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   ความน า 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพฒันาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรยีภาพ ความมีคณุค่าซึ่งมผีลต่อคุณภาพชีวติมนุษย์ 
กิจกรรมทางศิลปะชว่ยพฒันาผู้เรียนทั้งด้านรา่งกาย  จิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคม ตลอดจน การ
น าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง อนัเป็นพื้นฐาน ในการศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชพีได ้ 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ศิลปะ
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของ
ศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ 

  ทัศนศิลปม์ีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาต ุสรา้งและน าเสนอผลงาน
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธกีาร 
ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห ์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งทัศนศิลป์  ประวตัิศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั   

  ดนตรีมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์วิพากษ์วจิารณค์ุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอยา่งอสิระชื่นชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งดนตรี ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่าดนตรี  
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล รอ้งเพลง และเล่นดนตรี ใน
รูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มตี่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหวา่งดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณใ์นประวัติศาสตร ์  

  นาฏศิลป ์มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์                   
อย่างสร้างสรรค์  ใช้ศพัท์เบ้ืองต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณค์ุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สกึ ความคดิอย่างอิสระ สรา้งสรรค์การเคลือ่นไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์                
ในชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่า            
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล  
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจนิตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วจิารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 
สาระท่ี 2  ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรอีย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คณุค่า   
ดนตร ีถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช ้
ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งดนตรี ประวัติศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที ่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศลิป์อย่างสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ์วจิารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช ้
ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น  
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย                          
และสากล 
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คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 รู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการ          
สร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิต ิและ 3 มิต ิเพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อยา่งมีคุณภาพ 
วิเคราะห์รูปแบบเน้ือหาและประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น สามารถเลือกงาน
ทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ทีก่ าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลกัษณ์ กราฟิก         
ในการน าเสนอข้อมูลและมีความรู ้ทักษะที่จ าเป็นด้านอาชพีที่เกี่ยวข้องกนักับงานทัศนศิลป์ 
 รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถ่ิน              
แต่ละยุคสมัย เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวฒันธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์              
ที่มาจากยุคสมัยและวัฒนธรรมต่าง ๆ  
 รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรูส้ึกของบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ มทีักษะในการร้อง บรรเลงเครื่องดนตร ีทั้งเดี่ยวและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการรอ้ง
บรรเลงอย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อา่นเขียนโน้ตในบันไดเสียงที่มี
เครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตร ี
องค์ประกอบของผลงานด้านดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น แสดงความคดิเห็นและบรรยายอารมณ์
ความรู้สกึที่มีต่อบทเพลง สามารถน าเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบได้อย่างมีเหตผุล มีทักษะในการประเมิน
คุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตร ีรู้ถึงอาชีพตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มตี่อบุคคลและสังคม 
 รู้และเข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้งานดนตรีไดร้ับการยอมรับ 
 รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศพัท์ทางการละครในการแปลความและสื่อสาร             
ผ่านการแสดง รวมทั้งพฒันารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์งา่ย ๆ ในการพจิารณาคุณภาพ          
การแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์                 
ร่วมจดัการแสดง  น าแนวคิดของการแสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 รู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปจัจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง                      
ของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ             
ของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ ์             
เครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์และละคร มคีวามเข้าใจ ความส าคัญ บทบาทของนาฏศิลป์              
และละครในชีวิตประจ าวัน 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  
ปีการศึกษา 2565 

การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดโครงสร้างเวลาเรียนโดยใช้กรอบของ
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

การจัดโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในรายวิชาเพิ่มเติม ทางโรงเรียน
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และชุมชนก่อน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ที่จะเปิดรายวิชาเพิ่มเติมให้
ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
จะเห็นได้จาก รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้จัดหลักสูตรที่เปิด
รายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน ซึ่งการเปิด
รายวิชาเพิ่มเติมจะเปิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังโครงสร้างเวลาเรียนต่อไปนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน/ระดับช้ันเรียน  

รวม 3 ปี ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

480 (12นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
การงานอาชพี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 2,640 (66นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม  
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 

120 120 120  

รายวชิา/กิจกรรมที ่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 
IS (Independent Study) 

ปีละ 200 ชั่วโมง 600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง/ปี 3,600 ช่ัวโมง 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2565 

 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร ์2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการค านวณและ
ออกแบบ 1 

1.0/40/2 ง21101 การงานอาชพี 1 (งาน
ประดิษฐ์) 

1.0/40/2 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวตัิศาสตรก์ับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุง

สุโขทัย 
0.5/20/1 

ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ว21203 วิทยาศาสตร์เพิม่เติม 1 1.5/60/3 ว21204 วิทยาศาสตร์เพิม่เติม 2 1.5/60/3 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอา่น 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องตน้ 2  0.5/20/1 
อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 3-6 
ปีการศึกษา 2565 

 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร ์1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร ์2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 1 1.0/40/2 ง21101 การงานอาชพี 1 (งานประดิษฐ์) 1.0/40/2 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวตัิศาสตรก์ับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงสุโขทัย 0.5/20/1 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอา่น 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2  0.5/20/1 
อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2 0.5/20/1 
ง21273 การเลี้ยงสัตว์ครึง่บกครึ่งน้ า 0.5/20/1 ง21274 การเลี้ยงสัตว์ปีก 0.5/20/1 
ง21281 งานธุรกิจ 1 0.5/20/1 ง21282 งานธุรกิจ 2 0.5/20/1 
ง21276 การร้อยมาลัย 1 0.5/20/1 ง21277 การรอ้ยมาลัย 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2566 

 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร ์4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ว22203 วิทยาศาสตร์เพิม่เติม 3 1.5/60/3 ว22204 วิทยาศาสตร์เพิม่เติม 4 1.5/60/3 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 3 1.0/40/2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 4 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (Research and knowledge 
Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก229013 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 3-5 
ปีการศึกษา 2566 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร ์4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ค20201 คณติศาสตร์ 1.0/40/2 ค20202 คณติศาสตร ์ 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
รายวชิาเลือกเสร ี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 1.0/40/2 

