
  

 

 

 
 ค ำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรีและนำฏศิลป์)  ระดับประถมศึกษำ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ศิลปะ   สำระกำรเรียนรู้  ดนตรีและนำฏศิลป์                              ชัน้ประถมศึกษำปีที่  1 
รหัสวิชำ ศ 11121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 1 (Music and Dramatics I)          น ำ้หนัก 2.0 เวลำ 80 คำบ/ปี 

 
สำระดนตรี 

 
                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  การก าเนิดของเสียง  ลกัษณะของเสียง  เคร่ือง
ดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบจงัหวะและท านอง ระดบัเสียงดงั – เบา  (Dynamic)  ความช้า – เร็ว ของเสียง อตัรา
ความเร็วของจงัหวะ  (Tempo)  ภาษาดนตรี  การฝึกโสตประสาท  การอา่นบทกลอนและการร้องเพลง
ประกอบจงัหวะ  การเคล่ือนไหวประกอบบทเพลงตามความดงั – เบา และความช้า – เร็ว  ของจงัหวะ  การฝึก
ปฏิบตัิการร่วมบรรเลงหมู ่ การใช้เคร่ืองดนตรีอยา่งถกูต้องและปลอดภยั  หลกัการฟังและการรับรู้เสียงดนตรี  
คณุลกัษณะของเสียงธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม  เสียงขบัร้อง  และเสียงเคร่ืองดนตรี  การสร้างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรีและการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  เพลงกลอ่มเดก็  บทเพลงประกอบ
การละเลน่  เพลงส าคญั (เพลงชาตไิทย  เพลงสรรเสริญพระบารมี)   ท่ีมาของบทเพลงท้องถ่ิน  และความ
นา่สนใจของบทเพลงในท้องถ่ิน 
 

สำระนำฏศิลป์ 
 

                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  การเคล่ือนไหวลกัษณะตา่ง ๆ  การใช้ภาษาทา่
และการประดษิฐ์ท่าประกอบเพลง การใช้นาฏยศพัท์และภาษาทา่  การแสดงประกอบเพลงท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ
และสตัว์  การประดิษฐ์ทา่ประกอบการร า ระบ า เต้น  ร าวงมาตรฐาน  การเป็นผู้ชมท่ีดีและมีมารยาท  การรับรู้
ด้านความรู้สึกและการแสดงความรู้สกึอย่างสร้างสรรค์  ความรู้พืน้ฐานด้านนาฏศลิป์  รูปแบบและวิธีการ
น าเสนอการแสดง  การประดษิฐ์ทา่ร าประกอบเพลง  การจดักิจกรรมนาฏศลิป์  การฝึกร่างกายให้เคล่ือนไหว
อยา่งสง่างาม  การท างานกลุม่จดัการแสดงละครเพลง  วินยัในการท างานกลุม่  การละเลน่ของเดก็ไทย  
ประวตัิความเป็นมาและคณุคา่นาฏศลิป์  สนุทรียะของนาฏศลิป์  การส่ือความคิดและความร็สึกทางนาฏศลิป์  
การเข้าชมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางศลิปวฒันธรรมหรือการละครของโรงเรียน  ชมุชน  ท้องถ่ินท่ีเหมาะสม
กบัวยั 
 
  



  

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ศิลปะ   สำระกำรเรียนรู้  ดนตรีและนำฏศิลป์                              ชัน้ประถมศึกษำปีที่  2 
รหัสวิชำ ศ 12121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 2 (Music and Dramatics  II)         น ำ้หนัก 2.0 เวลำ 80 คำบ/ปี 

