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รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต  
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
ศ ๑๓๑๐๑    ศิลปะ ๓  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต  
ศ ๑๔๑๐๑    ศิลปะ ๔  จ านวน  ๘๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ ๑๕๑๐๑    ศิลปะ ๕  จ านวน  ๘๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ ๑๖๑๐๑    ศิลปะ ๖  จ านวน  ๘๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                   เวลา   ๔๐   ชั่วโมง จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

.................................................................................................................................................. 
ศึกษารูปร่างลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  สร้างงาน

ทัศนศิลป์โดยใช้วัสดุ  อุปกรณ์ด้วยเทคนิคง่าย ๆ  ตามความรู้สึกของตนเอง  ระบุงานทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน  รู้เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดเสียงระดับและอัตราความเร็วของจังหวะ   บทกลอน  และร้องเพลง
ประกอบจังหวะ  แสดงกิจกรรมดนตรีและเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  บทเพลงในท้องถิ่น   ศึกษาการ
เคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ  คนและสัตว์  การใช้ภาษาท่า  ประดิษฐ์ท่าแสดงประกอบเกี่ยวกับธรรมชาติ  
การเป็นผู้ชมที่ดี   การละเล่นของเด็กไทยและการแสดงนาฏยศัพท์ 
 โดยใช้กระบวนการอภิปรายรูปร่าง  ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ  รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิค
ง่ายๆ  และวาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง  สามารถแยกเสียงและบอกแหล่งก าเนิด  บอก
ลักษณะของเสียงและความ  ช้า – เร็วของจังหวะ  ท่องบทกลอน  ร้องเพลง  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน  บอกความเกี่ยวข้องของเพลงกล่อมเด็ก  เพลงประกอบการละเล่น  เพลงส าคัญ  และเพลง
ท้องถิ่น  สามารถเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ  คน  สัตว์  แสดงภาษาท่าทาง  ประดิษฐ์ท่าประกอบเพลงที่
เกี่ยวกับธรรมชาติ  ระบุและเล่นการละเล่นของเด็กไทย  บอกสิ่งที่ตนเองชอบ  จากการชมการแสดงนาฏศิลป์
ได ้
   เพ่ือเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล  รักความเป็นไทย   มีความอ่อนน้อม   มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑  ป. ๑/๑, ป.๑/๒, ป. ๑/๓, ป. ๑/๔,ป. ๑/๕,  
ศ ๑.๒  ป. ๑/๑,  
ศ ๒.๑  ป. ๑/๑ ,ป.๑/๒,ป. ๑/๓,ป. ๑/๔,ป. ๑/๕ , 
ศ ๒.๒ ป๑/๑,ป.๑/๒ ,   
ศ ๓.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒, ป. ๑/๓ ,   
ศ ๓.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 

 

รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ  ๒                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒                  เวลา   ๔๐   ชั่วโมง จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

.................................................................................................................................................. 
ศึกษารูปร่าง  รูปทรง  เส้น  สี  ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ  รู้และ

