คำอธิบำยรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ ศิลปะ (ดนตรีและนำฏศิลป์ ) ระดับประถมศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ สำระกำรเรียนรู้ ดนตรีและนำฏศิลป์
รหัสวิชำ ศ 11121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 1 (Music and Dramatics I)

ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 1
นำ้ หนัก 2.0 เวลำ 80 คำบ/ปี

สำระดนตรี
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง การกาเนิดของเสียง ลักษณะของเสียง เครื่ อง
ดนตรี ที่ใช้ บรรเลงประกอบจังหวะและทานอง ระดับเสียงดัง – เบา (Dynamic) ความช้ า – เร็ว ของเสียง อัตรา
ความเร็วของจังหวะ (Tempo) ภาษาดนตรี การฝึ กโสตประสาท การอ่านบทกลอนและการร้ องเพลง
ประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลงตามความดัง – เบา และความช้ า – เร็ว ของจังหวะ การฝึ ก
ปฏิบตั ิการร่วมบรรเลงหมู่ การใช้ เครื่ องดนตรี อย่างถูกต้ องและปลอดภัย หลักการฟั งและการรับรู้เสียงดนตรี
คุณลักษณะของเสียงธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม เสียงขับร้ อง และเสียงเครื่ องดนตรี การสร้ างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรี และการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน เพลงที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน เพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบ
การละเล่น เพลงสาคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี) ที่มาของบทเพลงท้ องถิ่น และความ
น่าสนใจของบทเพลงในท้ องถิ่น
สำระนำฏศิลป์
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ การใช้ ภาษาท่า
และการประดิษฐ์ ท่าประกอบเพลง การใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่า การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสัตว์ การประดิษฐ์ ทา่ ประกอบการรา ระบา เต้ น ราวงมาตรฐาน การเป็ นผู้ชมที่ดีและมีมารยาท การรับรู้
ด้ านความรู้สึกและการแสดงความรู้สกึ อย่างสร้ างสรรค์ ความรู้พื ้นฐานด้ านนาฏศิลป์ รูปแบบและวิธีการ
นาเสนอการแสดง การประดิษฐ์ ทา่ ราประกอบเพลง การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ การฝึ กร่างกายให้ เคลื่อนไหว
อย่างสง่างาม การทางานกลุม่ จัดการแสดงละครเพลง วินยั ในการทางานกลุม่ การละเล่นของเด็กไทย
ประวัติความเป็ นมาและคุณค่านาฏศิลป์ สุนทรี ยะของนาฏศิลป์ การสื่อความคิดและความร็สึกทางนาฏศิลป์
การเข้ าชมหรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมหรื อการละครของโรงเรี ยน ชุมชน ท้ องถิ่นที่เหมาะสม
กับวัย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ สำระกำรเรียนรู้ ดนตรีและนำฏศิลป์
รหัสวิชำ ศ 12121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 2 (Music and Dramatics II)

ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 2
นำ้ หนัก 2.0 เวลำ 80 คำบ/ปี