I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 6 
ปีการศึกษา 2566 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร ์4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ท22203 การพดูส าหรับเยาวชน 1.0/40/2 ท22204 เสริมทักษะภาษาไทย 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสร ี 1.5/60/3 เลือกเสร ี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 1.0/40/2 

I20202 IS 2 การสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1-2 

ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณติศาสตร ์พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร ์6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชพี 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชพี 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวตัิศาสตร์ไทยยุค

ประชาธิปไตย 
0.5/20/1 

ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ว23203 วิทยาศาสตร์เพิม่เติม 5 1.5/60/3 ว23204 วิทยาศาสตร์เพิม่เติม 6 1.5/60/3 
ค20203 คณติศาสตร์ 1.0/40/2 ค20204 คณติศาสตร ์ 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 6 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917 แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที ่3-5 
ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณติศาสตร ์พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร ์6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชพี 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชพี 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวตัิศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ค20203 คณติศาสตร์ 1.0/40/2 ค20204 คณติศาสตร ์ 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสร ี 1.5/60/3 เลือกเสร ี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 6 
ปีการศึกษา 2567 

 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณติศาสตร ์พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร ์6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชพี 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชพี 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ท23205 นิทานพื้นบ้าน 1.0/40/2 ท23206 ภาษาไทยในเพลงลูกทุ่ง 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 

0.5/20/1 
อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษ 2 

0.5/20/1 

อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสร ี 1.5/60/3 เลือกเสร ี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

5 

กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ศ21101 ศิลปะ 1    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ21102 ศิลปะ 2    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ศ22101 ศิลปะ 3    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต    
ศ22102 ศิลปะ 4    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ศ23101 ศิลปะ 5    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต     
ศ23102 ศิลปะ 6     จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต     

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ภาคเรียนที่ 1 
    ศ21201 ดนตรีไทยเครื่องสาย 1  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
    ศ21203 ดนตรีสากล 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
    ศ21205 จิตกรรม 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
       ศ21207 ขลุ่ยรีคอร์เดอร ์1  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
       ศ21209 นาฏศิลป์ 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 
       ศ21202 ดนตรีไทยเครื่องสาย 2  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
       ศ21204 ดนตรีสากล 2   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
       ศ21206 จิตกรรม 2   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
       ศ21208 ขลุ่ยรีคอร์เดอร ์2  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
       ศ21210 นาฏศิลป์ 2   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ภาคเรียนที่ 1 
   ศ22201 ดนตรีไทยเครื่องตี 1  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
   ศ22203 ดนตรีสากล 3   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
   ศ22205 ปฏิมากรรม 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
   ศ22207 อังกะลุง 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
   ศ22209 นาฏศิลป์ 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
         ศ22211 ขับร้องเพลงไทยสากลเดี่ยว 1 จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
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ภาคเรียนที่ 2 
 ศ22202 ดนตรีไทยเครื่องตี 2    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ22204 ดนตรีสากล 4    จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ศ22206 ประติมากรรม 2    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ22208 อังกะลุง 2     จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ22210 นาฏศิลป์ 2     จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
     ศ22212 ขับร้องเพลงไทยสากลเดี่ยว 2   จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ภาคเรียนที่ 1 
 ศ23201 ดนตรีไทยเครื่องเป่า 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ23203 ดนตรีสากล 5    จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ศ23205 ศิลปะไทย 1     จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ23207 ขับร้องเพลงไทยสากล 1   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ23209 นาฏศิลป์ 1     จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
     ศ23211 ขับร้องเพลงไทยสากลประสานเสียง 1  จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 
 ภาคเรียนที่ 2 
 ศ23202 ดนตรีไทยเครื่องเป่า 2   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ23204 ดนตรีสากล 6    จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 ศ23206 ศิลปะไทย 2     จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ23208 ขับร้องเพลงไทยสากล 2   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ23210 นาฏศิลป์ 2     จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
     ศ23212 ขับร้องเพลงไทยสากลประสานเสียง 2  จ านวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
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รายวิชาเลือกเสร ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

ศ22203 ดนตรีสากล 3    จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
ศ22204 ดนตรีสากล 4    จ านวน  60 ชัว่โมง     1.5 หน่วยกิต 
ศ22211 ขับร้องเพลงไทยสากลเดี่ยว 1   จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
ศ22212 ขับร้องเพลงไทยสากลเดี่ยว 2   จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
ศ22213 เพลินเพลงบรรเลงดนตรี 1   จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
ศ22214 เพลินเพลงบรรเลงดนตรี 2   จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
 ศ23203 ดนตรีสากล 5    จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
 ศ23204 ดนตรีสากล 6    จ านวน  60 ชัว่โมง     1.5 หน่วยกิต 

ศ23211 ขับร้องเพลงไทยสากลประสานเสียง 1  จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
ศ23212 ขับร้องเพลงไทยสากลประสานเสียง 2  จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
ศ23213 สนุกกับดนตร ี1    จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
ศ23214 สนุกกับดนตร ี2    จ านวน  60  ชั่วโมง    1.5 หน่วยกิต 
ศ23205 ศิลปะไทย 1     จ านวน  40  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 

 ศ23207 ขับร้องเพลไทยสากล 1   จ านวน  40  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต
 ศ23209 นาฏศิลป์ 1     จ านวน  40  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 
   ภาคเรียนที่ 2 
 ศ23202 ดนตรีไทยเครื่องเป่า 2   จ านวน  40  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต
 ศ23204 ดนตรีสากล 6    จ านวน  40  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 
 ศ23206 ศิลปะไทย 2     จ านวน  40  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต
 ศ23208 ขับร้องเพลไทยสากล 2   จ านวน  40  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 
 ศ23210 นาฏศิลป์ 2     จ านวน  40  ชั่วโมง    1.0 หน่วยกิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



