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คำนำ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได0ประกาศใช0มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE 

วิทยาศาสตรE และสาระภูมิศาสตรEในกลุAมสาระการเรียนรู 0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ตามคำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการที ่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำส่ัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให0เปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรEและวิทยาศาสตรE หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๑  โดยให0โรงเรียนใช0หลักสูตรในปZการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให0สอนในช้ัน

ประถมศึกษาปZที่ ๑ และ ๔ ในปZการศึกษา ๒๕๖๑ ปZการศึกษา ๒๕๖๒ ให0ใช0ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๑, ๒, ๔ 

และ ๕ และปZการศึกษา ๒๕๖๓ ให0ใช0ในทุกชั้นปZ โดยกำหนดให0เป^นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ กำหนด

จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู0เป^นเป`าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนให0มีพัฒนาการ

เต็มตามศักยภาพ สAงเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู0ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  

 เพื่อให0สอดคล0องกับนโยบายและเป`าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดแค จึงได0ทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุAมสาระการเรียนรู 0คณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และสาระ

ภูมิศาสตรEในกลุAมสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช0ประโยชนEและเป^นกรอบใน

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป̀าหมายในการ

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน ให0มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสูAการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศนE จุดหมาย 

สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคE  มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด โครงสร0างเวลาเรียน 

ตลอดจนเกณฑEการวัดและประเมินผล ให0มีความสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0 เปgดโอกาสให0โรงเรียน

สามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ในแตAละระดับตามความพร0อมและจุดเน0น โดย

มีกรอบแกนกลางเป̂นแนวทางที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนดE ๔.๐ มีความพร0อมในการก0าวสูAสังคม

คุณภาพ มีความรู0อยAางแท0จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดที่กำหนดไว0ในเอกสารนี้ ชAวยทำให0หนAวยงานที่เกี่ยวข0อง ในทุกระดับ

เห็นผลคาดหวังที่ต0องการพัฒนาการเรียนรู0ของผู0เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชAวยให0หนAวยงานท่ี

เกี่ยวข0องในระดับท0องถิ่น และสถานศึกษารAวมกันพัฒนาหลักสูตรได0อยAางมั่นใจ ทำให0การจัดทำหลักสูตรใน

ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป^นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชAวยให0เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู0 ชAวยแก0ปiญหาการเทียบโอนระหวAางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก

ระดับ ตั้งแตAระดับชาติจนกระทั่งถึงระดับสถานศึกษา จะต0องสะท0อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และ

ตัวชี้วัดที่กำหนดไว0ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป^นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุก

รูปแบบ และครอบคลุมผู0เรียนทุกกลุAมเป̀าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 ข 

 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบความสำเร็จตามเป`าหมายที่คาดหวังได0 ทุกฝkายท่ี

เกี่ยวข0องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และทุกคนต0องรAวมกันรับผิดชอบ โดยรAวมกันทำงานอยAางเป^นระบบ 

และตAอเนื่อง วางแผนดำเนินการ สAงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก0ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ

ชาติ ไปสูAคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0ท่ีกำหนดไว0 

 

โรงเรียนวัดแค 
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สารบัญ 

 

เร่ือง                  หน2า 

ประกาศโรงเรียนวัดแค   

คำนำ                      ก 

สารบัญ                        ค     

ความนำ                      ๑ 

วิสัยทัศนE พันธกิจ ยุทธศาสตรE กลยุทธE             ๒ 

โครงสร0างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง            ๔ 

โครงสร0างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา             ๖ 

กลุAมสาระการเรียนรู0ศิลปะ                 ๑๓ 

เกณฑEการจบการศึกษา                  ๔๖ 

                

 

  



  ๑ 

ความนำ  

 

 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำไปสูAการพัฒนามาตรฐาน

การเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และสาระภูมิศาสตรE ในกลุAมสาระการ

เรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให0มีความเหมาะสมสอดคล0องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล0อมและความรู0ทางวิทยาศาสตรE และเทคโนโลยีท่ี

เจริญก0าวหน0าเป^นการพัฒนาสAงเสริมศักยภาพคนของชาติให0สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขAงขันของ

ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู0ให0มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล0องกับ

ประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติผู0เรียนมีศักยภาพในการแขAงขันและดำรงชีวิต

อยAางสร0างสรรคEในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดแคจึงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ด0วยการวางแผนและดำเนินการใช0หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนาการ

ปรับปรุงหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลสอดคล0องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพในชุมชนและสังคม ภูมิปiญญาท0องถ่ินและความต0องการของผู0เรียนโดยทุกภาคสAวน 

 โรงเรียนวัดแค ได0ดำเนินการประเมินผลการใช0หลักสูตรสถานศึกษาเป^นระยะอยAางตAอเนื่อง และนำ

มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใช0เป^นกรอบ

ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้งการกำหนดวิสัยทัศนE สมรรถนะสำคัญ

ของผู0เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคEเน0นให0นักเรียนเป̂นผู0ประพฤติดีและมีความรู0สมดังปรัชญาของโรงเรียน 

รวมทั้งมีทักษะที่จำเป^นการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู0เพ่ือพัฒนาตนเองอยAาง

ตAอเนื่อง ซึ่งเป^นทิศทางหลักในการจัดโครงสร0างเวลาเรียน โครงสร0างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา โดยมีผู0ที่มี

สAวนเกี่ยวข0องทุกฝkายรAวมกันกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ทำให0หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมี

กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาตามความต0องการของท0องถ่ิน ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคE

ของผู0เรียนทุกกลุAมเป̀าหมาย 

 ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนวัดแค จะประสบความสำเร็จตามเป`าหมายที่คาดหวังได0ทุกฝkายที่เกี่ยว

ต0องรAวมกันรับผิดชอบ โดยรAวมกันทำงานอยAางเป̂นระบบและตAอเนื่องในการวางแผนดำเนินการ สAงเสริมสนับสนุน 

ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก0ไขเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดแค ให0มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และผล

การเรียนรู0ท่ีกำหนดไว0 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

วิสัยทัศน:หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   

 หลักสูตรโรงเร ียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน               

พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป^นหลักสูตรที่มุ Aงพัฒนาผู0เรียนทุกคนเป^นบุคคลแหAงการเรียนรู0สู Aมาตรฐานสากลและ           

เป̂นมนุษยEที่มีความสมดุลทั้งรAางกาย  ความรู0คูAคุณธรรม มีความเป̂นผู0นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป̂นพลเมือง

ไทยและเป^นพลโลกโดยใช0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยEเป^นประมุข  มีความรู0และทักษะพื้นฐานสามารถใช0นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติท่ี

จำเป^นตAอการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุAงเน0นผู0เรียนเป^นสำคัญบนพื้นฐานความ

เช่ือวAาทุกคนสามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0เต็มตามศักยภาพ 

 

เปKาประสงค:หลักสูตร (Corporate  objective) 

๑. เพื่อให0ผู0เรียนทุกคนได0รับการปลูกฝiงคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคE  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป̂น

แนวทางการดำเนินชีวิต เป^นผู0นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช0เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู0และการ

ส่ือสารอยAางหลากหลาย  ผู0เรียนมีศักยภาพเป̂นพลโลก (World  Citizen) 

๒. เพื ่อให0สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด0วยระบบคุณภาพ (Quality System  

Management)  เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจอยAางท่ัวถึง 

๓. เพื่อให0บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช0นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class standard) 

๔. เพื่อให0การใช0งบประมาณและทรัพยากรของทุกหนAวยงานเป^นไปตามเป`าหมายได0อยAางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิสัยทัศน:โรงเรียน 

 มุAงมั่นพัฒนาสถานศึกษาสูAความเป^นโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน ทุกภาคสAวนมีสAวนรAวม พัฒนาผู0เรียน

ให0มีคุณภาพ นำสูAความเป̂นสากล บนพ้ืนฐานคุณธรรม ก0าวทันเทคโนโลยี ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอยAางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. สAงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนานักเรียนให0มีความรู0สูAสากลพร0อมเข0าสูAประชาคมอาเซียน 

๔. พัฒนาครูให0เป̂นบุคคลแหAงการเรียนรู0 สูAครูมืออาชีพ 

๕. โรงเรียนและชุมชนรAวมมือกันพัฒนาการศึกษาอยAางตAอเน่ือง 

๖. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 



๓ 

เปKาประสงค: 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. นักเรียนและบุคลากร  สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช0ในชีวิตประจำวัน 

๓. นักเรียนและบุคลากรมีความรู0ท่ีเป̂นสากล  พร0อมเข0าสูAประชาคมอาเซียน 

๔. ครูมีความเป̂นมืออาชีพ  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู0 

๕. โรงเรียนเป̂นองคEกรท่ีมีการบริหารงานอยAางมีประสิทธิภาพ 

๖. โรงเรียนและชุมชนรAวมมือกันพัฒนาการศึกษาอยAางตAอเน่ือง 

๗. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 

สมรรถนะสำคัญของผู2เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค: 

 ในการพัฒนาผู0เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุAงเน0นพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณภาพตามมาตรฐาน      

ท่ีกำหนด  ซ่ึงจะชAวยให0ผู0เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคE  ดังน้ี 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป^นความสามารถในการรับและสAงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช0ภาษา

ถAายทอดความคิด ความรู 0ความเข0าใจ ความรู 0สึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี่ยนข0อมูลขAาวสารและ

ประสบการณEอันจะเป^นประโยชนEตAอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมAรับข0อมูลขAาวสารด0วยหลัก

เหตุผลและความถูกต0อง ตลอดจนการเลือกใช0วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตAอตนเอง

และสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป^นความสามารถในการคิดวิเคราะหE การคิดสังเคราะหE การคิด อยAาง

สร0างสรรคE  การคิดอยAางมีวิจารณญาณ และการคิดเป̂นระบบ เพ่ือนำไปสูAการสร0างองคEความรู0หรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได0อยAางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก2ปdญหา เป^นความสามารถในการแก0ปiญหาและอุปสรรคตAาง ๆ ที่เผชิญได0

อยAางถูกต0องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข0อมูลสารสนเทศ เข0าใจความสัมพันธEและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณEตAาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู0 ประยุกตEความรู0มาใช0ในการป`องกันและแก0ไขปiญหา 

และมีกาตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตAอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล0อม 

 ๔. ความสามารถในการใช2ทักษะชีวิต เป̂นความสามารถในการนำกระบวนการตAาง ๆ ไปใช0ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรู0ด0วยตนเอง การเรียนรู0อยAางตAอเนื่อง การทำงาน และการอยูAรAวมกันในสังคมด0วยการ

สร0างเสริมความสัมพันธEอันดีระหวAางบุคคล การจัดการปiญหาและความขัดแย0งตAาง ๆ อยAางเหมาะสม การปรับตัว

ให0ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล0อม และการรู0จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมAพึงประสงคEที่สAงผล

กระทบตAอตนเองและผู0อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช2เทคโนโลยี เป^นความสามารถในการเลือก และใช0 เทคโนโลยีด0านตAาง ๆ และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด0านการเรียนรู0 การสื่อสาร การทำงาน  

การแก0ปiญหาอยAางสร0างสรรคE ถูกต0อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 



๔ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค: 

 หลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ มุAงพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณลักษณะอันพึงประสงคE เพื่อให0สามารถอยูAรAวมกับผู0อื่นในสังคมได0อยAางมีความสุข 

ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังน้ี 

๑. รักษEชาติ ศาสนE กษัตริยE 

๒. ซ่ือสัตยEสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝkเรียนรู0 

๕. อยูAอยAางพอเพียง 

๖. มุAงม่ันในการทำงาน 

๗. รักความเป̂นไทย 

๘. มีจิตเป̂นสาธารณะ 

๙. นำเทคโนโลยี 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หhวง ๒ เง่ือนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Classroom 

          I Classroom คือ การเรียนการสอนผAานระบบเครือขAายอินเทอรEเน็ต เพื่อให0ผู0เรียนได0พัฒนาทักษะการใช0

