ                    
 แผนฯ ท่ี 7 : การแสดงนาฏศิลปไทย : ระบำเชิญพระขวัญ                                  เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              

        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู                           
แผนฯ ท่ี 8 : การแสดงนาฏศิลปไทย : ฟอนสาวไหม                                             เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ   
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แผนฯ ท่ี 9 : การแสดงนาฏศิลปไทย : รำวงมาตรฐาน                                             เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
    แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: กระบวนการกลุมสัมพันธ                     

แผนฯ ท่ี 10 : การแสดงนาฏศิลปไทย                                                                เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการกลุม                        

แผนฯ ท่ี 11 : ประเภทละครไทย                                                                   เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคการตอเร่ืองราว                       

แผนฯ ท่ี 12 : องคประกอบของละคร                                                                เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :เทคนิคเลาเรื่องรอบวง                      
แผนฯ ท่ี 13 : การเขียนเคาโครงเร่ืองบทละคร (1)                                               เวลา 1  ช่ัวโมง    
         แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ     
  แผนฯ ท่ี 14 : การเขียนเคาโครงเร่ืองบทละคร (2)                                            เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการกลุม                             

แผนฯ ท่ี 12 : การชมการแสดงนาฏศิลปไทยและละครไทย                                      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                                 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการสรางความตระหนัก         
แผนฯ ท่ี 13 : หลักในการชมการแสดงและมารยาทในการชมการแสดง)                     เวลา 1  ช่ัวโมง    
         แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการสรางเจตคติ                                                                              
                  (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                  

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.5 
     2) วีซีดีการแสดงโขน 
     3) ใบงานท่ี 8.1 เร่ือง องคประกอบนาฏศิลปไทย 
     4) เอกสารประกอบการสอน บัตรภาพ เกม “บอกช่ือทาทาง”ซีดีเพลงไกขัน เพลงรำซิมารำ 
     5) ใบงานท่ี 9.1 เร่ือง การใชภาษาทาประกอบเพลงไกขัน ใบงานท่ี 9.2 เร่ือง การใชภาษาทาประกอบ
เร่ืองราว 
     6)   ใบงานท่ี 9.3 เร่ือง ทาประกอบการฟอนสาวไหม ใบงานท่ี 9.4 เร่ือง การรำวงมาตรฐาน 
     7) วีซีดีการแสดงละครส้ัน  สลาก 
     8) ใบงานท่ี 10.1 เร่ือง ประเภทละครไทย ใบงานท่ี 10.2 เร่ือง องคประกอบของละคร ใบงานท่ี 10.3 
เร่ือง การเขียนเคาโครงเร่ืองบทละคร 
     9) วีซีดีหนัง เร่ือง ความสุขของกะทิ 
   10) ใบงานท่ี 11.1 เร่ือง การชมการแสดงนาฏศิลปไทยและละครไทย ใบงานท่ี 11.2 เร่ือง มารยาทใน
การชมการแสดง 
   10)   หองสมุด 
   11)    แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   - http://www.finearts.go.th/node/345 
   - http://www.aksorn.com/lib/p/art¬_03 (เร่ือง ประวัติรำวงมาตรฐาน) 
                               - http://www.aksorn.com/lip/p/art_03 (เร่ือง ประวัติการละครไทย) 
                               - http://student.swuac.th/hm471010014/cp101.html 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 นาฏศิลปนารู รหัสวิชา ศ15102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เวลา  4  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                    มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
เห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 3.2  ป.5/1 เปรียบเทียบการแสดงประเภทตาง  ๆของไทยในแตละทองถ่ิน 
   ป.5/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพ้ืนบานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
 
3.สาระสำคัญ 
          1)  การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของไทย จะมีลักษณะที่แตกตางกันตามวัฒนธรรม และประเพณีของ
แตละทองถ่ิน           
           
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       • การแสดงนาฏศิลปประเภทตางๆ 
  - การแสดงพ้ืนบาน     
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด 

          -  ทักษะการเปรียบเทียบ 
          - ทักษะการคิดลึกซ้ึง 

    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. รักความเปนไทย 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 รายงาน เร่ือง การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของไทย 
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8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอธิบายลักษณะการ
แสดงนาฏศิลปพ้ืนบาน

ของไทย ในแตละ

ทองถ่ิน 

อธิบายลักษณะการแสดง
นาฏศิลปพ้ืนบานของไทย        

ในแตละทองถ่ินไดถูกตอง 

ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น 
ดังน้ี 

1) ประวัติความเปนมา 

2) เคร่ืองดนตรีท่ีใชประกอบ 
 การแสดง 

3) เคร่ืองแตงกาย 

4) เน้ือเพลง 
5) ทารำหรือการแสดง 

อธิบายลักษณะการ
แสดงนาฏศิลปพ้ืนบาน

ของไทย       ในแตละ

ทองถ่ินไดถูกตอง       
เปนสวนใหญ แต

ครอบคลุม        ทุก

ประเด็น 

อธิบายลักษณะการแสดง
นาฏศิลปพ้ืนบานของไทย          

ในแตละทองถ่ินไดถูกตอง     

เปนสวนนอย และไม
ครอบคลุมทุกประเด็น 

2. การแสดงนาฏศิลป

พ้ืนบานของไทย 

แสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของ

ไทยไดถูกตอง สวยงาม 

แสดงนาฏศิลปพ้ืนบาน

ของไทยไดถูกตอง 

สวยงาม แตมี
จุดบกพรองบางเล็กนอย 

แสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของ

ไทยไดถูกตอง สวยงาม แต

มีจุดบกพรองเปนสวนใหญ 

3. การเปรียบเทียบการ

แสดงนาฏศิลปพ้ืนบาน
ของไทยในแตละทองถ่ิน 

เปรียบเทียบการแสดง

นาฏศิลปพ้ืนบานของไทยใน
แตละทองถ่ินไดถูกตอง ชัดเจน 

ครอบคลุม ทุกประเด็น 

เปรียบเทียบการแสดง

นาฏศิลปพ้ืนบานของ
ไทยในแตละทองถ่ินได

ถูกตองเปนสวนใหญ 

เปรียบเทียบการแสดง

นาฏศิลปพ้ืนบานของไทยใน
แตละทองถ่ินไดถูกตองเปน

สวนนอย 
 
    8.2 เกณฑการตัดสิน  

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50         
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : ลักษณะการแสดงพ้ืนบานทองถ่ินตาง  ๆ                                              เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคการตอเร่ืองราว                        
แผนฯ ท่ี 2 : ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงพ้ืนบาน                                                เวลา 1  ช่ัวโมง                                                    
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   เทคนิคโตะกลม                             
 แผนฯ ท่ี 3 : การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของทองถ่ินตางๆ (1)                                   เวลา 1  ช่ัวโมง                              
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        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด          
แผนฯ ท่ี 4 : การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของทองถ่ินตาง  ๆ(2)                                  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ   
                 (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.5 
     2) บัตรภาพ 
     3) สลาก 
     4) ใบงานท่ี 12.1 เร่ือง ลักษณะการแสดงพ้ืนบานทองถ่ินตาง  ๆ
     5) ใบงานท่ี 12.2 เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงพ้ืนบาน 
     6)   ใบงานท่ี 12.3 เร่ือง การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของไทย 
     7) หองสมุด 
     8) แหลงขอมูลสารสนเทศ 
.             - http://www.aksorn.com/lib/p/art¬_03 (เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงพ้ืนบาน) 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ16101 ชื่อรายวิชาศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6    จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 

 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองพื้นฐานองคประกอบศิลป รหัสวิชา ศ16101 

ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เวลา  6  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ป.6/2 อธิบายหลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุลในการสรางงานทัศนศิลป 
    ป.6/5 สรางสรรคผลงานทัศนศิลปโดยใชหลักการของรูปและพ้ืนท่ีวาง 
 

3.สาระสำคัญ 
การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป โดยใชหลักการจัดองคประกอบศิลปท้ังขนาด สัดสวน ความสมดุล         

และพ้ืนท่ีวางท่ีเหมาะสม ทำใหไดผลงานท่ีสวยงาม กลมกลืน และดูโดดเดน 
 

4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) หลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุลในงานทัศนศิลป 
  2) รูปและพ้ืนท่ีวางในงานทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
  - 
 

5.สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 
3. มุงม่ันในการทำงาน 
 

7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
  การวาดภาพทิวทัศน ตามหลักการจัดองคประกอบศิลปท่ีเนนรูปและพ้ืนท่ีวาง 