21 
 

                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ 21101   วิชาศิลปะ 1 (ดนตรี)    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       เวลา   40    ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ วงดนตรีประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรี
ไทยและวงดนตรีสากล ประเภทของเครื่องดนตรีทั้งวงดนตรีไทยเละประเภทของเครื่องดนตรีสากล 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี เกี่ยวกับลักษณะของตัวโน้ตเละตัวหยุดตัวโน้ต ค่าของตัวโน้ต 
รูปแบบจังหวะท านอง อัตราจังหวะของบทเพลง 4/4 บรรทัด 5 เส้น และกุญแจประจ าหลัก การ
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีโดยวิธีต่าง ๆ วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง 
ประวัติศาสตร์และองค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม การน าเสนอบทเพลงที่ตนเองชื่นชอบ
หรือสนใจ การฝึกจ าเสียงโน้ตดนตรีโดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการจ า
เสียงโน้ตดนตรี 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ 2.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 ม.1/9 
 ศ 2.2  ม.1/2 
 รวม 9 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 1 (ดนตรี) รหัสวชิา ศ 21101 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 วงดนตรีและบทเพลง ศ 2.1 
ม 1/4  
ม 1/9 

จ าแนกประเภทของวงดนตรี
ไทย สากล และดนตรีพื้นบ้าน 
จ าแนกประเภทของเคร่ือง
ดนตรีไทย สากล และเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้าน 
การใช้และการดูแลบ ารุงรักษา
เคร่ืองดนตร ี
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรี 
 

10  

2 ดนตรีกับมรดกทาง
วัฒนธรรม 

ศ 2.2 
ม 1/2 

ประวัติศาสตร์ของดนตรีในแต่
ละวัฒนธรรม 
องค์ประกอบของดนตรีในแต่
ละวัฒนธรรม 

4  

3 วิเคราะห์องค์ประกอบ
ดนตร ี

ศ 2.1 
ม 1/5 
ม 1/6 
ม 1/7 
 

การน าเสนอบทเพลงท่ีตนเอง
สนใจ 
การถ่ายทอดอารมณ์ของบท
เพลง 

4  

4 ทักษะดนตรีเบื้องต้น ศ 2.1 
ม 1/1 
ม 1/3 
 

ความรู้เกี่ยวกับโน้ตดนตรี 
ความรู้เกี่ยวกับอัตราจังหวะ
ของโน้ตดนตรี 
ความรู้เกี่ยวกับท านองเพลง 
การฝึกจ าเสียงโน้ตดนตรีโดยใช้
สื่ออุปกรณ์ 

22  

คะแนนกลางภาค 10 
คะแนนปลายภาค 20 

รวม 100 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ 21102   วิชาศิลปะ 2 (ดนตรี-นาฏศิลป์)  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1      เวลา    40    ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
สาระดนตร ี
 ศึกษา  รู้และเข้าใจ  สามารถระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์  และอิทธพิลของดนตรีที่มตี่อสังคมไทย และสากลที่มีความแตกต่างกัน การก าเนิด
เสียงดนตรี การแบ่งประเภท  การรวมวงดนตรีไทยและสากล การปรับแต่งเสียง หลักการและเทคนิค
การปฏิบัติ ลักษณะและการสื่อความหมายของโน้ตและสัญลักษณ์ ลีลา จังหวะในการปฏิบัติประกอบ
วงดนตรีขับร้อง  หลักการจัดการรวมวงและดูแล บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น แสวงหาความรู้ อยา่งมุ่งมั่นตั้งใจและมีวินัยในการฝึกปฏิบัติการ
ร้อง การเล่นเครื่องดนตรไีทยอย่างน้อย 1 ชนิด  สามารถถอดประกอบ  จดัตั้ง  ปรับเสียง  อ่านโนต้ 
และสัญลักษณ์ทางดนตร ี เห็นคุณค่าการฟังดนตรีและการฝกึปฏิบัติตามหลักวิชาการทางดนตรีทัง้
เทคนิควิธีการตามล าดับความยากง่ายของบทฝึกจนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างน่าชื่นชมและเห็นคุณค่า 
สาระนาฏศิลป ์
 ศึกษา รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ นาฏยศัพท์หรือศัพทท์างการละคร อิทธพิลของนักแสดงชื่อดังที่
มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคดิของผู้ชม ฝึกการท างานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการ
แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบต่าง ๆ พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง 
การแสดงทา่ทาง และการเคลื่อนไหว วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน และประเภทของละครไทย ในแต่ละยุคสมัย 
 ใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติ อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เห็นคุณค่าของการน า
ความรู ้ความคิด ไปสร้างสรรค์และปรับใช้ในชีวติประจ าวันอย่างชื่นชม  ทัง้นาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์
นานาชาติ  และศิลปะการแสดงพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเอง 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ  2.1   ม.1/1  ศ  2.1  ม.1/2  ศ  2.1  ม.1/3   ศ  2.1  ม.1/4  ศ  2.1  ม.1/5   ศ  2.1   ม.1/6  
ศ  2.1  ม.1/7 
ศ  2.1  ม.1/8  ศ  2.1   ม.1/9   ศ 2.1  ม.1/1   ศ  2.1   ม.1/2  ศ  2.3  ม.1/1  ศ  2.4  ม.1/2    
ศ  3.1   ม.1/3  ศ  3.1  ม.1/4  ศ  3.1  ม.1/5   ศ  3.2  ม.1/1  ศ  3.2  ม.1/2   ศ  3.2   ม.1/ท   
รวม  18  ตัวชี้วัด 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 ศิลปะ 2  (ดนตร-ีนาฎศิลป)์  รหัสวิชา ศ 21102 ภาคเรียนที่ 2  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนักก
คะแนน 