สำระดนตรี
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง สีสนั ของเครื่ องดนตรี สีสนั ของเสียงมนุษย์
การฝึ กโสตประสาท การจาแนกเสียงสูง – ต่า ดัง – เบา ยาว – สัน้ การผสมวงดนตรี พื ้นบ้ านและวงดนตรี
ไทย การเคลื่อนไหวประกอบเนื ้อหาในบทเพลง การเล่นเครื่ องดนตรี ประกอบเพลง การฝึ กปฏิบตั ิการขับร้ อง
และบรรเลงดนตรี หลักและวิธีการขับร้ องและบรรเลงดนตรี การฝึ กโสตประสาททางดนตรี ภาษาดนตรี
การใช้ เครื่ องดนตรี อย่างถูกต้ องและปลอดภัย หลักการฟั งและการรับรู้ความไพเราะของดนตรี ความหมาย
และความสาคัญของเพลงที่ได้ ยิน (เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ) คุณลักษณะของเสียงธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
เสียงขับร้ อง และเสียงเครื่ องดนตรี การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของเสียง การแต่งบทเพลงง่าย ๆ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการสร้ างสรรค์ผลงานทางดนตรี แนวทางการประยุกต์ใช้ กบั สาระการเรี ยนรู้อื่นกิจกรรมดนตรี ใน
ชีวิตประจาวันการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมดนตรี ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น การสร้ างสรรค์ผลงานทางดนตรี และ
การจัดกิจกรรมดนตรี ในโอกาสต่าง ๆ บทเพลงในท้ องถิ่น การจัดการแสดงและจัดกิจกรรมดนตรี ที่เกี่ยวข้ อง
กับภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทย กิจกรรมดนตรี ในโอกาสสาคัญของโรงเรี ยนและวันสาคัญของชาติ
สำระนำฏศิลป์
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง การใช้ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 การประดิษฐ์ ทา่
จากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวประกอบเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม การเคลื่อนไหวอย่างมี
รูปแบบ ในการนัง่ การยืน การเดิน การฝึ กภาษาท่าสื่อความหมายแทนอากัปกิริยา การฝึ กนาฏยศัพท์ใน
ส่วนลาตัว หลักและวิธีการปฏิบตั ทิ างนาฏศิลป์ การฝึ กปฏิบตั กิ ารแสดงนาฏศิลป์ การใช้ ภาษาท่า
นาฏยศัพท์ และการประดิษฐ์ ทา่ ทางประกอบเพลงปลุกใจ และนาฏศิลป์ พื ้นเมืองภาคต่าง ๆ มารยาทในการ
ชมการแสดง การเข้ าชมหรอการมีสว่ น การรับรู้ด้านความรู้สกึ และการแสดงความรู้สกึ อย่างสร้ างสรรค์
ความรู้พื ้นฐานด้ านนาฏศิลป์ รูปแบบและวิธีนาเสนอการแสดง การสร้ างสรรค์ทา่ ทางประกอบเพลง การจัด
กิจกรรมนาฏศิลป์ การทางานกลุม่ จัดการแสดง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนาฏศิลป์ ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น
วิธีการเล่นและกติกาการละเล่นพื ้นบ้ าน ที่มาของการละเล่นพื ้นบ้ านและความสัมพันธ์กบั การดารงชีวิตของคน
ไทย ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการละเล่นพื ้นบ้ าน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ สำระกำรเรียนรู้ ดนตรีและนำฏศิลป์
รหัสวิชำ ศ 13121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 3 (Music and Dramatics III)

ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 3
นำ้ หนัก 1.0 เวลำ 40 คำบ/ปี