 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การอธิบายหลักการจัด
ขนาด สัดสวน และความ
สมดุล    ในการวาดภาพ 

อธิบายหลักการจัดขนาด 
สัดสวน และความสมดุล
ในการวาดภาพไดถูกตอง 
ชัดเจน 

อธิบายหลักการจัดขนาด 
สัดสวน และความสมดุล
ในการวาดภาพไดถูกตอง              
เปนสวนใหญ 

อธิบายหลักการจัดขนาด 
สัดสวน และความสมดุลในการ
วาดภาพไดถูกตอง                
เปนสวนนอย 

2. การวาดภาพ โดยใช
หลักการของรูปและพ้ืนท่ี
วาง 

วาดภาพ โดยใชหลักการ     
ของรูปและพ้ืนท่ีวางได
ถูกตอง เหมาะสม 

วาดภาพ โดยใชหลักการ       
ของรูปและพ้ืนท่ีวางได
ถูกตองมีจุดบกพรองบาง
เล็กนอย 

วาดภาพ โดยใชหลักการ         
ของรูปและพ้ืนท่ีวางไดถูกตอง            
มีจุดบกพรองเปนสวนใหญ 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : การสรางสรรคผลงานศิลปะจากการจัดองคประกอบศิลป  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : การวิเคราะหผลงานศิลปจากการจัดองคประกอบศิลป  เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การสรางสรรคผลงานศิลปะจากรูปและพ้ืนท่ีวาง   เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : การสรางสรรคผลงานศิลปะ     เวลา  2  ช่ัวโมง                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด  
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.6 
2) เอกสารประกอบการสอน 
3) บัตรภาพ 
4) หองสมุด 
5) บริเวณโรงเรียน 
6) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
7) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
8) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
9) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
10) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
11) YouTube 
12) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองสีสันในงานศิลป                  รหัสวิชา ศ16101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เวลา  8  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ป.6/2 ระบุสีคูตรงขาม และอภิปรายเก่ียวกับการใชสีคูตรงขามในการถายทอดความคิด

และอารมณ 
    ป.6/6 สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน และความ

สมดุล 
 
3.สาระสำคัญ 
 สีคูตรงขาม เปนคูของสีท่ีอยูตรงขามกันในวงจรสี และสามารถนำมาใชสรางสรรคผลงานทัศนศิลปให
เกิดความโดดเดนและความสวยงามได 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) วงจรสีธรรมชาติ และสีคูตรงขาม 
  2) การสรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม หลักการจัดขนาด สัดสวน และความสมดุล 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการระบุ 
  2) ทักษะการเช่ือมโยง 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 

การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปโดยการใชสีคูตรงขาม 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การระบุสีคูตรงขาม ระบุสีคูตรงขามท่ีใชใน
การสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปไดถูกตอง ครบ
ทุกสี 

ระบุสีคูตรงขามท่ีใชใน
การสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปไดแตไมครบทุก
สี 

ระบุสีคูตรงขามท่ีใชในการ
สรางสรรคผลงานทัศนศิลป    
ไมถูกตอง 

2. การอธิบายการใช  สีคู
ตรงขามในการถายทอด
ความคิดและอารมณ 

อธิบายการใชสีคูตรงขาม        
ในการถายทอดความคิด
และอารมณไดถูกตอง 
ละเอียด ชัดเจน 

อธิบายการใชสีคูตรงขาม        
ในการถายทอดความคิด
และอารมณไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

อธิบายการใชสีคูตรงขาม        
ในการถายทอดความคิดและ
อารมณไดถูกตองเปนสวนนอย 

3. การสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปดวยสีคูตรงขาม  
โดยใชหลักการจัดขนาด 
สัดสวน และความสมดุล 

สรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลป ดวยสีคูตรง
ขาม โดยใชหลักการจัด
ขนาด สัดสวน และความ
สมดุลไดถูกตอง มีความ
สวยงาม และแปลกใหม 

สรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลป ดวยสีคูตรง
ขาม โดยใชหลักการจัด
ขนาด สัดสวน และความ
สมดุลไดถูกตอง คอนขาง
สวยงาม แปลกใหม 

สรางสรรคผลงานทัศนศิลป 
ดวยสีคูตรงขาม โดยใช
หลักการจัดขนาด สัดสวน และ
ความสมดุลไมถูกตอง ไม
สวยงาม และไมแปลกใหม 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : พืนฐานเร่ืองสี        เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : การใชสีแบบลดความเขมของสีคูตรงขาม    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
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 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การใชสีแบบลดพ้ืนท่ีสีลง      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : การใชสีแบบทำใหสีหมนท้ังสองสี    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 5 : การใชสีแบบนำสีเขมมาตัดเสน     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                        
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 6 : การใชสีแบบทำใหเปนจุดหรือลวดลาย    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 7 : การสรางสรรคงานศิลปดวนสีคูตรงขาม    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.6 
2) เอกสารประกอบการสอน 
3) วัสดุอุปรกรณในการใชระบายสี 
4) บัตรภาพ 
5) หองสมุด 
6) บริเวณโรงเรียน 
7) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
8) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
9) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
10) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
11) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
12) YouTube 
13) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองภาพวาดเหมือนจริง     รหัสวิชา ศ16101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เวลา  7  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1 ป.6/3 สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ 2 มิติ เปน 3 มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและ

น้ำหนัก 
 
3.สาระสำคัญ 

การวาดภาพเหมือนจริงจากรูปแบบ 2 มิติ เปน 3 มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและน้ำหนัก จะทำให
ภาพมีมิติ มองเห็นระยะใกล-ไกล และความลึกของภาพ 

 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

งานทัศนศิลปรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 
3. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การวาดภาพเหมือนจริง 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การวาดภาพ  เหมือนจริง 
โดยใชหลักการของแสง
เงา และน้ำหนัก 

วาดภาพเหมือนจริง โดย
ใชหลักการของแสงเงา
และน้ำหนักไดถูกตอง
ตามข้ันตอนทุกข้ันตอน 

วาดภาพเหมือนจริง โดยใช
หลักการของแสงเงาและ
น้ำหนักไดถูกตองตาม
ข้ันตอนเกือบทุกข้ันตอน 

วาดภาพเหมือนจริง โดยใช
หลักการของแสงเงาและ
น้ำหนักไมถูกตองตาม
ข้ันตอน 

2. ความคิดสรางสรรค ผลงานภาพวาดมีความ
สวยงาม เหมือนจริง 
สะอาด 

ผลงานภาพวาดคอนขาง
สวยงาม และคอนขาง         
เหมือนจริง 

ผลงานภาพวาดไมสวยงาม   
ไมเหมือนจริง 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : งานทัศนศิลป 2 มิติ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : งานทัศนศิลป 3 มิติ      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การวาดภาพเหมือนจริงโดยใชดินสอ ขาว/ดำ   เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : การวาดภาพเหมือนจริงโดยใชสี ดินสอสี    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 5 : การสรางสรรคผลงานวาดภาพเหมือนจริง    เวลา  1  ช่ัวโมง                                                     
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.6 
2) เอกสารประกอบการสอน 
3) วัสดุอุปรกรณในการใชระบายสี 
4) บัตรภาพ 
5) หองสมุด 
6) บริเวณโรงเรียน 
7) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
8) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
9) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
10) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
11) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
12) YouTube 
13) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองงานปนแสนสนุก     รหัสวิชา ศ16101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เวลา  6  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1  ป.6/4 สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการเพ่ิมและลด 
 
3.สาระสำคัญ 
 การสรางสรรคงานปน โดยใชหลักการเพ่ิมและลด จะทำใหไดผลงานท่ีเปนรูปทรงตามท่ีตองการ 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 การใชหลักการเพ่ิมและลดในการสรางสรรคงานปน 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
 5. รักความเปนไทย 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
ช้ินงานปนตามจินตนาการ 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การสรางสรรคงาน
ปนโดยใชหลักการเพ่ิม
และลด 