เข้าใจวัสดุ  อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์  ๓  มิติ  วาดภาพถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราว  โครงสร้าง  ในงาน
ทัศนศิลป์  รู้ความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นและชีวิตประจ าวัน  รู้เข้าใจสีสันของเสียงเครื่องดนตรีและ
มนุษย์  การฝึกโสตประสาท  การเคลื่อนไหว  ประกอบเนื้อหาในบทเพลง   การเล่นเครื่องดนตรี  การขับร้อง  
ความหมายและความส าคัญของบทเพลงในท้องถิ่น  เคลื่อนไหวนาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆ  หลักและวิธีการ
ปฏิบัตินาฏยศัพท์  บทบาทของผู้แสดง  ผู้ชม  การมีส่วนร่วม  บูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  รู้
วิธีการ  กติกา  และที่มาของการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 โดยใช้กระบวนการบรรยายรูปร่างรูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทัศนธาตุที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น  สี  รูปร่าง  และรูปทรง   สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆโดยใช้ทัศน
ธาตุที่เน้นเส้นรูปร่าง     มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  ๓  มิติ    สร้างภาพปะติด
โดยการตัดหรือฉีกกระดาษ    วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง และเพ่ือนบ้าน    
เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น   รวมถึงเนื้อหา   เรื่องราว   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็น
รูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว    บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน    อภิปราย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้    จ าแนกแหล่ง 
ก าเนิดของเสียงที่ได้ยิน    คุณสมบัติของเสียง  สูง-ต่ า,   ดัง-เบา,  ยาว-สั้นของดนตรี    เคาะจังหวะหรือ
เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง   ร้องเพลงง่ายๆที่เหมาะสมกับวัย   ความหมายและ
ความส าคัญของเพลงที่ได้ยิน    ความสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค าง่ายๆ   
แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น    เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่    แสดงการเคลื่อนไหว
ที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ   แสดงท่าทางเพ่ือสื่อความหมายแทนค าพูด   แสดงท่าทางประกอบ
จังหวะอย่างสร้างสรรค์   มีมารยาทในการชมการแสดง    ระบุและเล่นการละเล่นพ้ืนบ้าน    เชื่อมโยงสิ่งที่พบ
เห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการด ารงชีวิตของคนไทย   ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจใน
การละเล่นพื้นบ้าน 
 เพ่ือเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์   ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล   รักความเป็นไทย   มีความอ่อนน้อม  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป. ๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป. ๒/๔,ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, ป. ๒/๗, ป. ๒/๘,  
ศ ๑.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ ,  
ศ ๒.๑  ป.๒/๑ ,ป.๒/๒, ป.๒/๓,ป. ๒/๔,ป. ๒/๕, 
ศ ๒.๒ ป.๒/๑,ป.๒/๒ , 
ศ ๓.๑ ป.๒/๑,ป.๒/๒,  ป. ๒/๓ ,ป. ๒/๔ , ป. ๒/๕ ,  
ศ ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป. ๒/๓   
   

รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ  ๓                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓       เวลา   ๔๐   ชั่วโมง จ านวน   ๐.๕  หน่วยกิต   

.................................................................................................................................................. 
ศึกษารูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์   ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน  

จ าแนกทัศนธาตุในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเรื่องเส้นสี   รูปร่าง   รูปทรงและพ้ืนผิว   ระบุสิ่งที่ ชื่นชมและสิ่งที่
ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง   จัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ  ลักษณะ
รูปร่าง  รูปทรงในการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน  รู้ถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์  วัสดุอุปกรณ์และ
วิธีการสร้างงาน   ระบุถึงเหตุและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์  โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์  งาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  รู้และเข้าใจรูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีที่ได้เห็นและได้ยินในชีวิตประจ าวัน   บทบาท
หน้าที่ของเพลงและการแสดงนาฏศิลป์   ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์  ความส าคัญและประโยชน์ของดนตรีและ
การขับร้องเดี่ยวและหมู่   การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลงเคลื่อนไหวตามเพลง   การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงร้อง  และเสียงดนตรี  การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ  รู้จักเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น  
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับการด าเนินชีวิต  การเคลื่อนไหวนาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆ  หลักและวิธีการปฏิบัติ
นาฏศิลป์  บทบาทหน้าที่ของผู้แสดง  ผู้ชม  การมีส่วนร่วมบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  การ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน  หรือท้องถิ่นของตนเอง  การแสดงนาฏศิลป์  ต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 โดยใช้ทักษะในการวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว  ใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น   ถ่ายทอด
ความคิด   ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้น  รูปร่าง  รูปทรงและพ้ืนผิว  ใช้รูปภาพสัญลักษณ์แทน
เสียงและจังหวะ  ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ   เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง   
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี   เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน  น าดนตรี ไปใช้ใช้ชีวิต ประจ า วันหรือ
โอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ  แสดงทักษะ
การประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์  เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 
 เพ่ือเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล   รักความเป็นไทย มีความอ่อนน้อม  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑  ป.๓/๑,ป๓/๒,ป๓/๓,ป๓/๔,ป๓/๕,ป๓/๖,ป๓/๗,ป๓/๘,ป๓/๙,ป๓/๑๐   
ศ ๑.๒  ป.๓/๑,ป๓/๒     
ศ ๒.๑  ป.๓/๑,ป๓/๒,ป๓/๓,ป๓/๔,ป๓/๕,ป๓/๖,ป๓/๗   
ศ ๒.๒  ป.๓/๑,ป๓/๒   
ศ ๓.๑  ป.๓/๑,ป๓/๒,ป.๓/๓,ป๓/๔,ป๓/๕    
ศ ๓.๒  ป.๓/๑,ป๓/๒,ป๓/๓      
 