1 ประเภทของวงดนตรี
ไทย 

มาตรฐานที่ 
ศ 2.1 

- อ่านเขียนร้อง โน้ตไทยและ
โน้ตสากล เปรียบเทียบเสียง
ร้องและเสียงของเครื่องดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมตา่งกนั 
ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการร้องเพลง
ด้วยบทเพลงที่หลากหลาย
รูปแบบ จัดประเภทของวง
ดนตรีไทยและวงดนตรทีีม่า
จากวัฒนธรรมต่างๆ แสดง
ความคดิเห็นที่มีต่ออารมณ์
ของเพลงที่มีความเร็วของ
จังหวะและความดัง-เบา 
แตกต่างกัน 

 

10 20 

 

2 ชื่นชมงานดนตร ี  -เปรียบเทียบอารมณ์
ความรู้สกึในการฟังดนตรีแต่
ละประเภท น าเสนอตัวอย่าง
เพลงที่ตนชื่นชอบและ
อภิปรายลักษณะเด่นที่ท าใน
งานนั้นให้ชื่นชม ใช้เกณฑ์
ส าหรับประเมินคุณภาพงาน
ดนตรีหรือเพลงที่ฟัง 
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ 

 

10 20 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 ดนตรีที่มตี่อ
สังคมไทย 
 
 
 

มาตรฐานที่ 
ศ2.2 

- อธิบายบทบาทความสมัพันธ์
และอิทธิพลของดนตรีทีม่ีต่อ
สังคมไทย ระบุความ
หลากหลายขององค์ประกอบ
ดนตรีในวัฒนธรรมตา่งกนั 

20 20 

4 นาฏยศัพท์เบ้ืองต้น มาตรฐานที่ 
ศ 3.1 

- ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครในการแสดง 
แสดงนาฏศิลป์และการละคร
ในรูปแบบง่ายๆ ใช้ทักษะใน
การท างานกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการแสดง
การใช้เสียงการแสดงท่าทาง
และการเคลื่อนไหว 

10 15 

5 วิเคราะห์นาฏศิลป์ มาตรฐานที่ 
ศ 3.2 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงชองนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย 
ละครพื้นบ้าน บรรยาย
ประเภทของละครไทย 

10 15 

คะแนนกลางภาค  20 
คะแนนปลายภาค  30 

รวม  100 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 



28 
 

                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศ 22101   วิชาศิลปะ 3 (ดนตร-ีนาฏศิลป์)  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2      เวลา   40    ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
สาระดนตร ี
 ศึกษาการสื่อความหมายของโน้ตและสัญลักษณ์ ลีลา จังหวะในการปฏิบัติประกอบวงและขับ
ร้อง หลักการจดัการรวบรวมวงและระบุงานอาชพีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และบทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิงเลือกปฏิบัติร้อง เล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด ถอดประกอบ จดัตั้ง ปรับเสียง ฝึกอา่นโน้ต 
สัญลักษณ์ ฟัง และปฏิบัติตามหลักวิชาการทางดนตรีและเทคนิคตามล าดบัความยากงา่ยของบทฝึก 
ปฏิบัติ เล่นเดี่ยวและรวมวง เก็บรักษาและท าความสะอาด 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น แสวงหาความรู้ อยา่งมุ่งมั่นตั้งใจและมีวินัยในการฝึกปฏิบัติ
สามารถน าความรู้ ความคิด และจินตนาการไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้อย่างชื่นชมและเห็น
คุณค่า 
สาระนาฏศิลป ์
 ศึกษา  รู้และเข้าใจ  เกี่ยวกับ ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง องค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละคร วิเคราะห์โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละคร เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง  
เชื่อมโยงการเรียนรูร้ะหวา่งนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เห็นคุณค่าชื่นชม  ลักษณ์
เฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ แสดงนาฏศิลป์ นาฏศลิป์พื้นบ้าน ละครไทย 
ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดตี อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเน้ือหาของละคร 
 ใช้ในกระบวนการแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติ อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เห็นคุณค่าของการ น า
ความรู ้ความคิด ไปสร้างสรรค์และปรับใช้ในชีวติประจ าวันอย่างภาคภูมิใจ ทั้งนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
นานาชาติ และศิลปะการแสดงละครพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 3.1   ม.2/1   ศ 3.1   ม.2/2   ศ3.1   ม.2/3   ศ 3.1   ม.2/4   ศ 3.1   ม.2/4   ศ 3.1   ม.2/5   
ศ 3.2   ม.2/1 
ศ 3.2   ม.2/2   ศ3.2   ม.2/3   ศ 2.1   ม.2/1   ศ 2.1   ม.2/1   ศ 2.1   ม.2/2   ศ 2.1   ม.2/3 
ศ 2.1   ม.2/4   ศ 2.1   ม.2/5   ศ 2.1   ม.2/6    ศ 2.1   ม2/7   ศ 2.2   ม.2/1    ศ 2.2    ม.2/2 
รวม  17  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

 



29 
 

                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 3 (ดนตร-ีนาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ 22101  ภาคเรียนที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ/

ตัวชี้วดั 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ชื่นชมงาน
ดนตร ี

 -บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มตี่อ
เพลงที่ฟัง ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรี
ของหลักตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ อาชพี
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง 

10 20 

2 อิทธิพลของ
ดนตร ี

มาตรฐาน
ที่ ศ2.2 

- บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีใน
วัฒนธรรมของประเทศตา่งๆในประวัติศาสตร์ที่มี
รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

10 10 

3 

 

องค์ประกอบ
นาฏศิลป ์

มาตรฐาน
ที่ ศ 3.1 

- สรา้งสรรค์การแสดงโดยการใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์การแสดงของ
ตนเองโดยใช้นาฏยศพัทท์ี่เหมาะสม เชื่อมโยง
การเรียนรูร้ะหว่างนาฏศลิป์และการละครกับ
สาระการเรียนรู้อื่น 

10 10 

4 วิเคราะห์
นาฏศิลป ์

มาตรฐาน
ที่ ศ 3.2 

- เปรียบเทียบลักษณะเฉาะของการแสดง
นาฏศิลป์ จากวัฒนธรรมต่างๆละครไทย ละคร
พื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต 
อิทธิพลของวัฒนธรรมทีม่ีผลต่อเน้ือหาของละคร 