สรางสรรคงานปนโดยใช
หลักการเพ่ิมและลดได
ถูกตองตามข้ันตอน 

สรางสรรคงานปนโดยใช
หลักการเพ่ิมและลดได
ถูกตองตามข้ันตอน แตมี
จุดบกพรองบางเล็กนอย 

สรางสรรคงานปนโดยใช
หลักการเพ่ิมและลดไดถูกตอง
ตามข้ันตอน แตมีจุดบกพรอง
เปนสวนใหญ 

2. การบอกวัสดุและอุปกรณ
ท่ีใชในงานปน 

บอกวัสดุและอุปกรณท่ี
ใชในงานปนไดถูกตอง 
ครบทุกช้ิน 

บอกวัสดุและอุปกรณท่ี
ใชในงานปนไดถูกตอง 
แตไมครบ ทุกช้ิน 

บอกวัสดุและอุปกรณท่ีใชใน
งานปนไมถูกตอง 

3. ทักษะในการใชวัสดุและ
อุปกรณท่ีใชในงานปน 

ใชวัสดุและอุปกรณใน
งานปน ไดถูกวิธีทุกช้ิน มี
ความคลองแคลว วองไว 

ใชวัสดุและอุปกรณใน
งานปน ไดถูกวิธีเกือบทุก
ช้ิน มีความคลองแคลว 
วองไว 

ใชวัสดุและอุปกรณในงานปน 
ไมถูกวิธีเปนสวนใหญ ไมมี
ความคลองแคลว วองไว 

4. การอธิบายข้ันตอนการ
ปนโดยใชหลักการเพ่ิม
และลด 

อธิบายข้ันตอนการปน
โดยใชหลักการเพ่ิมและ
ลดไดถูกตอง ชัดเจน 
ครบทุกข้ันตอน 

อธิบายข้ันตอนการปน
โดยใชหลักการเพ่ิมและ
ลดไดถูกตอง เปนสวน
ใหญ 

อธิบายข้ันตอนการปนโดยใช
หลักการเพ่ิมและลดไดถูกตอง 
เปนสวนนอย 

 

8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 

9. กิจกรรมการเรียนรู 
แผนฯ ท่ี 1 : ประเภทของงานปน      เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการสรางความคิดรวบยอด/บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 2 : วัสดุและอุปกรณงานปน      เวลา  1  ช่ัวโมง                            
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การสรางสรรคงานปน      เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด  
แผนฯ ท่ี 4 : การปนตามจินตนาการ / งานปนท่ีฉันชอบ    เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ สาธิต / บันได 3 ด  
          (รวมเวลา  6  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.6 
2) หองสมุด 
3) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
4) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป งานปน 
5) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
6) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
7) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
8) งานปนในชุมชน ทองถ่ิน 
9) พืช วัสดุธรรมชาติใกลตัว 
10) วัสดุสังเคราะห วัสดุเหลือใช 
11) YouTube 
12) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองงานศิลป กับการสรางสรรคผลงาน  รหัสวิชา ศ16101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เวลา  7  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.1 ป.6/7 สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือถายทอดความคิดหรือ

เร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณตาง  ๆ
 
3.สาระสำคัญ 
 การสรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบท่ีดี ตองสามารถส่ือใหผูอ่ืนเขาใจ  
และถายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณตาง  ๆไดอยางชัดเจน 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 การสรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 - 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการใชชีวิต 

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การสรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบนิทาน 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การสรางงาน
ทัศนศิลปเปนแผนภาพ 

สรางงานทัศนศิลปเปน
แผนภาพไดถูกตองตรง
ตามขอมูลและอัตราสวน
ท่ีกำหนด 

สรางงานทัศนศิลปเปน
แผนภาพไดถูกตองตรง
ตามขอมูลและอัตราสวน
ท่ีกำหนดมีจุดบกพรอง
บางเล็กนอย 

สรางงานทัศนศิลปเปน
แผนภาพไดถูกตองตรงตาม
ขอมูลและอัตราสวนท่ีกำหนด           
มีจุดบกพรองเปนสวนใหญ 

2. การสรางงานทัศนศิลป
เปนแผนผัง 

สรางงานทัศนศิลปเปน
แผนผังไดถูกตอง ชัดเจน 
ตรงตามขอมูลท่ีสำรวจ 

สรางงานทัศนศิลปเปน
แผนผังไดถูกตองตรงตาม
ขอมูลท่ีสำรวจ มี
จุดบกพรองบางเล็กนอย 

สรางงานทัศนศิลปเปนแผนผัง
ไดถูกตองตรงตามขอมูล        
ท่ีสำรวจ มีจุดบกพรอง             
เปนสวนใหญ 

3. การสรางงานทัศนศิลป
เปนภาพประกอบนิทาน 

สรางงานทัศนศิลปเปน
ภาพประกอบนิทานได
ถูกตอง ส่ือความหมาย
ชัดเจนตามเน้ือเร่ือง มี
ความสวยงาม 

สรางงานทัศนศิลปเปน
ภาพประกอบนิทานได
ถูกตอง ส่ือความหมาย
คอนขางชัดเจนตามเน้ือ
เร่ือง มีความสวยงาม 

สรางงานทัศนศิลปเปน
ภาพประกอบนิทานไดถูกตอง 
ส่ือความหมายคอนขางชัดเจน
ตามเน้ือเร่ือง แตไมคอย
สวยงาม 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : การทำแผนภาพ       เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : การทำแผนผังและการสรางงานทัศนศิลปเปนแผนผัง   เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 3 : การออกแบบภาพประกอบ     เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 4 : การสรางงานทัศนศิลปเปนภาพประกอบนิทาน   เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                          
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ การสาธิต กลุม / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  7  ช่ัวโมง)                                                                            
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10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.6 
2) หองสมุด 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
5) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
6) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
7) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
8) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
9) YouTube 
10) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ืองงานทัศนศิลปในชีวิตและสังคม    รหัสวิชา ศ16101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เวลา  3  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.2  ป.6/1 บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม 
 
3.สาระสำคัญ 

งานทัศนศิลป มีบทบาทในชีวิตและสังคม โดยแฝงอยูในรูปแบบตาง  ๆต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 บทบาทของงานทัศนศิลปในชีวิตและสังคม 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 ศิลปะในชุมชน ศาสนสถาน และประเพณีลานนา 
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการเปรียบเทียบ 
  4) ทักษะการจำแนกประเภท 
  5) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
การเขียนแผนผังความคิดแสดงบทบาทของงานทัศนศิลปท่ีสะทอนชีวิตและสังคม 
 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. การอธิบายบทบาทของ
งานทัศนศิลปท่ีเก่ียวของ
กับตนเอง 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ตนเองไดถูกตอง ชัดเจน 
พรอมกับยกตัวอยางได
ถูกตอง 3 ตัวอยางข้ึนไป 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ตนเองไดถูกตองเปนสวน
ใหญและยกตัวอยางได
ถูกตอง 3 ตัวอยาง 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับตนเอง
ไดถูกตองเปนสวนนอย          
และยกตัวอยางไดถูกตอง       
นอยกวา 3 ตัวอยาง 

2. การอธิบายบทบาทของ
งานทัศนศิลป  ท่ี
เก่ียวของกับครอบครัว 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ครอบครัวไดถูกตอง 
ชัดเจน พรอมกับ
ยกตัวอยางไดถูกตอง 3 
ตัวอยางข้ึนไป 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ครอบครัวไดถูกตอง          
เปนสวนใหญ และ
ยกตัวอยางไดถูกตอง 3 
ตัวอยาง 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ครอบครัวไดถูกตอง          
เปนสวนนอย และยกตัวอยาง
ไดถูกตองนอยกวา 3 ตัวอยาง 

3. การอธิบายบทบาทของ
งานทัศนศิลปท่ีเก่ียวของ
กับชุมชน 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ชุมชนไดถูกตอง ชัดเจน 
พรอมกับยกตัวอยางได
ถูกตอง 3 ตัวอยางข้ึนไป 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ชุมชนไดถูกตองเปนสวน
ใหญและยกตัวอยางได
ถูกตอง 3 ตัวอยาง 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับชุมชน
ไดถูกตองเปนสวนนอย            
และยกตัวอยางไดถูกตอง            
นอยกวา 3 ตัวอยาง 

4. การอธิบายบทบาทของ
งานทัศนศิลปท่ีเก่ียวของ
กับประเทศชาติ 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ประเทศชาติไดถูกตอง 
ชัดเจน พรอมกับ
ยกตัวอยางไดถูกตอง 3 
ตัวอยางข้ึนไป 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ประเทศชาติไดถูกตอง         
เปนสวนใหญ และ
ยกตัวอยางไดถูกตอง 3 
ตัวอยาง 

อธิบายบทบาทของงาน
ทัศนศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ประเทศชาติไดถูกตอง         
เปนสวนนอย และยกตัวอยาง
ไดถูกตองนอยกวา 3 ตัวอยาง 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
แผนฯ ท่ี 1 : บาทบาทงานทัศนศิลปในชีวิตและสังคม    เวลา  3  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  3  ช่ัวโมง)                                                 