 
สำระดนตรี 

 
                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง สีสนัของเคร่ืองดนตรี  สีสนัของเสียงมนษุย์  
การฝึกโสตประสาท  การจ าแนกเสียงสงู – ต ่า  ดงั – เบา  ยาว – สัน้  การผสมวงดนตรีพืน้บ้านและวงดนตรี
ไทย  การเคล่ือนไหวประกอบเนือ้หาในบทเพลง  การเลน่เคร่ืองดนตรีประกอบเพลง  การฝึกปฏิบตัิการขบัร้อง
และบรรเลงดนตรี  หลกัและวิธีการขบัร้องและบรรเลงดนตรี  การฝึกโสตประสาททางดนตรี  ภาษาดนตรี  
การใช้เคร่ืองดนตรีอยา่งถกูต้องและปลอดภยั  หลกัการฟังและการรับรู้ความไพเราะของดนตรี  ความหมาย
และความส าคญัของเพลงท่ีได้ยิน (เพลงปลกุใจ  เพลงสอนใจ)  คณุลกัษณะของเสียงธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม  
เสียงขบัร้อง  และเสียงเคร่ืองดนตรี  การเปรียบเทียบคณุลกัษณะของเสียง  การแตง่บทเพลงง่าย ๆ  ฝึก
ปฏิบตัิการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีแนวทางการประยกุต์ใช้กบัสาระการเรียนรู้อ่ืนกิจกรรมดนตรีใน
ชีวิตประจ าวนัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนและท้องถ่ิน  การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและ
การจดักิจกรรมดนตรีในโอกาสตา่ง ๆ  บทเพลงในท้องถ่ิน  การจดัการแสดงและจดักิจกรรมดนตรีท่ีเก่ียวข้อง
กบัภมูิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย  กิจกรรมดนตรีในโอกาสส าคญัของโรงเรียนและวนัส าคญัของชาติ 
 

สำระนำฏศิลป์ 
 

                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  การใช้ประสาทสมัผสัทัง้  5  การประดิษฐ์ทา่
จากการเคล่ือนไหวอยา่งมีรูปแบบ  การเคล่ือนไหวประกอบเพลงเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  การเคล่ือนไหวอยา่งมี
รูปแบบ  ในการนัง่  การยืน  การเดนิ  การฝึกภาษาทา่ส่ือความหมายแทนอากปักิริยา   การฝึกนาฏยศพัท์ใน
สว่นล าตวั  หลกัและวิธีการปฏิบตัทิางนาฏศลิป์  การฝึกปฏิบตักิารแสดงนาฏศลิป์  การใช้ภาษาทา่  
นาฏยศพัท์  และการประดิษฐ์ทา่ทางประกอบเพลงปลกุใจ  และนาฏศลิป์พืน้เมืองภาคตา่ง ๆ    มารยาทในการ
ชมการแสดง   การเข้าชมหรอการมีสว่น  การรับรู้ด้านความรู้สกึและการแสดงความรู้สกึอยา่งสร้างสรรค์  
ความรู้พืน้ฐานด้านนาฏศลิป์  รูปแบบและวิธีน าเสนอการแสดง การสร้างสรรค์ทา่ทางประกอบเพลง  การจดั
กิจกรรมนาฏศลิป์  การท างานกลุม่จดัการแสดง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนาฏศลิป์ของโรงเรียนและท้องถ่ิน   
วิธีการเลน่และกตกิาการละเลน่พืน้บ้าน  ท่ีมาของการละเลน่พืน้บ้านและความสมัพนัธ์กบัการด ารงชีวิตของคน
ไทย  ลกัษณะเดน่และเอกลกัษณ์ของการละเลน่พืน้บ้าน 

 
  



  

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ศิลปะ   สำระกำรเรียนรู้  ดนตรีและนำฏศิลป์                               ชัน้ประถมศึกษำปีที่  3 
รหัสวิชำ ศ 13121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 3 (Music and Dramatics  III)         น ำ้หนัก 1.0 เวลำ 40 คำบ/ปี 
 