มีตัวช้ีวัด  ๒๙  ตัวชี้วัด 

 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๖๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑   ศิลปะ  ๔                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔              เวลา   ๘๐   ชั่วโมง จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

.................................................................................................................................................. 
เปรียบเทียบลักษณะของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ อภิปรายเกี่ยวกับ

อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้นสี รูปร่างรูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 
บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะความลึกน้ าหนัก และแสงเงาในภาพ วาดภาพระบายสีโดย
ใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการเปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอด
ผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน เลือกใช้วรรณะ สีเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านงานทัศนศิลป์ 
ระบุและอภิปายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น บรรยาย
เกี่ยวกับงานทัศนศลิป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการบอกประโยคเพลงอย่างง่ายๆ จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ฟัง ระบุทิศทาง
การเคลื่อนที่ขึ้นลงง่ายๆของธรรมนองรูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟังอ่านเขียนโน้ตดนตรี
ไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่างเสียงที่เหมาะสมกับตนเองใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ระบุว่าดนตรีใช้ในการสื่อเรื่องราว บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลง
ท้องถิ่น ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี 
 เพ่ือระบุทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ ใช้ส่อความหมายและอารมณ์ ใช้ภาษาท่าและ
นาฏยศัพย์หรือศัพย์ทางการละครง่ายๆในการถ่ายทอดเรื่องราวแสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆตาม
ความคิดของตนเองแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่ เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดนเน็นจุดส าคัญของเรื่อง
และลักษณะเด่นของตัวละคร อธิบายประวั ติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ 
เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ไทยกับการแสดงนาฏศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนๆอธิบายความส าคัญของการ
แสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ศ ๑.๑ ป. ๔/๑   ป. ๔/๒ ป. ๔/๓   ป. ๔/๔ ป. ๔/๕   ป. ๔/๖ ป. ๔/๗  ป. ๔/๘  ป. ๔/๙   
ศ ๑.๒  ป. ๔/๑   ป. ๔/๒ 
ศ ๒.๑  ป. ๔/๑   ป. ๔/๒ป. ๔/๓   ป. ๔/๔   
ศ ๒.๒  ป. ๔/๑   ป. ๔/๒ ศ ๓.๑  ๑ ป. ๔/๑   ป. ๔/๒ป. ๔/๓   ป. ๔/๔ ป. ๔/๕  
ศ ๓.๒  ป. ๔/๑   ป. ๔/๒ ป. ๔/๓   ป. ๔/๔ 
 

รวมทั้งหมด   ๒๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๖๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๕                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕        เวลา   ๘๐   ชั่วโมง จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต  

.................................................................................................................................................. 
บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีที่แตกต่างกัน วาดภาพโดนใช้เทคนิค
ของแสงเงาและน้ าหนัก และวรรณะสี สร้างสรรค์งานปั้นจากดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยใช้วิธีการถ่ายทอด
จินตนาการ สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางต าแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพ ระบุปัญหาในการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการระบุองค์ประกอบดนตรีที่ใช้ในเพลงการสื่ออารมณ์ จ าแนกลักษณะของเสียงขับร้อง
และเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่างๆอ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ๕ รับเสียง ใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงจังหวะและธรรมนองร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลที่เหมาะสมกับวัย ด้นสดง่ายๆโดยใช้ประโยคเพลง
แบบถามตอบ ใช้ดนตรีร่วมกับการแสดงออกทางจินตนาการ อธิบายความส าพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมต่างๆ อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
  บรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนแสดง
นาฏศิลป์โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก มีส่วนร่วมในกลุ่มกับ
การเขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้นๆเปรียบเทียบการแดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ชมการแสดง อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ เปรียบเทียบการแสดงการ
แสดงที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืน อธิบายความส าคัญของการแสดงความเคารพในการแสดงและการเรียนนาฏศิลป์ 
ระบุเหตุผลที่ควรรักษาลืบทอดการแสดงนาฏศิลป์เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่างๆของไทยในแต่ละถ้องถิ่น 
ระบุหรือการแสดงนาฏศิลป์นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ศ ๑.๑ ป. ๕/๑   ป. ๕/๒ป. ๕/๓   ป. ๕/๔ ป.๕/๕   ป. ๕/๖ ป. ๕/๗      
ศ ๑.๒  ป. ๕/๑   ป. ๕/๒ ศ ๒.๑  ป. ๕/๑   ป. ๕/๒ป. ๕/๓   ป. ๕/๔ ป.๕/๕   ป. ๕/๖ ป. ๕/๗    
ศ ๒.๒  ป. ๕/๑   ป. ๕/๒ ศ ๓.๑   ป. ๕/๑   ป. ๕/๒ป. ๕/๓   ป. ๕/๔ ป.๕/๕   ป. ๕/๖   
ศ ๓.๒  ป. ๕/๑   ป. ๕/๒ 