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.6 
2) วัด ศาสนสถานในเขตอำเภอพาน หรือจังหวัดเชียงราย 
3) ประเพณีลานนา 
4) หองสมุด 
5) บริเวณโรงเรียน 
6) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
7) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
8) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
9) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
10) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
11) YouTube 
12) Google 
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หนวยการเรียนรูที่ 7 เร่ืองงานทัศนศิลปกับศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ศ16101 
ชื่อรายวิชาศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เวลา  3  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ศ ๑.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน
ทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
 ศ 1.2 ป.6/2 อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตองาน

ทัศนศิลปในทองถ่ิน 
   ป.6/3 ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีมีผลตอการสรางงาน

ทัศนศิลปของบุคคล 
 
3.สาระสำคัญ 

ศาสนาและวัฒนธรรม มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานทัศนศิลปในทองถ่ินและบุคคล ทำใหไดงาน
ทัศนศิลปท่ีมีความหลากหลายแตกตางกันไป 
 
4.สาระการเรียนรู 
  4.1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 1) อิทธิพลของศาสนาท่ีมีตองานทัศนศิลปในทองถ่ิน 
 2) อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลป 
  4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 ศิลปะในชุมชน ศาสนสถาน และประเพณีลานนา 
 

5.สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

  1) ทักษะการสังเกต 
  2) ทักษะการเขียน 
  3) ทักษะการนำความรูไปใช 

3. ความสามารถในการแกปญหา  
 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 
3. ใฝเรียนรู 

 4. มุงม่ันในการทำงาน 
 5. รักความเปนไทย 
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7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
แผนพับ เร่ือง งานทัศนศิลปกับศาสนาและวัฒนธรรม 

 

8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การอภิปราย
เก่ียวกับอิทธิพล ของ
ความเช่ือ ความศรัทธาใน
ศาสนาท่ีมีผลตองาน
ทัศนศิลปในทองถ่ิน 

อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพล
ของความเช่ือ ความ
ศรัทธาในศาสนาท่ีมีผล
ตองานทัศนศิลปใน
ทองถ่ินไดถูกตอง ชัดเจน 

อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพล
ของความเช่ือ ความ
ศรัทธาในศาสนาท่ีมีผล
ตองานทัศนศิลปใน
ทองถ่ินไดถูกตอง           
เปนสวนใหญ 

อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของ
ความเช่ือ ความศรัทธาใน
ศาสนาท่ีมีผลตองานทัศนศิลป
ในทองถ่ินไดถูกตอง              
เปนสวนนอย 

2. การระบุและอธิบาย
อิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินท่ีมีผลตอการสราง
งานทัศนศิลปของศิลปน 

ระบุและอธิบายอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในทองถ่ิน
ท่ีมีผลตอ การสรางงาน
ทัศนศิลปของศิลปนได
ถูกตอง ชัดเจน             
3 วัฒนธรรมข้ึนไป 

ระบุและอธิบายอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในทองถ่ิน
ท่ีมีผลตอ การสรางงาน
ทัศนศิลปของศิลปนได
ถูกตอง ชัดเจน            
2 วัฒนธรรม 

ระบุและอธิบายอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีมีผลตอ
การสรางงานทัศนศิลปของ
ศิลปนไดถูกตอง ชัดเจน                
1 วัฒนธรรม 

 
8.2 เกณฑการตัดสิน 
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50 . 
 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

แผนฯ ท่ี 1 : อิทธิพลของศาสนาท่ีมีตองานศิลป     เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ / บันได 3 ด 
แผนฯ ท่ี 2 : อิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีตอการสรางงานทัศนศิลป   เวลา  2  ช่ัวโมง                                                                             
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคคูคิด/บันได 3 ด 
          (รวมเวลา  3  ช่ัวโมง)                                                                            

 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) หนังสือเรียน ทัศนศิลป ป.6 
2) วัด ศาสนสถาน วัดรองหลอด วัดรองขุน วัดรองเสือเตน 
3) แลงเรียนรูวัมนธรรมในชุมชน 
4) หองสมุด 
5) บริเวณโรงเรียน 



308 
 

 

6) มือถือ โทรทัศน สัญญาณอินเตอรเน็ต 
7) ตัวอยางงานศิลปะ ทัศนศิลป 
8) ภาพส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
9) ภาพนอกหนาตางหองเรียน ภาพนอกประตู  
10) ส่ือภาพตัวอยางจากอินเตอรเน็ต 
11) YouTube 
12) Google 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา ศ16102 ชื่อรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 40 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80……..:……20………….(ประถมศึกษา) 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ดนตรีนารู รหัสวิชา ศ16102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา  15  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา 
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
   ศ 2.1 ป.6/1 บรรยายเพลงท่ีฟง โดยอาศัยองคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต 
                     ป.6/2 จำแนกประเภทและบทบาทหนาท่ีเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจาก
วัฒนธรรมตาง  ๆ
                     ป.6/3 อาน เขียนโนตไทยและโนตสากลทำนองงายๆ 
                     ป.6/4 ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลง ดนสด ท่ีมีจังหวะและทำนองงายๆ 
  ป.6/5 บรรยายความรูสึกท่ีมีตอดนตรี 
  ป.6/6 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทำนองจังหวะ การประสานเสียง และคุณภาพเสียงของ
เพลงท่ีฟง 
 
3.สาระสำคัญ 
          1)  การบรรยายเพลงท่ีฟง ตองอาศัยองคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต 
          2) เคร่ืองดนตรีมีหลายประเภท แตละประเภทมีบทบาทหนาท่ีในการบรรเลงเพลงแตกตางกันไป      
          3) การอาน และเขียนโนตไทย โนตสากล อยางถูกตองจะตองมีความรูเกี ่ยวกับเครื่องหมายและ
สัญลักษณทางดนตรี    ตัวโนตบทเพลงไทยและตัวโนตสากล เปนพ้ืนฐานสำคัญ 
          4) การรองเพลงและการบรรเลงเครื่องดนตรีใหมีความไพเราะและนาฟงตองปฏิบัติตามหลักการท่ี
ถูกตอง 
 
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) องคประกอบดนตรีและศัพทสังคีต 
 2) การบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอบทเพลง 
      -  เน้ือหาในบทเพลง  
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     -  องคประกอบในบทเพลง    
     -  คุณภาพเสียงในบทเพลง 
          3) เคร่ืองดนตรีไทยแตละภาค 
 4) บทบาทหนาท่ีของเคร่ืองดนตรี 
 5) ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล   
           6) เคร่ืองหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
 7) โนตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองช้ัน 
 8) โนตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C Major  
          9) การรองเพลงประกอบดนตรี 
        10) การสรางสรรครูปแบบจังหวะและทำนองดวยเคร่ืองดนตรี 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด 

          -  ทักษะการวิเคราะห 
          - ทักษะการจำแนกประเภท 

          -  ทักษะการระบุ   

          -  ทักษะการเช่ือมโยง 
          -  ทักษะการนำความรูไปใช 

    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. รักความเปนไทย 
  
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1)  รายงานผลการวิเคราะหเพลงท่ีชอบฟง 
          2) สมุดภาพเคร่ืองดนตรีในทองถ่ิน 
          3) การอานและเขียนโนตเพลงไทยและโนตสากล 
          4) การใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการขับรองเพลงท่ีช่ืนชอบ 
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8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  องคประกอบของดนตรี       
 ในเพลงท่ีเลือกฟง 

ระบุองคประกอบของดนตรี
ในเพลงท่ีเลือกฟงไดถูกตอง 
ชัดเจน ครบถวน ทุก
องคประกอบ 

ระบุองคประกอบของ
ดนตรีในเพลงท่ีเลือก
ฟงไดถูกตอง ชัดเจน
เปนสวนใหญ ขาด
ประเด็นยอยบาง
ประเด็น 

ระบุองคประกอบของ
ดนตรีในเพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตอง แตไมคอยชัดเจน 
ขาดประเด็นสำคัญบาง
ประเด็น 

2.  ศัพทสังคีตท่ีเก่ียวของ 
 กับเพลงท่ีเลือกฟง 

ระบุศัพทสังคีตท่ีเก่ียวของ
กับเพลงท่ีเลือกฟงไดถูกตอง 
ชัดเจน ครบถวน  

ระบุศัพทสังคีตท่ี
เก่ียวของกับเพลงท่ี
เลือกฟงไดถูกตอง  
เปนสวนใหญ 

ระบุศัพทสังคีตท่ีเก่ียวของ
กับเพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตองเพียงเล็กนอย 

3.  การวิเคราะหเพลง วิเคราะหเพลงไดถูกตอง 
ชัดเจน ครบท้ัง 3 ประเด็น 
คือ 
1)  เน้ือหาในบทเพลง 
2)  องคประกอบในบท

