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สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้ 

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 พัฒนาการการเรียนรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์) 
 เด็กประถมต้น (ช่วงชั้นที่ 1) เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขยายความจุอย่างมาก จึงเป็น
หน้าต่างแห่งโอกาสทองในการพัฒนาสมองที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาสมองส่วนเชื่อมต่อ (Corpus 
Callosum) เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทั้ง Psychomotor ความเข้าใจ
เชิงโครงสร้าง เชิงระบบ รวมถึงการทำงานเซลล์กระจกเงา (Mirror Neurons) ใน Premotor Cortex ซึ่งเป็นเซลล์
ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่เรียนรู้จากการสังเกตและเลียนแบบผู้อื่น 2) พัฒนาการทำงาน
ของสมองส่วนหน้าให้เกิดโครงข่ายของเซลล์ประสาทในชุดที่รับรู้ความละเอียดประณีต ซับซ้อน การตัดสินใจ 
การคิดวิจารณญาณ การสะท้อนคิดอย่างลึกซึ ้ง (Executive Function) 3) การพัฒนาของสมองส่วนหน้า 
ที่ไปช่วยกำกับการทำงานของสมองส่วน Limbic System และ Amygdala ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำ 
และ 4) การพัฒนาสมองส่วน Cerebellum ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีจังหวะ ท่วงที 
ลีลา และการทำงานของร่างกายทุกส่วนกับขอบเขตและมิติของพ้ืนที่ ซึ่งต้องอาศัยศิลปะทั้งทัศนศิลป์และดนตรี 
เป็นฐานปฏิบัติเรียนรู้ และสามารถกระตุ้นพัฒนาการของสมองทั้ง 4 หน้าที่ดังกล่าวได้โดยตรง  
 การทำงานของสมองทั ้ง 4 ส่วนนี้ สามารถจะกระตุ ้นให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู ้ฝึกฝน 
ด้านศิลปะ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ผ่านทั้งกระบวนการการรับรู้สัมผัสสุนทรียภาพ และกระบวนการ
สร้างงานศิลปะ รวมทั้งการใช้ศิลปะเพื ่อการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) มองเห็นความสัมพันธ์ 
ของความรู้สึกที่มีผลต่อการทำงานและการพัฒนาด้านจิตใจ ถ้าหากพลาดการใช้โอกาสแห่งการเชื่อมโยงของ
เซลล์สมองชุดเหล่านี้ เซลล์สมองจะตัดวงจรนี้ออกโดยอัตโนมัติ และยากที่จะสร้างข้ึนใหม่ในวัยที่โตขึ้น  
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 นี้ เป็นวัยที่กระตือรือร้นในการเล่น กล้าทดลอง  
หาประสบการณ์ตรงด้วยตนเองอย่างไม่กลัวถูกผิด พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานจากความฝัน ความทรงจำ 
ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น การประดิษฐ์ การถ่ายทอดจินตนาการ นักเรียนควรได้ทดลองเล่น เช่น เล่นกับผลกระทบ
ของสี วัสดุ สิ ่งที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เล่นกับเสียงที ่มีความแตกต่าง และการละเล่นแบบต่าง  ๆ ที ่มี  
ทั้งบทร้อง ด้วยลีลาและท่าทางที ่หลากหลาย นักเรียนจะค่อย  ๆ เห็นและยอมรับความหลากหลายของ 
งานศิลปะทุกแขนง ที่เป็นการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกท้ังของตนเองและหมู่คณะ  
 นักเรียนในช่วงชั้นนี้ ชอบที่จะอ่านโลกและให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชอบมีเพ่ือนเล่นและเล่น
เป็นกลุ ่ม ร่วมกันสร้างเรื ่องราวโดยนำความรู ้สึกและความเข้าใจ ผนวกกับจินตนาการ ออกม าเป็นงาน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง นักเรียนจะเริ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการนำความรู้สึกนึกคิดนั้น  
มาบอกเล่าใหม่ ที่แสดงถึงประสบการณ์ของนักเรียน หรือประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้มีร่วมกับผู้อ่ืน  
 จุดเน้นการพัฒนา 
 ด้านที่ 1 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด  
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ คุณธรรม และค่านิยม ควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถซึมซับ  
รับรู้คุณค่า ความงาม ความประณีต สุนทรียภาพ ในธรรมชาติและสิ่งรอบตัว พร้อมทั้งฝึกฝนกระบวนการ  
ทางศิลปะ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการใช้ศิลปะเพ่ือการพัฒนาจิตใจ (Contemplative Arts) เพ่ือการสะท้อนย้อนมองถึง
สภาวะจิตและกาย และสามารถจัดการตนเองให้เป็นปกติพร้อมที่จะสร้างผลงานศิลปะทั้งในด้านทัศนศิลป์
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ดนตรี และนาฏศิลป์ นักเรียนไม่เพียงมีความรู ้ทางด้านศิลปะหรือมีทักษะในการสร้างงานศิลปะเท่านั้น  
แต่ควรจะได้พัฒนาถึงระดับที ่เกิดความตระหนักรู ้เชิงคุณค่า และมีทัศนคติเชิงบวก ควรฝึกให้นักเรียน  
กล้าสร้างสรรค์งานและนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย และฝึกการรับฟังความคิดเห็นที่มีผลต่อการพัฒนา  
งานศิลปะทั้งของตนเองและของผู้อื่นเพื่อสื่อสารและลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตนเองเห็นกับผลงานที่สร้างขึ้น 
รวมถึงสิ่งที่ผู้อื่นเห็นและรับรู้ 
 ด้านที่ 2 การผสานศิลปะสากลกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมือง 
ที่มั่นคงด้วยการมีรากฐาน ภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างทัดเทียมกับสากล ด้วยความภาคภูมิใจ 
สำหรับเด็กวัยนี้จะไม่เพียงมีผลในการกล่อมเกลาทางด้านสุนทรียภาพ แต่ไปถึงสุนทรียภาพที่แฝงอยู่ในภูมิธรรม 
ภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ที่กำลังสร้างความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างแนบแน่น  
 การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 ระดับตนเอง การนำสุนทรียภาพไปใช้ในชีวิต คือ เป็นผู้มีสายตามองเห็นคุณค่า ความงามของสรรพสิ่ง
รอบตัว เกิดความคิดเช ิงบวกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ งานศิลปะและสุนทรียภาพในชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตและทำงานอย่างมีศิลปะ  
 ระดับชุมชนและสังคม รู ้จักการใช้งานศิลปะเป็นส่วนประกอบสร้าง แรงบันดาลใจ แรงศรัทธา  
เสริมเอกภาพของกลุ่มคน ชุมชน สังคม โดยมีศิลปะเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ และน้อมนำไปสู่การสร้างงานศิลปะ
สาธารณะกุศล ศิลปะเพ่ือชุมชน ศิลปะในวัฒนธรรมประเพณี  ในวาระ หรือเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ 
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 บูรณาการระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ อย่างสอดคล้องและกลมกลืน และบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ  วรรณกรรม ภาษา และดนตรี นาฏศิลป์ เป็นสื่อประกอบที่เกื้อกูลกัน  
เป็นการฝึกทักษะทางภาษาของเด็กในวัยช่วงชั ้นที ่ 1 เป็นอย่างดี ได้ออกเสียงที ่ชัดเจน มีจังหวะ มีลีลา  
มีท่วงทำนอง ทำให้การเรียนรู้คำกลอน บทร้องเล่น เป็นการเรียนที่มีความรื่นรมย์ ลื่นไหล มีความสุข และ
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ได้ตรงกับความหมาย เกิดปฏิภาณไหวพริบในการใช้ภาษา และเป็นที่มา
ของคลังคำที่หลากหลาย เด็กในวัยนี้สามารถใช้การวาดภาพเป็นสื่อถ่ายทอดแทนภาษาเขียนเพื่อให้ตนเอง 
เกิดความเข้าใจความหมาย หรือบันทึกเรื่องราวที่เป็นความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพ่ือทดแทนชุดภาษา 
ที่ไม่เพียงพอ และสามารถสื่อกับผู้อ่ืนให้เข้าใจความคิดและความหมายเหล่านั้น  
 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมือง และศีลธรรม เป็นสื ่อในการถ่ายทอดเรื ่องราว
ความสัมพันธ์ ความผูกพันของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ นำเสนอองค์ประกอบของพื ้นที่                   
โดยการใช้แผนผัง แผนที่ การกำหนดสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทิศทาง ขอบเขตในระดับต่าง ๆ ถ่ายทอดเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ ผ่านการดูงานจิตรกรรม อ่านตำนานและบันทึกเป็นภาพวาด ทำความเข้าใจเหตุการณ์                
ที่ไกลตัว (Space and Time) ย้อนไปในยุคไดโนเสาร์ ในมหายุคเมโสโซอิค (Mesaozoic Era) และถ่ายทอด
จินตนาการออกมาด้วยงานศิลปะเชิงตำนาน (Myth) เพื ่อทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกและ                  
ระบบธรรมชาติก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้น 
 คณิตศาสตร์  ในเรื่องเส้น รูปร่าง รูปทรงขนาด ความหนาบาง พ้ืนที่ พ้ืนผิว และสีอ่อนแก่ การจำแนก 
แยกแยะ จัดกลุ่ม จัดองค์ประกอบศิลปะด้วยเส้นและรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต และการประกอบลายศิลปะไทย 
อย่างสมมาตร สมดุลในลายแม่บท ทั้งแบบสมบูรณ์และแบบแตกลาย หรือขยายอย่างมี Pattern การจัด
องค์ประกอบศิลป์ ด้วยจังหวะของรูปและที่ว่าง (Solid and Void) ทั้งบนหน้ากระดาษ หรือการแสดงบนเวที 
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 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ  การสำรวจและสังเกตธรรมชาติเป็นกระบวนการร่วมทั้งด้าน 
วิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ ที ่ช่วยให้เด็กรู ้จักและเข้าใจสรรพสิ ่งในธรรมชาติด้วยการสัมผัสและมี
ประสบการณ์ตรง สามารถเห็นรายละเอียดและระบุ ตั้งคำถามเพ่ือการสืบค้นที่มาของปรากฏการณ์ต่าง ๆ และ
กระบวนการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างงานศิลปะ เช่น สีเพื่อการวาดภาพ ดินสำหรับงานปั้น ทั้งนี้  
เด็กจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสกัดสีด้วยวิธีง่าย ๆ จากการบด คั้น ดอกไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ฝน ดิน หิน และ 
การทดลองเพิ่มคุณสมบัติของสีด้วยน้ำมะนาว น้ำขี้เถ้า หรือการเตรียมดินปั้น ด้วยกระบวนการคัดแยก ย่อย 
กรอง ละลาย กระบวนการเล่นนี้ นอกจากเด็กจะได้รู้ถึงที่มาของวัสดุสำคัญที่ใช้สร้างชั้นงานศิลปะแล้วยังได้
ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