 
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๖๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๖                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖            เวลา   ๘๐   ชั่วโมง จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต                                

.................................................................................................................................................. 
ศึกษาสีคู่ตรงข้ามและอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ อธิบาย

หลักการการโดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพ่ิมและลด สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วนและความสมดุล สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ 
แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ บรรยายบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลหรือความเชื่อความศรัทธาในศาสนา ที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของ
บุคคล 
 โดยใช้กระบวนการบรรยายเพลงที่ฟังโดยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต จ าแนกประเภทและ
บทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ อ่านเขียนโน้ตไทยโน้ตสากลท านอง
ง่ายๆ ใช้เรื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสด ที่มีจงหวะและท านองง่ายๆ บรรยายความรู้สึกที่มีต่อ
อารมณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท านองจังหวะประสานเสียงและคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง อธิบาย
เรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ จ าแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่แตกต่างกัน อภิปรายอิทธิพล
วัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น 
 เพ่ือสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดง โดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ ออกแบบเครื่อง
แต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่ายๆ แสดงนาฏศิลป์และละครง่ายๆ บรรยายความรู้สึกของ
ตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน อธิบายสิ่งที่มีความส าคัญต่อการ
แสดงนาฏศิลป์และการละคร ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ศ ๑.๑ ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓  ป. ๖/๔  ป. ๖/๕  ป. ๖/๖  ป. ๖/๗    
ศ ๑.๒  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓  
ศ ๒.๑  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓  ป. ๖/๔  ป. ๖/๕  ป. ๖/๖   
ศ ๒.๒  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓   
ศ ๓.๑  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒  ป. ๖/๓  ป. ๖/๔  ป. ๖/๕  ป. ๖/๖   
ศ ๓.๒  ป. ๖/๑  ป. ๖/๒   

 
รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๖๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ศ ๒๑๑๐๑  ทัศนศิลป์ ๑  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง   ๑.๐ หน่วยกิต  

ศ ๒๑๑๐๒  ดนตรี ๑   จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง   ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ ๒๒๑๐๑  นาฏศิลป์ ๑  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ ๒๒๑๐๒  ทัศนศิลป์ ๒  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
ศ ๒๓๑๐๑  ดนตรี ๒   จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง  ๑.๐ หน่วยกิต  
ศ ๒๓๑๐๒  นาฏศิลป์ ๒  จ านวน  ๔๐ ชั่วโมง   ๑.๐ หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ศ ๒๒๒๐๑    ดนตรีไทย 1      จ านวน  ๒๐ ชั่วโมง    ๐.๕ หน่วยกิต 
ศ ๒๒๒๐๒     ดนตรีไทย 2     จ านวน  ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์  ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑  หน่วยกิต 

.................................................................................................................................................. 
ศึกษาค้นคว้าบรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้

ความรู้เรื่องทัศนธาตุ ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน และความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น ๓ มิติ ออกแบบรูปภาพ 
สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอ่ืน ๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็น
เรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ประเมินงาน
ทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อ่ืน โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดให้ ระบุและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ระบุและ
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย และเปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล ศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดย
ใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ระบุและบรรยายเทคนิค วิ ธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน มีทักษะในการสร้าง
งานทัศนศิลป์อย่างนั้น ๓ ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการออกแบบ สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศ
นของตนเองด้วยเหตุผลและความถูกต้อง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมี
กระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม  
  
รหัสตัวช้ีวัด 
             ศ ๑.๑  ม. ๑/๑   ม. ๑/๒  ม. ๑/๓   ม. ๑/๔   ม. ๑/๕   ม. ๑/๖   