เพลง 
3)  คุณภาพเสียงในบท

เพลง 

วิเคราะหเพลงได
ถูกตอง  
2 ประเด็น แตไมคอย
ชัดเจน 

วิเคราะหเพลงไดถูกตอง 
ชัดเจน เพียง 1 ประเด็น 

4.  การส่ืออารมณของเพลง 
 ท่ีเลือกฟง 

บรรยายการส่ืออารมณของ
เพลงท่ีเลือกฟงไดถูกตอง
ละเอียด ชัดเจน มีความ
สอดคลองกับเน้ือเพลง 

บรรยายการส่ืออารมณ
ของเพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตองเปนสวนใหญ มี
ความสอดคลองกับเน้ือ
เพลง 

บรรยายการส่ืออารมณ
ของเพลงท่ีเลือกฟงได
ถูกตอง แตไมสอดคลอง
กับเน้ือเพลง 

5.  ช่ือเคร่ืองดนตรี บอกช่ือเคร่ืองดนตรีได
ถูกตองครบทุกภาพ 

บอกช่ือเคร่ืองดนตรีได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

บอกช่ือเคร่ืองดนตรีได
ถูกตองเพียงสวนนอย 

6.  การจำแนกประเภทของ 
 เคร่ืองดนตรี 

จำแนกประเภทของเคร่ือง
ดนตรีไดถูกตองครบทุกภาพ 

จำแนกประเภทของ
เคร่ืองดนตรีไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

จำแนกประเภทของเคร่ือง
ดนตรีไดถูกตองเพียงสวน
นอย 

7.  การอธิบายบทบาทของ 
 เคร่ืองดนตรี 

อธิบายบทบาทของเคร่ือง
ดนตรีไดถูกตอง ชัดเจน ครบ
ทุกภาพ 

อธิบายบทบาทของ
เคร่ืองดนตรีไดถูกตอง 
เปนสวนใหญ 

อธิบายบทบาทของเคร่ือง
ดนตรีไดถูกตอง เพียงสวน
นอย 

8.  ความสวยงามของ
ผลงาน 

ภาพประกอบส่ือความหมาย
ชัดเจนทุกภาพ มีความ

ภาพประกอบส่ือ
ความหมายชัดเจน 
คอนขางสวยงาม 

ภาพประกอบส่ือ
ความหมายไมชัดเจนเปน
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สวยงาม นาสนใจ มีความคิด
สรางสรรค 

นาสนใจ มีความคิด
สรางสรรคบางบางสวน 

สวนใหญ ไมคอยสวยงาม 
ไมมีความคิดสรางสรรค 

9.  การรูจักเคร่ืองหมาย
และ 
 สัญลักษณทางดนตรี 

รูจักเคร่ืองหมายและ
สัญลักษณทางดนตรีได
ครบถวนทุกตัว 

รูจักเคร่ืองหมายและ
สัญลักษณทางดนตรีได
เปนสวนใหญ 

รูจักเคร่ืองหมายและ
สัญลักษณทางดนตรีได
เพียงเล็กนอย 

10.  การอานโนตเพลง
ไทยอัตราจังหวะ 2 ช้ัน 

อานโนตเพลงไทยไดถูกตอง 
ชัดเจน ครบถวนทุกตัว 

อานโนตเพลงไทยได
ถูกตอง ชัดเจน เปน
สวนใหญ 

อานโนตเพลงไทยได
ถูกตองเพียงเล็กนอย  

11.  การเขียนโนตเพลง
ไทย 
 อัตราจังหวะ 2 ช้ัน 

เขียนโนตเพลงไทยไดถูกตอง  
ครบถวนทุกตัว 

เขียนโนตเพลงไทยได
ถูกตอง เปนสวนใหญ 

เขียนโนตเพลงไทยได         
ถูกตองเพียงเล็กนอย  

12.  การอานโนตสากล 
  

อานโนตสากลไดถูกตอง 
ชัดเจน ครบถวนทุกตัว 

อานโนตสากลได
ถูกตอง ชัดเจน เปน
สวนใหญ 

อานโนตสากลไดถูกตอง
เพียงเล็กนอย  

13.  การเขียนโนตสากล 
 ในบันไดเสียง C Major 

เขียนโนตสากลในบันไดเสียง  
C Major ไดถูกตอง และ
ครบถวนทุกตัว 

เขียนโนตสากลใน
บันไดเสียง  C Major 
ไดถูกตอง           เปน
สวนใหญ 

เขียนโนตสากลในบันได
เสียง  C Major ไดถูกตอง  
เพียงเล็กนอย 

14.  การใชเคร่ืองดนตรี 
 บรรเลงจังหวะและ 
 ทำนอง 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง
จังหวะและทำนองไดถูกตอง
ท้ังเพลง 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง
จังหวะและทำนองได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

ใชเคร่ืองดนตรีบรรเลง
จังหวะและทำนองได
ถูกตองเปนบางทอน 

15.  ความไพเราะของ 
 เสียงรอง 

ใชน้ำเสียงไดถูกตอง
เหมาะสมกับเพลง ไพเราะ
ท้ังเพลง 

ใชน้ำเสียงไดถูกตอง
เหมาะสมกับเพลง 
ไพเราะเปนสวนใหญ 

ใชน้ำเสียงไดถูกตอง
เหมาะสมกับเพลง ไพเราะ
เปนบางทอน 

16.  ความกลมกลืนของ
เสียง 
 รองกับเสียงดนตรี 

มีความกลมกลืนของเสียง
รองกับเสียงดนตรีท้ังเพลง 

มีความกลมกลืนของ
เสียงรองกับเสียงดนตรี
เปนสวนใหญ 

มีความกลมกลืนของเสียง
รองกับเสียงดนตรีเปนบาง
ทอน 

17. การแสดงบุคลิก 
ลีลา  
 อารมณ 

แสดงบุคลิก ลีลา อารมณได
ถูกตองเหมาะสมท้ังเพลง 

แสดงบุคลิก ลีลา 
อารมณไดถูกตอง
เหมาะสมเปนสวนใหญ 

แสดงบุคลิก ลีลา อารมณ
ไดถูกตองเหมาะสมเปน
บางทอน 

 
    8.2 เกณฑการตัดสิน   

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50         
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9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : การวิเคราะหองคประกอบทางดนตรี                                                  เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: สืบเสาะหาความรู                              
แผนฯ ท่ี 2 : ศัพทสังคีต                                                                            เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   แบบศูนยการเรียน                          
 แผนฯ ท่ี 3 : การวิเคราะหเพลง                                                                      เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                              
แผนฯ ท่ี 4 : ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย                                                          เวลา  1  ช่ัวโมง                                                           

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                          
แผนฯ ท่ี 5 : หลักการฟงเพลง                                                                          เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคคูคิด                                     
แผนฯ ท่ี 6 : ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล                                                    เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   สืบเสาะหาความรู                            
 แผนฯ ท่ี 7 : บทบาทของเคร่ืองดนตรีไทย                                                           เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : โมเดลซิปปา                                       
แผนฯ ท่ี 8 : โนตเพลงไทย                                                                             เวลา  1  ช่ัวโมง                                                   

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :สืบเสาะหาความรู                          
แผนฯ ท่ี 9 : โนตสากล                                                                                  เวลา 2  ช่ัวโมง                         
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: โมเดลซิปปา                                    
แผนฯ ท่ี 10 :การขับรองเพลงไทย                                                                    เวลา 2  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการปฏิบัติ                          
 แผนฯ ท่ี 11 : การขับรองเพลงไทยสากล                                                            เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                              
แผนฯ ท่ี 12 : การรองเพลงแบบดนสด                                                               เวลา  1  ช่ัวโมง                                                                             

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :กระบวนการปฏิบัติ                        
แผนฯ ท่ี 13 : การสรางสรรคทางดนตรี                                                                เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: โมเดลซิปปา                                    