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู0 (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู0จากการสืบค0น (Research Skill) ได0ด0วยตนเอง 

เพื่อตอบสนองความต0องการเรียนรู0เป^นรายบุคคลของผู0เรียน และการมีสAวนรAวมในการเรียน (Collaborative 

Learning) ของผู0เรียน และผู0สอนได0อยAางเต็มศักยภาพ 

Ø หhวงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอยAาง ความ

พอดีไมAมากหรือวAาน0อยจนเกินไปโดยต0องไมAเบียดเบียนตนเอง หรือ

ผู0อ่ืนให0เดือดร0อน 

Ø หhวงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ

พอเพียงนั้น จะต0องเป^นไปอยAางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปiจจัยท่ี

เกี่ยวข0อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวAาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ 

อยAางรอบคอบ 

Ø หhวงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ 2มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให0

พร0อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด0านการตAางๆ ที่จะเกิดข้ึน

โดยคำนึงถึงความเป^นไปได0ของสถานการณEตAางๆ ที่คาดวAาจะเกิดข้ึน

ในอนาคตท้ังใกล0และไกล 



๕ 

 
 

 

 การกำหนดโครงสร0างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตA

ละกลุAมสาระการเรียนรู0ได0ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต0องมีเวลาเรียนรวมตามที่กำหนดไว0ในโครงสร0างเวลาเรียน

พื้นฐาน และผู0เรียนต0องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติมได0

พิจารณาให0สอดคล0องกับความพร0อมจุดเน0นของสถานศึกษาและเกณฑEการจบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา จึง

จัดเวลาเรียนเพิ่มเติมให0เป^นเวลาสำหรับหลักสูตรท0องถิ่นอาเซียนศึกษาและภาษาตAางประเทศซึ่งตรงกับจุดเน0น

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสAวนกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนที่กำหนดไว0ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๑ - ๖ 

ปZละ ๑๒๐ ชั่วโมง นั้น เป^นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนEซึ่งในสAวนนี้ได0จัดสรรเวลาให0ผู0เรียนปฏิบัติกิจกรรมในระดับประถมศึกษา รวม ๖ ปZ จำนวน ๖๐ 

ช่ัวโมง 

 โครงสร0างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคได0กำหนดกรอบโครงสร0างเวลาเรียนให0สอดคล0องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร-างเวลาเรียน 



๖ 

 

 

 

 

กลุ%มสาระการเรียนรู0/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

w กลุ%มสาระการเรียนรู0  

ภาษาไทย ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตรJ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

o ประวัติศาสตร1 

o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

o หน:าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การดำเนินชีวิตในสังคม 

o ภูมิศาสตร1 

o เศรษฐศาสตร1 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต%างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

w รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ่มเติมตามความพร0อมและจุดเน0น 

ปZละ ๑๒๐ ชั่วโมง 

 

w กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว       

o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด 

- ชมรม ชุมนุม 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณะประโยชนJ 

      

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปZ ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปZ 

 

 

โครงสร-างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค 
 



๗ 

 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๑๒๓๑ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๑๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๑ 



๘ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๒๒๓๒ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๒๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๒๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๒ 



๙ 

 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๓๒๓๓ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๓๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๓ 



๑๐ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๔๒๓๔ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๔๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๔ 



๑๑ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๕๒๓๕ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๕๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน   (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๕ 



๑๒ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑ต๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๖๒๓๖ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๖๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๖ 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ$มสาระการเรียนรู/ศิลปะ  



๑๔ 

การวิเคราะห:ตัวช้ีวัดรายวิชาพ้ืนฐานสูhเน้ือหา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

หนhวยการเรียนรู2 

วิชาศิลปะ                                               กลุhมสาระการเรียนรู2ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑        เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 

จำนวน

ช่ัวโมง 

๑ ถAายทอดมุมมอง 

 

มฐ.ศ  ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAาง

อิสระ   ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๑/๑ อภิปรายเกี่ยวกับรูปรAางลักษณะและขนาดของสิ่งตAางๆ รอบตัวในธรรมชาติและส่ิง

ท่ีมนุษยEสร0างข้ึน 

ป.๑/๒ บอกความรู0สึกท่ีมีตAอธรรมชาติและส่ิงแวดล0อมรอบตัว 

ป.๑/๕ วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ ตามความรู0สึกของตนเอง 

๑๕ 

๒ ทดลองเทคนิคใหมA 

 

มฐ.ศ  ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAาง

อิสระ   ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๑/๓ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช0วัสดุ อุปกรณE  สร0างงานทัศนศิลป� 

ป.๑/๔ สร0างงานทัศนศิลป�โดยการทดลองใช0สีด0วยเทคนิคงAายๆ 

๑๕ 



๑๕ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 

จำนวน

ช่ัวโมง 

๓ 

 

พอใจศิลปะบ0านเรา 

 

มฐ ศ. ๑.๒ เข0าใจความสัมพันธEระหวAางทัศนศิลป�   ประวัติศาสตรE   และวัฒนธรรม  เห็น

คุณคAางานทัศนศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป.๑/๑ ระบุงานทัศนศิลป�ในชีวิตประจำวัน 

๑๐ 

 

๔ เสียงกับการแสดงออก 

- การกำเนิดเสียง 

- แสดงทAาทางประกอบเสียง 

มฐ ศ ๒.๑  เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณE

คุณคAาดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตEใช0

ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๑/๑ จำแนกแหลAงกำเนิดของเสียงท่ีได0ยิน 

ป. ๑/๒ จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง – ต่ำ  ดัง – เบา  ยาว – ส้ัน ของดนตรี 

๔ 

๕ สนุกกับจินตนาการเพลง 

- จังหวะ 

- อAานภาษาดนตรีและสร0างสรรคEทาง

ดนตรี 

มฐ ศ ๒.๑  เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณE

คุณคAาดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตEใช0

ในชีวิตประจำวัน 

ป.๑/๔ มีสAวนรAวมในกิจกรรมดนตรีอยAางสนุกสนาน 

๖ 

๖ เสียงเพลงบรรเลงชีวิต 

-  ขับร0องเพลง 

-เพลงกลAอมเด็ก 

-บทเพลงประกอบการละเลAน 

-เพลงสำคัญ(เพลงชาติไทย  เพลง

สรรเสริญพระบารมี) 

มฐ ศ ๒.๑  เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณE

คุณคAาดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตEใช0

ในชีวิตประจำวัน 

ป.๑/๕  บอกความเก่ียวข0องของเพลงท่ีใช0ในชีวิตประจำวัน 

 

 

๖ 



๑๖ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 

จำนวน

ช่ัวโมง 

๗ ดนตรีกับวัฒนธรรม 

- ดนตรีพ้ืนฐาน 

- ดนตรีไทย 

- ดนตรีสากล 

ความสัมพันธEระหวAางดนตรีกับมนุษยE 

ท่ีมาและลักษณะของเคร่ืองดนตรี 

มฐ. ศ  ๒.๒   เข0าใจความสัมพันธEระหวAางดนตรี  ประวัติศาสตรE และวัฒนธรรม  เห็นคุณคAา

ของดนตรีท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปiญญาท0องถ่ิน  ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป. ๑/๑  เลAาถึงเพลงในท0องถ่ิน 

ป. ๑/๒ ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบในดนตรีท0องถ่ิน 

๔ 

๘ จังหวะสนุกสนาน 

 

มฐ.ศ๓.๑ เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณE 

คุณคAานาฏศิลป� ถAายทอดความรู 0สึก ความคิดอยAางอิสระ ชื ่นชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๑/๑  เลียนแบบการเคล่ือนไหว        

ป. ๑/๒  แสดงทAาทางงAายๆ เพ่ือส่ือความหมายแทนคำพูด      

๔ 

๙ พ้ืนฐานนาฏศิลป�ไทย 

 

มฐ.ศ๓.๑ เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณE 

คุณคAานาฏศิลป� ถAายทอดความรู 0สึก ความคิดอยAางอิสระ ชื ่นชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๑/๑  เลียนแบบการเคล่ือนไหว        

ป. ๑/๒  แสดงทAาทางงAายๆ เพ่ือส่ือความหมายแทน 

ป. ๑/๒  บอกส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือรAวมการแสดง 

๖ 



๑๗ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 

จำนวน

ช่ัวโมง 

๑๐ 

 

 

 

 

สร0างสรรคEลีลา 

 

 

 

 

 มฐ.ศ๓.๑ เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณE 

คุณคAานาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๑/๑  เลียนแบบการเคล่ือนไหว        

ป. ๑/๒   แสดงทAาทางงAาย ๆ เพ่ือส่ือความหมายแทนคำพูด      

ป  ๑/๓  บอกส่ิงท่ีตนเองชอบ จากการดูหรือรAวมการแสดง 

๖ 

 

 

 

 

๑๑ รักษาการละเลAน 

- ท่ีมาของการละเลAนพ้ืนบ0าน 

- วิธีการเลAน กติกา 

มาตรฐานการเรียนรู0 ศ ๓.๒ เข0าใจความสัมพันธEระหวAางนาฏศิลป�  ประวัติศาสตรE  

วัฒนธรรม เห็นคุณคAาของนาฏศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม  

ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทยและสากล  

 ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู0ท่ีคาดหวัง    

ป  ๑/๑  ระบุและเลAนการละเลAนของเด็กไทย       

ป  ๑/๒  บอกส่ิงท่ีตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป� 

๔ 

รวม ๘๐ 

สอบปลายภาค  ๒๐ 

รวมตลอดปpการศึกษา ๑๐๐ 

 

  



๑๘ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

หนhวยการเรียนรู2 

วิชาศิลปะ                                  กลุhมสาระการเรียนรู2ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒           เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 

จำนวน

ช่ัวโมง 

๑ ศิลปะกับธรรมชาติ มฐ ศ. ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระ   

ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๑ บรรยายรูปรAาง   รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 

ป. ๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยูAในสิ่งแวดล0อมและงานทัศนศิลป�  โดยเน0นเรื่องเส0น  สี   รูปรAาง  และ

รูปทรง 

ป. ๒/๓ สร0างงานทัศนศิลป�ตAางๆ  โดยใช0ทัศนธาตุท่ีเน0นเส0น  รูปรAาง 

ป. ๒/๔ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช0วัสดุ  อุปกรณE  สร0างงานทัศนศิลป�  ๓  มิติ 

ป. ๒/๕  สร0างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ 

๑๐ 

๒ วาดภาพเลAาเร่ือง มฐ. ศ ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระ   

ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๖   วาดภาพเพ่ือถAายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัวของตนเองและ  เพ่ือนบ0าน 

ป. ๒/๗  เลือกงานทัศนศิลป�และบรรยายถึงส่ิงท่ีมองเห็น  รวมถึงเน้ือหาเร่ืองราว 

๑๔ 



๑๙ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 

จำนวน

ช่ัวโมง 

๓ โมบายหรรษา มฐ. ศ ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระ   

ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๘  สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�เป̂นรูปแบบงานโครงสร0างเคล่ือนไหว 

๖ 

๔ สืบสานงานศิลป� มฐ. ศ ๑.๒ เข0าใจความสัมพันธEระหวAางทัศนศิลป�   ประวัติศาสตรE   และวัฒนธรรม   เห็นคุณคAา

งานทัศนศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปiญญาท0องถ่ิน  ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป. ๒/๑   บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป�ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๒   อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป�ประเภทตAางๆ  ในท0องถิ่น  โดยเน0นถึงวิธีการสร0างงาน 

และวัสดุ  อุปกรณEท่ีใช0 

๑๐ 

๕ เสียงหรรษา มฐ ศ ๒.๑  เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู 0ส ึก  ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ชื ่นชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๑  จำแนกแหลAงกำเนิดของเสียงท่ีได0ยิน 

ป. ๒/๒ จำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง – ต่ำ  ดัง – เบา  ยาว – ส้ัน ของดนตรี 

๕ 

 

๖ จังหวะพาเพลิน มฐ. ศ ๒.๑   เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ  ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๓  เคาะจังหวะหรือเคล่ือนไหวรAางกายให0สอดคล0องกับเน้ือหาของเพลง 