ศ ๑.๒   ม. ๑/๑   ม. ๑/๒  ม. ๑/๓ 
ศ ๑.๑  ม. ๓/๑   ม. ๓/๒  ม. ๓/๓    

 
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๒๑๑๐๒ วิชาดนตรี ๑                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                        เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

.................................................................................................................................................. 
ศึกษาการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่มาจาก

วัฒนธรรมที่ต่างกัน ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลาย
รูปแบบ จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และ
ความดัง–เบาแตกต่างกัน เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท น าเสนอตัวอย่างเพลงที่
ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานนั้นน่าชื่นชม ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรี
หรือเพลงที่ฟัง อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย และระบุความหลากหลาย
ขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน  ศึกษาการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน ระบุ
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่
ฟัง ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย 
และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑   ม. ๑/๑   ม. ๑/๒  ม. ๑/๓   ม. ๑/๔   ม. ๑/๕   ม. ๑/๖  ม. ๑/๗   ม. ๑/๘   ม. ๑/๙   
ศ ๒.๒  ม. ๑/๑   ม. ๑/๒  ศ ๒.๑   ม. ๒/๑   ม. ๒/๓   ม. ๒/๕   ม. ๒/๗    
ศ ๒.๒  ม. ๒/๑   ม. ๒/๒   ม. ๒/๓    
 

 รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ศ๒๒๑๐๓ นาฏศิลป์ ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................... 
ศึกษาการบรูณาการศิลปะแขนงอ่ืนกับการแสดง สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของ

นาฏศิลป์และการละคร เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อ่ืน วิเคราะห์
การแสดงของตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่ เหมาะสม เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการแสดงเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ ระบุหรือแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย ละครพ้ืนบ้าน หรือมหรสพที่เคยนิยมในอดีต และอธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละครศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
และละครไทย ละครพ้ืนบ้าน บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๓.๒   ม. ๑/๑   ม. ๑/๒ม. ๑/๓     
ศ ๓.๑ ม. ๑/๒  ม. ๑/๓    
ศ ๓.๑  ม. ๒/๑   ม. ๒/๒   ม. ๒/๓   ม. ๒/๔   ม. ๒/๕   
ศ ๓.๒  ม. ๒/๑   ม. ๒/๒   ม. ๒/๓   
 

รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑  หน่วยกิต 

................................................................................................................................................... 
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา บรรยายเกี่ยวกับ

ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน บรรยายวิธีการใช้
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา เพ่ือโน้มน้าวใจ และน าเสนอตัวอย่างประกอบ วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
ในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร สร้างเกณฑ์ในการประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์ น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทย
ในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน และเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์
ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและ
อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์
ในยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล   
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศ
นของตนเองด้วยเหตุผลและความถูกต้อง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมี
กระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ม. ๒/๑   ม. ๒/๒  ม. ๒/๓   ม. ๒/๔   ม. ๒/๕   ม. ๒/๖   ม. ๒/๗   
ศ ๑.๒   ม. ๒/๑   ม. ๒/๒  ม. ๒/๓  ศ ๑.๑  ม. ๓/๘  ม. ๓/๑๑  ศ ๑.๒  ม. ๓/๑   ม. ๓/๒   
 

รวมทั้งหมด  ๑๓  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี ๒                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                  เวลา   ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน   ๑ หน่วยกิต 

................................................................................................................................................... 
ศึกษาองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอ่ืน อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบ

ดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน ร้อง
เพลง เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง แต่งเพลง
สั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ น าเสนอ หรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่ม
ศิลปะ อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย 
และอภิปรายลักษณะเด่นที่ท าให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ ประเมิน พัฒนาการทักษะทางด้านดนตรีของ
ตนเอง หลักจากฝึกปฏิบัติ บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ และ
บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑ ม. ๒/๒  ม. ๒/๔   ม. ๒/๖   
ศ ๒.๒  ม. ๒/๒     
ศ ๒.๑  ม. ๓/๑   ม. ๓/๒  ม. ๓/๓   ม. ๓/๔   ม. ๓/๕    
ศ ๒.๒  ม. ๓/๑   ม. ๓/๒   
 