                  (รวมเวลา 15  ช่ัวโมง)                                                                            
 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.6 
     2) เอกสารประกอบการสอน 
     3) CD เพลง  บัตรภาพ 
     4) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง องคประกอบทางดนตรี ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ศัพทสังคีต ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง เพลง
ไพเราะของฉัน 
     5) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทยท่ีฉันชอบ ใบ
งานท่ี 2.1 เร่ือง ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง เคร่ืองดนตรีสากลท่ีฉันชอบ ใบงานท่ี 3.1 
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เร่ือง เคร่ืองดนตรีของภาคเหนือ ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง เคร่ืองดนตรีของภาคกลาง ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง เคร่ือง
ดนตรีของภาคอีสาน ใบงานท่ี 3.4 เร่ือง เคร่ืองดนตรีของภาคใต  
     6)   บัตรสัญลักษณท่ีใชแทนเสียงดนตรีไทย บัตรสัญลักษณตัวโนตสากล 
     7) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง การบันทึกโนตเพลงไทย ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง การอานโนตเพลงไทย ใบงานท่ี 2.1 
เร่ือง ตัวโนตสากล 
     8) ใบความรู เร่ือง การขับรองเพลงไทย และสากล 
     9) CD เพลงเขมรอกโครง เพลงใกลรุง เพลงพวงมาลัย เพลงคืนเดือนหงาย 
   10) ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง การสรางสรรคทางดนตรี 
     7) หองสมุด 
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หนวยการเรียนรูที่ 2 ดนตรีไทยกับประวัติศาสตรไทย รหัสวิชา ศ16102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา  5  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของดนตรีท่ี เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
  ศ 2.2   ป.6/1 อธิบายเร่ืองราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร 
  ป.6/2 จำแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีตางกัน 
  ป.6/3 อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีในทองถ่ิน 
 
3.สาระสำคัญ 
          ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตางกันมีวิวัฒนาการทางดนตรีที่มีคุณคา ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ควร
แกการอนุรักษ 
 
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) ดนตรีไทยในประวัติศาสตร 
    -  ดนตรีในเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร 
    -  ดนตรีในยุคสมัยตางๆ 
    -  อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอดนตรี 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 
    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด 

          -  ทักษะการสำรวจ 
          - ทักษะการรวบรวมขอมูล 

          -  ทักษะการจำแนกประเภท   

          -  ทักษะการเช่ือมโยง 
          -  ทักษะการเช่ือมโยง 

    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ใฝเรียนรู 
 2. รักความเปนไทย 
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 รายงาน เร่ือง ท่ีมาของดนตรีไทย 
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  การอธิบายเร่ืองราวของ 
 ดนตรีไทยใน
 ประวัติศาสตร 

อธิบายเร่ืองราวของดนตรี
ไทยในประวัติศาสตรได
ถูกตอง ชัดเจน ครบท้ัง 4 
สมัย คือ 
1) สมัยสุโขทัย 
2) สมัยอยุธยา 
3) สมัยธนบุรี 
4) สมัยรัตนโกสินทร 

อธิบายเร่ืองราวของ
ดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตรได
ถูกตอง  
 3 สมัย 

อธิบายเร่ืองราวของดนตรี
ไทยในประวัติศาสตรได
ถูกตอง  
1-2 สมัย 

2.  การจำแนกดนตรีท่ีมา 
 จากยุคสมัยท่ีตางกัน 

จำแนกวงดนตรีไทยในยุค
สมัยตาง  ๆไดถูกตอง พรอม
ยกตัวอยางประกอบได
ชัดเจน 

จำแนกวงดนตรีไทยใน
ยุคสมัยตาง  ๆได
ถูกตอง พรอม
ยกตัวอยางประกอบได 
เปนสวนใหญ 

จำแนกวงดนตรีไทยในยุค
สมัยตาง  ๆไดถูกตอง 
พรอมยกตัวอยางประกอบ
ได 
เพียงเล็กนอย 

3.  การเช่ือมโยงดนตรี 
 ทองถ่ินกับวัฒนธรรม 

เช่ือมโยงดนตรีทองถ่ินกับ
วัฒนธรรมไดถูกตอง
สอดคลองกันดี และ
ยกตัวอยางประกอบชัดเจน 

เช่ือมโยงดนตรีทองถ่ิน
กับวัฒนธรรมไดถูกตอง
สอดคลองกัน และ
ยกตัวอยางประกอบได    
แตไมคอยชัดเจน 

เช่ือมโยงดนตรีทองถ่ินกับ
วัฒนธรรมไดถูกตองเปน
บางสวน แตไมมีตัวอยาง
ประกอบ 

4.  รูปแบบรายงาน มีการศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย  เรียบเรียง
ใจความเปนลำดับ ถูกตอง
ตามข้ันตอน 

มีการศึกษาคนควา
ขอมูลจากแหลงขอมูล
ท่ีหลากหลาย  เรียบ
เรียงใจความเปนลำดับ 
ถูกตองตามข้ันตอน
เปน 
สวนใหญ 

มีการศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงขอมูลเพียง
แหลงเดียว และเรียบเรียง
ใจความไมเปนลำดับ
ข้ันตอน 
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    8.2 เกณฑการตัดสิน   
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50     
     
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : ดนตรีไทยในประวัติศาสตร                                                             เวลา 2 ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                            
แผนฯ ท่ี 2 : วิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยตาง  ๆ                                                     เวลา 2  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                        
 แผนฯ ท่ี 3 : ดนตรีทองถ่ินกับวัฒนธรรม                                                           เวลา 1  ช่ัวโมง                                               
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : โมเดลซิปปา                                      

                  (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            
 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.6 
     2) เอกสารประกอบการสอน 
     3) บัตรภาพ 
     4) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ดนตรีไทยในประวัติศาสตร 
     5) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง วิวัฒนาการดนตรีไทย 
     6)   ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง ดนตรีพ้ืนบาน 
     7) หองสมุด 
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หนวยการเรียนรูที่ 3 ลีลานาฏศิลป    รหัสวิชา ศ16102 
ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา  15  ชั่วโมง 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๓.๑ เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ
คุณคานาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
2.ตัวช้ีวัด 
            ศ 3.1     ป.6/1 สรางสรรคการเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ 
                       ป.6/2  ออกแบบเคร่ืองแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงอยางงายๆ 
                        ป.6/3 แสดงนาฏศิลปและละครงายๆ 
                        ป.6/4 บรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลปและการละครอยางสรางสรรค    
     ป.6/5 แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 
     ป.6/6  อธิบายความสัมพันธระหวางนาฏศิลปและการละครกับส่ิงท่ีประสบใน
ชีวิตประจำวัน   
 
3.สาระสำคัญ 
          1) ทาประกอบเพลง เปนการนำเอาภาษาทามารายรำประกอบเพลงโดยใหสอดคลองกับเนื้อรอง 
จังหวะ และทำนองเพลง เนนการถายทอดลีลาหรืออารมณ ซ่ึงกระทำอยางตอเน่ืองกัน ทำใหดูสวยงาม 
         2) การแสดงนาฏศิลปไทยมักเนนความสวยงามในการแสดง เครื ่องแตงกายผู แสดง อุปกรณ
ประกอบการแสดง และฉากจึงเปนองคประกอบอยางหน่ึงท่ีชวยทำใหการแสดงนาฏศิลปนาชมย่ิงข้ึน 
         3) การแสดงนาฏศิลปไทยและละครไทยเปนการแสดงที่มีเอกลักษณที่โดดเดน เนนลีลาการแสดงทา
รายรำท่ีออนชอยงดงาม 
         4) การชมการแสดงทำใหสามารถบรรยายความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลปและการละครอยาง
สรางสรรค อีกท้ังยังเขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป 
 
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
       1) การประดิษฐทาทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพ้ืนเมืองหรือทองถ่ิน เนนลีลาหรืออารมณ 
 2) การออกแบบสรางสรรค 
    -  เคร่ืองแตงกาย 
    -  อุปกรณ ฉากประกอบการแสดง 
         3) การแสดงนาฏศิลปและการแสดงละคร 
     - รำวงมาตรฐาน 
   - ระบำ 
   - ฟอน 
   - ละครสรางสรรค 
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          4) บทบาทและหนาท่ีในงานนาฏศิลปและการละคร  
 5) หลักการชมการแสดง 
    - การวิเคราะห 
    - ความรูสึกช่ืนชม 
 6) องคประกอบทางนาฏศิลปและการละคร 
    4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

    5.2  ความสามารถในการคิด 
          -  ทักษะการนำความรูไปใช 

          - ทักษะการหาแบบแผน 

          -  ทักษะการสำรวจ   
          -  ทักษะการคิดลึกซ้ึง 

          -  ทักษะการสรุปลงความเห็น 

    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ใฝเรียนรู 
 2. รักความเปนไทย 
          3) มุงม่ันในการทำงาน 
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) การแสดงทาประกอบเพลงท่ีช่ืนชอบ 
          2) ผลงานการออกแบบและประดิษฐอุปกรณประกอบการแสดงอยางงายๆ 
          3) การแสดงนาฏศิลปไทยหรือละครสรางสรรค 
          4) การนำเสนอความคิดเห็นในการชมการแสดง                         
 