สำระดนตรี
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง รูปร่าง ลักษณะของเครื่ องดนตรี การ
กาเนิดเสียงของเครื่ องดนตรี สัญลักษณ์แทนคุณสมบัตขิ องเสียงสูง – ต่า ดัง – เบา ยาว – สัน้ สัญลักษณ์
แทนรูปแบบจังหวะ บรรทัด 5 เส้ น และกุญแจประจาหลัก (กุญแจซอล) การอ่านและเขียนโน้ ตเพลงในบันได
เสียงเพนตาโทนิค (C) และบันไดเสียง C เมเจอร์ การฝึ กโสตประสาททางดนตรี ภาษาดนตรี โครงสร้ าง
โน้ ตเพลงไทย ร้ องเพลงและฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี บทเพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิค (C) และบันไดเสียง C
เมเจอร์ การขับร้ องเดี่ยวและหมู่ การขับร้ องประสานเสียงแบบเพลงวน (Round) การบรรเลงเครื่ องดนตรี
ประกอบเพลง ร้ องเพลงและฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี พื ้นเมืองและเครื่ องดนตรี ไทย บทเพลงในอัตราจังหวะสอง
ชัน้ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่ องดนตรี ของตน บทบาทหน้ าที่ของบทเพลงสาคัญ (เพลงชาติไทย เพลง
สรรเสริ ญพระบารมี และเพลงประจาโรงเรี ยน) การรับรู้ความไพเราะของเสียงและบทเพลง การแสดงออกถึง
การรับรู้ความไพเราะและอารมณ์ของบทเพลง การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพของเสียงร้ องและเสียงดนตรี การสร้ างสรรค์งานดนตรี การนาความรู้ไปใช้ ในการเรี ยนรู้กบั
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น การใช้ ดนตรี ในในโอกาสพิเศษ (ดนตรี ในงานรื่ นเริง ดนตรี ในการฉลองวันสาคัญของ
ชาติ) การทางานกลุม่ จัดกิจกรรมการแสดง ดนตรี ในชีวิตประจาวัน เอกลักษณ์ของดนตรี ท้องถิ่น เกี่ยวกับ
ลักษณะของเสียงร้ อง ภาษาและเนื ้อหาในบทร้ องของดนตรี ในท้ องถิ่น เครื่ องดนตรี และวงดนตรี ในท้ องถิ่น
ดนตรี กบั การดาเนินชีวิตในท้ องถิ่นในชีวิตประจาวันและในวาระสาคัญของท้ องถิ่น
สำระนำฏศิลป์
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง การประดิษฐ์ ท่ารานาฏศิลป์ เลียนแบบธรรมชาติ
อากัปกิริยาของคน สัตว์ สิ่งของ การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบเพลงราวงมาตรฐาน เพลงพระ
ราชนิพนธ์ สถานการณ์สนั ้ ๆ และสถานการที่กาหนดให้ หลักและวิธีการปฏิบตั นิ าฏศิลป์ การใช้ ภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์เบื ้องต้ น การฝึ กปฏิบตั นิ าฏศิลป์ เพลงงามแสงเดือน การประดิษฐ์ ทา่ ราประกอบเพลงปลุกใจ
(เพลงเพื่อนไทย) และเพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ พื ้นเมืองภาคต่าง ๆ หลักในการชมการแสดง บทบาท
หน้ าที่ของผู้แสดง ผู้ชม และการมีสว่ นร่วม หลักในการแสดงความคิดเห็นต่อการแสดง การมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมนาฏศิลป์ ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น ฝึ กปฏิบตั ิการสร้ างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ การทางานกลุม่ จัดการ
แสดง การบูรณาการนาฏศิลป์ กับสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ การแสดงนาฏศิลป์ พื ้นบ้ านหรื อท้ องถิ่นของตน
ลักษณะและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ และสิ่งที่เคารพ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ สำระกำรเรียนรู้ ดนตรีและนำฏศิลป์
รหัสวิชำ ศ 14121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 4 (Music and Dramatics IV)

ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 4
นำ้ หนัก 1.0 เวลำ 40 คำบ/ปี