10 10 

คะแนนกลางภาค  20 

คะแนนปลายภาค  30 

รวม  100 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
ศ 22102   วิชาศิลปะ 4 (ทัศนศิลป์-ดนตรี)   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2       เวลา  40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

สาระทัศนศิลป์ 
     เทคนิคที่หลากหลาย เพื่อแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครในการสื่อความหมายและเรื่องราว
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายความแตกต่างของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของศิลปิน วิธีการใช้งาน
ทัศน์ศิลป์ในการโฆษณา การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุค
สมัย เห็นคุณค่า เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการพิจารณา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
สาระดนตร ี
 ศึกษา รู้และเข้าใจ อิทธพิลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ประวัตศิาสตร์ทีม่ีต่อรูปแบบของ
ดนตรีในประเทศไทยและสากล  การก าเนิดเสียงดนตร ีการแบ่งประเภท การรวมวงดนตรีไทยและ
สากล การปรับแต่งเสียง หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติ การบ ารุงรักษา 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น แสวงหาความรู้ สามารถน าความรู้ ความคดิ และจินตนาการไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวันได้อยา่งชื่นชมและเห็นคุณค่า 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.2/1      ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  ม.2/5 ม.2/6  ม.2/7  
ศ 1.2 ม.2/1      ม.2/2 ม.2/3 
ศ 2.2  ม.2/1      ม.2/2 
 
รวม  12  ตัวชี้วัด 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 4 (ทัศนศิลป์-ดนตรี)  รหัสวิชา ศ 22102 ภาคเรียนที่ 2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 รูปแบบทัศนธาตุและ
แนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์  

ศ 1.1    
ม.2/1 
   
 

ทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญต่อการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศลิป์ 
การวิเคราะห์รูปแบบ 
ทัศนธาตุและแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์ จะช่วยให้เข้าใจ
และสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม 
สวยงาม 

5 5 

2 รูปแบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงาน
ทัศนศิลป์ของศิลปิน   

ศ 1.1    
ม.2/2 
 

ศิลปินแต่ละท่านมีรูปแบบการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงาน
ทัศนศิลป์ที่เหมือนและ
แตกต่างกันออกไปตามความ
ถนัด เราจึงควรศึกษาท าความ
เข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างดังกล่าว เพื่อจะได้
เข้าใจในผลงานนั้นๆ  
มากยิ่งข้ึน และน าไปเป็น
แนวทางประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศลิป์
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น   

5 5 

3 การวาดภาพ 
สื่อความหมาย 
และเรื่องราว   

ศ 1.1    
ม.2/3 
 

การวาดภาพสื่อความหมาย
และเรื่องราว ผูว้าดต้องใช้วัสด ุ
อุปกรณ์ และเทคนิคต่างๆ 
อย่างถูกต้อง นอกจากนีย้ัง
ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม 
และสื่อ และสื่อความหมาย
และเรื่องราวไดต้รงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

5 10 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 การวาดภาพถ่าย
ทอดบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร  

ศ 1.1    
ม.2/6 
 

การวาดภาพถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะของตัวละคร    
ผู้วาดต้องรูจ้ักสังเกตและ
ปฏิบัติตามวิธีการวาดโดย
วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ
ตัวละครนั้นๆ นอกจากนี้ยัง
ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคนิคต่างๆ อยา่งถูกต้อง 
และมีความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม 
ถูกต้องตามบุคลิกลักษณะของ
ตัวละคร 

5 10 

5 งานทัศนศิลป์ 
ในการโฆษณา   

ศ 1.1    
ม.2/7 
          
 

การใช้งานทัศนศิลป์ในการ
โฆษณานั้น จะต้องปฏิบัติตาม
หลักการออกแบบและขั้นตอน
ของการออกแบบโฆษณา เพื่อ
โน้มน้าวใจผูพ้บเห็นให้เกิด
ความสนใจ  

4 5 

6 การประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์    

ศ 1.1    
ม.2/4               
ม.2/5 
   
 

การประเมินและวิจารณง์าน
ทัศนศิลป์ ผู้ประเมินจะต้อง
สร้างเกณฑ์ที่มีความ
สอดคล้องตามหลักการ 
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และน าผล
การวิจารณ์ไปปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาผลงาน จากนัน้
จัดเก็บรวบรวมผลงานจดัเป็น
แฟ้มสะสมผลงานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อเป็นหลักฐาน
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ใน
โอกาสตา่งๆ  

4 10 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

7 ทัศนศิลป์ของไทย 
ในแต่ละยุคสมัย  

ศ 1.2    
ม.2/2 
 
 

งานทัศนศิลป์ของไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค
สมัย โดยมีแนวคิดและเนื้อหา
ของงานที่แตกต่างกันไป 
แสดงถึงคุณค่าและเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

4 10 

8 วัฒนธรรมในงาน
ทัศนศิลป์ปัจจุบัน  

ศ 1.2    
ม.2/1    
ม.2/3 
 

การศกึษาความรู้เกี่ยวกบั
วัฒนธรรมในงานทัศนศิลป์ จะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่างๆ ที่สะท้อน 
อยู่ในงานทัศนศิลป์ และยัง
สามารถท าให้เปรียบเทียบ
แนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรม
ไทยและสากลได้  
 

4 5 

9 ร้องเพลงเล่นดนตรี ศ 2.1        
ม.2/1    
ม.2/3 

- องค์ประกอบดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน ปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธพิลต่อการ
สร้างสรรค์งานดนตร ีร้อง
เพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและ
รวมวง 

4 10 

 