สำระดนตรี 
 

                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  รูปร่าง  ลกัษณะของเคร่ืองดนตรี การ
ก าเนิดเสียงของเคร่ืองดนตรี  สญัลกัษณ์แทนคณุสมบตัขิองเสียงสงู – ต ่า  ดงั – เบา  ยาว – สัน้  สญัลกัษณ์
แทนรูปแบบจงัหวะ  บรรทดั  5  เส้น  และกญุแจประจ าหลกั (กญุแจซอล)  การอา่นและเขียนโน้ตเพลงในบนัได
เสียงเพนตาโทนิค (C)  และบนัไดเสียง C เมเจอร์  การฝึกโสตประสาททางดนตรี  ภาษาดนตรี  โครงสร้าง
โน้ตเพลงไทย  ร้องเพลงและฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีบทเพลงในบนัไดเสียงเพนตาโทนิค (C)  และบนัไดเสียง  C  
เมเจอร์  การขบัร้องเด่ียวและหมู ่ การขบัร้องประสานเสียงแบบเพลงวน  (Round)   การบรรเลงเคร่ืองดนตรี
ประกอบเพลง  ร้องเพลงและฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีพืน้เมืองและเคร่ืองดนตรีไทย  บทเพลงในอตัราจงัหวะสอง
ชัน้ การใช้และการดแูลรักษาเคร่ืองดนตรีของตน  บทบาทหน้าท่ีของบทเพลงส าคญั (เพลงชาตไิทย  เพลง
สรรเสริญพระบารมี  และเพลงประจ าโรงเรียน) การรับรู้ความไพเราะของเสียงและบทเพลง   การแสดงออกถึง
การรับรู้ความไพเราะและอารมณ์ของบทเพลง การเคล่ือนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง  การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัคณุภาพของเสียงร้องและเสียงดนตรี   การสร้างสรรค์งานดนตรี   การน าความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้กบั
กลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน   การใช้ดนตรีในในโอกาสพิเศษ  (ดนตรีในงานร่ืนเริง  ดนตรีในการฉลองวนัส าคญัของ
ชาต)ิ   การท างานกลุม่จดักิจกรรมการแสดง  ดนตรีในชีวิตประจ าวนั  เอกลกัษณ์ของดนตรีท้องถ่ิน เก่ียวกบั  
ลกัษณะของเสียงร้อง  ภาษาและเนือ้หาในบทร้องของดนตรีในท้องถ่ิน  เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีในท้องถ่ิน  
ดนตรีกบัการด าเนินชีวิตในท้องถ่ินในชีวิตประจ าวนัและในวาระส าคญัของท้องถ่ิน 
 

สำระนำฏศิลป์ 
 

                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  การประดษิฐ์ท่าร านาฏศลิป์เลียนแบบธรรมชาติ  
อากปักิริยาของคน  สตัว์  สิ่งของ  การเคล่ือนไหวในรูปแบบตา่ง ๆ  ประกอบเพลงร าวงมาตรฐาน  เพลงพระ
ราชนิพนธ์  สถานการณ์สัน้ ๆ  และสถานการท่ีก าหนดให้  หลกัและวิธีการปฏิบตันิาฏศลิป์ การใช้ภาษาทา่และ
นาฏยศพัท์เบือ้งต้น  การฝึกปฏิบตันิาฏศลิป์  เพลงงามแสงเดือน  การประดิษฐ์ทา่ร าประกอบเพลงปลกุใจ 
(เพลงเพ่ือนไทย) และเพลงประกอบการแสดงนาฏศลิป์พืน้เมืองภาคตา่ง ๆ  หลกัในการชมการแสดง  บทบาท
หน้าท่ีของผู้แสดง  ผู้ชม  และการมีสว่นร่วม  หลกัในการแสดงความคิดเห็นตอ่การแสดง  การมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมนาฏศลิป์ของโรงเรียนและท้องถ่ิน  ฝึกปฏิบตัิการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศลิป์  การท างานกลุม่จดัการ
แสดง  การบรูณาการนาฏศิลป์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  การแสดงนาฏศลิป์พืน้บ้านหรือท้องถ่ินของตน  
ลกัษณะและเอกลกัษณ์ของการแสดงนาฏศลิป์  ท่ีมาของการแสดงนาฏศลิป์และสิ่งท่ีเคารพ   



  