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.  การคิดทา 
 ประกอบเพลง 

คิดทาประกอบเพลงได 
สรางสรรค และสอดคลอง
กับเน้ือเพลง 

คิดทาประกอบเพลงได 
สรางสรรค และ
สอดคลองกับเน้ือเพลง
เปนสวนใหญ 

คิดทาประกอบเพลงได
สรางสรรค แตไม
สอดคลองกับเน้ือเพลง 
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2.  ลีลาการแสดงทา  
 ประกอบเพลง 

ลีลาการแสดงทาประกอบ
เพลงถูกตองทุกทา มีความ
คลองแคลวสวยงาม 

ลีลาการแสดงทา
ประกอบเพลงถูกตอง
เปนสวนใหญ มีความ
คลองแคลว สวยงาม 

ลีลาการแสดงทาประกอบ
เพลงถูกตองเพียงเล็กนอย 
ไมมีความคลองแคลว และ
ไมสวยงาม 

3.  จังหวะการผสม
กลมกลืน 
 ระหวางการทำทา 
 และดนตรี 

แสดงทาไดผสมกลมกลืนกับ
จังหวะดนตรีตลอดท้ังเพลง 

แสดงทาไดผสม
กลมกลืนกับจังหวะ
ดนตรีเปนสวนใหญ 

แสดงทาไมผสมกลมกลืน
กับจังหวะดนตรี 

4.  การวางรูปแบบแถว 
 และความพรอมเพรียง 

วางรูปแบบแถวไดสวยงาม     
มีความพรอมเพรียงกัน 

วางรูปแบบแถวได
สวยงาม     มีความ
พรอมเพรียงกันเปน  
สวนใหญ 

วางรูปแบบแถวไมคอย
สวยงาม ไมมีความพรอม
เพรียงกัน 

5.  การออกแบบอุปกรณ  
 ประกอบการแสดง 

ออกแบบอุปกรณ
ประกอบการแสดงได
สวยงาม รูปแบบแปลกใหม 
มีความคิดสรางสรรค 

ออกแบบอุปกรณ
ประกอบการแสดงได
สวยงาม รูปแบบท่ัว  ๆ
ไป ไมคอยมีความคิด
สรางสรรค 

ออกแบบอุปกรณ
ประกอบการแสดงไมคอย
สวยงาม รูปแบบท่ัว  ๆไป 
ไมมีความคิดสรางสรรค 

6.  อุปกรณท่ีใชในการทำ อุปกรณท่ีใชในการทำ
สามารถหาไดงายในทองถ่ิน 
มีราคาถูก  มีความคงทน 

อุปกรณท่ีใชในการทำ
สามารถหาไดงายใน
ทองถ่ิน แตมีราคาแพง 
มีความคงทน 

อุปกรณท่ีใชในการทำ
สามารถหาไดงายใน
ทองถ่ิน มีราคาแพง 

7.  การนำไปใช
ประกอบการ 
 แสดง 

นำไปใชประกอบการแสดง
ไดจริง มีความคงทน 

นำไปใชประกอบการ
แสดงไดจริง แตไมมี
ความคงทน 

นำไปใชประกอบการแสดง
ไมได ไมมีความคงทน 

8.  ความถูกตองของทาทาง แสดงทาทางไดถูกตองส่ือ
ความหมายตรงกับเน้ือเพลง 
ทุกทา 

แสดงทารำไดถูกตอง
ส่ือความหมายตรงกับ
เน้ือเพลงเปนสวนใหญ 

แสดงทารำไดไมถูกตอง
และส่ือความหมายไมตรง
กับเน้ือเพลง 

9.  ความสอดคลองกับ 
 จังหวะ 

แสดงทาทางไดสอดคลองกับ
จังหวะ มีความสวยงาม 

แสดงทาทางได
สอดคลองกับจังหวะ มี
ความสวยงาม เปนสวน
ใหญ 

แสดงทาทางไมสอดคลอง
กับจังหวะและไมสวยงาม 

10. ความพรอมเพรียง 
 ในการเคล่ือนไหว 

เคล่ือนไหวรางกายไดพรอม
เพรียงสวยงาม มีความ
คลองแคลว 

เคล่ือนไหวรางกายได
พรอมเพรียงสวยงาม 
แตมีขอผิดพลาดบาง
เล็กนอย 

เคล่ือนไหวรางกายได
พรอมเพรียงสวยงาม แตมี
ขอผิดพลาดเปนสวนใหญ 

11. ความสวยงามของทา
รำ 

ทารำมีความออนชอย
สวยงาม นาชม 

ทารำมีความออนชอย
สวยงาม เปนสวนใหญ 

ทารำไมมีความออนชอย      
ไมสวยงาม  
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12. ความมีอารมณรวมใน 
 การแสดง 

แสดงลีลา และมีอารมณรวม
ในการแสดงไดถูกตอง
เหมาะสมท้ังเพลง 

แสดงลีลา และมี
อารมณรวมในการ
แสดงไดถูกตอง
เหมาะสมเปนสวนใหญ 

แสดงลีลา และมีอารมณ
รวมในการแสดงไดถูกตอง 
เปนบางทอน 

13. การบรรยายความรูสึก 
 ของตนเองท่ีมีตองาน 
 นาฏศิลปและการละคร 

บรรยายความรูสึกของ
ตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลป
และการละคร ไดชัดเจน  
เขาใจงาย ไมสับสนวกวน 

บรรยายความรูสึกของ
ตนเองท่ีมีตองาน
นาฏศิลปและการละคร 
ไดชัดเจน  เขาใจงาย 
สับสนบางเล็กนอย 

บรรยายความรูสึกของ
ตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลป
และการละคร ไดไมชัดเจน  
เขาใจยาก  

14. การแสดงความคิดเห็น
ในการชมการแสดง 

แสดงความคิดเห็นในการชม
การแสดงไดถูกตอง 
ครอบคลุมทุกประเด็น 

แสดงความคิดเห็นใน
การชม การแสดงได
ถูกตองเปน 
สวนใหญ 

แสดงความคิดเห็นในการ
ชมการแสดงไดถูกตอง 
เพียงเล็กนอย 

15. การอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง
นาฏศิลปและการ 
 ละครกับส่ิงท่ีประสบใน 
 ชีวิตประจำวัน 

อธิบายความสัมพันธของ
นาฏศิลปและละครกับชีวิต
มนุษยไดชัดเจน ถูกตอง 

อธิบายความสัมพันธ
ของนาฏศิลปและ
ละครกับชีวิตมนุษยได
ถูกตองเปนสวนใหญ 

อธิบายความสัมพันธของ
นาฏศิลปและละครกับชีวิต
มนุษยไมถูกตอง 

 
    8.2 เกณฑการตัดสิน   

        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50         
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : หลักการประดิษฐทาประกอบเพลง                                                     เวลา 1 ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: แบบสืบเสาะหาความรู                        
แผนฯ ท่ี 2 :การออกแบบในการแสดงนาฏศิลปไทย                                              เวลา 2  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   แบบสืบเสาะหาความรู                     
 แผนฯ ท่ี 3 : รำวงมาตรฐาน                                                                          เวลา 2  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : กระบวนการปฏิบัติ                            
แผนฯ ท่ี 4 : ระบำศรีวิชัย                                                                              เวลา 1 ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: กระบวนการปฏิบัติ                            
แผนฯ ท่ี 5 :ฟอนเล็บ                                                                                   เวลา 2  ช่ัวโมง                                               
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค กระบวนการปฏิบัติ                            
 แผนฯ ท่ี 6 : ละครสรางสรรค                                                                        เวลา 2  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสาธิต                                           
แผนฯ ท่ี 7 : บทบาทหนาท่ีในการแสดงนาฏศิลปและละคร                                       เวลา 2 ช่ัวโมง                                                                              
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        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: แบบสืบเสาะหาความรู                        
แผนฯ ท่ี 8 :มารยาทในการชมการแสดง                                                     เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค :   กระบวนการสรางความตระหนัก        
 แผนฯ ท่ี 8 : หลักการวิเคราะหการแสดงนาฏศิลปไทยและละครไทย                          เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบโมเดลซิปปา                              
แผนฯ ท่ี 9 :ความสัมพันธของนาฏศิลปและละครกับชีวิตมนุษย                                 เวลา 1  ช่ัวโมง                                                                              
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค แบบสืบเสาะหาความรู                        