๑. สัมผัส ซึมซับสุนทรียภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง เพื่อยกระดับจิตใจ 
1.1 รู้จักชื่นชมสุนทรียภาพ (Art Appreciation) จากธรรมชาติ  

สภาพแวดล้อมใกล้ตัว วัฒนธรรม วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงผลงาน
ศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับคุณค่าในชีวิตและการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
จากการรับรู้ทางการมองเห็น การสัมผัส การได้ยินและการบูรณาการ
ข้ามประสาทสัมผัส 

1.2 การใช้ศิลปะเพ่ือการพัฒนาจิตใจผ่านการทำงานศิลปะทุกแขนง 
อย่างมีสมาธิจดจ่อ ผู้เรียนสามารถทำงานศิลปะโดยสังเกตเห็น เข้าใจ
และรับรู้ถึงจิตใจผ่านความสัมพันธ์ของกาย – ใจ – มือ – ตา – ห ู 
(พหุประสาทสัมผัส) กับธรรมชาติของวัสดุอุปกรณ์ รับรู้สุนทรียภาพ 
และสามารถพัฒนาทักษะงานศิลปะควบคู่ไปกับการพัฒนาตน  
เกิดการเปลี่ยนผ่านเพ่ือยกระดับจิตใจ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๒. การสร้างงานทัศนศิลป์ 
๒.๑   รับรู ้สังเกต ใช้ภาษาทางทัศนศิลป์อย่างเข้าใจความหมายและเข้าใจ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง และ
รูปทรง ความกลมกลืน ความสมดุล ความเป็นเอกภาพ สามารถ 
สื่อความหมายทางรูปแบบและเรื่องราวตามจินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค์ได้ 

๒.๒   ทดลองและสังเกตผลที่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของตนเอง และ
นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ และการนำเสนองานศิลปะ 

๒.๓   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ หรือร่วมสร้างสรรค์กับผู้อื่น 
ถ่ายทอดจินตนาการจากธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว 
ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจำวัน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ 
จากประสบการณ์ โดยการลองผิดลองถูกด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
จนค้นพบสิ่งใหม่ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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๓. ร้อง เล่น เต้น และเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี 
๓.๑   สนุกกับการร้องเพลงทำนองง่าย ๆ สามารถด้นสด (Improvise) และ

บูรณาการการขับร้อง บรรเลงดนตรี อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของ 
เพลงที่ฟัง 

๓.๒   ฟัง และอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเสียง
ที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ อย่างแม่นยำ 

๓.๓   ใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์แทนเสียง ในการขับร้อง และจังหวะเคาะ
อย่างเหมาะสม 

๓.๔   ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่ายๆ ด้วยความมั่นใจ 
๓.๕   มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงทั้งแบบเดี่ยว หรือกลุ่มที่สอดคล้อง