คะแนนกลางภาค  10 
คะแนนปลายภาค  20 

รวม  100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ 22213  รายวิชา เพลินเพลงบรรเลงดนตรี 1 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารงุรักษาเครื่องดนตร ี เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติเครือ่ง
ดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตร ี ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม 
  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝกึปฏิบัติการ
เล่นดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านเป็นส าคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะ
ด้านดนตรีและการท ากจิกรรมดนตรี 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งด้านความรู ้ ความคิด
และทักษะการฝึกปฏิบัตดิ้านดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน า
ความรู้มาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ผู้เรียนมีความรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากลและดนตรพีื้นบ้าน 
2. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากลและดนตรพีื้นบ้าน 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรสีากลและดนตรีพื้นบ้าน 
4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจงัหวะดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้าน  
5. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดและดนตรพีื้นบ้าน 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มสีุนทรียภาพด้านดนตรีและดนตรพีื้นบ้าน 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมผลการเรียนรู ้7 ข้อ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา เพลินเพลงบรรเลงดนตร ี 1  รหัสวิชา ศ 22213 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
 

ล าดับ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก
คะแนน 

1. ประวัติความเป็นมา
ของดนตรีสากลและ
ดนตรพีื้นบ้าน 

1.ผู้เรียนมีความรู้ประวัตคิวาม
เป็นมาของดนตรีสากลและดนตรี
พื้นบ้าน 

ประวัติความเป็นมา
ของดนตรีสากลและ
ดนตรพีื้นบ้าน 

2 5 

2. เครื่องดนตรีสากล
ของและดนตรี
พื้นบ้าน 

2.ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากล
และอุปกรณ์ของดนตรีสากลและ
ดนตรพีื้นบ้าน 

ประเภทเครื่องดนตรี
ของดนตรีสากลและ
ดนตรพีื้นบ้าน 

2 5 

3. การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีสาและดนตรี
พื้นบ้าน 
 

3.ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบัการ 
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลของ
ดนตรีสากลและดนตรีพืน้บ้าน 

การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีสากลและ
ดนตรพีื้นบ้าน 
 

2 5 

4. ทักษะดนตรีสากล
เบ้ืองต้น 
- การเล่นกลองชุด 
- การเล่นเบส  
– การเล่นโปงลาง 
- การเล่นพิณแคน 

4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบัจังหวะ       
ดนตรีสากลและดนตรีพืน้บ้าน 

    5. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มี   
สุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ทักษะดนตรีสากล
เบ้ืองต้นและดนตรี
พื้นบ้าน 
 
 

34 65 

สอบกลางภาค 10 

  สอบปลายภาค 10 
รวม 100 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศ 22214   รายวิชา เพลินเพลงบรรเลงดนตรี 2 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต  
...................................................................................................................................................... 
 
  ศึกษาความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารงุรักษาเครื่องดนตร ี เพื่อน าไปใช้ใน
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตร ี ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเป็นกลุ่ม 
  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝกึปฏิบัติการ
เล่นดนตรีเป็นส าคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการท า
กิจกรรมดนตร ี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งด้านความรู ้ ความคิด
และทักษะการฝึกปฏิบัตดิ้านดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน า
ความรู้มาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

8. ผู้เรียนมีความรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล 
9. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากล 
10. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรสีากล 
11. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจงัหวะดนตรีสากล  
12. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
13. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มสีุนทรียภาพด้านดนตรี 
14. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมผลการเรียนรู้ 7 ข้อ 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา เพลินเพลงบรรเลงดนตร ี 2  รหัสวิชา ศ 22214 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก
คะแนน 

1. ประวัติความเป็นมา
ของดนตรีสากล 

1. ผู้เรียนมีความรู้ประวตัิความ
เป็นมาของดนตรีสากล 

ประวัติความเป็นมา
ของดนตรีสากล 

2 5 

2. เครื่องดนตรีสากล 2.ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากล
และอุปกรณ์ของเครื่องดนตรี
สากล 

ประเภทเครื่องดนตรี
สากล 

2 5 

3. การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีสากล 
 

3.ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบัการ 
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล 

การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีสากล 
 

2 5 

4. ทักษะดนตรีสากล
เบ้ืองต้น 
- การเล่นคีย์บอร์ด 
- การเล่นเครื่อง
กระทบ  
– การเล่นเครื่องเป่า
ลมทองเหลือง 
- การเล่นเครื่องเป่า
ลมไม ้

4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบัจังหวะ       
ดนตรีสากล 

    5. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มี   
สุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ทักษะดนตรีสากล
เบ้ืองต้น 
 
 

34 65 

สอบกลางภาค 10 

  สอบปลายภาค 10 
รวม 100 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศ 23101   วิชาศิลปะ 5  (ดนตร-ีนาฏศิลป์)  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการอธิบาย การร้องเพลง การเล่น
ดนตรี การแต่งเพลง การจัดแสดงดนตรี การวิจารณ์เปรียบเทียบ การฝึกทักษะการปฏิบัติ อธิบาย
เกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีทีมีต่อบุคคลและ สังคม อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีใน
การสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง ร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง อธิบายเหตุผลในการ
เลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่าง
งานดนตรีของตนเองและผู้อื่น 

จัดการแสดงดนตรี บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย เปรียบเทียบองค์ประกอบที
ใช้ในงานดนตรีและ งานศิลปะอื่น แต่งเพลงสั้นๆ น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อธิบายความส าคัญนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 
แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ทีมีความแตกต่างกัน โดยใช้  ความรู้เรื่อง
องค์ประกอบนาฏศิลป์ ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดง
อากัปกิริยา ของผู้คนในชีวิตประจ าวันและการแสดงโดยใช้นาฏยศัพท์ มีทักษะในการแปลความและ
สื่อสารผ่านการแสดง ระบุ โครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร ออกแบบและสร้างสรรค์
อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์ และละครทีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 
ศ 2.2 ม.3/1 ม.3/2 
ศ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 
ศ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 5 (ดนตร-ีนาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ 23101 ภาคเรียนที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

ล าดับ
ท่ี 

หน่วยการเรยีนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

1. ดนตรีกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

ศ2.1        ม.3/1 
              ม.3/6 
ศ2.2        ม.3/2 

ดนตรีมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม มีลักษณะ
เด่นที่ท าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ โดยมี
องค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
และศิลปะแขนงอื่น 

6 

2. พื้นฐานดนตรีไทย ศ2.1        ม.3/2 , ม.3/4 
              ม.3/5 , ม.3/7 
ศ2.2        ม.3/1 

