
 

 
ผังการออกข้อสอบ 

หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 

สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
 

วิชา ศิลปศึกษา (ทช31003) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน 40 ข้อ 
 
 

 
 
 



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระ ทักษะการด าเนินชีวิต   รายวิชา ศิลปศึกษา   รหัส   ทช 31003      ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับศิลปะ และสุนทรียภาพ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ทีต้่องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ชื่นชม เห็น
คุณค่า ความงาม ความ
ไพเราะ ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์สากล และ
สามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถ
เลือกประกอบอาชีพ
ต่างๆ จากความรู้ด้าน
การออกแบบได้ 

1. ทัศน์ศิลป์สากล  14       
    1.1 ความหมายความส าคัญ

และความเป็นมาของ
ทัศน์ศิลป์สากลในด้าน 

         - จิตรกรรม 
         - ประติมากรรม 
         - สถาปัตยกรรม 
         - ภาพพิมพ์ 

1.1.1 อธิบายความหมายความส าคัญของ
งานทัศน์ศิลป์สากลในด้านต่างๆ 

       
 

  1 
ข้อ 1 

    

1.1.2 อธิบายความเป็นมาของงานทัศน์
ศิลป์สากลในด้านต่างๆ 

  1 
ข้อ 2 

    

    1.2 จุด เส้น สี แสง-เงา 
รูปร่าง รูปทรง เพ่ือให้
เกิดความซาบซึ้งและมี
ทัศนคติที่ดีกับงาน
ทัศนศิลป์ 

1.2.1 อธิบายความหมายของจุด เส้น สี 
แสง-เงาของงานทัศน์ศิลป์สากล 

  1 
ข้อ 3 

    

1.2.2 อธิบายความรู้สึกต่อจุด เส้น สี    
แสง-เงาของงานทัศน์ศิลป์สากลได้ 

  1 
ข้อ 4 

    

1.2.3 อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้งในงาน
ทัศนศิลป์ศิลป์สากลได้ 

   1 
ข้อ 5 

   

 
    1.3 การวิพากษ์ วิจารณ์ 

งานทัศนศลิป์สากล 
1.3.1 อธิบายกระบวนการ วิพากษ์ วิจารณ์  

งานทัศนศิลป์สากลด้านต่างๆ 
  1 

ข้อ 6 
    

 
    1.4 ความงามทางทัศนศิลป์

สากลที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ด้วยจุด เส้น 
สี แสง-เงา รูปร่าง 
รูปทรง ของวัตถุจาก
ธรรมชาติ 

1.4.1 อธิบาย วิธีการสร้างสรรค์ ความงาม
จากธรรมชาติให้ออกมาเป็นความ
งามทางทัศนศิลป์สากล 

   1 
ข้อ 7 

   

 

1.4.2 สร้างสรรค์ความงามจากธรรมชาติให้
ออกมาเป็นความงามทางทัศนศิลป์
สากลได้ 

 

   1 
ข้อ 8 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ทีต้่องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 
    1.5 ความคิดสร้างสรรค์ 

ความสวยงาม ความ
เหมาะสม ความ
พอเพียงของการน า
วัตถุ วัสดุสิ่งของต่างๆ 
มาประดับตกแต่ง
ร่างกาย ที่อยู่อาศัย
หรือตกแต่งสถานที่
สิ่งแวดล้อมท่ัวๆ ไป 

1.5.1 อธิบายคุณค่าของงานทัศนศิลป์สากล   1 
ข้อ 9 

    

 
1.5.2 อธิบายเรื่องของความงามท่ีเกิดจาก

ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกิด
ขึ้นกับงานทัศนศิลป์สากล 

   1 
ข้อ 10 

   

 

1.5.3 อธิบาย การน าวัตถุ วัสดุ สิ่งของ
ต่างๆ เข้ามาประดับเสริมแต่ง
ร่างกาย ที่อยู่อาศัย ตกแต่งสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

   1 
ข้อ 11 

   

 

    1.6 การศึกษาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ใน
การประดับตกแต่งใน
งานทัศนศิลป์สากล 

1.6.1 วิเคราะห์การสร้างสรรค์งานตกแต่ง
ในงานทัศนศิลป์ 

    1 
ข้อ 12 

  

 