      ๕ 



๒๐ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 

จำนวน

ช่ัวโมง 

๗ ร่ืนเริงเสียงเพลง มฐ. ศ ๒.๑   เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ  ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๔    ร0องเพลงงAายๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย 

ป. ๒/๕   บอกความหมายและความสำคัญของเพลงท่ีได0ยิน 

     ๘ 

๘ คร้ืนเครงกิจกรรม มฐ. ศ  ๒.๒   เข0าใจความสัมพันธEระหวAางดนตรี  ประวัติศาสตรE และวัฒนธรรม  เห็นคุณคAาของ

ดนตรีท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปiญญาท0องถ่ิน  ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป. ๒/๑   บอกความสัมพันธEของเสียงร0อง เสียงเคร่ืองดนตรีในเพลงท0องถ่ิน โดยใช0คำงAายๆ  

ป. ๒/๒   แสดงและเข0ารAวมกิจกรรมทางดนตรีในท0องถ่ิน 

๒ 

 

๙ ชวนกันมาเคล่ือนไหว 

 

มฐ. ศ ๓.๑ เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณE คุณคAา

นาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๑ เคล่ือนไหวขณะอยูAกับท่ีและเคล่ือนท่ี 

๖ 

๑๐ ภูมิใจและช่ืนชม 

 

มฐ. ศ ๓.๑ เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณE คุณคAา

นาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๒ แสดงการเคล่ือนไหวท่ีสะท0อนอารมณEของตนเองอยAางอิสระ 

       ๒ 

๑๑ นิยมนาฏศิลป�ไทย 

 

มฐ. ศ ๓.๑ เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณE คุณคAา

นาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๒/๓ แสดงทAาทางเพ่ือส่ือความหมายแทนคำพูด 

ป. ๒/๔ แสดงทAาทางประกอบจังหวะอยAางสร0างสรรคE 

๘ 



๒๑ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 

จำนวน

ช่ัวโมง 

ป. ๒/๕ ระบุมารยาทในการชมการแสดง 

๑๒ อนุรักษEไว0การละเลAนพ้ืนบ0าน มฐ. ศ ๓.๒  เข0าใจความสัมพันธEระหวAางนาฏศิลป� ประวัติศาสตรEและวัฒนธรรมเห็นคุณคAาของ

นาฏศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป. ๒/๑ ระบุและเลAนการละเลAนพ้ืนบ0าน 

ป. ๒/๒  เช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเลAนพ้ืนบ0านกับส่ิงท่ีพบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย 

ป. ๒/๓ ระบุส่ิงท่ีช่ืนชอบและภาคภูมิใจในการละเลAนพ้ืนบ0าน 

๔ 

รวม ๘๐ 

สอบปลายภาค  ๒๐ 

รวมตลอดปpการศึกษา ๑๐๐ 

 

  



๒๒ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

หนhวยการเรียนรู2 

วิชาศิลปะ                                 กลุhมสาระการเรียนรู2ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓           เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย มาตรฐานตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง จำนวนช่ัวโมง 

๑ ศิลปะกับความงามในธรรมชาติ 

 

มฐ. ศ ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการและความคิดสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษE 

วิจารณEคุณคAา งานทัศนศิลป� ถAายทอดความรู0สึก  ความคิด  ตAองานศิลปะอยAางอิสระ  ช่ืนชม

และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน  

ป.๓/๑ อธิบายรูปรAาง รูปทรงในธรรมชาติ  ส่ิงแวดล0อม  และงานทัศนศิลป�  ท่ีมีลักษณะ

แตกตAางกัน  และสวยงาม 

ป.๓/๓ จำแนกทัศนธาตุของส่ิงตAางๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล0อมและงานทัศนศิลป� โดยเน0นเร่ือง

เส0น สี รูปรAาง รูปทรง และพ้ืนผิว 

ป.๓/๔  วาดภาพระบายสีส่ิงรอบตัวเรา  

ป.๓/๖  วาดภาพถAายทอดความคิด ความรู0สึกจากเหตุการณEชีวิตจริง โดยใช0เส0นและ รูปรAาง 

รูปทรง สีและพ้ืนผิว 

๑๐ 



๒๓ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย มาตรฐานตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง จำนวนช่ัวโมง 

๒ สร0างสรรคEด0วยงานศิลป� 

 

มฐ. ศ ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการและความคิดสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษE 

วิจารณEคุณคAา งานทัศนศิลป� ถAายทอดความรู0สึก  ความคิด  ตAองานศิลปะอยAางอิสระ  ช่ืนชม

และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๓/๕ มีทักษะพ้ืนฐานการใช0วัสดุในการปi�น 

ป.๓/๗ อธิบายเหตุผลและวิธีการในการสร0างงานทัศนศิลป� โดยเน0นถึงเทคนิค และวัสดุ อุปกรณE 

ป.๓/๘ ให0การช่ืนชมผลงานของตนเองและเพ่ือน 

ป.๓/๙  จัดกลุAมตามทัศนธาตุท่ีเน0นในงานทัศนศิลป�น้ัน ๆ 

ป.๓/๑๐ ออกแบบงานรูปทรงตAางๆ 

๒๐ 

๓ สืบสานงานศิลปะชีวิต 

 

มฐ. ศ ๑.๒ เข0าใจความสัมพันธEระหวAางทัศนศิลป� ประวัติศาสตรE และวัฒนธรรม เห็นคุณคAางาน

ทัศนศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทย และสากล 

ป.๓/๑  บอกประวัติท่ีมาของงานทัศนศิลป�ในท0องถ่ิน 

ป.๓/๒  ใช0วัสดุ อุปกรณEและวิธีการสร0างงานทัศนศิลป�ในท0องถ่ิน 

๒ 

๔ ทักษะดนตรี มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๓/๑  ขับร0องและบรรเลงเคร่ืองดนตรีประเภทจังหวะ โดยใช0องคEประกอบทางดนตรี 

ป.๓/๒   ใช0เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองจังหวะอยAางถูกต0องและปลอดภัย 

๑๐ 

๕ การฟiงดนตรี มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

๒ 



๒๔ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย มาตรฐานตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง จำนวนช่ัวโมง 

ป.๓/๑  แสดงการเคล่ือนไหวและแสดงทAาทางเข0ากับจังหวะเพลงได0อยAางสนุกสนาน 

ป.๓/๒  มีทักษะในการเคล่ือนไหวตามจังหวะรAวมกิจกรรมกับผู0อ่ืนได0 

๖ เสียงเคร่ืองดนตรี มฐ ศ. ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๓/๑  ป.๓/๒  บอกเสียงเคร่ืองดนตรีเป̂นเสียงท่ีมีระดับ สูง-ต่ำ ส้ัน-ยาว อยAางเป̂นระบบ 

๒ 

๗ ดนตรีกับชีวิต 

ประจำวัน 

มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๓/๑  ป.๓/๒  สร0างสรรคEและนำความรู0ทางดนตรีไปใช0ในการเรียนรู0กับกลุAมสาระอ่ืนๆ 

๒ 

๘ สุนทรียะภาพทางดนตรี 

ดนตรีกับชีวิตประจำวัน 

มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๓/๑  ป.๓/๒  นำความรู0ด0านดนตรีไปประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวันหรือใช0ในสาระการเรียนรู0

อ่ืนๆเป̂นการสร0างสรรคEงานดนตรีอยAางหน่ึง 

๒ 

๙ สร0างสรรคEการเคล่ือนไหว มฐ.  ศ  ๓.๑  เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณE

คุณคAานาฏศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก    ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๓/๑  สร0างสรรคEการเคล่ือนไหวในรูปแบบตAางๆ  ในสถานการณEส้ันๆ 

ป. ๓/๒  แสดงทAาทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป� 

๕ 



๒๕ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย มาตรฐานตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง จำนวนช่ัวโมง 

๑๐ ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรม มฐ.  ศ ๓.๑  เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณE

คุณคAานาฏศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก    ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๓/๑  สร0างสรรคEการเคล่ือนไหวในรูปแบบตAางๆ  ในสถานการณEส้ันๆ 

ป. ๓/๓  เปรียบเทียบบทบาทหน0าท่ีของผู0แสดงและผู0ชม 

ป. ๓/๔  มีสAวนรAวมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 

๕ 

๑๑ นำสูAชีวิตประจำวัน มฐ.  ศ  ๓.๑  เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณE

คุณคAานาฏศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก    ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๓/๕  บอกประโยชนEของการแสดงนาฏศิลป�ในชีวิตประจำวัน 

๕ 

๑๒ สัมพันธEนาฏศิลป�ท0องถ่ิน มฐ.  ศ  ๓.๑  เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษEวิจารณE

คุณคAานาฏศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก    ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๓/๑  เลAาการแสดงนาฏศิลป�ท่ีเคยเห็นในท0องถ่ิน 

ป. ๓/๒  ระบุส่ิงท่ีเป̂นลักษณะเดAนและเอกลักษณEของการแสดงนาฏศิลป�          

ป. ๓/๓  อธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป� 

๕ 

รวม ๘๐ 

สอบปลายภาค  ๒๐ 

รวมตลอดปpการศึกษา ๑๐๐ 

  



๒๖ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

หนhวยการเรียนรู2 

วิชาศิลปะ                                 กลุhมสาระการเรียนรู2ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔           เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๑ ทัศนธาตุกับจินตนาการ 

-  ลักษณะของเส0น  รูปรAาง   รูปทรง 

-  ความแตกตAางของเส0น  รูปรAาง   

รูปทรง 

มฐ. ศ ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระ   

ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๔/๑  เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรAาง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล0อมและงานทัศนศิลป� 

ป.๔/๓  จำแนกทัศนะธาตุของส่ิงตAางๆในธรรมชาติส่ิงแวดล0อมและงานทัศนศิลป� โดยเน0นเร่ือง 

เส0น,สี  ,รูปรAาง,รูปทรง,พ้ืนผิว,พ้ืนท่ีวAาง 

๕ 

๒ ภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 

  -   ภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 

  -  หลักการจัดภาพและระบายสี 

มฐ. ศ ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระ   

ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๔/๒  อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของ สีวรรณะอุAน สีวรรณะเย็น ท่ีมีตAออารมณEและ

จินตนาการ 

ป.๔/๗  วาดภาพระบายสีโดยใช0สีวรรณะอุAนและสีวรรณะเย็น ถAายทอดความรู0สึกและ

จินตนาการ 

 ป.๔/๙  เลือกใช0วรรณะสีเพ่ือถAายทอดอารมณE  

ความรู0สึกในการสร0างงานทัศนศิลป� 

๑๐ 



๒๗ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๓ ภาพประกอบเร่ืองราวและเหตุการณE 

- หลักการวาดภาพ 

- เร่ืองราวท่ีนำมาวาดภาพ 

มฐ . ศ ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระ 

    

๕ 

 ทดลองสีสัน 

  -  การโรยสี 

  -  การพับสี 

  - การเปkาสี 

ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๔/๕  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช0วัสดุ อุปกรณE 

สร0างสรรคEงานวาดภาพระบายสี 

ป.๔/๖  บรรยายลักษณะของภาพโดยเน0นเร่ืองการจัดระยะความลึก น้ำหนัก และแสงเงาใน

ภาพ 

 

๔ สร0างสรรคEงานศิลป�-   

 - ภาพพิมพE 

 - งานปi�น 

 - งานแกะสลัก 

   

มฐ.  ศ ๑.๑ สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ   และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE   วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป�   ถAายทอดความรู0สึก   ความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระ    

ป.๔/๔  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช0วัสดุ อุปกรณE สร0างสรรคEงานพิมพEภาพ 

ป.๔/๘  เปรียบเทียบความคิด ความรู0สึกท่ีถAายทอดผAาน  งานทัศนศิลป�ของตนเอง และบุคคล

อ่ืน 

๕ 

๕ ตามรอยงานศิลป�สวยด0วยภูมิปiญญา มฐ. ศ ๑.๒  เข0าใจความสัมพันธEระหวAางทัศนศิลป� ประวัติศาสตรE และวัฒนธรรม เห็นคุณคAา

งานทัศนศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทย และสากล 

ป.๔/๑  ระบุและอภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป�ในเหตุการณEและงานเฉลิมฉลองของ