ดนตรีมีวิวัฒนาการมาในแต่ละยุคสมัย การ
ร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพของ
เสียงเป็นเทคนิคในการ      ร้องเพลง และ
เล่ นดนตรี เ ดี่ ย วและรวมวง  ซึ่ ง ต้ อ ง ใ ช้
องค์ประกอบของดนตรีในการสร้างสรรค์งาน
ดนตรีของตนเอง  ซึ่ งงานดนตรีมีความ
แตกต่างกันตามรูปแบบของบทเพลง 

6 

3. ทักษะดนตรีสากล ศ2.1        ม.3/2 , ม.3/3 
              ม.3/7 
ศ2.2        ม.3/1 

ดนตรีสากลมีวิวัฒนาการมาในแต่ละยุคสมัย 
ผู้เล่นดนตรีสากลจะต้องมีทักษะพื้นฐานทาง
ดนตรีสากลจึงจะสามารถ แต่งเพลงสั้นๆ 
จังหวะง่ายๆ 

6 

4. นาฏศิลป์และการ
ละครกับชีวิตมนุษย ์

ศ3.1        ม.3/7 
              ม.3/2 
ศ3.2        ม.3/1 

การแสดงความคิ ด เห็ น ในการอนุ รั กษ์
นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์นั้น
จะต้องอธิบายความส าคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์ และการละครในชีวิตประจ าวัน 

4 

5. 
 

ทักษะในการฝึกหัด
นาฏศิลป์ไทย 

ศ3.1        ม.3/2 
              ม.3/4 
ศ3.2        ม.3/1 

การแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้นจะต้องใช้นาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทางละครที่เหมาะสม บรรยาย
เปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนใน
ชีวิตประจ าวันและในการแสดง ใช้ทักษะใน
การแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง
และออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และ
เครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละคร
ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ 
 

6 

6. ทักษะพื้นฐานทาง
นาฏศิลป์ไทย 

ศ3.1        ม.3/3  
              ม.3/5 
 

การวิจารณ์งานนาฏศิลป์ต้องใช้ความรู้เรื่อง 
องค์ประกอบนาฏศิลป์เพื่อประโยชน์ในการใช้
ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง 

4 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ
ท่ี 

หน่วยการเรยีนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

7. ทักษะทางการละคร ศ3.1        ม.3/1 
              ม.3/3 
              ม.3/4 

การแสดงละครต้องใช้ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง และใช้ทักษะในการแปล
ความและสื่อผ่านการแสดง  และต้องเข้าใจ
โครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการ
ละคร 
 

4 

8. เทคนิคพื้นฐานในการ
จัดการแสดงละคร 
 

ศ3.1        ม.3/6 
ศ3.2       ม.3/1 

การจัดการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์
และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และ
ละครที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ นั้นเป็นส่วน
ส าคัญของการจัดการแสดง 
 

4 

รวม 40 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศ 23102   วิชาศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์)   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3      เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์
อย่างน้อย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
ออกแบบ สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 
รูปแบบเนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น
อย่างเหมาะสมและน าไปจัดนิทรรศการ ศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่า
ของวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ  1.1   ม.1/1  ศ  1.1   ม.1/2   ศ  1.1   ม.1/3   ศ  1.1   ม.1/4  ศ  1.1   ม.1/5 ศ  1.1   ม.1/6  
ศ  1.1   ม.1/7  ศ  1.1   ม.1/8  ศ  1.1   ม.1/9   ศ  1.1   ม.1/10   ศ  1.1   ม.1/11   
ศ  1.1   ม.1/1  ศ  1.2   ม.1/2    
รวม  13  ตัวชี้วัด 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) รหัสวิชา ศ 23102 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ทัศนธาตุและ
หลักการ
ออกแบบใน
สิ่งแวดล้อมและ 
งานทัศนศิลป์ 

มาตรฐานที่  
ศ 1.1 

การน าความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบมา
ประยุกต์ใช้นั้น สามารถใช้ใน
การบรรยายสิ่งแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์อย่างเหมาะสม 
และมีผลต่อการสร้างงาน
ทัศนศิลป์   ของตนเองให้มี
คุณภาพ 
 

6 10 

2 เทคนิควิธีการใน
การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ของ
ศิลปิน 

ศ 1.1   ม. 3/2 การสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ของศิลปิน 
แต่ละสาขาต่างมีเทคนิค 
วิธีการที่แตกต่างกันไป 

6 10 

3 การสร้างสรรค์
ผลงาน
ทัศนศิลป ์

ศ 1.1    ม. 3/3 
ม. 3/4 
ม. 3/5 
ม. 3/6 
ม. 3/7 
ม. 3/8 
ม. 3/9 

 

การสร้างงานทศันศิลป์แบบ 2 
มิติ และ 3 มติิ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ
ที่ดีนั้น ควรใช้หลักการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ มีการ
ผสมผสานวัสดตุ่างๆ การสร้าง
งานทัศนศิลป์ที่สื่อความหมาย
เป็นเรื่องราวนั้น จะต้อง
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและการ
ออกแบบ นอกจากนี้ยังตอ้ง
รู้จักวิเคราะห์และอภิปราย
รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่าใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง ผู้อื่น
หรือของศิลปิน 
 

8 10 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 การวิเคราะห์
ผลงาน 
ทัศนศิลป ์

ศ 1.1   ม. 3/8 
 

การวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์
ในด้านรูปแบบ เนื้อหา และ
คุณค่าในงานทัศนศิลป์ ทั้งของ
ตนเอง ผู้อื่น และศิลปินเป็น
ประโยชน์ต่อการเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และน าไปใช้
พัฒนาผลงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองให้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

4 10 

5 ทัศนศิลป์กับการ
ประกอบอาชีพ 

ศ 1.1   ม. 3/10 
 

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์นั้นมีหลายอาชีพ  ซึ่ง
แต่ละอาชีพจ าเป็นต้องอาศัย
ทักษะพื้นฐานที่เหมือนกัน
หลายประการมาประยุกต์ใช้
เพื่อท าให้ผลงานของตนเอง
ประสบความส าเร็จ 