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ศิลปะ   สำระกำรเรียนรู้  ดนตรีและนำฏศิลป์                               ชัน้ประถมศึกษำปีที่  4 
รหัสวิชำ ศ 14121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 4 (Music and Dramatics  IV)         น ำ้หนัก 1.0 เวลำ 40 คำบ/ปี 

 
สำระดนตรี 

                               ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  เคร่ืงดนตรีประเภทตา่ง ๆ  โครงสร้างของ
บทเพลง  เก่ียวกบั ความหมายของประโยคเพลง  การแบง่ประโยคเพลง  การเคล่ือนท่ีขึน้ – ลง  ของท านอง
เพลง  รูปแบบจงัหวะของท านอง  เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี  อตัราจงัหวะของบทเพลง  2/4  3/4  
รรน้บนัไดเสียงเพนตาโทนิค (C)  บนัไดเสียง  C  เมเจอร์  F  เมเจอร์  และ  G  เมเจอร์  การฝึกโสตประสาททาง
ดนตรี  องค์ประกอบดนตรี  โครงสร้างโน้ตเพลงไทย  เก่ียวกบั  บรรทดัดนตรีไทย  การแบง่ห้องและต าแหนง่ของ
การบนัทกึตวัโน้ต  อตัราจงัหวะดนตรีไทย  การบนัทกึและอา่นโน้ตดนตรีไทย  หลกัและวิธีขบัร้องและบรรเลง
ดนตรี  การร้องเพลงและฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีบทเพลงในบนัไดเสียงเพนตาโทนิค  (C)  บนัไดเสียง  C  เมเจอร์  
F เมเจอร์  และ  G  เมเจอร์  เพลงส าคญัของชาต ิ เพลงพระราชนิพนธ์  เพลงประสานเสียงแบบเพลงวน 
(Round)   การร้องเพลงและฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีพืน้เมือง  เคร่ืองดนตรีไทยบทเพลงอตัราจงัหวะสองชัน้  การ
ใช้และการดแูลรักษาเคร่ืองดนตรีของตน  ความหมายของเนือ้หาในบทเพลง  ฝึกปฏิบตักิารฟังเพลงไทยและ
เพลงสากล  หลกัการประเมินคณุภาพการขบัร้องและบรรเลงดนตรี  ฝึกปฏิบตัิการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี  
แนวทางการประยกุต์ใช้กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน  กิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ าวนั  การมีสว่นร่วมในกิจกรรมดนตรี
ของโรงเรียนและท้องถ่ิน  ความสมัพนัธ์ของวิถีชีวิตกบัผลงานดนตรี  การอนรัุกษ์วฒันธรรมทางดนตรี 
 

สำระนำฏศิลป์ 
                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  การแสดงบทบาทสมมตติามจินตนาการอยา่ง
อิสระ  การใช้ภาษาทา่และนาฏยศพัท์ประกอบเพลงปลกุใจ  (กรุงศรีอยธุยา)  เพลงพระราชนิพนธ์  เราสู้     การ
ใช้ศพัท์ทางการละครถ่ายทอดเร่ืองราว  หลกัและวิธีการปฏิบตันิาฏศลิป์  การฝึกภาษทา่และนาฏยศพัท์  การ
ฝึกนาฏยศพัท์โขน  การฝึกปฏิบตันิาฏศลิป์ตามแบบแผน (ร าแมศ่รี  ร าวงมาตรฐาน  เพลงร ามาซิมาร า ระบ า)  
และโขน (การจดัทพัตรวจพล)  การประดิษฐ์ทา่ทางหรือท่าร าประกอบจงัหวะพืน้เมือง (เพลงฟ้อนเงีย้ว  เพลง 
เต้นก าร าเคียว)  การแสดงความคิดเห็นตอ่การแสดงเก่ียวกบัจดุส าคญัของเร่ืองและลกัษณะเดน่ของตวัละคร  
การวิเคราะห์องค์ประกอบนาฏศลิป์  การเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการแสดงนาฏศลิป์  (ร า  ระบ า  
ฟ้อน  และนาฏศลิป์พืน้เมือง)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนาฏศลิป์ของโรงเรียนและท้องถ่ิน  การฝึกปฏิบตักิาร
สร้างสรรค์ผลงานนาฏศลิป์  การท างานกลุม่จดัการแสดง  การบรูณาการนาฏศลิป์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
ความเป็นมาของนาฏศลิป์  ท่ีมาของชดุการแสดง  การเปรียบเทียบการแสดงนาฏศลิป์และการแสดงของ
ท้องถ่ินกบัการแสดงท่ีมาจากวฒันธรรมอ่ืน  การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศลิป์  คณุคา่
ของนาฏศลิป์  แนวทางการอนรัุกษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
 