กับท้องถิ่น ในรูปแบบของการรวมวง (Ensemble) ง่าย ๆ  
ด้วยความมั่นใจ และเหมาะสมกับวัย 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๔. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 
๔.๑   สนุกกับการเลียนแบบการเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ เช่น การเลียนแบบ 

ธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ อย่างสร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ 
๔.๒   แสดงท่าทางง่าย ๆ เพ่ือสื่อความหมายแทนคำพูด และแสดง 

การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง 
๔.๓   เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ และ แสดงท่าทางประกอบเพลง 

ตามรูปแบบนาฎศิลป์อย่างมั่นใจและเหมาะสมกับวัย 
๔.๔   สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน และ เล่าถึงการแสดงนาฎศิลป์ในท้องถิ่น 

ที่ตัวเองชื่นชอบ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

๕. ศิลปะวิจักขณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และเชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับ
วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น 

๕.๑   รับรู ้ชื่นชมความงามของผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ 
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความประทับใจ และความคิดเห็น 
ที่สะท้อนประสบการณ์สุนทรียะท่ีสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ 

๕.๒   แสดงความเห็นต่อผลงานศิลปะของตนเอง งานของผู้อื่น หรืองาน 
ที่ทำร่วมกับเพ่ือนอย่างสร้างสรรค์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างสุภาพ  
มีเหตุผล เปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือนำมาปรับปรุงผลงาน
ของตนให้สมบูรณ์ 

๕.๓   สามารถบูรณาการงานศิลปะท่ีตนเองชื่นชอบ ด้วยการนำสุนทรียภาพ
ไปใช้ในชวีิตประจำวัน หรือนำมาประกอบขึ้นเป็นพิธีกรรม ในวาระ
หรือเทศกาลที่สำคัญต่างๆ รู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ สืบสาน ต่อยอด
ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจ 

๑. การจัดการตนเอง 
๒. การคิดข้ันสูง 
๓. การสื่อสาร 
๔. การรวมพลังทำงานเป็นทีม 
๕. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 
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  ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด  
เป็นงานศิลปะ และใช้ภาษาเชื่อมโยงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานทัศนศิลป์  ดนตรี
และนาฏศิลป์ 

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึงธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และท้องถิ่น  
เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

3. ร้องเพลงได้อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
เสียงที ่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ และใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  
อย่างเหมาะสม 

4. บรรเลงดนตรีง่าย ๆ ด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งไทย สากล หรือของท้องถิ่น ด้วยความมั่นใจ 
และมีความไพเราะ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพ 
และเป็นประโยชน์ 

5. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ อย่างมีความสุข แสดงท่าทางง่าย ๆ อย่างม่ันใจ และ
งดงาม สื ่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื ่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองในรูปแบบ  
การแสดงต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบ อย่างอิสระ สนุกสนาน 
และเหมาะสมกับวัย 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก  ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ 
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรมชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม 
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพ่ือชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

 การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่  
 1. ทัศนศิลป์ 
 2. ดนตรี (การขับร้อง และการเล่นเครื่องดนตรี) 
 3. นาฏศิลป ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด  
เป็นงานศิลปะ และใช้ภาษาเชื่อมโยงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยงานทัศนศิลป์   

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และ
ท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี  ด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานศิลปะ 
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพ่ือชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และช่ืนชม มีแรงบันดาลใจ 
ในการถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ และใช้ภาษาเชื่อมโยงรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

ด้วยงานทัศนศิลป์ 

1. การสังเกต รับรู้ สัมผัสถึงสุนทรียภาพ 
และซึมซับความงามของสีสัน รูปร่าง
รูปทรง พ้ืนผิว จากธรรมชาติ 

  

- นักเรียนสำรวจ สังเกตธรรมชาติ เพื่อซึมซับและรับรู้ ความงาม 
ของสีสัน รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รอบโรงเรียน  

- วาดภาพอิสระ ถ่ายทอดความประทับใจบนกระดาษ หรือ 
บนพื้นดิน พื้นทราย 

- นักเรียนศึกษาสำรวจธรรมชาติของดิน พ้ืนผิว สี คุณสมบัติเฉพาะ
ของดินในบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน และเลือกเก็บดินประเภท
ต่าง ๆ มาทดลองปั้น เป็นรูปทรงอิสระ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
หรือศึกษาวัสดุอื่น ๆ และทดลองปั้น  

๒. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราวใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  

และท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง วัสดุ อุปกรณ์ และสี  
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
งานศิลปะด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมี
จินตนาการ 

- นักเรียนเลือกเก็บวัสดุธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ลูกไม้ 
เมล็ด ก้อนหิน ที่มีรูปร่าง ลักษณะต่าง ๆ หรือสิ่งของอ่ืน ๆ เพื่อ
นำมาจัดเรียงเป็นภาพที่มีองค์ประกอบศิลป์ จากรูปร่าง รูปทรง 
เส้น ลวดลาย สีสัน ของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ศิลปะ

ทัศนศิลป์ 
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จัดวางด้วยงานมันดาลา โดยเรียงออกจากจุดศูนย์กลางเป็นรัศมี
วงกลม ด้วยดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ลูกไม้ เมล็ด ก้อนหิน และอ่ืน ๆ  

 
- การพิมพ์มือ แขน เท้า หรือส่วนอื่น ๆ จากร่างกาย ด้วยสีน้ำดิน 

หรือสีอื่น ๆ ลงบนกระดาษขนาดใหญ่ A1 
- การวาดภาพบรรยากาศ ทิวทัศน์ ที่ประทับใจ หรือภาพอิสระ 

ถ่ายทอดด้วยการใช้สีจากธรรมชาติ หรือสีอื่น ๆ บนกระดาษ 
ขนาดใหญ่ A3 หรือวัสดุอ่ืน ๆ  

2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
งานทัศนศิลป์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์  
ที่มาจากธรรมชาติ และสิ่งของ
รอบตัว 

- นักเรียนเลือก หรือจัดหาวัสดุธรรมชาติ หรือสิ่งของอ่ืน ๆ  
เพ่ือจัดทำวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
o ทำสีจากหิน ดิน ถ่าน ทำสีแท่งดิน หรืออ่ืน ๆ 

 
 

 
 
 

o ทำสีด้วยกระบวนการสกัดน้ำสี จากใบไม้ ดอกไม้ หรือ
เปลือกไม้ ผัก ผลไม้ หรืออ่ืน ๆ  
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o นักเรียนทำพู่กันขนห่าน พู่กันนุ่น พู่กันดอกหญ้า หรืออ่ืน ๆ  
 

 

3. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
งานศิลปะ ถ่ายทอด ความคิด 
ความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนถึง
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องราว 
ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน 