สำระดนตรี
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง เครื่ งดนตรี ประเภทต่าง ๆ โครงสร้ างของ
บทเพลง เกี่ยวกับ ความหมายของประโยคเพลง การแบ่งประโยคเพลง การเคลื่อนที่ขึ ้น – ลง ของทานอง
เพลง รูปแบบจังหวะของทานอง เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี อัตราจังหวะของบทเพลง 2/4 3/4
รรน้ บนั ไดเสียงเพนตาโทนิค (C) บันไดเสียง C เมเจอร์ F เมเจอร์ และ G เมเจอร์ การฝึ กโสตประสาททาง
ดนตรี องค์ประกอบดนตรี โครงสร้ างโน้ ตเพลงไทย เกี่ยวกับ บรรทัดดนตรี ไทย การแบ่งห้ องและตาแหน่งของ
การบันทึกตัวโน้ ต อัตราจังหวะดนตรี ไทย การบันทึกและอ่านโน้ ตดนตรี ไทย หลักและวิธีขบั ร้ องและบรรเลง
ดนตรี การร้ องเพลงและฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี บทเพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิค (C) บันไดเสียง C เมเจอร์
F เมเจอร์ และ G เมเจอร์ เพลงสาคัญของชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประสานเสียงแบบเพลงวน
(Round) การร้ องเพลงและฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี พื ้นเมือง เครื่ องดนตรี ไทยบทเพลงอัตราจังหวะสองชัน้ การ
ใช้ และการดูแลรักษาเครื่ องดนตรี ของตน ความหมายของเนื ้อหาในบทเพลง ฝึ กปฏิบตั กิ ารฟั งเพลงไทยและ
เพลงสากล หลักการประเมินคุณภาพการขับร้ องและบรรเลงดนตรี ฝึ กปฏิบตั ิการสร้ างสรรค์ผลงานทางดนตรี
แนวทางการประยุกต์ใช้ กบั สาระการเรี ยนรู้อื่น กิจกรรมดนตรี ในชีวิตประจาวัน การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมดนตรี
ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมทางดนตรี
สำระนำฏศิลป์
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง การแสดงบทบาทสมมติตามจินตนาการอย่าง
อิสระ การใช้ ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจ (กรุงศรี อยุธยา) เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ การ
ใช้ ศพั ท์ทางการละครถ่ายทอดเรื่ องราว หลักและวิธีการปฏิบตั นิ าฏศิลป์ การฝึ กภาษท่าและนาฏยศัพท์ การ
ฝึ กนาฏยศัพท์โขน การฝึ กปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ตามแบบแผน (ราแม่ศรี ราวงมาตรฐาน เพลงรามาซิมารา ระบา)
และโขน (การจัดทัพตรวจพล) การประดิษฐ์ ทา่ ทางหรื อท่าราประกอบจังหวะพื ้นเมือง (เพลงฟ้อนเงี ้ยว เพลง
เต้ นการาเคียว) การแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงเกี่ยวกับจุดสาคัญของเรื่ องและลักษณะเด่นของตัวละคร
การวิเคราะห์องค์ประกอบนาฏศิลป์ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ (รา ระบา
ฟ้อน และนาฏศิลป์ พื ้นเมือง) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนาฏศิลป์ ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น การฝึ กปฏิบตั กิ าร
สร้ างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ การทางานกลุม่ จัดการแสดง การบูรณาการนาฏศิลป์ กับสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ
ความเป็ นมาของนาฏศิลป์ ที่มาของชุดการแสดง การเปรี ยบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงของ
ท้ องถิ่นกับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น การแสดงความเคารพในการเรี ยนและการแสดงนาฏศิลป์ คุณค่า
ของนาฏศิลป์ แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ ไทย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ สำระกำรเรียนรู้ ดนตรีและนำฏศิลป์
รหัสวิชำ ศ 15121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 5 (Music and Dramatics V)

ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 5
นำ้ หนัก 1.0 เวลำ 40 คำบ/ปี