                 (รวมเวลา  15  ช่ัวโมง)                                                                            
 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.6 
     2) เอกสารประกอบการสอน 
     3) บัตรภาพ  
     4) CD เพลงปาล่ัน เพลงปลุกใจ 
     5) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง หลักการประดิษฐทาประกอบเพลง 
     6)   วีดิทัศน 
     7) ตัวอยางหุนน้ิวมือ 
     8) ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง ละครหุนสรางสรรค 
     9) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง บทบาทหนาท่ีในการแสดงนาฏศิลปและละคร 
     10) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง มารยาทในการชมการแสดง 
     11) ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง องคประกอบนาฏศิลปไทย 
     12) ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง องคประกอบละครไทย 
     13)  ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง การวิเคราะหวิจารณงานแสดง 
     14) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง นาฏศิลปไทยกับชีวิตมนุษย 
     15) หองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



323 
 

 

 
หนวยการเรียนรูที่ 4 คุณคานาฏศิลปและการละคร  รหัสวิชา ศ16102 

ชื่อรายวิชาดนตรแีละนาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา  5  ชั่วโมง 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู 
                มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
ของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
2.ตัวช้ีวัด 
            ศ 3.2    ป.6/1   อธิบายส่ิงท่ีมีความสำคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร 
                       ป.6/2    ระบุประโยชนท่ีไดรับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลปและละคร                                                               
 
3.สาระสำคัญ   
   1) การอธิบายส่ิงท่ีมีความสำคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละคร จะทำใหเขาใจถึงคุณคา ความหมาย และ
ความเปนมารวมท้ังความสำคัญของนาฏศิลปและการละคร 
  2) การละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน และสามารถระบุประโยชนที่ไดรับจากการแสดงหรือการชม
การแสดงนาฏศิลปและละครได 
 
4.สาระการเรียนรู 
    สาระการเรียนรูแกนกลาง 
            1) ความหมาย ความเปนมา ความสำคัญของนาฏศิลปและละคร 
       - บุคคลสำคัญ  
       - คุณคา 
           2) การแสดงนาฏศิลปและละครในวันสำคัญของโรงเรียน 
   4.2.สาระการเรียนรูทองถ่ิน  
 -  
 
5.สมรรถนะสำคัญ 

    5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
    5.2  ความสามารถในการคิด 

          -  ทักษะการใหเหตุผล 

          - ทักษะการสำรวจ  
          -  ทักษะการสรุปลงความเห็น 

    5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
 



324 
 

 

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. ใฝเรียนรู 
 2. รักความเปนไทย 
          3) มุงม่ันในการทำงาน 
 
7.ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหนวย 
 1) รายงาน เร่ือง ส่ิงท่ีมีความสำคัญตอการแสดงนาฏศิลปและละครไทย 
          2) การนำเสนอความคิดเห็นในการชมการแสดง    
                      
8.การประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 8.1  ประเด็นการประเมินและเกณฑการประเมิน 

    ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.   ความเปนมาของ
 นาฏศิลปไทยและ
 การละครไทย 

อธิบายความเปนมาของ
นาฏศิลปไทยและการละคร
ไทยไดถูกตอง ชัดเจน 

อธิบายความเปนมา
ของนาฏศิลปไทยและ
การละครไทยได
ถูกตอง เปนสวนใหญ 

อธิบายความเปนมาของ
นาฏศิลปไทยและการ
ละครไทยไดถูกตองเพียง
เล็กนอย 

2.   ความสำคัญและ
คุณคา ของนาฏศิลปไทย
และ การละครไทย 

อธิบายความสำคัญและ
คุณคาของนาฏศิลปไทยและ
การละครไทย ไดถูกตอง  
ชัดเจน 

อธิบายความสำคัญ
และคุณคาของ
นาฏศิลปไทยและการ
ละครไทย ไดถูกตอง 
เปนสวนใหญ 

อธิบายความสำคัญและ
คุณคาของนาฏศิลปไทย
และการละครไทยได
ถูกตองเพียงเล็กนอย 

3.   บุคคลสำคัญใน
วงการ นาฏศิลปไทยและ       
 การละครไทย 

ระบุช่ือและผลงานบุคคล
สำคัญในวงการนาฏศิลปไทย
และการละครไทย ไดครบท้ัง 
6 คน 

ระบุช่ือและผลงาน
บุคคลสำคัญในวงการ
นาฏศิลปไทยและการ
ละครไทยได 3-4 คน 

ระบุช่ือและผลงานบุคคล
สำคัญในวงการนาฏศิลป
ไทยและการละครไทยได
นอยกวา 2 คน 

4.  รูปแบบรายงาน มีการศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย  เรียบเรียง
ใจความเปนลำดับ ถูกตอง
ตามข้ันตอน 

มีการศึกษาคนควา
ขอมูลจากแหลงขอมูล
ท่ีหลากหลาย  เรียบ
เรียงใจความเปนลำดับ 
ถูกตองตามข้ันตอน
เปน 
สวนใหญ 

มีการศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงขอมูลเพียง
แหลงเดียว และเรียบเรียง
ใจความไมเปนลำดับ
ข้ันตอน 

5.  การระบุประโยชนท่ี
ไดรับจากการแสดงหรือการ
ชม การแสดงนาฏศิลปและ 
 ละคร 

ระบุประโยชนท่ีไดรับจาก
การแสดงหรือการชมการ
แสดงนาฏศิลปและละครได
ชัดเจนถูกตอง  

ระบุประโยชนท่ีไดรับ
จากการแสดงหรือการ
ชมการแสดงนาฏศิลป

ระบุประโยชนท่ีไดรับจาก
การแสดงหรือการชมการ
แสดงนาฏศิลปและละคร
ไมถูกตอง  
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และละครไดถูกตอง
เปนสวนใหญ 

    8.2 เกณฑการตัดสิน   
        ต่ำกวารอยละ 50 ไมผาน 
    รอยละ 50 – 59 = พอใช / 60 – 69 = ดี / 70 – 79 = ดีมาก / 80 ข้ึนไป ยอดเย่ียม   

         เกณฑการผาน:  รอยละ 50         
 
9. กิจกรรมการเรียนรู   
แผนฯ ท่ี 1 : ประโยชนการวิเคราะหหรือวิจารณการแสดง นาฏศิลปและละครในวันสำคัญของโรงเรียน                                     
เวลา 1 ช่ัวโมง                                                                               
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: กระบวนการสรางความตระหนัก เทคนิคคูคิดส่ีสหาย                             
/บันได 3 แผนฯ แผนฯ ท่ี          
แผนฯ ท่ี 2 : ท่ีมาของนาฏศิลปไทย   ความสำคัญและคุณคาของนาฏศิลปไทย                 เวลา 1  ช่ัวโมง                          
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : เทคนิคกลุมสืบคน สรางความตระหนัก      
แผนฯ ท่ี 3 :บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลปไทย ท่ีมาและวิวัฒนาการของการละครไทย       เวลา 1  ช่ัวโมง                               
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค แบบสืบเสาะหาความรู การสาธิต               
แผนฯ ท่ี 4 : ความสำคัญและคุณคาของละครไทย บุคคลสำคัญในวงการละครไทย             เวลา 1 ช่ัวโมง                                
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค: กระบวนการสรางความตระหนัก                   
 แผนฯ ท่ี 5 : หลักการวิเคราะหการแสดงนาฏศิลปไทยและละครไทย                            เวลา 1  ช่ัวโมง                         
        แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบสืบเสาะหาความรู                        

                  (รวมเวลา  5  ช่ัวโมง)                                                                            
 
10.สื่อ/แหลงการเรียนรู 
     1) หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป ป.6 
     2) เอกสารประกอบการสอน 
     3) บัตรภาพ  
     4) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ท่ีมาของนาฏศิลปไทย 
     5) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง คุณคาของนาฏศิลปไทย 
     6)   ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลปไทย 
     7) ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง ท่ีมาและวิวัฒนาการของละครไทย 
     8) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง คุณคาของละครไทย 
     9) ใบงานท่ี 6.1 เร่ือง บุคคลสำคัญในวงการละครไทย 
    10) หองสมุด 
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คณะผูจัดทำและพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระศิลปะประจำป 2565 

๑. นายสยาม วงศธิดาธร  หัวหนากลุมสาระศิลปะ 

๒. นายเอกรัตน บุญยะรัตน 

๓. นายโสภิษธานุวัฒน  ชัยวรณ 

 

ที่ปรึกษาคณะจัดทำหลักสูตรกลุมสาระศิลปะ ประจำป 2565 

๑. นายพรเทพ ศรีจักร  ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) 

๒. นางสาวปวิชญา ใจมาตุน รองผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