    1.7 ความส าคัญ ความดี
งาม ของวัฒนธรรม 
ประเพณี และความ
สวยงามของจิตรกรรม
ฝาผนัง โบสถ์ วิหาร 
พระราชวัง ยุคสมัย
ต่างๆ ทั่วโลก 

 
 
 
 
 

1.7.1 อธิบายคุณค่าของความซาบซึ้ง ความ
รัก และความหวงแหนทาง
วัฒนธรรม ประเพณีของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุของ
ทัศนศิลป์สากลทั่วโลก 

    1 
ข้อ 13 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ทีต้่องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 

    1.8 การน าเสนอ          
และการวิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี 
โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุของสากล    

1.8.1 วิเคราะห์เกี่ยวกับ วัฒนธรรม 
ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ของสากลได้ 

    1 
ข้อ 14 

  

 2. ดนตรีสากล  12       

 
    2.1 ประวัติความเป็นมา

และวิวัฒนาการของ
เครื่องดนตรีสากล
ประเภทต่างๆ 

2.1.1 บอกความเป็นมาของเครื่องดนตรี
สากลประเภทต่างๆ ได้ 

 1 
ข้อ 15 

     

 
2.1.2 อธิบายประวัติความเป็นมาและ

วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากล
ประเภทต่างๆ ได้ 

  1 
ข้อ 16 

    

 
    2.2 รูปแบบของเครื่อง

ดนตรีสากลประเภท
ต่างๆ และเทคนิค 
วิธีการเล่นของเครื่อง
ดนตรีสากลแต่ละ
ประเภท 

2.2.1 อธิบายลักษณะรูปร่างของเครื่อง
ดนตรีสากลประเภทต่างๆ 

  1 
ข้อ 17 

    

 

2.2.2 อธิบายรูปแบบเทคนิค วิธีการเล่น
ของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ 

   2 
ข้อ 18-19 

   

 
    2.3 คุณค่าและความ

ไพเราะของการเล่น
เครื่องดนตรีสากลและ
การวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ 

2.3.1 บอกคุณค่าและความไพเราะของการ
เล่นเครื่องดนตรีสากล 

 1 
ข้อ 20 

     

 
2.3.2 อธิบายความไพเราะของการเล่นเครื่อง

ดนตรีสากลได ้
   1 

ข้อ 21 
   

 

    2.4 คุณค่าของความไพเราะ
ของเพลงสากล และ
การวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ 

2.4.1 วิเคราะห์ คุณค่าและความไพเราะ
ของเพลงสากลได้ 

   1 
ข้อ 22 

   

2.4.2 วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เพลงสากล
ได้ 

    1 
ข้อ 23 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ทีต้่องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 

    2.5 ประวัติความเป็นมา
ของภูมิปัญญาทาง
ดนตรีสากลและเพลง
สากล 

2.5.1 อธิบายประวัติความเป็นมาของภูมิ
ปัญญาทางดนตรีและเพลงสากล 

  1 
ข้อ 24 

    

 
    2.6 เห็นคุณค่าและเกิด

ความหวงแหนภูมิ
ปัญญาทางดนตรีสากล 

2.6.1 อธิบายถึงคุณค่าของความรักและ
ความหวงแหน ภูมิปัญญาทางดนตรี
สากล 

  1 
ข้อ 25 

    

 
 2.6.2 อธิบายการร่วมสืบสานกระบวนการ

ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางดนตรี
สากล 

   1 
ข้อ 26 

   

 3. นาฏศิลป์สากล  10       

 

    3.1 การแสดงนาฏศิลป์และ
การละครสากลใน
รูปแบบและโอกาส
ต่างๆ 

3.1.1 อธิบายรูปแบบ ประเภท และโอกาส
ในการแสดงนาฏศิลป์และการละคร
สากลทั่วโลก 

   1 
ข้อ 27 

   

 

    3.2 ประวัติความเป็นมาและ 
วิวัฒนาการการแสดง
ทางนาฏศิลป์และการ
ละครสากลประเภท
ต่างๆ 

3.2.1 อธิบายประวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการการแสดงทางนาฏศิลป์
และการละครสากลประเภทต่างๆ 

   1 
ข้อ 28 

   

 

    3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละคร
สากลกับบทบาททาง
สังคมในการพัฒนา
สังคม 

 
 