สำระดนตรี
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง คุณลักษณะของเสียงขับร้ องและเครื่ อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทต่าง ๆ การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้ วยองค์ประกอบดนตรี อัตราจังหวะของบทเพลง
2/4 3/4 และ 4/4 การให้ จงั หวะ บรรทัด 5 เส้ น และกุญแจประจาหลัก (กุญแจซอล) การอ่านและเขียน
โน้ ตเพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิค (C ) บันไดเสียง C เมเจอร์ F เมเจอร์ G เมเจอร์ A ไมเนอร์ และ D
ไมเนอร์ การฝึ กโสตประสาททางดนตรี องค์ประกอบดนตรี โครงสร้ างโน้ ตเพลงไทย เกี่ยวกับ บรรทัดดนตรี
ไทย การแบ่งห้ องและตาแหน่งของการบันทึกตัวโน้ ต อัตราจังหวะดนตรี ไทย การบันทึกและอ่านโน้ ตดนตรี
ไทย หลักและวิธีขบั ร้ องและบรรเลงดนตรี การร้ องเพลงและฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี บทเพลงในบันไดเสียงเพน
ตาโทนิค (C) บันไดเสียง C เมเจอร์ F เมเจอร์ G เมเจอร์ A ไมเนอร์ และ D ไมเนอร์ เพลงสาคัญของ
ชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประสานเสียงแบบ Canon Round เพลงประสานเสียง 2 แนว การร้ อง
เพลงและฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี พื ้นเมือง เครื่ องดนตรี ไทยบทเพลงอัตราจังหวะสองชัน้ การสร้ างสรรค์บทเพลง
แบบถาม – ตอบ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่ องดนตรี ของตน หลักการฟั งและการจาแนกดนตรี และบทเพลง
ฝึ กปฏิบตั กิ ารฟั งเพลงไทยและสากล หลักการประเมินคุณภาพการขับร้ องและบรรเลงดนตรี ฝึ กปฏิบตั กิ าร
สร้ างสรรค์ผลงานทางดนตรี แนวทางการประยุกต์ใช้ กบั สาระการเรี ยนรู้อื่น กิจกรรมดนตรี ในชีวิตประจาวัน
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมดนตรี ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น การบรรเลงดนตรี ประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ การ
สร้ างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่ อง ดนตรี กบั งานประเพณี บทบาทของดนตรี ในแต่ละประเพณี คุณค่าของ
ดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรม
สำระนำฏศิลป์
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง การสร้ างสรรค์และการแสดงหุน่ เงา หุน่
สร้ างสรรค์ จากจินตนาการ องค์ประกอบของละคร เกี่ยวกับ การเลือกและการเขียนเค้ าโครงเรื่ อง และการ
เขียนบทละครสัน้ ๆ องค์ประกอบนาฏศิลป์ ในเรื่ อง จังหวะ ทานอง คาร้ อง ภาษาท่า นาฏยศัพท์ และ
อุปกรณ์ หลักและวิธีการปฏิบตั นิ าฏศิลป์ การฝึ กภาษท่าและนาฏยศัพท์ การฝึ กนาฏยศัพท์โขน การฝึ ก
ปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ตามแบบแผนและโขน การแสดงนาฏศิลป์ ไทย (ระบาไก่ ราวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจ
งาม) และโขน (การยกทัพและการเข้ ารบ) การประดิษฐ์ ทา่ ทางประกอบเพลงหรื อประกอบเรื่ องราว (เพลงพระ
ราชนิพนธ์ เราสู้ นิทานเพลง) หลักการชมการแสดง การถ่ายทอดความรู้สกึ และคุณค่าของการแสดง ที่มา
ของการแสดงชุดต่าง ๆ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ (รา ระบา ฟ้อน และ

นาฏศิลป์ พื ้นเมือง) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนาฏศิลป์ ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น การฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์ การทางานกลุม่ จัดการแสดง การบูรณาการนาฏศิลป์ กับสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ การแสดง
พื ้นบ้ านในแต่ละท้ องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์ พื ้นบ้ านที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมและประเพณี
คุณค่าของนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ สำระกำรเรียนรู้ ดนตรีและนำฏศิลป์
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 6
รหัสวิชำ ศ 16121 ชื่อรำยวิชำ ดนตรีและนำฏศิลป์ 6 (Music and Dramatics VI) นำ้ หนัก 1.0 เวลำ 40 คำบ/ปี