วัฒนธรรมในท0องถ่ิน 

ป.๔/๒  บรรยายเก่ียวกับงานทัศนศิลป�ท่ีมาจากวัฒนธรรมตAางๆ 

๗ 



๒๘ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๖ ดนตรี กวีศิลป� มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและการแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE วิพากษE วิจารณE 

คุณคAาดนตรี ถAายทอดความรู0สึกความคิดตAอดนตรี อยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๔/๑   บอกประโยคเพลงอยAางงAาย 

ป.๔/๒  จำแนกประเภทของเคร่ืองดนตรี 

๑๐ 

  ป.๔/๓  ระบุทิศทางการเคล่ือนท่ี ข้ึน-ลง งAายๆของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็วของ

จังหวะในเพลงท่ีฟiง 

ป.๔/๖  ใช0และเก็บเคร่ืองดนตรีอยAางถูกต0อง 

ป.๔/๗  ระบุวAาดนตรีสามารถใช0ในการส่ือเร่ืองราว   

 

๗ ร0องเพลงบรรเลงได0 มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและการแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE วิพากษE วิจารณE 

คุณคAาดนตรี ถAายทอดความรู0สึกความคิดตAอดนตรี อยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๔/๔   อAานเขียนโน0ตดนตรีไทยและสากล 

ป.๔/๕   ร0องเพลงโดยใช0ชAวงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

๗ 

๘ รักษEดนตรี ประเพณีไทย มฐ. ศ ๒.๒  เข0าใจความสัมพันธEระหวAางดนตรี ประวัติศาสตรE  และวัฒนธรรม เห็นคุณคAาของ

ดนตรีท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทย และสากล 

ป.๔/๑  บอกแหลAงท่ีมาและความสำพันธุEของวิถีชีวิตไทย ท่ีสะท0อนดนตรีและเพลงท0องถ่ิน 

ป.๔/๒  ระบุความสำคัญในการอนุรักษEสAงเสริม วัฒนธรรมทางดนตรี 

๕ 



๒๙ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๙ ประวัติความเป̂นมาและคุณคAาของ

นาฏศิลป� 

 

มฐ.  ศ ๓.๒  เข0าใจความสัมพันธEของนาฏศิลป� ประวัติศาสตรEและวัฒนธรรมเห็นคุณคAาของ

นาฏศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป.๔/๑  อธิบายประวัติความเป̂นมาของนาฏศิลป�หรือชุดการแสดงอยAางงAาย 

ป.๔/๒  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป� 

๘ 

 

   กับการแสดงมาจากวัฒนธรรมอ่ืน 

ป.๔/๓  อธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป� 

ป.๔/๔  ระบุเหตุผลท่ีควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป� 

 

๑๐ การแสดงทAานาฏศิลป�เบ้ืองต0น 

 

มฐ. ศ ๓.๑ เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษE วิจารณE 

คุณคAานาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชมและประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๔/๑  ระบุทักษะพ้ืนฐานทางนาฏศิลป�และการละครท่ีใช0ส่ือความหมายและอารมณE 

ป.๔/๒ ใช0ภาษาทAาและนาฏศัพทEหรือศัพทEทางการละครงAายๆ ในการถAายทอดเร่ืองราว 

๘ 

 

๑๑ นาฏลีลา 

 

มฐ.  ศ ๓.๑ เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษE วิจารณE 

คุณคAานาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชมและประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป.๔/๔ การแสดงนาฏศิลป�เป̂นคูAและเป̂นหมูA จุดสำคัญของเร่ือง เอกลักษณEเดAนของตัวละคร 

๑๐ 

รวม ๘๐ 

สอบปลายภาค  ๒๐ 

รวมตลอดปpการศึกษา ๑๐๐ 



๓๐ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 
หนhวยการเรียนรู2 

วิชาศิลปะ                                        กลุhมสาระการเรียนรู2ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕            เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๑ ทัศนธาตุ กับ ศาสตรEแหAงศิลป� 

 -  เส0นกับแสงเงา 

 -  รูปรAาง รูปทรง และพ้ืนผิว 

 -  ทัศนธาตุกับการสร0างภาพ 

 -  การทดลองสี 

 

 

มฐ. ศ ๑.๑   สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจิตนาการ  และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE  วิจารณEคุณคAาทัศนศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก  ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และ

ประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๕/๑  บรรยายเก่ียวกับจังหวะ  ตำแหนAง  ของส่ิงตAางๆ  ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล0อม และงาน

ทัศนศิลป� 

ป. ๕/๒  เปรียบเทียบความแตกตAางระหวAาง  งานทัศนศิลป�  ท่ีสร0างสรรคEด0วยวัสดุ  อุปกรณE  

และวิธีการท่ีตAางกัน 

ป. ๕/๗  บรรยายประโยชนEและคุณคAาของงานทัศนศิลป�ท่ีมีผลตAอชีวิตของคนในสังคม 

๕ 

๒ ศิลปะกับชีวิต 

-  ภาพเขียนจากธรรมชาติ  และ

ส่ิงแวดล0อม 

-  ภาพเขียนในจินตนาการ 

- ศิลปะกับการ 

   บูรณาการ 

มฐ. ศ ๑.๑   สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจิตนาการ  และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE  วิจารณEคุณคAาทัศนศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก  ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และ

ประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๕/๓  วาดภาพ โดยใช0เทคนิคของแสงเงา  น้ำหนัก  และวรรณะสี    

ป. ๕/๖  ระบุปiญหาในการจัดองคEประกอบศิลป� และการส่ือความหมายในงานทัศนศิลป�ของ

ตนเอง  และบอกวิธีการปรับปรุงให0ดีข้ึน 

ป. ๕/๗  บรรยายประโยชนEและคุณคAาของงานทัศนศิลป�ท่ีมีผลตAอชีวิตของคนในสังคม 

๑๐ 



๓๑ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๓ สร0างสรรคEงานศิลป� 

-  งานปi�นกับงานแกะสลัก 

-  ภาพพิมพEกับงานกระดาษ 

-  งานโครงสร0างกับภาพแขวน 

-  ภาพปะติดจากเศษวัสดุ 

มฐ. ศ ๑.๑   สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจิตนาการ  และความคิดสร0างสรรคE  วิเคราะหE  

วิพากษE  วิจารณEคุณคAาทัศนศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก  ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และ

ประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป. ๕/๔  สร0างสรรคEงานปi�นจากดินน้ำมันหรือดินเหนียวโดยเน0นการถAายทอดจินตนาการ   

ป. ๕/๕  สร0างสรรคEงานพิมพEภาพ โดยเน0นการจัดวางตำแหนAงของส่ิงตAางๆในภาพ 

ป. ๕/๗   บรรยายประโยชนEและคุณคAาของงานทัศนศิลป�ท่ีมีผลตAอชีวิตของคนในสังคม 

๑๐ 

๔ ศิลปะท0องถ่ิน 

-  ผลงานศิลปะท0องถ่ิน 

- ความเป̂นมางานศิลปะท0องถ่ิน 

 

มฐ. ศ ๑.๒   เข0าใจความสัมพันธEระหวAางทัศนศิลป�  ประวัติศาสตรE  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคAา

งานทัศนศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปiญญาท0องถ่ิน  ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป. ๕/๑  ระบุบรรยายเก่ียวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป�ในแหลAงเรียนรู0หรือนิทรรศการ

ศิลปะ 

ป. ๕/๒  อภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป�ท่ี สะท0อนวัฒนธรรมและภูมิปiญญาในท0องถ่ิน  

๕ 

๕ ดนตรีสีสัน มฐ. ศ  ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๕/๑  ระบุองคEประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช0ในการส่ืออารมณE 

ป. ๕/๒  จำแนกลักษณะของเสียงขับร0องและ เคร่ืองดนตรีท่ีอยูAในวงดนตรีประเภท ตAาง ๆ 

๕ 

๖ สัมพันธEเส0นเสียง มฐ. ศ  ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

๘ 



๓๒ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

ป. ๕/๓  อAาน เขียนโน0ตดนตรีไทยและสากล ระดับเสียง 

ป. ๕/๔  ใช0เคร่ืองดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง 

๗ สำเนียงเสียงร0อง มฐ. ศ  ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๕/๕  ร0องเพลงไทยหรือเพลงสากล หรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย  

ป. ๕/๖  ด0นสดงAาย ๆ โดยใช0ประโยคเพลงแบบถามตอบ 

๘ 

๘ 

 

 

 

 

 

 

สอดคล0องท0องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

ดนตรี  ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

มฐ. ศ ๒.๒ เข0าใจความสัมพันธEระหวAางดนตรี ประวัติศาสตรE และวัฒนธรรม เห็นคุณคAาของ

ดนตรีท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป. ๕/๗  หลักการบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป� 

ป. ๕/๑  อธิบายความสัมพันธEระหวAางดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมตAาง ๆ 

ป. ๕/๒  อธิบายคุณคAาของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตAางกัน 

๕ 

 

 

 

 

 

 

๙ นาฏศิลป�ไทยทรงคุณคAา มฐ. ศ ๓.๑  เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษE  วิจารณE

คุณคAานาฏศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก  ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๕/๑  บรรยายองคEประกอบนาฏศิลป� 

๑๐ 



๓๓ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

ป. ๕/๒  แสดงทAาทางประกอบเพลงหรือเร่ืองราวตามความคิดของตน  

ป. ๕/๓  แสดงนาฏศิลป�โดยเน0นการใช0ภาษา- 

ทAา  และนาฏศัพทEในการส่ือความหมายและการแสดงออก 

๑๐ รู0ท่ีมาการละคร มฐ. ศ ๓.๑  เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษE  วิจารณE

คุณคAานาฏศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก  ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๕/๔   มีสAวนรAวมในกลุAมกับการเขียนเค0าโครงเร่ืองหรือบทละครส้ัน 

ป. ๕/๖   บอกประโยชนEท่ีได0รับจากการชมการแสดง 

๗ 

๑๑ สอนนาฏศิลป�จากท0องถ่ินไทย มฐ. ศ ๓.๑  เข0าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE  วิเคราะหE  วิพากษE  วิจารณE

คุณคAานาฏศิลป�  ถAายทอดความรู0สึก  ความคิดอยAางอิสระ  ช่ืนชม  และประยุกตEใช0ใน

ชีวิตประจำวัน 

ป. ๕/๕ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป�ชุดตAาง ๆ 

๗ 

  ป. ๕/๑  เปรียบเทียบการแสดงประเภทตAาง ๆของไทยในแตAละท0องถ่ิน 

ป. ๕/๒  ระบุหรือแสดงนาฏศิลป�พ้ืนบ0าน ท่ีสะท0อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี 

 

รวม ๘๐ 

สอบปลายภาค  ๒๐ 

รวมตลอดปpการศึกษา ๑๐๐ 

 

  



๓๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

หนhวยการเรียนรู2 

วิชาศิลปะ                      กลุhมสาระการเรียนรู2ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๖               เวลา ๘๐ ช่ัวโมง 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๑ พ้ืนฐานงานศิลป� 

- ทัศนธาตุกับภาพศิลป� 

- สีสันบนงานศิลป� 

 

มฐ. ศ ๑.๑  สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ และความคิดสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษE 

วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป� ถAายทอดความรู0สึกความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระช่ืนชม และ

ประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๖/๑   ระบุสีคูAตรงข0าม และอภิปรายเก่ียวกับการใช0คูAสีตรงข0ามในการถAายทอดความคิดและ

อารมณE 

ป.๖/๒   อธิบายหลักการจัดขนาด สัดสAวน ความสมดุลในการสร0างงานทัศนศิลป� 

ป.๖/๖   สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�โดยใช0สีคูAตรงข0าม หลักการจัดขนาดสัดสAวน และความสมดุล 

๑๐ 

๒ ศิลปgนนักสร0างสรรคE 

- จินตนาการภาพวาด 

-  สนุกกับงานปi�น 

-  แกะสลักสวยด0วยมือเรา 

-  ภาพพิมพEแปลกตา 

-  กระดาษพิศวง 

- สร0างสรรคEเศษวัสดุ 

มฐ. ศ ๑.๑  สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ และความคิดสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษE 

วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป� ถAายทอดความรู0สึกความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระช่ืนชม และ

ประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๖/๓ สร0างงานทัศนศิลป�จากรูปแบบ ๒ มิติ เป̂น ๓ มิติ โดยใช0หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก 

ป.๖/๔  สร0างสรรคEงานปi�นโดยใช0หลักการเพ่ิมและลด 

ป.๖/๕  สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�โดยใช0หลักการของรูปและพ้ืนท่ีวAาง 

๑๐ 



๓๕ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๓ ภาพแผนผังประทังจิต มฐ. ศ ๑.๑  สร0างสรรคEงานทัศนศิลป�ตามจินตนาการ และความคิดสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษE 

วิจารณEคุณคAางานทัศนศิลป� ถAายทอดความรู0สึกความคิดตAองานศิลปะอยAางอิสระช่ืนชม และ

ประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

 ป.๖/๑   ระบุสีคูAตรงข0าม และอภิปรายเก่ียวกับการใช0คูAสีตรงข0ามในการถAายทอดความคิดและ

อารมณE 

ป.๖/๗ สร0างงานทัศนศิลป�เป̂นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเพ่ือถAายทอดความคิดหรือ

เร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณEตAางๆ 

๑๐ 

๔ ศรัทธาคิดสังคมสร0างวัฒนธรรม มฐ. ศ ๑.๒ เข0าใจความสัมพันธEระหวAางทัศนศิลป� ประวัติศาสตรE และวัฒนธรรม เห็นคุณคAางาน

ทัศนศิลป�เป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ ปiญญาท0องถ่ิน ถูมิปiญญาไทยและสากล 

ป.๖/๑ บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป�ท่ีสะท0อนชีวิตและสังคม 

ป.๖/๒ อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตAองานทัศนศิลป�ใน

ท0องถ่ิน 

ป.๖/๓ ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท0องถ่ินท่ีมีผลตAอการสร0างงานทัศนศิลป�ของ

บุคคล 

๑๐ 

๕ ดนตรีหลากหลาย 

-เคร่ืองดนตรีไทย 

-เคร่ืองดนตรีสากล 

-เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ0าน 

มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAาดนตรี  

ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๖/๑  ระบุองคEประกอบดนตรีและศัพทEสังคีต 

ป.๖/๒   จำแนกประเภทและบทบาทหน0าท่ีเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรม

ตAางๆ 

๕ 



๓๖ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๖ เส0นสายลายเสียง 

 

มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAาดนตรี  

ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๖/๓  อAาน เขียนโน0ตดนตรีไทยและสากลทำนองงAายๆ 

ป.๖/๔  ใช0เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร0องเพลง ด0นสด ท่ีมีจังหวะและทำนองงAายๆ 

ป.๖/๕   บรรยายความรู0สึกท่ีมีตAอดนตรี 

๘ 

๗ สำเนียงเสียงขับ มฐ. ศ ๒.๑ เข0าใจและแสดงออกทางดนตรีอยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAาดนตรี  

ถAายทอดความรู0สึก ความคิดตAอดนตรีอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๖/๕  บรรยายความรู0สึกท่ีมีตAอดนตรี 

ป.๖/๖   แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทำนองจังหวะ  ประสานเสียง และคุณภาพเสียงของเพลงท่ีฟiง 

๕ 

๘ สอดรับความเป̂นไทย มฐ. ศ ๒.๒  เข0าใจความสัมพันธEระหวAางดนตรี ประวัติศาสตรE และวัฒนธรรม เห็นคุณคAาของดนตรี

ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป.๖/๑   อธิบายเร่ืองราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตรE 

ป.๖/๒  จำแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีตAางกัน 

ป.๖/๓  อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตAอดนตรีท่ีมีในท0องถ่ิน 

๒ 

๙ เคล่ือนไหวร่ืนรมยE มฐ. ศ ๓.๑ เข0าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

นาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๖/๑  สร0างสรรคEการเคล่ือนไหวและการแสดงโดยเน0นการถAายทอดลีลาหรืออารมณE 

ป.๖/๒ ออกแบบเคร่ืองแตAงกาย หรืออุปกรณEประกอบการแสดงอยAางงAาย ๆ 

๕ 



๓๗ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวย 
มาตรฐานตัวช้ีวัด/ 

ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง 
จำนวนช่ัวโมง 

๑๐ ช่ืนชมนาฏศิลป� มฐ. ศ ๓.๑ เข0าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

นาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

ป.๖/๓ แสดงนาฏศิลป�และละครงAาย ๆ 

ป.๖/๔ บรรยายความรู0สึกของตนเองท่ีมีตAองานนาฏศิลป�และการละครอยAางสร0างสรรคE 

๑๐ 

๑๑ ใสAใจสัมพันธE   มฐ. ศ ๓.๑ เข0าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป�อยAางสร0างสรรคE วิเคราะหE วิพากษEวิจารณEคุณคAา

นาฏศิลป� ถAายทอดความรู0สึก ความคิดอยAางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตEใช0ในชีวิตประจำวัน 

๓ 

 

ป.๖/๓   บรรยายความรู0สึกของตนเองท่ีมีตAองานนาฏศิลป�และการละครอยAางสร0างสรรคE 

ป.๖/๔   แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง 

๑๒ สำคัญนาฏศิลป�ไทย มฐ. ศ ๓.๒ เข0าใจความสัมพันธEระหวAางนาฏศิลป� ประวัติศาสตรEและวัฒนธรรม เห็นคุณคAาของ

นาฏศิลป�ท่ีเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ินภูมิปiญญาไทยและสากล 

ป.๖/๑  ความหมาย ความเป̂นมา ความสำคัญ บุคคลสำคัญของนาฏศิลป�และละคร 

ป.๖/๒ แสดงนาฏศิลป�และละครในวันสำคัญของโรงเรียน 

๒ 

รวม ๘๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 

รวมตลอดปpการศึกษา ๑๐๐ 

 

  



๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา (ศิลปะ) 
  



๓๙ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศ๑๑๑๐๑   ศิลปะ                    กลุAมสาระการเรียนรู0 ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๑              เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง 

 

 ศึกษา  สังเกต  อภิปราย  และฝ�กปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปะสิ่งที่อยูAรอบตัว รูปรAาง ธรรมชาติและ

ความงามของสิ่งแวดล0อม  การกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ, แหลAงกำเนิดเสียง, สีสันของเสียงระดับเสียงดัง เบา 

(dynamic), อัตราความเร็วของจังหวะเพลงที่ใช0ในชีวิตประจำวัน (Tempo)  การเลียนแบบ  คน สัตวE สิ่งของ  

การใช0ภาษาทAาทาง การประดิษฐEทAาประกอบเพลง การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวข0องกับธรรมชาติ สัตวE การ

เป̂นผู0ชมท่ีดี  การละเลAนของเด็กไทยและท0องถ่ิน วิธีการเลAน กติกา การแสดงนาฏศิลป�   

 โดยใช0ทักษะการฝ�กปฏิบัติ สังเกต  ถAายทอดงานศิลปะละเลือกใช0วัสดุ อุปกรณE แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลงานทางศิลปะ   ทักษะทางดนตรี อAานบทกลอนประกอบจังหวะ  ร0องเพลงประกอบจังหวะ ฝ�กร0อง

เพลง เคาะประกอบจังหวะ  เคลื่อนไหวประกอบบทเพลง   เพลงกลAอมเด็ก เพลงประกอบการละเลAน เพลง

ชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มาของเพลงในท0องถิ่น ความนAาสนใจของบทเพลงท0องถิ่น  ฝ�กปฏิบัติทักษะ

ทางนาฏศิลป� การเคลื่อนไหวลักษณะตAางๆ การเลียนแบบธรรมชาติ ในท0องถิ่นของตน ทักษะเคลื่อนไหว

รAางกายเลียนแบบธรรมชาติ คน  สัตวE สิ่งของ ฝ�กปฏิบัติภาษาทAา  ประดิษฐEทAาทางประกอบเพลงไทยสั้นๆและ

เพลงพ้ืนเมืองปฏิบัติตามได0  

   เพื่อให0มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมทางศิลปะ ปฏิบัติตนเป^นผู0ชมที่ดี เห็นคุณคAา

ของดนตรี นาฏศิลป�ไทยและท0องถิ่น  มีความชื่นชอบเห็นความสำคัญและประโยชนEของดนตรีนาฏศิลป�ตAอการ

ดำเนินชีวิตของคนในท0องถ่ิน ช่ืนชมการแสดงพ้ืนเมืองมีความกล0าแสดงออก 

 

ตัวช้ีวัด 

 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.๑/๕ 

 ศ ๒.๒     ป.๑/๑ – ป.๑/๒ 

 ศ. ๓.๑     ป.๑/๑    ป.๑/๒  ป.๑/๓   

 ศ. ๓.๒    ป.๑/๑  ป.๑/๒     

รวม   ๑๕  ตัวบhงช้ี  

  



๔๐ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศ๑๒๑๐๑  ศิลปะ             กลุAมสาระการเรียนรู0 ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๒                        เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง 

 

ศึกษา รูปรAาง   รูปทรง ตามทัศนธาตุของสิ่งแวดล0อมในธรรมชาติ  ทักษะพื้นฐานในการใช0วัสดุ

อุปกรณEในการสร0างงานทัศนศิลป�  ๓  มิติ การวาดภาพ งานปi�น  และงานพิมพEภาพ  งานปะติด   ความสำคัญ

และการสร0างงานทัศนศิลป�ในท0องถิ่น  ศึกษาแหลAงกำเนิดของเสียงที่ได0ยิน เสียงเครื่องดนตรี เสียงมนุษยE ฝ�ก

จำแนกสียง  สูง - ต่ำ  ดัง – เบา  ยาว - สั้น การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง การเลAนเครื่องดนตรี

ประกอบเพลง การขับร0องเพลงงAายๆ ความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ เพลงท่ี

เกี่ยวกับสิ่งแวดล0อมที่มาของบทเพลงท0องถิ่น และความนAาสนใจของบทเพลงในท0องถิ่น ลักษณะของเสียงร0อง

ในบทเพลงลักษณะของเสียงดนตรีที่ใช0ในบทเพลง  ศึกษาฝ�กปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยAางมีรูปแบบ การนั่ง,การ

ยืน,การเดิน การประดิษฐEทAา  จากการเคลื่อนไหวอยAางมีรูปแบบ หลักวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป� การฝ�กภาษาทAา

ส่ือความหมายแทนอากัปกิริยา  การฝ�ก 

นาฏศัพทEในสAวนลำตัว  การใช0ภาษาทAาและนาฏศัพทEประกอบจังหวะ  มารยาทในการชมการแสดง

การเข0าชมหรือมีสAวนรAวมในการแสดง ที่มา วิธีการกติกาของการละเลAนพื้นบ0าน ระบุการเลAนพื้นบ0านที่ชอบ

และภาคภูมิใจ 

                 ฝ�กสร0างสรรคEงานทัศนศิลป�  โดยใช0ทัศนธาตุจากสิ่งแวดล0อมในธรรมชาติ  ฝ�กทักษะทางดนตรี  

เลAนเครื่องดนตรีประกอบเพลง  การขับร0องเพลงงAายๆ ความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ เพลง

สอนใจ เพลงที่เกี ่ยวกับสิ่งแวดล0อม  ที่มาของบทเพลงท0องถิ่น และความนAาสนใจของบทเพลงในท0องถ่ิน 

ลักษณะของเสียงร0องในบทเพลงลักษณะของเสียงดนตรีที่ใช0ในบทเพลง   ฝ�กปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยAางมี

รูปแบบ การนั่ง,การยืน,การเดิน การประดิษฐEทAา จากการเคลื่อนไหวอยAางมีรูปแบบ หลักวิธีการปฏิบัติ

นาฏศิลป� การฝ�กภาษาทAาสื่อความหมายแทนอากัปกิริยา การฝ�กนาฏศัพทEในสAวนลำตัว  การใช0ภาษาทAาและ