- นักเรียนสร้างงานทัศศิลป์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ  
การพิมพ์ภาพ หรืออ่ืน ๆ โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นแม่พิมพ์ เช่น 
ก้านกล้วย ใบไม้ ผักท่ีเหลือจากการทำครัว เปลือกไม้ ก้อนหิน 
ที่มีพ้ืนผิวขรุขระที่มีรูปทรง และอ่ืน ๆ 
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- นักเรียนศึกษาเรื่องสี ด้วยการทำบันทึกชาร์ตสีเพ่ือสะสมคลังสี 
ในกระดาษ ด้วยการทดลองผสมสีให้ได้เฉดสี โทนเย็น โทนร้อน 
ด้วยการใช้ น้ำส้ม น้ำมะนาว น้ำขี้เถ้า ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี  
สร้างสีได้มากขึ้น หรือสีคงทนมากขึ้น (หรือกิจกรรมทางเลือกอ่ืน ๆ) 

- นักเรียนวาดภาพบรรยากาศอย่างเป็นอิสระ โดยใช้สีและอุปกรณ์ 
ที่ทำขึ้นหรือหามาเองเช่น สีเขียวสะท้อนความชุ่มชื้น เขียวขจี  
สีน้ำเงินคือสีสันของท้องฟ้าสีเหลือง แดง ส้ม คือ แสงแห่งชีวิตชีวา 

4. ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ 3 มิติอย่างง่าย ๆ และอิสระ
จากจินตนาการ และการใช้วัสดุ 
ใกล้ตัวในรูปแบบต่าง ๆ 

- นักเรียนเรียนรู้กระบวนการปั้นจากดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะจากดินปั้นให้สำเร็จอย่างเป็นอิสระ 
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5. การทำงานศิลปะไทย สามารถ

ถ่ายทอด สร้างสรรค์งานศิลปะไทย 
อย่างมีจินตนาการตามกระบวนการ
ของศิลปะไทยได้หลายรูปแบบ 
เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาไทย สอดคล้อง
กับบริบทท้องถิ่นต่าง ๆ 

- สำรวจ สังเกต ซึมซับและรับรู้ รูปร่าง รูปทรง เส้น ลวดลาย 
สีสัน จากธรรมชาติ หรือภาพถ่าย เช่น ใบไม้ เถาวัลย์ ดอกไม้ 
ดอกบัว คลื่นน้ำ 

- นักเรียนวาดถอดลายเส้น จากสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้รู้ที่มาของ 
ลายไทยแม่บทที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  

- นักเรียนนำรูปร่างรูปทรงของใบไม้มาจัดเรียงเป็นองค์ประกอบ 
ลายไทย และถอดเส้นจากองค์ประกอบนั้น เขียนเป็นลายแม่บท  
โดยการต่อเติม ตัดทอน บาก จัดลำดับความสมมาตรของภาพ 
 

 
 

- นักเรียนฝึกกระบวนการช่างลายไทย ฝึกลอกลายครู เช่น  
การทำเครื่องมือสำหรับการปรุลาย การเตรียมทำรองพ้ืนภาพ 
และเขียนลายและลง สีไม้ สีน้ำ สีฝุ่น หรือสีอ่ืน ๆ 

- นักเรียนศึกษาภาพจิตรกรรมไทย ฝึกสร้างสรรค์ภาพ 
ตามจินตนาการ ด้วยการจัดองค์ประกอบของลายที่เรียนมา 
หรือคัดลอกภาพจิตรกรรม 
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6. การอธิบาย ถ่ายทอด และทบทวน
ความรู้สึก นึกคิดของตนเอง ในขณะ
ที่ทำงานศิลปะขณะทำเกิดการปรับ
กายปรับใจ ให้เป็นปกติ มีสมาธิ 
จดจ่ออยู่กับงาน เกิดฉันทะ 
ความเพียรพยายามจนสำเร็จ 

- นักเรียนจัดแสดงงานในชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่า
ความประทับใจ วิธีการได้มา และประสบการณ์จากการทำงาน  

 

 
 

- นักเรียนสามารถย้อนมองตนเอง พร้อมทั้งถ่ายทอดและทบทวน
ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ในขณะทำงาน และ
ปรับเปลี่ยนท่าทีให้เป็นปกติ สามารถทำงานศิลปะได้อย่างมี
ความสุข และมีความพอใจในผลงาน ทำงานอย่างละเอียด และ
ประณีต เกิดฉันทะความเพียรพยายามจนสำเร็จ 

- อธิบายผลจากการลองใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน 
ว่ามีข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างสรรค์งานต่อไป   

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานศิลปะด้วยความม่ันใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
งานศิลปะ ทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. การวิเคราะห์ผลงานศิลปะของตนเอง 
และผู้อ่ืน ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ด้วยความชื่นชม นำไปสู่การปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาการสร้างสรรค์งานของตน 
ให้ดีขึ้น 

- นักเรียนฝึกถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราว ความประทับใจในการทำงาน 
ที่เชื่อมโยงกับความงามจากสีสัน ลวดลาย รูปร่าง รูปทรงของธรรมชาติ  

- นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลงานร่วมกัน โดยจัดเป็น
นิทรรศการเล็ก ๆ ในชัน้เรียน (Show & Share) บอกความประทับใจ 
พูดถึงงานของตนเองและผู้อื่นในด้านจุดเด่น จุดด้อย และประเด็นใหม่
ทีเ่กินความคาดหมายจากการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
- นักเรียนรว่มการสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะของตนและของ

เพ่ือนด้วยความเป็นมิตร อย่างสุภาพ และมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก 
เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาการสร้างสรรค์งานของตนให้ดีขึ้น 
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๗. เชื่อมโยงผลงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน  
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น  

อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

1. การเห็นคุณค่าของศิลปะ 
จากธรรมชาติในฐานะองค์ประกอบ 
ของการบูรณาการกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมไทย สามารถนำมาจัด
แสดงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ความอ่อนโยน สามัคคีของหมู่คณะ
และชุมชน 

- นักเรียนสร้างงานศิลปะทั้ง 2 และ 3 มิติ และงานศิลปะไทย  
เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ ในชั้นเรียน หรืออ่ืน ๆ โดยมี
โจทย์ที่ท้าทายความคิดสรา้งสรรค์ หรือบูรณาการกับหน่วย 
การเรียนอ่ืน ๆ  

- นักเรียนสามารถประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สะท้อนถึง
คุณค่าศิลปะจากธรรมชาติ ทั้งงาน 2 และ 3 มิติ และงาน 
ศิลปะไทย เพ่ือมอบให้เป็นเครื่องระลึกถึงความกตัญญูต่อ 
ผู้มีพระคุณ เช่น เป็นของขวัญในวันแม่เป็นเครื่องบูชาพระ หรือ
อ่ืน ๆ ตลอดจนการทำเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานพิธีสำคัญ 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน (ศิลปะสาธารณกุศล) 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
   ป.1  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากการสังเกต รับรู้ ซึมซับความงาม ของ เส้น สีสัน รูปร่าง รูปทรง 
พื้นผิว ที่มีอยู่ในธรรมชาติ สามารถเลือกนำวัสดุที่พบในธรรมชาติมาทดลองสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมีจินตนาการ และมีความสุข 
           ถ่ายทอด บอกเล่าเรื ่องราว ความประทับใจในการทำงาน ที่ เชื ่อมโยงกับความงามจากสีสัน
ลวดลาย รูปร่าง รูปทรง ของธรรมชาติ 
   ป.2  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากการสังเกต ซึมซับรับรู้สุนทรียภาพ 
เห็นความงามของเส้น สีสัน ลวดลาย รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ที่มีอยู่ในธรรมชาติ อย่างมีจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์ที ่ประดิษฐ์ขึ ้นด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะ  
งานศิลปะควบคู่ไปกับการพัฒนาตน  มีฉันทะ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ในการสร้างสรรค์ อธิบายผล 
จากการลองใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน ว่ามีข้อค้นพบอะไรใหม่  ๆ ที่สามารถนำไปใช้ 
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานได้ 
   ป.3  ซึมซับรับรู้สุนทรียภาพของลายไทยที่มีที ่มาจากธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการทำงานศิลปะไทย 
สามารถนำมาถ่ายทอด สร้างสรรค์งานอย่างมีจินตนาการ และสามารถทำงานตามกระบวนการของ 
ศิลปะไทยได้หลายรูปแบบ การลอกและการเขียนลายไทยแม่บท หรือวิธีการอื่น ๆ การตัดเส้น การลงสี  
มีทักษะในการประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยตนเอง สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะไทยด้วยความละเอียด 
ประณีต นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลงานร่วมกัน โดยจัดเป็นนิทรรศการเล็ก ๆ ในชั้นเรียน  
บอกความประทับใจ และอธิบายผลงานของตัวเองและผู้อื่นในแง่องค์ประกอบศิลป์ จุดเด่น จุดด้อย และ
ประเด็นใหม่ที่เกินความคาดหมายจากการเรียนรู้ร่วมกัน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น  

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการแสดงการขับร้อง 
และใช้ภาษาเชื ่อมโยงความหมายของเสียงในธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม กับงานเพลงประเภทต่าง ๆ  
ทั้งไทย สากล และท้องถิ่น 

3. ร้องเพลงได้อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
ของเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ และใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  
อย่างเหมาะสม 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานศิลปะด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานเพลง 
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื ่อมโยงผลงานขับร้องเพลง (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อ 
แสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานเทคนิค  
ครูช่างภูมิปัญญาไทย 

2.1 การขับร้อง 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการแสดง 
การขับร้อง และใช้ภาษาเชื่อมโยงความหมายของเสียงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กับงานเพลง 

ประเภทต่าง ๆ ทัง้ไทย สากล และท้องถิ่น 

1. ความสามารถในการฟังและสัมผัส
เสียงในธรรมชาติ 

- นักเรียนฝึกฟังเสียงธรรมชาติภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ลักษณะ
ของเสียงน้ำไหล เสียงนกร้อง เสียงห่าน เสียงลมพัดพุ่มไม้ ใบไม้ และ
อ่ืน ๆ 

2. การรับรู้ถึงความกลมกลืน และ
สุนทรียภาพที่เสมือนเสียงดนตรี 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มและระบุ บันทึกเสียงที่ได้ยินออกมาเป็นชุดคำ 
ร่วมกันนำชุดคำมาสร้างสรรค์เป็นบทกลอน บทร้องเล่น  

3. การถ่ายทอดสุนทรียภาพจากเสียง
ธรรมชาติสู่การเล่นดนตรีพ้ืนฐาน 

- นักเรียนเลือกหาวัสดุในธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะ
ในการท่องบทกลอน   

 

-  

ดนตรี 
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๓. ร้องเพลงได้อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ และใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ

อย่างเหมาะสม 

1. ความสามารในการถออกเสียง 
ตามโทนเสียงที่ถูกต้อง ตรงระดับ
เสียง และออกเสียงร้องชัดเจน 
ตามอักขรวิธี   

- นักเรียนฝึกการหายใจเข้าช่องท้องเพ่ือให้การออกเสียงมีพลัง 
ชัดเจน และฝึกการออกเสียงร้องโน้ตให้ตรงระดับเสียง 

- นักเรียนฝึกการออกเสียงร้องโน้ตในชุด Pentatonic Scale   
โด เร มี ซอล ลา (C D E G A) หรือฝึกการร้องโน้ตตามเสียง
ต้นแบบของครู ประกอบสัญญาณมือ หรือวิธีอ่ืน ๆ  

 
- นักเรียนฝึกอ่านคำร้องโดยออกเสียงชัดเจนตามอักขรวิธี 

ของภาษาทั้งไทยและสากล 
- นักเรียนฝึกอ่านเป็นทำนองบทกลอนเป็นจังหวะ 

ยาว สั้น สั้น                     หรือ สั้น สั้น ยาว          
 
 

    ไปพร้อมกับการเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะประเภทต่าง ๆ  
  

 
 

- ฝึกร้องบทเพลงไปประกอบกับดนตรีหรือด้วยรูปแบบ และวิธีอ่ืน ๆ  
2. การเข้าใจ เข้าถึงความหมาย และ

อารมณ์ของบทเพลงทั้งเพลงไทย 
และสากล สามารถถ่ายทอด 
ขับร้องบทเพลงได้อย่างไพเราะ 
และเป็นธรรมชาติ 

- นักเรียนฟังเพลงและบอกความหมายที่ประทับใจ และสามารถ
วิเคราะห์คุณภาพของเพลง ในเชิงเนื้อหา ท่วงทำนอง จังหวะ 
อารมณ์ของบทเพลง   

- นักเรียนฟังเพลงและเกิดแรงบันดาลใจ จากบทเพลงที่เป็นต้นแบบ 
ในแนวเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงครู เพลงพ้ืนบ้าน เพลงไทย และสากล  

- นักเรียนนำเพลงที่ตนเองชื่นชอบมาแลกเปลี่ยนกันฟัง และ 
บอกเล่าถึงความประทับใจในเพลงนั้น ๆ 

- นักเรียนฝึกถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ของเพลง 
ผ่านการแสดงท่าทาง การเคลื่อนไหว ในลีลาต่าง ๆ  
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- นักเรียนฝึกการร้องเพลงทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม โดยฟังและสังเกต
เสียงตนเอง ปรับการออกเสียงให้กลมกลืนกับเสียงดนตรี และ
เสียงของกลุ่ม ฝึกซ้ำจนเกิดความไพเราะและเป็นธรรมชาติ 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานศิลปะด้วยความม่ันใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
งานเพลงทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. การนำเสนอผลงานศิลปะ 
ด้วยความมั่นใจ วิเคราะห์ วิพากษ์  
แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ  
รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตน 
ให้สมบูรณ์ 

- นักเรียนจัดการแสดงขับร้องทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มประกอบ
ดนตรี  

- นักเรียนร่วมกันฟังการขับร้องของตนเองและเพ่ือน เพ่ือทบทวนถึง
คุณภาพ ข้อดี จุดเด่น จุดด้อย และประเด็น 
ที่ควรปรับปรุง ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร สุภาพ
และมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการขับร้อง
ของตนเองและเพ่ือนร่วมแสดง 