  

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ศิลปะ   สำระกำรเรียนรู้  ดนตรีและนำฏศิลป์                              ชัน้ประถมศึกษำปีที่  5 
รหัสวิชำ ศ 15121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 5 (Music and Dramatics  V)        น ำ้หนัก 1.0 เวลำ 40 คำบ/ปี 

 
สำระดนตรี 

 
                               ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  คณุลกัษณะของเสียงขบัร้องและเคร่ือง
ดนตรี  วงดนตรีประเภทตา่ง ๆ  การส่ืออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี  อตัราจงัหวะของบทเพลง  
2/4  3/4   และ  4/4   การให้จงัหวะ  บรรทดั  5  เส้น  และกญุแจประจ าหลกั  (กญุแจซอล)  การอา่นและเขียน
โน้ตเพลงในบนัไดเสียงเพนตาโทนิค  (C )  บนัไดเสียง  C  เมเจอร์   F  เมเจอร์  G  เมเจอร์  A  ไมเนอร์  และ  D  
ไมเนอร์  การฝึกโสตประสาททางดนตรี  องค์ประกอบดนตรี  โครงสร้างโน้ตเพลงไทย  เก่ียวกบั  บรรทดัดนตรี
ไทย  การแบง่ห้องและต าแหนง่ของการบนัทกึตวัโน้ต  อตัราจงัหวะดนตรีไทย  การบนัทกึและอา่นโน้ตดนตรี
ไทย  หลกัและวิธีขบัร้องและบรรเลงดนตรี  การร้องเพลงและฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีบทเพลงในบนัไดเสียงเพน
ตาโทนิค  (C)  บนัไดเสียง  C  เมเจอร์  F เมเจอร์   G  เมเจอร์  A  ไมเนอร์  และ  D  ไมเนอร์  เพลงส าคญัของ
ชาต ิ เพลงพระราชนิพนธ์  เพลงประสานเสียงแบบ   Canon  Round  เพลงประสานเสียง  2  แนว   การร้อง
เพลงและฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีพืน้เมือง  เคร่ืองดนตรีไทยบทเพลงอตัราจงัหวะสองชัน้  การสร้างสรรค์บทเพลง
แบบถาม – ตอบ  การใช้และการดแูลรักษาเคร่ืองดนตรีของตน  หลกัการฟังและการจ าแนกดนตรีและบทเพลง  
ฝึกปฏิบตักิารฟังเพลงไทยและสากล  หลกัการประเมินคณุภาพการขบัร้องและบรรเลงดนตรี  ฝึกปฏิบตักิาร
สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี  แนวทางการประยกุต์ใช้กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน  กิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ าวนั  
การมีสว่นร่วมในกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนและท้องถ่ิน  การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศลิป์  การ
สร้างสรรค์เสียงประกอบการเลา่เร่ือง  ดนตรีกบังานประเพณี  บทบาทของดนตรีในแตล่ะประเพณี  คณุคา่ของ
ดนตรีจากแหลง่วฒันธรรม 