นาฏศัพทEประกอบจังหวะมารยาทในการชมการแสดงการเข0าชม หรือมีสAวนรAวมในการแสดง ท่ีมา วิธีการกติกา

ของการละเลAนพ้ืนบ0าน ระบุการเลAนพ้ืนบ0านท่ีชอบและภาคภูมิใจ 

 เพ่ือให0เกิดความช่ืนชมและเห็นคุณคAาของงานศิลปะ และการใช0วัสดุ  อุปกรณEอยAางประหยัด   

พอเพียง  และคุ0มคAา  ปฏิบัติตนเป̂นผู0ชมท่ีดี    ช่ืนชมเห็นคุณคAาของการแสดงนาฏศิลป�ไทย การละเลAน

พ้ืนบ0าน   

ตัวช้ีวัด 

ศ.  ๑.๑   ป.  ๒/๑ -  ป. ๒/๘    ศ.  ๑.๒   ป.  ๒/๑ ,  ป. ๒/๒  

ศ.   ๒.๑    ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔,ป. ๒/๕  ศ    ๒.๒     ป. ๒/๑,    ป. ๒/๒ 

ศ  ๓.๑   ป.๒/๑,   ป.๒/๒,   ป.๒/๓,   ป.๒/๔,   ป.๒/๕   ศ   ๓.๒   ป.๒/๑,   ป.๒/๒,   ป.๒/๓ 

รวม   ๑๙   ตัวช้ีวัด   



๔๑ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

ศ๑๓๑๐๑   ศิลปะ             กลุAมสาระการเรียนรู0 ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๓                         เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง 

 

ศึกษา รูปรAาง รูปทรง จำแนกและจัดกลุAมภาพตามทัศนธาตุของส่ิงตAางๆ ในธรรมชาติ ส่ิงแวดล0อมและ

งานทัศนศิลป� มีทักษะพื้นฐานการใช0วัสดุอุปกรณEในการสร0างงาน การวาดภาพระบายสีงานปi�น การพิมพEภาพ 

ภาพปะติด และการสร0างงานทัศนศิลป�ในท0องถิ่น แสดงความคิดเห็น เหตุผลวิธีการในการปรับปรุงผลงาน รู0

ประวัติความเป^นมาของงานทัศนศิลป�ในท0องถิ ่น ศึกษาลักษณะของเครื ่องดนตรีที ่เห็นและได0ยินใน

ชีวิตประจำวัน ลักษณะเสียงสูง- ต่ำ ดัง-เบา ที่มีความเกี่ยวข0องกับชีวิตประจำวันและบทบาทหน0าที่ของบท

เพลงที่ใช0ในชีวิตประจำวัน ศึกษาความเป^นมาความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป�ไทย  นาฏศิลป�พื้นบ0าน  

ประเภทลักษณะและเอกลักษณEของการแสดงนาฏศิลป�  หลักการชมการแสดง  และเข0าใจความสัมพันธE

ระหวAางนาฏศิลป�กับการบูรณาการกลุAมสาระการเรียนรู0ตAางๆ 

 โดยฝ�กสร0างสรรคEงานทัศนศิลป� ฝ�กใช0ทัศนธาตุจากธรรมชาติสิ่งแวดล0อมเพื่อถAายทอดความรู0สึก 

ความคิด จินตนาการ เหตุการณE ประสบการณEในชีวิตจริงและวัฒนธรรมประเพณีในท0องถิ่น   มีสAวนรAวมใน

กิจกรรมดนตรีและบทเพลงสามารถเคลื่อนไหวทAาทางอารมณE ให0สอดคล0องกับบทเพลงสามารถนำไปใช0ใน

ชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษได0 มีความชื่นชมและสนุกสนานในกิจกรรมดนตรี ฝ�กปฏิบัติและแสดงนาฏศิลป�

ไทย  พ้ืนบ0าน  ฝ�กเคล่ือนไหวแสดงทAาทางประกอบเพลงตามรูปแบบ 

ทางนาฏศิลป�  ปฏิบัติตนเป̂นผู0ชมและผู0แสดงท่ีดี   

เพื่อให0เกิดความตระหนัก ชื่นชม เห็นคุณคAาของงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป� มีความรู0 ความเข0าใจ      

มีทักษะในการสร0างสรรคEงานทัศนศิลป�  ดนตรี นาฏศิลป�และการละเลAนพื้นบ0าน  สามารถนำกิจกรรมศิลปะ  

ดนตรี  นาฏศิลป�ไปใช0ในโอกาสตAางๆ เพ่ือความเพลิดเพลินแกAตนเองและผู0อ่ืนได0 

ตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑   ป ๓/๑ , ป ๓/๑๐     

ศ ๑.๒  ป ๓/๑ - ป ๓/๒ 

ศ  ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒     

ศ  ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 

ศ  ๓.๑  ป.๓/๑, ป. ๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

ศ  ๓.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓         

รวม   ๑๖  ตัวช้ีวัด 

  



๔๒ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ                              กลุAมสาระการเรียนรู0ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๔                              เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 

 

ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรAาง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล0อม และงานทัศนศิลป� ถAายทอด

ความคิด ความรู0สึก ความประทับใจผAานงานทัศนศิลป�ของตนเองและบุคคลอื่น การอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล

ของสีวรรณะอุAนและสีวรรณะเย็นที่มีตAออารมณEของมนุษยE เหตุการณE และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน

ท0องถิ่น จำแนกทัศนธาตุของสิ่งตAาง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล0อมและงานทัศนศิลป�โดยเน0นเรื่องเส0น สี รูปรAาง 

รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่วAาง ฝ�กทักษะพื้นฐานในการใช0วัสดุ อุปกรณEสร0างสรรคEงานพิมพEภาพ งานวาดภาพ

ระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน0น เรื ่องการจัดระยะความลึก น้ำหนักแสงเงาในภาพ และงาน

ทัศนศิลป�ที่มาจากวัฒนธรรมตAางๆ วาดภาพระบายสี โดยใช0สีวรรณะอุAนและสีวรรณะเย็น ถAายทอดความรู0สึก

และจินตนาการ เลือกใช0วรรณะสี เพ่ือถAายทอดอารมณE ความรู0สึกในการสร0างงานทัศนศิลป�    

ศึกษาโครงสร0างของบทเพลง ความหมาย จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุทิศทางการเคลื่อนท่ี

ขึ้นลงงAายๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงที่ฟiง เครื่องหมายและสัญลักษณEทาง

ดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีที่เกี ่ยวข0องกับความสัมพันธEของวิถีชีวิตไทยที่สะท0อนในดนตรีและเพลง

ท0องถ่ิน การอนุรักษEสAงเสริมวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทยและสากล      

ศึกษาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป�และการละครที่ใช0สื่อความหมาย อารมณE หลักและวิธีการปฏิบัติ 

การเคลื่อนไหวในจังหวะตAางๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป�เป^นคูAและหมูA รำวงมาตรฐาน ระบำ 

เลAาสิ่งที่ชื ่นชอบในการแสดงโดยเน0นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเดAนของตัวละคร อธิบายประวัติความ

เป̂นมาของนาฏศิลป� หรือชุดการแสดงอยAางงAายๆ  ใช0ภาษาทAาและนาฏยศัพทEถAายทอดเรื่องราว อธิบายประวัติ

ความเป̂นมาของนาฏศิลป� 

โดยใช0ทักษะทางศิลปะ  เลือกใช0วัสดุ อุปกรณEสร0างสรรคEได0อยAางเหมาะสม ฝ�กปฏิบัติอAาน เขียนโน0ต

ดนตรีไทยและสากล ร0องเพลง  ใช0ชAวงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง บอกความหมายและสัญลักษณEทางดนตรี 

โครงสร0างโน0ตเพลงไทย ใช0และเก็บเครื่องดนตรีอยAางถูกต0องและปลอดภัย ระบุวAาดนตรีสามารถใช0ในการส่ือ

เรื่องราว บอกแหลAงที่มาและความสัมพันธEของวิถีชีวิตไทย ความสำคัญในการอนุรักษEสAงเสริมวัฒนธรรมทาง

ดนตรี ที่สะท0อนในดนตรี เพลงท0องถิ่นและโอกาสในการบรรเลงดนตรี  ฝ�กปฏิบัติภาษาทAาและนาฏยศัพทEหรือ

ศัพทEทางการละครงAายๆ ในการถAายทอดเรื่องราว ประดิษฐEทAาทางหรือทAารำประกอบจังหวะพื้นเมือง ชุดการ

แสดงอยAางงAายๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป�กับการแสดงท่ีมาจากวัฒนธรรมอ่ืน  

เพื่อสามารถบอกความรู0สึกในการรับรู0ความงามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุ

ทางทัศนศิลป� ดนตรี นาฏศิลป� นำเสนอผลงานของตนเองและกลุAม อภิปราย เปรียบเทียบผลงาน นำความรู0

และวิธีการทางทัศนศิลป� ดนตรี นาฏศิลป�ไปใช0ในชีวิตประจำวัน สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ท่ี

เป̂นภูมิปiญญาท0องถ่ิน  



๔๓ 

ตัวช้ีวัด 

 

ศ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙  

ศ ๑.๒ ป.๔/๑,ป.๔/๒    

ศ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗  

ศ ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒     

ศ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕     

ศ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป๔/๔ 

 

รวม  ๒๙  ตัวช้ีวัด 

  



๔๔ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ                                               กลุAมสาระการเรียนรู0ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๕                                        เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 

 

ศึกษา เกี ่ยวกับ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล0อม และสร0างสรรคEงานทัศนศิลป� สื ่อความคิด จินตนาการ 

เปรียบเทียบความแตกตAางระหวAางงานทัศนศิลป�ท่ีสร0างสรรคEด0วยวัสดุอุปกรณEและวิธีการท่ีตAางกัน 

ใช0ความรู0 เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณEประเภทตAางๆ  จากแหลAงการเรียนรู0หรือนิทรรศการ แสดงออกถึง

ความรู0สึก ความคิดเห็น ประโยชนEและคุณคAาของงานทัศนศิลป�ที่มีผลตAอชีวิตของคนในสังคม สร0างสรรคEงาน

ปi�นจาก ดินน้ำมัน หรือดินเหนียว งานพิมพEภาพ โดยเน0นการถAายทอดจินตนาการ  ศิลปะ และการจัดวาง

ตำแหนAงของส่ิงตAางๆ ในภาพ  

ศึกษาจังหวะ ทำนอง องคEประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช0ในการส่ืออารมณE จำแนกลักษณะของเสียงขับ

ร0องและเคร่ืองดนตรี ท่ีอยูAในวงดนตรีประเภทตAางๆ การอAาน เขียนโน0ตดนตรีไทย ดนตรีสากล ๕ ระดับเสียง 

ร0องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย ด0นสดงAายๆ โดยใช0ประโยคเพลงแบบถาม

ตอบ ใช0เคร่ืองดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง รAวมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ 

ศึกษาความรู0พื ้นฐานทางนาฏศิลป� การบรรยายองคEประกอบของนาฏศิลป� การประดิษฐEทAาทาง

ประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด  องคEประกอบของละคร บอกที่มาของการแสดงนาฏศิลป� ประโยชนE

ท่ีได0รับจากการชมการแสดง 

โดยใช0ทักษะทางศิลปะ เลือกเทคนิค วิธ ีการ วัสดุอุปกรณEในการสร0างสรรคEอยAางเหมาะสม  

ใช0กระบวนการคิดวิเคราะหE การอภิปราย การฝ�กปฏิบัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื ่อความคิด 

จ ินตนาการ ความร ู 0ส ึกประทับใจและเห ็นค ุณคAา อธ ิบายความสัมพันธ Eระหว Aางดนตร ี นาฏศิลป� 

กับประเพณีในวัฒนธรรมตAาง ๆ ให0สัมพันธEกัน เพื่อนำไปสร0างสรรคEระหวAางดนตรี นาฏศิลป�กับประเพณีใน

วัฒนธรรมท0องถ่ิน เห็นคุณคAาของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีตAางกัน 

เพื ่อนำความรู 0และหลักการทางด0านนาฏศิลป�มาใช0บูรณาการกับกลุ Aมสาระการเรียนรู 0อ ื ่นๆ  