7. เชื่อมโยงผลงานขับร้องเพลง (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน  
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น   

อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

1. การเห็นคุณค่าของการขับร้องเพลง 
ในฐานะองค์ประกอบของ 
การบูรณาการกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมไทย สามารถนำมา 
จัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผล 
ต่อความอ่อนโยน สามัคคีของ 
หมู่คณะและชุมชน 

 

- นักเรียนร่วมออกแบบการแสดงและการขับร้อง ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่นต่าง ๆ 

- นักเรียนร่วมขับร้องในชุดการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหา
บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ  

- นักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในพิธีการไหว้ครู และ
การแสดงประจำปีของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญ 
อ่ืน ๆ ของท้องถิ่น 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
   ป.1  ออกเสียงร้องได้ตรงตามโน้ตพ้ืนฐาน เข่น โด เร มี ซอล ลา (C D E G A) หรือการประกอบสัญญาณ
มือ (Hand Sign Movement) และสามารถร้องบทเพลงมรามีทำนองง่าย ๆ เช่น เพลงเต้ยโขง เพลงในน้ำ 
มีปลา ในนามีข้าว หรือเพลงอื่น ๆ ได้ตรงตามระดับเสียงโดยออกเสียงร้องตามเสียงต้นแบบจากครู 
   ป.2  ออกเสียงร้องได้ตรงระดับโน้ต เช่น โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (C D E F G A B) ในบทเพลงไทย 
และเพลงสากลง่าย ๆ เช่นบทเพลงพื้นบ้าน บทเพลงการละเล่นไทย หรือบทเพลงอื่น ๆ ที่นักเรียนชื่นชอบ 
   ป.3  ร้องเพลง หรือเพลงประกอบการแสดงของโรงเรียน ในพิธีการ หรือวันสำคัญต่าง ๆ ที่เป็น 
การเชื่อมโยงกับหน่วยบูรณาการในชั้นเรียน โดยออกเสียงร้องได้เต็มเสียงมั่นใจ ตรงระดับเสียง  

2.2การเล่นเครื่องดนตรี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น  

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการ เล่นดนตรี 
และใช้ภาษาดนตรีสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องราวต่าง ๆ 

4. บรรเลงดนตรีง่าย ๆ ด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งไทย สากล หรือของท้องถิ่น ด้วยความมั่นใจ 
และมีความไพเราะ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อื่น ด้วยความสุภาพ 
และเป็นประโยชน์ 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความไพเราะ และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ  
และนำเสนอผลงานดนตรีด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี ่ยวกับ 
งานดนตรีทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื ่อมโยงผลงานดนตรี กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื ่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้ง 
การร่วมสร้างงานศิลปะเพ่ือชุมชนท้องถิ่น  อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

2.2 การเล่นเครื่องดนตรี 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรี 
และใช้ภาษาดนตรีสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องราวต่าง ๆ 

1. การเล่นดนตรี นักเรียนสามารถ 
ฟังเสียงที่เกิดจากการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็น 
เครื่องดนตรี รับรู้ถึงความกลมกลืน 
และสุนทรียภาพที่เสมือนเสียงดนตรี 

- นักเรียนฝึกฟังเสียงธรรมชาติภายในบริเวณโรงเรียน เช่น 
ลักษณะของเสียงน้ำไหล เสียงนกร้อง เสียงห่าน เสียงลมพัด 
พุ่มไม้ ใบไม้ และอ่ืน ๆ นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติ มาประดิษฐ์
เป็นเครื่องดนตรีทดลองเล่นและฟัง ลักษณะของเสียงนั้น ๆ เช่น 
เสียงเคาะกิ่งไม้ เสียงกระทบกันของก้อนหิน 

- นักเรียนนำเครื่องดนตรีจากธรรมชาติ มาเล่นประกอบการท่อง
บทกลอน หรือบทเพลงต่าง ๆ    

๔. บรรเลงดนตรีง่าย ๆ ด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ท้ังไทย สากล หรือของท้องถิ่น ด้วยความม่ันใจ 
และมีความไพเราะ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีของตนเองและผู้อ่ืน  

ด้วยความสุภาพ และเป็นประโยชน์ 

1. ความสามารถในการบรรเลงดนตรี 
ในบทเพลงง่าย ๆ ด้วยความมั่นใจ 
และมีความไพเราะ 

 

- นักเรียนฝึกอ่านและบันทึกโน้ตโด เร มี ซอล ลา (C D E G A) 
(Pentatonic Scale) บนบรรทัด 5 เส้น ด้วยกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม เช่น การเคลื่อนไหวบนบรรทัด 5 เส้น บนพื้น   
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- นักเรียนฝึกออกเสียงตามโน้ตดนตรีไทย ด้วยเพลงง่าย ๆ เช่น  
รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า ฯลฯ (คุณหญิงชิ้น ศิลปะบรรเลง) 

- นักเรียนฝึกฟังดนตรีและบทเพลงที่หลากหลาย ซึ่งสามารถระบุ
การสื่อความหมายและอารมณ์ต่าง ๆ เช่น จังหวะเร็ว และระดับ
เสียงสูง - ต่ำ ดัง - เบา กระชับแทนความสนุกสนาน ฮึกเหิม จังหวะ
เนิบช้าแทนอารมณ์ ระดับเสียงกลาง ค่อนข้างกลมกลืนต่อเนื่อง 
แทนความสงบ สบาย หรือเศร้า อย่างมีจินตนาการ 

- นักเรียนฝึกการเล่นเครื่องดนตรีทั้งไทยและสากล หรือท้องถิ่น
ประเภทต่าง ๆ ที่ตนเองเลือกในบทเพลงพ้ืนฐาน เช่น รีรีข้าวสาร 
มอญซ่อนผ้า ฯลฯ (คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง) เพลงอ่ืน ๆ ของ
ท้องถิ่นให้ตรงระดับเสียงและถูกจังหวะ ด้วยความมั่นใจและมี
ความไพเราะมีอารมณ์ร่วมไปกบับทเพลงที่เลน่ 

- นักเรียนฝึกท่าทางในการเล่นเครื่องดนตรีที่มีความสง่างาม เช่น 
การนั่ง การยืน การถือ การจับเครื่องดนตรีที่ถูกต้อง ทั้งดนตรี
ไทยและสากล และดนตรีของท้องถิ่น 

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความไพเราะ และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานดนตรีด้วยความม่ันใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
งานดนตรีทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. การนำเสนอผลงานศิลปะ 
ด้วยความมั่นใจ  

 

- นักเรียนฟังและชมการแสดงดนตรี และสามารถบอกความหมาย
ที่ประทับใจ วิเคราะห์คุณภาพของการแสดงดนตรี ในเชิงเนื้อหา 
ท่วงทำนอง จังหวะ อารมณ์ของบทเพลงที่แสดง   