 
สำระนำฏศิลป์ 

 
                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  การสร้างสรรค์และการแสดงหุน่เงา  หุน่
สร้างสรรค์  จากจินตนาการ  องค์ประกอบของละคร  เก่ียวกบั  การเลือกและการเขียนเค้าโครงเร่ือง  และการ
เขียนบทละครสัน้ ๆ  องค์ประกอบนาฏศลิป์  ในเร่ือง  จงัหวะ  ท านอง  ค าร้อง  ภาษาทา่  นาฏยศพัท์  และ
อปุกรณ์  หลกัและวิธีการปฏิบตันิาฏศลิป์  การฝึกภาษท่าและนาฏยศพัท์  การฝึกนาฏยศพัท์โขน  การฝึก
ปฏิบตันิาฏศลิป์ตามแบบแผนและโขน   การแสดงนาฏศิลป์ไทย  (ระบ าไก่  ร าวงมาตรฐาน  เพลงหญิงไทยใจ
งาม)  และโขน (การยกทพัและการเข้ารบ)  การประดษิฐ์ทา่ทางประกอบเพลงหรือประกอบเร่ืองราว (เพลงพระ
ราชนิพนธ์  เราสู้    นิทานเพลง)  หลกัการชมการแสดง  การถ่ายทอดความรู้สกึและคณุคา่ของการแสดง ท่ีมา
ของการแสดงชดุตา่ง ๆ  การเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการแสดงนาฏศลิป์  (ร า  ระบ า  ฟ้อน  และ



  

 

 

นาฏศลิป์พืน้เมือง)  การมีสว่นร่วมในกิจกรรมนาฏศลิป์ของโรงเรียนและท้องถ่ิน  การฝึกปฏิบตักิารสร้างสรรค์
ผลงานนาฏศลิป์  การท างานกลุม่จดัการแสดง  การบรูณาการนาฏศลิป์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  การแสดง
พืน้บ้านในแตล่ะท้องถ่ิน  การแสดงนาฏศลิป์และนาฏศลิป์พืน้บ้านท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมและประเพณี  
คณุคา่ของนาฏศลิป์  การจดักิจกรรมการอนรัุกษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ศิลปะ   สำระกำรเรียนรู้  ดนตรีและนำฏศิลป์               ชัน้ประถมศึกษำปีที่  6 
รหัสวิชำ ศ 16121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 6 (Music and Dramatics  VI)   น ำ้หนัก 1.0 เวลำ 40 คำบ/ปี 

 
สำระดนตรี 

 
                               ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  การจ าแนกประเภทของเคร่ืองดนตรี  
องค์ประกอบดนตรีและศพัท์สงัคีต  เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรี  กญุแจประจ าหลกั  (กญุแจซอล  
กญุแจฟา  และ  กญุแจโด)  บรรทดั  5  เส้น  และเส้นน้อย  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  เคร่ืองหมายก าหนดบนัได
เสียงทางชาร์ปและแฟล็ต  เคร่ืองหมายก าหนดอตัราจงัหวะของบทเพลง  2/4  3/4  4/4  2/2  และ  6/8  การให้
จงัหวะ  การอา่นและเขียนโน้ตเพลงในบนัไดเสียง  C  เมเจอร์  F  เมเจอร์  G  เมเจอร์  A  ไมเนอร์    D  ไมเนอร์  
และ  E  ไมเนอร์  การฝึกโสตประสาททางดนตรี    โครงสร้างโน้ตเพลงไทย  เก่ียวกบั  บรรทดัดนตรีไทย  การ
แบง่ห้องและต าแหนง่ของการบนัทกึตวัโน้ต  อตัราจงัหวะดนตรีไทย  การบนัทกึและอา่นโน้ตดนตรีไทย  ฝึก
ปฏิบตัิการใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง  และการด้นสด  หลกัและวิธีขบัร้องและบรรเลงดนตรี  
การร้องเพลงและฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีบทเพลงในบนัไดเสียง  C  เมเจอร์  F เมเจอร์   G  เมเจอร์  A  ไมเนอร์   
D  ไมเนอร์  และ  E  ไมเนอร์  การร้องเพลงประกอบดนตรี  เพลงส าคญัของชาติ  เพลงพระราชนิพนธ์  เพลง 
ประสานเสียง  2  แนว   ฝึกปฏิบตัขิบัร้องและบรรเลงดนตรีไทย  บทเพลงอตัราจงัหวะสองชัน้และชัน้เดียว  การ
สร้างสรรค์รูปแบบจงัหวะและท านองด้วยเคร่ืองดนตรี  การพฒันาทกัษะและเทคนิคการขบัร้องและบรรเลง
ดนตรี  การใช้และเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีของตนอยา่งถกูวิธี  หลกัและวิธีการฟังเพลง  ฝีกปฏิบตักิารฟังเพลง
และวิเคราะห์เสียงเคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลง  การบรรยายความรู้สกึและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ่บทเพลง  
เก่ียวกบั  เนือ้หาในบทเพลง  องค์ประกอบในบทเพลง  คณุภาพเสียงในบทเพลง  หลกัการประเมินคณุภาพการ
ขบัร้องและบรรเลงดนตรี  การฝึกปฏิบตักิารสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี  แนวทางการประยกุต์ใช้กบัสาระการ
เรียนรู้อ่ืน  กิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ าวนั  การมีสว่นร่วมในกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนและท้องถ่ิน  การ
บรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศลิป์  ดนตรีไทยในประวตัศิาสตร์  ประวตัิความเป็นมาของดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล  อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีตอ่ดนตรี  คณุคา่ของดนตรีในท้องถ่ิน  แนวทางการสืบสานและอนรัุกษ์
ดนตรีท้องถ่ินและดนตรีไทย 
 