6 10 

6 การจดั
นิทรรศการทาง 
ทัศนศิลป ์

ศ 1.1   ม. 3/11 
 

การเลือกผลงานทัศนศิลป์เพื่อ
น าไปจัดนิทรรศการ 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดเกณฑ์
ส าหรับใช้คัดเลือก ซึ่งเกณฑ์ที่
ก าหนดต้องเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ  
การจดันิทรรศการ 

5 10 

7 ทัศนศิลป์กับ
วัฒนธรรม 

ศ 1.2   ม. 3/1 
ม. 3/2 

งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย 
และสากลในแต่ละยุคสมยัจะมี
ความแตกต่างกัน 

5 10 

คะแนนกลางภาค  10 
คะแนนปลายภาค  20 

รวม  100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศ 23213   รายวิชา สนุกกับดนตรี 1    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................ 

 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารงุรักษาเครื่องดนตร ี เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติเครือ่ง
ดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตร ี ปฏิบัติเครื่องดนตรีจริงโดยรวม
บรรเลงเป็นกลุ่ม 
  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝกึปฏิบัติการ
เล่นดนตรีเป็นส าคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการท า
กิจกรรมดนตร ี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งด้านความรู ้ ความคิด
และทักษะการฝึกปฏิบัตดิ้านดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน า
ความรู้มาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละประเภทและดนตรพีื้นบ้าน 
2. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากลและดนตรพีื้นบ้าน 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรสีากลและดนตรีพื้นบ้าน 
4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจงัหวะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลและดนตรพีื้นบ้าน 
5. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มสีุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8.  

รวมผลการเรียนรู ้7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา สนุก กับดนตรี 1   รหัสวิชา ศ 23213 ภาคเรียนที่ 1 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ล าดับ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา น าหนักการ

ประเมิน 
1. การบรรเลงเครื่อง

ดนตรีแต่ละประเภท
และดนตรีพื้นบ้าน 

1.ผู้เรียนมีความรู ้ ความสามารถ
ในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภทและดนตรีพื้นบ้าน 

การบรรเลงดนตรี 
แต่ละประเภทและ
ดนตรพีื้นบ้าน 

2 5 

2. เครื่องดนตรีสากล
และดนตรีพื้นบ้าน 

2.ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากล
และอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีและ
ดนตรพีื้นบ้านสากล 

ประเภทเครื่องดนตรี
สากลและดนตรี
พื้นบ้าน 

2 5 

3. การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีสากลและ
ดนตรพีื้นบ้าน 
 

3.ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบัการ 
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลและ
ดนตรพีื้นบ้าน 

การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีสากลและ
ดนตรพีื้นบ้าน 
 

2 5 

4. ทักษะดนตรีสากล
เบ้ืองต้น 
- การเล่นกลองชุด 
- การเล่นเบส  
– การเล่นพิณ 
- การเล่นแคน 
-ดนตรีกับ
ชีวิตประจ าวัน 

4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบัจังหวะ       
ดนตรีสากลและดนตรีพืน้บ้าน 

    5. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลและดนตรีพื้นบ้านตาม
ความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มี   
สุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ทักษะดนตรีสากล
และดนตรีพื้นบ้าน
เบ้ืองต้น 
- การน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

34 65 

สอบกลางภาค 10 

  สอบปลายภาค 10 
รวม 100 

 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศ 23214   รายวิชา สนุกกับดนตรี 2    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3      เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
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................................................................................................................................................................ 
 
  ศึกษาความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับดนตรีสากล การบ ารงุรักษาเครื่องดนตร ี เพื่อน าไปใช้ใน
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด ตามหลักการสุนทรียศาสตร์ของดนตร ี ปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีจริงโดยรวมบรรเลงเป็นกลุ่ม 
  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  โดยเน้นการฝกึปฏิบัติการ
เล่นดนตรีเป็นส าคัญ  และการอภิปรายพร้อมกับการน าเสนอผลงานทักษะด้านดนตรีและการท า
กิจกรรมดนตร ี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถดา้นดนตรีทั้งด้านความรู ้ ความคิด
และทักษะการฝึกปฏิบัตดิ้านดนตรี    มีสุนทรียภาพดา้นดนตรี  ฝึกฝนอยา่งมีระบบ และสามารถน า
ความรู้มาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

9. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 
10. ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 
11. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรสีากลแต่ละประเภท 
12. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจงัหวะการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท  
13. มีทักษะการปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 
14. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มสีุนทรียภาพด้านดนตรี 
15. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
รวมผลการเรียนรู้ 7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
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                                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ล าดับ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา น าหนักการ

ประเมิน 
1. การบรรเลงเครื่อง

ดนตรีแต่ละประเภท 
1.ผู้เรียนมีความรู ้ ความสามารถ
ในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภท 

การบรรเลงดนตรี 
แต่ละประเภท 

2 5 

2. เครื่องดนตรีสากล 2.ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีสากล
และอุปกรณ์ของเครื่องดนตรี
สากล 

ประเภทเครื่องดนตรี
สากล 

2 5 

3. การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีสากล 

3.ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบัการ 
ดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล 

การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีสากล 

2 5 

4. ทักษะดนตรีสากล
เบ้ืองต้น 
- การเล่นคีย์บอร์ด 
- การเล่นเครื่อง
กระทบ  
– การเล่นเครื่องเป่า
ลมทองเหลือง 
- การเล่นเครื่องเป่า
ลมไม ้
-ดนตรีกับ
ชีวิตประจ าวัน 

4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกบัจังหวะ       
ดนตรีสากล 

    5. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลตามความถนัด 
6. มีอุปนิสัยเป็นนักดนตรี มี   
สุนทรียภาพด้านดนตรี 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ทักษะดนตรีสากล
เบ้ืองต้น 
- การน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

34 65 
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