สำระดนตรี
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง การจาแนกประเภทของเครื่ องดนตรี
องค์ประกอบดนตรี และศัพท์สงั คีต เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี กุญแจประจาหลัก (กุญแจซอล
กุญแจฟา และ กุญแจโด) บรรทัด 5 เส้ น และเส้ นน้ อย เครื่ องหมายแปลงเสียง เครื่ องหมายกาหนดบันได
เสียงทางชาร์ ปและแฟล็ต เครื่ องหมายกาหนดอัตราจังหวะของบทเพลง 2/4 3/4 4/4 2/2 และ 6/8 การให้
จังหวะ การอ่านและเขียนโน้ ตเพลงในบันไดเสียง C เมเจอร์ F เมเจอร์ G เมเจอร์ A ไมเนอร์ D ไมเนอร์
และ E ไมเนอร์ การฝึ กโสตประสาททางดนตรี โครงสร้ างโน้ ตเพลงไทย เกี่ยวกับ บรรทัดดนตรี ไทย การ
แบ่งห้ องและตาแหน่งของการบันทึกตัวโน้ ต อัตราจังหวะดนตรี ไทย การบันทึกและอ่านโน้ ตดนตรี ไทย ฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้ เครื่ องดนตรี บรรเลงประกอบการร้ องเพลง และการด้ นสด หลักและวิธีขบั ร้ องและบรรเลงดนตรี
การร้ องเพลงและฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี บทเพลงในบันไดเสียง C เมเจอร์ F เมเจอร์ G เมเจอร์ A ไมเนอร์
D ไมเนอร์ และ E ไมเนอร์ การร้ องเพลงประกอบดนตรี เพลงสาคัญของชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลง
ประสานเสียง 2 แนว ฝึ กปฏิบตั ขิ บั ร้ องและบรรเลงดนตรี ไทย บทเพลงอัตราจังหวะสองชันและชั
้
นเดี
้ ยว การ
สร้ างสรรค์รูปแบบจังหวะและทานองด้ วยเครื่ องดนตรี การพัฒนาทักษะและเทคนิคการขับร้ องและบรรเลง
ดนตรี การใช้ และเก็บรักษาเครื่ องดนตรี ของตนอย่างถูกวิธี หลักและวิธีการฟั งเพลง ฝี กปฏิบตั กิ ารฟั งเพลง
และวิเคราะห์เสียงเครื่ องดนตรี ที่ใช้ บรรเลง การบรรยายความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่ บทเพลง
เกี่ยวกับ เนื ้อหาในบทเพลง องค์ประกอบในบทเพลง คุณภาพเสียงในบทเพลง หลักการประเมินคุณภาพการ
ขับร้ องและบรรเลงดนตรี การฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ างสรรค์ผลงานทางดนตรี แนวทางการประยุกต์ใช้ กบั สาระการ
เรี ยนรู้อื่น กิจกรรมดนตรี ในชีวิตประจาวัน การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมดนตรี ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น การ
บรรเลงดนตรี ประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์ ดนตรี ไทยในประวัตศิ าสตร์ ประวัติความเป็ นมาของดนตรี ไทยและ
ดนตรี สากล อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอ่ ดนตรี คุณค่าของดนตรี ในท้ องถิ่น แนวทางการสืบสานและอนุรักษ์
ดนตรี ท้องถิ่นและดนตรี ไทย

สำระนำฏศิลป์
ศึกษาเพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง หลัการแสดงละคร เกี่ยวกับ เทคนิคการแสดง
เบื ้องต้ น การแสดงออกโดยใช้ เรื่ องแต่งหรื อการแสดงออกจากประสบการณ์ชีวิต รูปแบบการแสดงละครสด
รูปแบบการแสดงละครหน้ ากาก หลักและวิธีการปฏิบตั นิ าฏศิลป์ การฝึ กภาษท่าและนาฏยศัพท์ การฝึ ก
นาฏยศัพท์โขน การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร (ราวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทร์ ขวัญฟ้า ระบากฤดาภินิหาร
ฟ้อน ละครสร้ างสรรค์) และโขน (การเต้ นประกอบคาพากย์) การประดิษฐ์ ทา่ ทางประกอบเพลงปลุกใจ
(เพลงพระราชนิพนธ์ เกิดเป็ นไทย ตายเพื่อไทย) ประกอบเพลงพื ้นเมืองหรื อท้ องถิ่น โดยเน้ นลีลาอารมณ์ การ
ออกแบบสร้ างสรรค์เครื่ องแต่งกาย อุปกรณ์ ฉาก ประกอบการแสดง บทบาทหน้ าที่ในงานาฏศิลป์ และการ
ละคร สุนทรี ยะนาฏศิลป์ หลักการชมการแสดง เกี่ยวกับ การวิเคราะห์การแสดง และความรู้สกึ ชื่อนชมการ
แสดง การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนาฏศิลป์ ของโรงเรี ยนและท้ องถิ่น การฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ างสรรค์ผลงาน
นาฏศิลป์ การทางานกลุม่ จัดการแสดง การบูรณาการนาฏศิลป์ กับสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ นาฏศิลป์ และการ
ละครในชีวิตประจาวัน การเขียนบทละครสัน้ ๆ ที่มีเรื่ องราวสัมพันธ์กบั ชีวิตและสังคม ความหมายและ
ความสาคัญของนาฏศิลป์ และการละครไทย คุณค่าของนาฏศิลป์ และการละครไทย ประวัตคิ วามเป็ นมาของ
นาฏศิลป์ และการละครไทย บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์ และการละครไทย การแสดงนาฏศิลป์ และละคร
ในวันสาคัญของโรงเรี ยน การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ ไทย