 



  

 

 

สำระนำฏศิลป์ 
 

                              ศกึษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง  หลกัารแสดงละคร  เก่ียวกบั  เทคนิคการแสดง
เบือ้งต้น  การแสดงออกโดยใช้เร่ืองแตง่หรือการแสดงออกจากประสบการณ์ชีวิต  รูปแบบการแสดงละครสด  
รูปแบบการแสดงละครหน้ากาก  หลกัและวิธีการปฏิบตันิาฏศิลป์  การฝึกภาษทา่และนาฏยศพัท์  การฝึก
นาฏยศพัท์โขน  การแสดงนาฏศลิป์และการละคร (ร าวงมาตรฐาน  เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า  ระบ ากฤดาภินิหาร  
ฟ้อน  ละครสร้างสรรค์)  และโขน (การเต้นประกอบค าพากย์)  การประดษิฐ์ทา่ทางประกอบเพลงปลกุใจ  
(เพลงพระราชนิพนธ์  เกิดเป็นไทย ตายเพ่ือไทย)  ประกอบเพลงพืน้เมืองหรือท้องถ่ิน  โดยเน้นลีลาอารมณ์  การ
ออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองแตง่กาย  อปุกรณ์  ฉาก  ประกอบการแสดง  บทบาทหน้าท่ีในงานาฏศลิป์และการ
ละคร  สนุทรียะนาฏศลิป์  หลกัการชมการแสดง  เก่ียวกบั  การวิเคราะห์การแสดง  และความรู้สกึช่ือนชมการ
แสดง  การมีสว่นร่วมในกิจกรรมนาฏศลิป์ของโรงเรียนและท้องถ่ิน  การฝึกปฏิบตักิารสร้างสรรค์ผลงาน
นาฏศลิป์  การท างานกลุม่จดัการแสดง  การบรูณาการนาฏศลิป์กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  นาฏศลิป์และการ
ละครในชีวิตประจ าวนั  การเขียนบทละครสัน้ ๆ  ท่ีมีเร่ืองราวสมัพนัธ์กบัชีวิตและสงัคม  ความหมายและ
ความส าคญัของนาฏศลิป์และการละครไทย  คณุคา่ของนาฏศลิป์และการละครไทย  ประวตัคิวามเป็นมาของ
นาฏศลิป์และการละครไทย  บคุคลส าคญัในวงการนาฏศิลป์และการละครไทย  การแสดงนาฏศลิป์และละคร
ในวนัส าคญัของโรงเรียน  การจดักิจกรรมการอนรัุกษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศลิป์ไทย  
 
 

 