รวมทั้งหมด ๑๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๒๓๑๐๓ นาฏศิลป์ ๒                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๑ หน่วยกิต 

................................................................................................................................................... 
ศึกษานาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของคน

ในชีวิตประจ าวันและในการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่อง
องค์ประกอบนาฏศิลป์ มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง มีทักษะในการแปล
ความหมายและการสื่อสารผ่านการแสดง ร่วมจัดงานแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ออกแบบ และสร้างสรรค์
อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย เพ่ือแสดงนาฏศิลป์และละครที่มีจากวัฒนาธรรมต่าง ๆ น าเสนอแนวคิดจากเนื้อ
เรื่องของการแสดงที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อธิบายความส าคัญและบทบาทหน้าของนาฏศิลป์
และการละครในชีวิตประจ าวัน และแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่ก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการ
ใช้เสียง การแสดงท่าทาง และการเคลื่อนไหว และอธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าว
อารมณ์หรือความคิดเห็นของผู้ชม 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๓.๑   ม. ๓/๑   ม. ๓/๒   ม. ๓/๓   ม. ๓/๔   ม. ๓/๕   ม. ๓/๖   ม. ๓/๗   
ศ ๓.๒  ม. ๓/๑   ม. ๓/๒   ม. ๓/๓  ศ ๓.๑  ม. ๑/๑   ม. ๑/๔   ม. ๑/๕   
  

รวมทั้งหมด  ๑๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ศ 2๒20๑  ดนตรีไทย 1                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๒                               เวลา   ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หนว่ยกิต  

................................................................................................................................................... 
 

       ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและประเภทของเพลงไทยในรูปแบบต่างๆ  อัตราจังหวะของ
เพลงไทย สามารถจ าแนกความแตกต่างของบทเพลงจากความรู้สึกในการรับรู้ หลักการฟังเพลงและดนตรี  การ
ประพันธ์เพลงไทยแบบง่าย ๆ หลักการขับร้องเพลงไทย ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยในหลาย ๆ  รูปแบบ  

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.เข้าใจและสามารถบอกประเภทของเครื่องดนตรีไทยได้ 
 ๒เข้าใจและสามารถจ าแนกประเภทของเพลงไทยในรูปแบบต่างๆได้   
 ๓.เข้าใจอัตราจังหวะของเพลงไทยในรูปแบบต่าง ๆ  
 ๔.หลักการฟังเพลงและดนตรี 
 ๕.หลักการประพันธ์เพลงไทย 
 ๖.การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  
 
รวมทั้งหมด        ๖      ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ศ22202 ดนตรีไทย 2                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                    เวลา   ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต  

................................................................................................................................................... 
 

ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามการประพันธ์เพลงโดยน าเทคนิคมา
ประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลตามต้องการ วิธีใช้เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างถูกวิธี  ดนตรีที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆของไทย กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของดนตรีต่อ
สังคมไทย  การน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน    

ผลการเรียนรู้ 
1.สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามการประพันธ์เพลงโดยน าเทคนิคมาประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลตาม

ต้องการ 
2.หลักการประพันธ์เพลงไทย 

 3.วิธีใช้เครื่องดนตรี และการดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างถูกวิธี  ๆ    
 4.ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย  
 5.การน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับวิชาอ่ืน และชีวิตประจ าวัน     
 
รวมทั้งหมด    5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 
รายวิชาพื้นฐาน 

ศ๓๑๑๐๑  ทัศนศิลป์ ๓ จ านวน ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต  
ศ๓๑๑๐๒  ดนตรี ๓  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
ศ๓๒๑๐๑  นาฏศิลป์ ๓ จ านวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  
ศ๓๒๑๐๒  ทัศนศิลป์ ๔ จ านวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศ๓๓๑๐๑  ดนตรี ๔  จ านวน  ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
  ศ๓๓๑๐๒  นาฏศิลป์ ๔ จ านวน ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๗๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                             เวลา   ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
..................................................................................................................................................... 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ หลักองค์ประกอบศิลป์ในการ
สื่อความหมายรูปแบบต่าง ๆ ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกกับมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ กับชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

โดยการใช้เทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ สามารถ
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ด้วยความมีเหตุผล ไม่เอนเอียง มีความเป็น
มาตรฐาน และมีคุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานทัศนศิลป์ ประเมิน ตัดสินผลงานทัศนศิลป์ สรุปข้อดีข้อด้อยเพ่ือ
การพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์และจัดท าแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์  

เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยและศิลปินสากล
ที่มีชื่อเสียงบรรยายผลตอบรับของสังคมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน ท าให้เกิดผล
ประโยชน์อันดีงามกับสังคม เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของงานทัศนศิลป์ ศึกษาการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยศึกษาจาก
แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง สามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่
เหมาะสม  
   
รหัสตัวช้ีวัด 

  ศ ๑.๑ ม. ๔-๖/๑   ม. ๔–๖/๓   ม. ๔-๖/๔  ม. ๔–๖/๖  ม. ๔–๖/๑๐  ม. ๔-๖/๘    
 ศ ๑.๒  ม. ๔-๖/๒    
 

 รวมทั้งหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๓๑๑๐๒ ดนตรี  ๓                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                             เวลา   ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
..................................................................................................................................................... 

ศึกษารูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทย
และสากล วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ และวิเคราะห์สถานะทางสังคมของ
นักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ ศึกษาการอ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ ร้องเพลง 
หรือเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง  

โดยการใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม  
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม  โดยการเน้นเทคนิคการ
แสดงออก และคุณภาพของการแสดง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๒.๑  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒ม. ๔-๖/๓  ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕   
ศ ๒.๒  ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒  

 
รวมทั้งหมด  ๗ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๓๒๑๐๒ นาฏศิลป์ ๓                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                            เวลา   ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต 
..................................................................................................................................................... 

ศึกษาการแสดงหลากหลายรูปแบบ เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ วิจารณ์การ
แสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร และวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์การละครที่ต้องการสื่อ
ความหมายในการแสดง   

โดยการจัดการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ บรรยายและ
วิเคราะห์ อิทธิพลของการแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง มีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุง่มั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๓.๑  ม.๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓  ม. ๔-๖/๖   
ศ ๓.๒   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๓  

 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์  ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                           เวลา   ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
..................................................................................................................................................... 

ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย
เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ วาดภาพระบายสี ภาพล้อเลียน หรือ
การ์ตูน เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบันประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 

 โดยใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และวิเคราะห์ 
และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของ
ศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และอภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม  
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม    
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ม. ๔-๖/๒   ม. ๔-๖/๕   ม. ๔-๖/๑๑   ม. ๔-๖/๘    
ศ ๑.๒  ม. ๔-๖/๑ ศ ๑.๑ ม. ๔–๖/๗   
ศ ๑.๒  ม. ๔–๖/๓ 

 
รวมทั้งหมด ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๔                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                                            เวลา   ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต 
..................................................................................................................................................... 

ศึกษาและสร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้จากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน น าดนตรีไป
ประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนใน
สังคม และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและการอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ อธิบายเหตุผลที่คนต่าง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน และเปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

โดยกระบวนการใช้ทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ ๒.๑  ม. ๔-๖/๓   ศ ๒.๒  ม. ๔-๖/๓   

ศ ๒.๑  ม. ๔-๖/๖   ม. ๔-๖/๗   ม. ๔-๖/๘ 
ศ ๒.๒  ม. ๔-๖/๔   ม. ๔-๖/๕  

 
รวมทั้งหมด ๗  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ศ๓๓๑๐๒ นาฏศิลป์ ๔                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                                              เวลา   ๒๐   ชั่วโมง    จ านวน   ๑  หน่วยกิต 
..................................................................................................................................................... 

ศึกษาการแสดงหลากหลายรูปแบบ น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ใช้ความคิดริเริ่มใน
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง และวิเคราะห์
ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ในการแสดง   อภิปรายบทบาทของ
บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครไทยในสมัยต่าง ๆ และบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการ
ละครของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความถูกต้อง 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุ จริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม   

 
รหัสตัวช้ีวัด 
  ศ ๓.๑   ม. ๔-๖/๑   ม. ๔-๖/๓   ม. ๔-๖/๗    ม. ๔-๖/๘ ม. ๔ -๖/๔   ม. ๔-๖/๕      

ศ ๓.๒  ม. ๔-๖/๔   ม.๔-๖/๑๑    
รวมทั้งหมด ๘  ตัวช้ีวัด 
 

 