3.3.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครสากลกับการ
พัฒนาสังคม 

   1 
ข้อ 29 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ทีต้่องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 

    3.4 การเลือกใช้และ
ผสมผสานองค์ประกอบ
และพัฒนาทักษะทาง
นาฏศิลป์และ 
การละครสากล 

3.4.1 ประยุกต์ใช้ทักษะการแสดงนาฏศิลป์ 
และการละครสากลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่าง
เหมาะสม 

   1 
ข้อ 30 

   

 

    3.5 การใช้ความรู้และความ
เข้าใจและ
ประสบการณ์ประเมิน
คุณค่า การละคร และ
วิธีการเลือกชม การ
แสดงนาฏศิลป์ และ
การละครของสากล 
เพ่ือสร้างความสุขและ
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

3.5.1 อธิบายการน าความรู้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์มาประเมินคุณค่า
การละคร และเชื่อมโยงกับชีวิตและ
สังคม เลือกชมการแสดงเพ่ือสร้าง
ความสุขและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

  1 
ข้อ 31 

    

 

    3.6 คุณค่าของนาฏศิลป์
และการละครสากลที่
เกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
สากลและการพัฒนา
สังคม 

3.6.1 อธิบายคุณค่า ความส าคัญของ
นาฏศิลป์และการละครสากลมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสากล
กับการพัฒนาสังคม 

  1 
ข้อ 32 

    

 
    3.7 ประวัติ ความเป็นมา

วิวัฒนาการของลีลาศ
สากลต่างๆ ทั่วโลก 

     

3.7.1 อธิบายประวัติ ความเป็นมาของการ
ลีลาศมาตรฐานและลีลาศสากล 

  1 
ข้อ 33 

    

 

3.7.2 อธิบายวิวัฒนาการของลีลาศ
มาตรฐานและลีลาศสากล 

 
 
 

  1 
ข้อ 34 

    



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ทีต้่องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 

    3.8 คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรม ประเพณี  
ที่เก่ียวข้องกับการ 
วิวัฒนาการของการ
ลีลาศมาตรฐานที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 

3.8.1 อธิบายคุณค่าและความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิวัฒนาการของการลีลาศ
มาตรฐาน 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

  1 
ข้อ 35 

    

 

    3.9 การน าท่าลีลาศ
มาตรฐานไป
ประยุกต์ใช้ประกอบ
เพลงอื่นๆ เพ่ือน าไปใช้ 
โดยให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในภูมิภาค 

3.9.1 ระบุคุณค่าและความสัมพันธ์ของท่า
ลีลาศมาตรฐานไปประยุกต์ใช้
ประกอบเพลงอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและในชีวิตประจ าวัน
ของแต่ละภูมิภาคทั่วโลก 

  1 
ข้อ 36 

    

 
4. การออกแบบกับแนว

ทางการประกอบอาชีพ 
 4       

 
    4.1 ประเภทและ

ลักษณะเฉพาะของ
อาชีพการออกแบบด้าน 

          - การออกแบบตกแต่ง 
          - การออกแบบเครื่อง

เฟอร์นิเจอร์ 
          - การออกแบบเสื้อผ้า

แฟชั่น 

4.1.1 อธิบายประเภทและลักษณะของ
อาชีพการออกแบบตกแต่งท่ีอยู่
อาศัยและเครื่องแต่งกายได้ 

  1 
ข้อ 37 

    

 

4.1.2 อธิบาย ลักษณะเฉพาะของอาชีพ 
การออกแบบ ด้าน 

          - การออกแบบตกแต่ง 
          - การออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ 
          - การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น 

   1 
ข้อ 38 

   

 

    4.2 สภาพการจ้าง       
การท างานแต่ละสาขา
อาชีพด้านการ
ออกแบบ 

4.2.1 เลือกใช้ทักษะทางศิลปะเพ่ือ
ออกแบบการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

 

   1 
ข้อ 39 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ทีต้่องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์ ประเมินค่า 

 

    4.3 คุณสมบัติของผู้
ประกอบอาชีพด้านการ
ออกแบบตกแต่งเครื่อง
เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้า
แฟชั่น 

4.3.1 อธิบายถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ประกอบอาชีพด้านการออกแบบ
ตกแต่งที่อยู่อาศัยและการแต่งกาย
ได้ 

    1 
ข้อ 40 
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