- นักเรียนฟังและชมการแสดงดนตรี และเกิดแรงบันดาลใจ 
จากบทเพลงที่เป็นต้นแบบ ในแนวเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงครู 
เพลงพื้นบ้าน เพลงไทยและสากล  

- นักเรียนนำการแสดงดนตรีที่ตนเองชื่นชอบมาแลกเปลี่ยนกันฟัง 
และบอกเล่าถึงความประทับใจในการแสดงนั้น ๆ  

- นักเรียนฝึกการเล่นทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม โดยฟังและสังเกตเสียง
ที่ตนเล่น เพื่อปรับการเล่นให้กลมกลืนกับกลุ่ม และฝึกซ้ำจนเกิด
ความชำนาญ เล่นได้อย่างไพเราะ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ของเพลงได้ 

- นักเรียนจัดการแสดงดนตรีทั้งแบบเดี่ยวและแบบรวมวง  
2. การวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดง 

ความคิดเห็นอย่างสุภาพ รับฟัง และ
ปรับปรุงผลงานของตนและกลุ่ม 
ให้สมบูรณ์ข้ึน 

- นักเรียนนำบันทึกการแสดงดนตรี ร่วมกันฟัง เพ่ือทบทวนถึง
คุณภาพ ข้อดี จุดเด่น จุดด้อย และประเด็นที่ควรปรับปรุง  
ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร สุภาพ และมี 
ข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการขับร้อง 
ของตนเองและเพ่ือนร่วมแสดง 
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๗. เชื่อมโยงผลงานดนตรี กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ  
รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น  อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

1. การแสดงออกถึงการรับรู้ และ 
ชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
สะท้อนวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวัน 
และในท้องถิ่นอย่างอิสระ และ 
นำไปปรับใช้ในชีวิตจริง 

- นักเรียนร่วมออกแบบการแสดงดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง หรือ
บูรณาการกับการแสดงอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ 

2. การเชื่อมโยง ผลงานดนตรี  
กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน  
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ 
รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะ 
เพ่ือชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสาน
เทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

- นักเรียนแสดงดนตรีร่วมกับการขับร้อง และนาฏศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหา
บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้รู้ต่าง ๆ  

- นักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในพิธีการไหว้ครู และ 
การแสดงประจำปีของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญอ่ืน ๆ 
ของท้องถิ่น 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
เฉพาะ และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
   ป.1  สร้างเสียงเพลงจากเครื ่องดนตรีที ่ประดิษฐ์ขึ ้นจากวัสดุรอบตัว เช่น ขวดแก้ว มาสร้างสรรค์ 
เป็นชุดการแสดงง่าย ๆ ร่วมกัน เช่น การให้จังหวะกับการร้องเพลงพื้นบ้าน 

 
    ป.2  ดนตรีสากล  ทักษะเฉพาะในการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ตามโน้ตและบันไดเสียง 
                            ด้วยบทเพลงทำนองสั้น ๆ และการเล่นดนตรีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม 
           ดนตรีไทย    ฝึกพ้ืนฐานเบื้องต้นด้วยเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ เช่น ระนาด ขลุ่ย กลอง หรือ 
                            เครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นด้วยบทเพลงง่าย ๆ 
    ป.3  ดนตรีสากล  ทักษะเฉพาะในการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เช่น Recorder,  
                            Melodion, Ukulele และอ่ืน ๆ ในบันไดเสียง D major และการเล่นรวมวง 
                            ในบทเพลง รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้าและ เพลงช้าง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Medley  
                            หรือเพลงพื้นฐานอ่ืน ๆ  
           ดนตรีไทย   การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านประเภทต่าง ๆ เช่น ระนาด  
                           ซอ ขิม สาย ขลุ่ย กลอง และจัดการแสดงรวมวงด้วยเพลงทำนองสั้น ๆ 



93 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น  

1. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด 
เป็นงานนาฏศิลป์ซึ่งสามารถถ่ายทอดความหมายด้วยภาษากายผ่าน ลีลา ท่าทาง ด้วยความงดงาม 

5. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ อย่างมีความสุข แสดงท่าทางง่าย ๆ อย่างมั่นใจ  
และงดงาม สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบ
การแสดงต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ หรือการแสดงพื้นบ้าน ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบอย่างอิสระ สนุกสนาน 
และเหมาะสมกับวัย 

6. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และ
นำเสนอผลงานแสดงนาฏศิลป์ หรืออื่นๆ ด้วยความมั่นใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับงานแสดงนาฏศิลป์ หรืออื่น ๆ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุง
ผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

7. เชื่อมโยงผลงานนาฏศิลป์ หรือการร่ายรำ แบบอ่ืนๆ กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน เป็นสื่อแสดงความงาม
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพ่ือชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๑. สัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้ความงาม เกิดความประทับใจ และช่ืนชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด
เป็นงานนาฏศิลป์ซ่ึงสามารถถ่ายทอดความหมายด้วยภาษากายผ่าน ลีลา ท่าทาง ด้วยความงดงาม 

1. การสังเกตและรับรู้ สัมผัส 
ลักษณะเฉพาะ บุคลิกท่าทาง ลีลา 
การเคลื่อนไหวของสัตว์ที่นักเรียนรู้จัก 

-  นักเรียนฝึกสังเกตท่าทาง การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ 
   ที่นักเรียนรู้จัก ระบุลักษณะเด่นและท่าทางที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้ 
 

 
 

2. ความสามารถในการเลยีนแบบถ่ายทอด
แสดงท่าทาง อารมณ์ และการเคลื่อนไหว
ของสัตว์ ได้ตรงกับบุคลิกนั้น ๆ   

-  นักเรียนฝึกเลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ถ่ายทอด 
   อารมณ์ ความรู้สึก และบุคลิก และนำมาเล่นทายบุคลิก 
   แต่ละชนิดกับเพ่ือน ๆ ในห้อง 

3. การสัมผัสถึงสุนทรียภาพ รับรู้  
ความงามของนาฏศิลป์ และการร่ายรำ
อ่ืน ๆ ด้วยความประทับใจ และ 
ชื่นชม มีแรงบันดาลใจในการถ่ายทอด
เป็นงานแสดงได้อย่างงดงาม 

-  นักเรียนสามารถถ่ายทอดความงามของลีลา ท่าทางการร่ายรำ  
   ที่สะท้อนถึงการรับรู้ความงามของนาฏศิลป์ หรือการแสดง 
   พ้ืนบ้าน การแสดงประจำท้องถิ่นอ่ืน ๆ  

นาฏศิลป ์
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๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดงต่าง ๆ อย่างมีความสุข แสดงท่าทางง่าย ๆ อย่างม่ันใจ
และงดงาม สื่อความหมายแทนคำพูด และแสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง ในรูปแบบ

การแสดงต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ หรือการแสดงพื้นบ้าน ในท้องถิ่นที่ตนเองช่ืนชอบ อย่างอิสระ 
สนุกสนาน และเหมาะสมกับวัย 

1. ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
การเคลื่อนไหวในรูปแบบการแสดง 
ต่าง ๆ อย่างมีความสุข แสดงท่าทาง
ง่าย ๆ อย่างมั่นใจและงดงาม  
สื่อความหมายแทนคำพูด  

- นักเรียนเข้าใจความหมายและอารมณ์ของท่าทางการเคลื่อนไหว  
ในการแสดงนาฏศิลป์ การร่ายรำของท้องถิ่น หรือการเต้นรำ
สามารถฝึกแสดงท่าทาง การเคลื่อนไหว ไปพร้อมกับบทเพลง
อย่างง่าย ๆ ด้วยการใช้ท่ารำพ้ืนฐานที่สื่อความหมายของ 
บทเพลง เช่น ระบำในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ฟ้อนเงี้ยว และอ่ืน ๆ 

2. ความสามารถในการแสดง 
การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ 
ของตนเอง ในรูปแบบการแสดง 
ต่าง ๆ เช่น นาฏศิลป์ การแสดง
พ้ืนบ้าน ในท้องถิ่นที่ตนเองชื่นชอบ  
อย่างอิสระ สนุกสนาน และ 
เหมาะสมกับวัย 

- นักเรียนฝึกการถ่ายทอดบุคลิกและภาษากาย ออกมาเป็น 
ท่าแม่บท เช่น การจีบ การตั้งวง การเต้นรำ หรือการแสดง
พ้ืนบ้าน ในท้องถิ่นของตน ได้อย่างคล่องแคล่ว ตรงจังหวะ 
และเป็นธรรมชาติ 

- นักเรียนฝึกการใช้ท่าแม่บทเพ่ือการสื่อสารภาษากาย ทั้งไทย
และสากล ของนาฏศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ 
สนุกสนาน และเหมาะสมกับวัย 
 

 
 

๖. แสดงออกถึงการรับรู้และชื่นชมความงาม และแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 
และนำเสนอผลงานแสดงนาฏศิลป์ หรืออ่ืน ๆ ด้วยความม่ันใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์  

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานแสดงนาฏศิลป์ หรืออ่ืน ๆ ทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน อย่างสุภาพ  
รับฟังและปรับปรุงผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

1. ความสามารถในการนำเสนอผลงาน
ศิลปะด้วยความมั่นใจ วิเคราะห์  

- นักเรียนชมการแสดงและบอกความหมายที่ประทับใจ และ
สามารถวิเคราะห์คุณภาพของการแสดง ในเชิงรูปแบบการแสดง 
การใช้ท่วงท่า ที่สอดคล้องกับเนื้อหา และอารมณ์ของบทเพลง   

- นักเรียนชมการแสดงและเกิดแรงบันดาลใจ จากการแสดง 
ที่เป็นต้นแบบ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดง โขน บัลเล่ต์ 
โนราห์ หนังตะลุง ฟ้อน เซิ้ง หรืออ่ืนๆ สามารถนำมา 
เป็นแบบอย่างและออกแบบการแสดงของตนเอง 

- นักเรียนจัดการแสดงการแสดงนาฏศิลป์ ประกอบการเล่นดนตรี 
และการขับร้อง  

- นักเรียนร่วมกันชมการแสดงนาฏศิลป์ของตนเองและเพ่ือน  
เพ่ือทบทวนถึงคุณภาพ ข้อดี จุดเด่น จุดด้อย และประเด็น 
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ที่ควรปรับปรุง ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร 
สุภาพ และมีข้อเสนอแนะในเชิงบวก เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองและเพ่ือนร่วมแสดง 

2. การวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น 
อย่างสุภาพ รับฟัง และปรับปรุง
ผลงานของตนให้สมบูรณ์ 

- นักเรียนร่วมกันทบทวนการแสดงของตน หรือของกลุ่ม
แลกเปลี่ยนทัศนะ ในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีต่อคุณภาพ ข้อดี จุดเด่น 
จุดด้อย และประเด็นที่ควรพัฒนาการแสดงให้ดีขึ้น 

- การสะท้อนความคิดเห็นด้วยความเป็นมิตร อย่างสุภาพ และมี
ข้อเสนอแนะในเชิงบวกต่อการแสดงของผู้อื่น เพ่ือการปรบัปรงุ
พัฒนาตนเองและเพ่ือนร่วมแสดง 

๗. เชื่อมโยงผลงานนาฏศิลป์ หรือการร่ายรำ แบบอ่ืน ๆ กับวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน  
เป็นสื่อแสดงความงามได้อย่างอิสระ รวมทั้งการร่วมสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนท้องถิ่น   

อนุรักษ์สืบสานเทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 
1. การเชื่อมโยง ผลงานนาฏศิลป์ หรือ 

การร่ายรำแบบอ่ืน ๆ กับวัฒนธรรม 
ในชีวิตประจำวันและในท้องถิ่น  
เป็นสื่อแสดงความงาม สะท้อน
สำนึก มีความกตัญญูต่อผู้อื่น และ
สังคม รวมทั้งการร่วมสร้างงาน
ศิลปะเพ่ือชุมชน อนุรักษ์สืบสาน
เทคนิคครูช่างภูมิปัญญาไทย 

- นักเรียนร่วมจัดการแสดงต่าง ๆ เช่น โขน โนราห์ หนังตะลุง 
ฟ้อน เซิ้ง หรืออ่ืน ๆ ร่วมกับการขับร้อง และบรรเลงดนตรี  
ซึ่งมีเนื้อหาบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ  

- นักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในพิธีการไหว้ครู และ
การแสดงประจำปีของโรงเรียน หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญ 
อ่ืน ๆ ของท้องถิ่น 

2. การแสดงออกถึงการรับรู้ และชื่นชม 
ความงาม และแสดงอารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ
สะท้อนวัฒนธรรม ในชีวิตประจำวัน
และในท้องถิ่นอย่างอิสระ และนำไป
ปรับใช้ในชีวิตจริง 

- นักเรียนร่วมออกแบบการแสดงดนตรีทั้งเดี่ยวและรวมวง หรือ
บูรณาการกับการแสดงอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมไทย หรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย 
สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ 
และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

ป.1  การเคลื่อนไหว ตามบทบาทสมมติ โดยเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก และบุคลิกต่าง ๆ อย่างอิสระ 

ป.2  การใช้ท่าแม่บท หรือท่ารำพื ้นบ้านในท้องถิ ่น เพื ่อการสื ่อสาร ภาษากาย ในรูปแบบต่าง ๆ  
ทั้งนาฏศิลป์ การเคลื่อนไหวตามจังหวะ ได้อย่างคล่องแคล่ว ตรงจังหวะและเป็นธรรมชาติ 

ป.3  การแสดงที่เชื ่อมโยงกับหน่วยบูรณาการในชั้นเรียน ให้เข้าถึงบทบาทที่สะท้อนเรื่องราว หรือ 
ร่วมแสดงประกอบบทเพลง ด้วยท่าทาง ลีลา ที่คล่องแคล่ว มั่นใจ องอาจ และสง่างาม 

 
 