และชีวิตประจำวันสัมพันธEกับการแสดงนาฏศิลป�พื้นบ0านที่สะท0อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปiญญา

ท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทยและสากล   

ตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗    ศ ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

ศ ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗    ศ ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

ศ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖      ศ ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

รวม  ๒๖  ตัวช้ีวัด 

  



๔๕ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ                                      กลุAมสาระการเรียนรู0ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี  ๖                   เวลา    ๘๐    ช่ัวโมง 

 

ศึกษา สร0างสรรคEงานทัศนศิลป� สื่อความคิด ถAายทอดจินตนาการ ใช0สีคูAตรงข0าม แสงเงา น้ำหนักงาน

ปi�น รูปแบบ เทคนิค และวิธีการตAางๆ แสดงเป^นแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ อธิบายหลักการจัดขนาด 

สัดสAวน ความสมดุลในการสร0างงานทัศนศิลป� จากรูปแบบ ๒ มิติ เป^น ๓ มิติ บทบาทของงานทัศนศิลป�ท่ี

สะท0อนชีวิตและสังคม อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตAองานทัศนศิลป�ใน

ท0องถ่ินอันเป̂นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปiญญาท0องถ่ิน ภูมิปiญญาไทยและสากล   

 ศึกษาวิเคราะหEองคEประกอบดนตรี เพลงที่ฟiงและศัพทEสังคีต จำแนกประเภทเครื่องดนตรี ใช0เครื่อง

ดนตรีและเคร่ืองดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมตAาง ๆ อAาน เขียนโน0ตไทยและโน0ตสากล ร0องเพลง ด0นสด สร0างสรรคE

รูปแบบจังหวะและทำนองด0วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตAางๆ สืบทอดดนตรีไทย 

จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ตAางกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมตAอดนตรีในท0องถิ่น บรรยายความรู0สึกและแสดง

ความคิดเห็นที่มีตAอบทเพลง ความไพเราะของเสียงดนตรี  ศึกษาพื้นฐานความรู0 ความเข0าใจ นาฏศิลป�เบื้องต0น 

แสดงออกอยAางอิสระในการประดิษฐEทAาทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท0องถิ่น การแสดง

นาฏศิลป�และละครสร0างสรรคE  การใช0เรื่องแตAง จินตนาการ ประสบการณE ละครสร0างสรรคE ระบำ ฟ`อน รำวง

มาตรฐาน การอธิบายความสัมพันธEระหวAางนาฏศิลป�และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน ใช0หลัก

สุนทรีทางนาฏศิลป� การบอกความหมาย ความเป^นมา ความสำคัญพร0อมทั้งระบุประโยชนEที่ได0รับจากการ

แสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป� สร0างสรรคEการเคลื ่อนไหวและการถAายทอดลีลา อารมณE สิ ่งที ่มี

ความสำคัญตAอการแสดงนาฏศิลป�และละคร ระบุประโยชนEท่ีได0รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป�

และละคร 

โดยใช0ทักษะกระบวนการทางศิลปะดนตรี นาฏศิลป�  สังเกต ทดลอง ฝ�กปฏิบัติโดยเลียนแบบตาม

รูปแบบที่กำหนดให0และฝ�กเปลี่ยนรูปแบบ คิดวิเคราะหE  คิดสร0างสรรคEงาน  กระบวนการกลุAมและรายบุคคล  

บอกความรู0สึกท่ีเกิดจากจัดการแสดงทางศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป�  

เพื่อถAายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณEตAางๆ ให0เกิดความรู0 ความเข0าใจ เพื่อให0เห็น

คุณคAาของการนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEในการดำเนินชีวิตประจำวันสัมพันธEกับวิถีชีวิตพื้นบ0าน  ศิลปะ  

ดนตรีและการแสดงนาฏศิลป�พื้นบ0านที่สะท0อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปiญญาท0องถิ่น  ภูมิปiญญาไทย

และสากล  

ตัวช้ีวัด  

ศ ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗     ศ ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖                  ศ ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

ศ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖          ศ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒  รวม  ๒๗  ตัวช้ีวัด 



๔๖ 

 

 

 

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กำหนดเกณฑEสำหรับการจบการศึกษา ดังน้ี 

เกณฑ:การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู0เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  ๕,๐๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  ๗๒๐ ชั่วโมง    

และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผAานทุกรายวิชา 

๒.  ผู0เรียนต0องมีผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียน ระดับ  “ผAาน” ข้ึนไป 

๓.  ผู0เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคE ระดับ “ผAาน”  ข้ึนไป 

 ๔.  ผู0เรียนต0องเข0ารAวมกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนและได0รับการตัดสินผลการเรียน  “ผAาน”  ทุกกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0เป̂นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูAการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  เป^นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู0 สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคEของผู0เรียน 

เป̂นเป̀าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณสมบัติตามเป̀าหมายหลักสูตร  ผู0สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู0 

จัดการเรียนรู0โดยชAวยให0ผู0เรียนเรียนรู0ผAานสาระท่ีกำหนดไว0ในหลักสูตร ๘ กลุAมสาระการเรียนรู0  รวมท้ังปลูกฝiง

เสริมสร0างคุณลักษณะอันพึงประสงคE พัฒนาทักษะตAาง ๆ อันเป̂นสมรรถนะสำคัญให0ผู0เรียนบรรลุตามเป̀าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0เพื่อให0ผู 0เรียนมีความรู0ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู0 สมรรถนะสำคัญ       

และคุณลักษณะอันพึงประสงคEตามที่กำหนดไว0ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวAา 

ผู0เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เช่ือวAาทุกคนมีความสามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0  ยึดประโยชนEท่ีเกิดกับผู0เรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู0ต0องสAงเสริมให0ผู0เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง

ความแตกตAางระหวAางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน0นให0ความสำคัญท้ังความรู0 และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0ที ่เน0นผู0เรียนเป^นสำคัญ ผู0เรียนจะต0องอาศัยกระบวนการเรียนรู0ที ่หลากหลาย         

เป^นเครื ่องมือที ่จะนำพาตนเองไปสู Aเป`าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 0ที ่จำเป^นสำหรับผู 0เรียน          

อาทิ กระบวนการเรียนรู0แบบบูรณาการ กระบวนการสร0างความรู0 กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณEและแก0ปiญหา กระบวนการเรียนรู0จากประสบการณEจริง กระบวนการปฏิบัติ   

ลงม ือทำจร ิง  กระบวนการจ ัดการ กระบวนการว ิจ ัย กระบวนการเร ียนร ู 0การเร ียนร ู 0ของตนเอง 

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลAานี้เป̂นแนวทางในการจัดการเรียนรู0ที่ผู0เรียนควรได0รับการฝ�กฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชAวยให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0ได0ดี  บรรลุเป`าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู0สอน จึงจำเป^นต0องศึกษาทำ

เกณฑ%การจบการศึกษา 
 



๔๗ 

ความเข0าใจในกระบวนการเรียนรู0ตAาง ๆ เพื่อให0สามารถเลือกใช0ในการจัดกระบวนการเรียนรู0ได0อยAางมี

ประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู2 

 ผู0สอนต0องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให0เข0าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู0  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ

ผู0เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคE  และสาระการเรียนรู0ที่เหมาะสมกับผู0เรียน  แล0วจึงพิจารณาออกแบบการ

จัดการเรียนรู0โดยเลือกใช0วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลAงเรียนรู0 การวัดและประเมินผล เพื่อให0ผู0เรียน

ได0พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป̀าหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 

 การจัดการเรียนรู0เพื่อให0ผู 0เรียนมีคุณภาพตามเป`าหมายของหลักสูตร ทั้งผู0สอนและผู0เรียนควรมี

บทบาท ดังน้ี 

 ๔.๑ บทบาทของผู0สอน 

๑)  ศึกษาวิเคราะหEผู0เรียนเป̂นรายบุคคล  แล0วนำข0อมูลมาใช0ในการวางแผนการจัดการเรียนรู0 

ท่ีท0าทายความสามารถของผู0เรียน 

  ๒)  กำหนดเป`าหมายที่ต0องการให0เกิดขึ้นกับผู0เรียน ด0านความรู0และทักษะกระบวนการ        

ท่ีเป̂นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธE รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงคE  

  ๓)  ออกแบบการเรียนรู0และจัดการเรียนรู0ที ่ตอบสนองความแตกตAางระหวAางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู0เรียนไปสูAเป̀าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตAอการเรียนรู0  และดูแลชAวยเหลือผู0เรียนให0เกิดการเรียนรู0  

๕)  จัดเตรียมและเลือกใช0สื่อให0เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปiญญาท0องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกตEใช0ในการจัดการเรียนการสอน 

๖) ประเมินความก0าวหน0าของผู0เรียนด0วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู0เรียน  

๗) วิเคราะหEผลการประเมินมาใช0ในการซAอมเสริมและพัฒนาผู0เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  ๔.๒  บทบาทของผู0เรียน 

๑)  กำหนดเป̀าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู0ของตนเอง 

๒)  เสาะแสวงหาความรู0 เข0าถึงแหลAงการเรียนรู0  วิเคราะหE สังเคราะหEข0อความรู0 ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก0ปiญหาด0วยวิธีการตAาง ๆ   

๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีได0เรียนรู0ด0วยตนเอง และนำความรู0ไปประยุกตEใช0ในสถานการณEตAาง ๆ  

 ๔)  มีปฏิสัมพันธE ทำงาน ทำกิจกรรมรAวมกับกลุAมและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู0ของตนเองอยAางตAอเน่ือง 

 

 



๔๘ 

ส่ือการเรียนรู2 

สื่อการเรียนรู0เป^นเครื่องมือสAงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู0 ให0ผู0เรียนเข0าถึงความรู0 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได0อยAางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู0มี

หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพE สื่อเทคโนโลยี และเครือขAาย การเรียนรู0ตAาง ๆ ที่มีในท0องถ่ิน 

การเลือกใช0ส่ือควรเลือกให0มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู0ท่ีหลากหลายของผู0เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู0 ผู0เรียนและผู0สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช0อยAาง

มีคุณภาพจากสื่อตAาง ๆ ที่มีอยูAรอบตัวเพื่อนำมาใช0ประกอบในการจัดการเรียนรู0ที่สามารถสAงเสริมและสื่อสาร

ให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0 โดยสถานศึกษาควรจัดให0มีอยAางพอเพียง เพื่อพัฒนาให0ผู0เรียน เกิดการเรียนรู0อยAาง

แท0จริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนAวยงานที่เกี่ยวข0องและผู0มีหน0าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร

ดำเนินการดังน้ี   

๑. จัดให0มีแหลAงการเรียนรู0 ศูนยEสื่อการเรียนรู0 ระบบสารสนเทศการเรียนรู0 และเครือขAายการเรียนรู0ที่มี

ประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค0นคว0าและการแลกเปล่ียนประสบการณEการเรียนรู0 

ระหวAางสถานศึกษา ท0องถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู0สำหรับการศึกษาค0นคว0าของผู0เรียน เสริมความรู0ให0ผู0สอน รวมทั้งจัดหา

ส่ิงท่ีมีอยูAในท0องถ่ินมาประยุกตEใช0เป̂นส่ือการเรียนรู0 

๓. เลือกและใช0สื่อการเรียนรู0ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล0อง กับวิธีการ

เรียนรู0 ธรรมชาติของสาระการเรียนรู0 และความแตกตAางระหวAางบุคคลของผู0เรียน 

๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู0ท่ีเลือกใช0อยAางเป̂นระบบ   

๕. ศึกษาค0นคว0า วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู0ให0สอดคล0องกับกระบวนการเรียนรู0ของผู0เรียน 

๖. จัดให 0ม ีการกำกับ ต ิดตาม ประเม ินค ุณภาพและประสิทธ ิภาพเก ี ่ยวก ับส ื ่อและการใช 0 ส่ือ 

การเรียนรู0เป̂นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช0 และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู0ที่ใช0ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง

หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู0 เชAน ความสอดคล0องกับหลักสูตร วัตถุประสงคEการเรียนรู0 การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู0  การจัดประสบการณEให0ผู0เรียน เนื้อหามีความถูกต0องและทันสมัย ไมAกระทบความมั่นคง

ของชาติ ไมAขัดตAอศีลธรรม มีการใช0ภาษาท่ีถูกต0อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข0าใจงAาย และนAาสนใจ   

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู2 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู0ของผู0เรียนต0องอยูAบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน

เพื่อพัฒนาผู0เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู0ของผู0เรียน ให0ประสบผลสำเร็จ

นั้น  ผู0เรียนจะต0องได0รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให0บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู0 สะท0อน

สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคEของผู0เรียนซึ่งเป^นเป`าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู0ในทุกระดับไมAวAาจะเป^นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ      

การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 เป^นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนโดยใช0ผลการประเมินเป^นข0อมูลและ



๔๙ 

สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก0าวหน0า และความสำเร็จทางการเรียนของผู0เรียน  ตลอดจนข0อมูลที่เป̂น

ประโยชนEตAอการสAงเสริมให0ผู0เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู0อยAางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 แบAงออกเป^น ๔ ระดับ ได0แกA ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป̂นการวัดและประเมินผลที่อยูAในกระบวนการจัดการเรียนรู0  ผู0สอน

ดำเนินการเป^นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช0เทคนิคการประเมินอยAางหลากหลาย        

เชAน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ0าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ ้นงาน/ ภาระงาน           

แฟ`มสะสมงาน การใช0แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู0สอนเป^นผู0ประเมินเองหรือเปgดโอกาสให0ผู0เรียนประเมินตนเอง 

เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู0ปกครองรAวมประเมิน ในกรณีท่ีไมAผAานตัวช้ีวัดให0มีการสอนซAอมเสริม  

      การประเมินระดับชั้นเรียนเป^นการตรวจสอบวAา ผู0เรียนมีพัฒนาการความก0าวหน0าในการเรียนรู0 

อันเป^นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมA และมากน0อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต0องได0รับการพัฒนา

ปรับปรุงและสAงเสริมในด0านใด นอกจากนี้ยังเป^นข0อมูลให0ผู0สอนใช0ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด0วย      

ท้ังน้ีโดยสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0และตัวช้ีวัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป̂นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน

ของผู0เรียนเป^นรายปZ/รายภาค ผลการประเมินการอAาน  คิดวิเคราะหEและเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงคE 

และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  นอกจากนี้เพื่อให0ได0ข0อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วAาสAงผลตAอ

การเรียนรู0ของผู0เรียนตามเป`าหมายหรือไมA ผู0เรียนมีจุดพัฒนาในด0านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของ

ผู0เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑEระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป^นข0อมูลและ

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

รายงานผลการจัดการศึกษาตAอคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู0ปกครองและชุมชน   

 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที ่การศึกษา เป^นการประเมินคุณภาพผู0เรียนในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู0ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช0เป̂นข0อมูลพ้ืนฐานในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมิน

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู0เรียนด0วยข0อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด0วย

ความรAวมมือกับหนAวยงานต0นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได0จากการตรวจสอบทบทวนข0อมูล

จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป̂นการประเมินคุณภาพผู0เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู0ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต0องจัดให0ผู0เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๓

ชั ้นประถมศึกษาปZที ่ ๖ เข0ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช0เป^นข0อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตAาง ๆ เพื่อนำไปใช0ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป^นข0อมูล

สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 



๕๐ 

 ข0อมูลการประเมินในระดับตAาง ๆ ข0างต0น เป^นประโยชนEตAอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน ถือเป̂นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต0องจัดระบบดูแลชAวยเหลือ ปรับปรุง

แก0ไข สAงเสริมสนับสนุนเพื่อให0ผู0เรียนได0พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตAางระหวAางบุคคลท่ี

จำแนกตามสภาพปiญหาและความต0องการ ได0แกA กลุAมผู0เรียนทั่วไป กลุAมผู0เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุAม

ผู0เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุAมผู0เรียนที่มีปiญหาด0านวินัยและพฤติกรรม กลุAมผู0เรียนที่ปฏิเสธ

โรงเรียน กลุAมผู0เรียนที่มีปiญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุAมพิการทางรAางกายและสติปiญญา เป^นต0น ข0อมูล

จากการประเมินจึงเป^นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการชAวยเหลือผู0เรียนได0ทันทAวงที ปgดโอกาสให0

ผู0เรียนได0รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผู0รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต0องจัดทำระเบียบวAาด0วยการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาให0สอดคล0องและเป^นไปตามหลักเกณฑEและแนวปฏิบัติที่เป^นข0อกำหนดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให0บุคลากรท่ีเก่ียวข0องทุกฝkายถือปฏิบัติรAวมกัน  

 

เกณฑ:การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให2ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ Aมสาระการเรียนรู 0 การอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงคE และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนนั้น ผู0สอนต0องคำนึงถึงการพัฒนาผู0เรียนแตAละคนเป̂น

หลัก และต0องเก็บข0อมูลของผู0เรียนทุกด0านอยAางสม่ำเสมอและตAอเนื่องในแตAละภาคเรียน รวมทั้งสอนซAอมเสริม

ผู0เรียนให0พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

 ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู0เรียนต0องมีเวลาเรียนไมAน0อยกวAาร0อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

 (๒) ผู0เรียนต0องได0รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผAานตามเกณฑEท่ีสถานศึกษากำหนด 

 (๓) ผู0เรียนต0องได0รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 (๔) ผู0เรียนต0องได0รับการประเมิน และมีผลการประเมินผAานตามเกณฑEท่ีสถานศึกษากำหนด 

ในการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคE และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ0าผู0เรียนมีข0อบกพรAองเพียงเล็กน0อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวAา

สามารถพัฒนาและสอนซAอมเสริมได0 ให0อยูAในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผAอนผันให0เลื่อนชั้นได0 แตAหากผู0เรียน

ไมAผAานรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน0มวAาจะเป^นปiญหาตAอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาให0เรียนซ้ำชั้นได0 ทั้งนี้ให0คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู0ความสามารถของผู0เรียนเป̂น

สำคัญ 

 

 

 



๕๑ 

๑.๒  การให2ระดับผลการเรียน 

  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให0ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให0ระดับ

ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู 0เรียน  เป^นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร0อยละ              

และระบบท่ีใช0คำสำคัญสะท0อนมาตรฐาน  

การประเมินการอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคEนั้น ให0ระดับผลการ

ประเมินเป̂น ดีเย่ียม  ดี  และผAาน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน จะต0องพิจารณาทั้งเวลาการเข0ารAวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู0เรียน ตามเกณฑEที่สถานศึกษากำหนด และให0ผลการเข0ารAวมกิจกรรมเป^นผAาน     

และไมAผAาน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป̂นการส่ือสารให0ผู0ปกครองและผู0เรียนทราบความก0าวหน0าในการเรียนรู0

ของผู0เรียน ซึ่งสถานศึกษาต0องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให0ผู0ปกครองทราบเป^นระยะ ๆ 

หรืออยAางน0อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป̂นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู0เรียนท่ีสะท0อน

มาตรฐานการเรียนรู0กลุAมสาระการเรียนรู0 

         ๒.  เกณฑ:การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑEกลางสำหรับการจบการศึกษาเป^น ๑ ระดับ      

คือ ระดับประถมศึกษา  

 ๒.๑   เกณฑ:การจบระดับประถมศึกษา 

  (๑) ผู0เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร0างเวลาเรียนที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  

 (๒) ผู0เรียนต0องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผAานเกณฑEการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 (๓) ผู0เรียนมีผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียนในระดับผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 (๔) ผู 0เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคEในระดับผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 (๕) ผู 0เรียนเข0ารAวมกิจกรรมพัฒนาผู 0เรียนและมีผลการประเมินผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุAมเป`าหมายเฉพาะ เชAน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู0มี

ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือกการศึกษาสำหรับผู0ด0อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย                 ให0

คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู0ที่เกี่ยวข0อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู0

ตามหลักเกณฑEในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู0ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับกลุAมเป̀าหมายเฉพาะ 



๕๒ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป^นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข0อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข0อง

กับพัฒนาการของผู0เรียนในด0านตAาง ๆ แบAงออกเป̂น ๒ ประเภท ดังน้ี  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป^นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู0เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคE

ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน สถานศึกษาจะต0องบันทึกข0อมูลและออกเอกสารน้ี

ให0ผู0เรียนเป̂นรายบุคคล เม่ือผู0เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖)  

  ๑.๒ แบบรายงานผู2สำเร็จการศึกษา เป^นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ

และข0อมูลของผู0จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖)  

 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด  

เป^นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู0 และข0อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ผู0เรียน เชAน  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง

ผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน ๆ  ตามวัตถุประสงคEของการนำเอกสารไปใช0 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู0เรียนในกรณีตAาง ๆ ได0แกA การย0ายสถานศึกษา การ

เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย0ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข0ารับการศึกษาตAอ การศึกษาจาก

ตAางประเทศและขอเข0าศึกษาตAอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู0 ทักษะ ประสบการณEจาก

แหลAงการเรียนรู0อื่น ๆ เชAน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝ�กอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา

โดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในชAวงกAอนเปgดภาคเรียนแรก หรือต0นภาคเรียนแรก          

ที่สถานศึกษารับผู0ขอเทียบโอนเป^นผู0เรียน ทั้งนี้ ผู0เรียนที่ได0รับการเทียบโอนผลการเรียนต0องศึกษาตAอเนื่องใน

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยAางน0อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู0เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด

รายวิชา/จำนวนหนAวยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได2  ดังน้ี 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีให0ข0อมูลแสดงความรู0 ความสามารถของผู0เรียน 

๒. พิจารณาจากความรู0 ความสามารถของผู0เรียนโดยการทดสอบด0วยวิธีการตAาง ๆ ทั้งภาคความรู0และ

ภาคปฏิบัติ   

๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให0เป^นไปตาม 

ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



๕๓ 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให0ท0องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร

นั้น หนAวยงานตAาง ๆ ที่เกี ่ยวข0องในแตAละระดับ ตั้งแตAระดับชาติ ระดับท0องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา            

มีบทบาทหน0าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สAงเสริม การใช0และพัฒนาหลักสูตรให0เป^นไป

อยAางมีประสิทธิภาพ เพื่อให0การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสAงผลให0การพัฒนาคุณภาพผู0เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู0ท่ี

กำหนดไว0ในระดับชาติ 

         ระดับท0องถิ่น ได0แกA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนAวยงานต0นสังกัดอื่น ๆ เป̂นหนAวยงานที่มีบทบาท

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป^นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่กำหนดในระดับชาติให0สอดคล0องกับสภาพและความต0องการของท0องถิ่น เพื่อนำไปสูAการจัดทำหลักสูตรของ

สถานศึกษา สAงเสริมการใช0และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให0ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 

คือ  กำหนดเป̀าหมายและจุดเน0นการพัฒนาคุณภาพผู0เรียน  ในระดับท0องถ่ินโดยพิจารณาให0สอดคล0องกับส่ิงท่ี

เป^นความต0องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู0ท0องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท0องถ่ิน  

รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช0หลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สAงเสริม ติดตาม

ผล ประเมินผล วิเคราะหE และรายงานผลคุณภาพของผู0เรียน  

สถานศึกษามีหน0าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช0หลักสูตร  

การเพิ่มพูนคุณภาพการใช0หลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบ

การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต0องพิจารณาให0สอดคล0อง กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนAวยงาน สังกัดอื่น ๆ ในระดับท0องถิ่นได0

จัดทำเพ่ิมเติม รวมท้ัง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในสAวนท่ีเก่ียวกับสภาพปiญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปiญญา

ท0องถ่ิน และความต0องการของผู0เรียน  โดยทุกภาคสAวนเข0ามามีสAวนรAวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษ



  

 


