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ความน า 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพฒันาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
จินตนาการทางศิลปะ ชืน่ชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคณุค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวติมนุษย์ 
กิจกรรมทางศิลปะชว่ยพฒันาผู้เรียนทั้งด้านรา่งกาย  จิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคม ตลอดจน การ
น าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง อนัเป็นพื้นฐาน ในการศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชพีได ้ 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ศิลปะ
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของ
ศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ 

 ทัศนศิลปม์ีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาต ุสรา้งและน าเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธกีาร ของ
ศิลปินในการสรา้งงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห ์ วิพากษ์ วิจารณ์คณุค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหวา่งทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคา่งานศิลปะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากลชื่นชม ประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน   

 ดนตรีมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์วิพากษ์วจิารณค์ุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอยา่งอสิระชื่นชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตร ี ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี ใน
รูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มตี่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหวา่งดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณใ์นประวัติศาสตร ์  

 นาฏศิลป ์มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์                   
อย่างสร้างสรรค์  ใช้ศพัท์เบ้ืองต้นทางนาฏศิลป์วิเคราะห์วิพากษ์ วจิารณค์ุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สกึ ความคดิอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลือ่นไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์                
ในชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เห็นคุณค่า            
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล  
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป ์
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  

วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล 

 
สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้              
ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
สาระท่ี 3 นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า 

ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย สามารถใชศ้ัพท์

ทางทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใชว้ัสด ุ
อุปกรณ์และกระบวนการที่สูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควธิีการ 
การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการออกแบบ
สร้างสรรค์งานที่เหมาะสมกับโอกาส สถานที ่รวมทั้งแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมด้วยภาพ
ล้อเลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ดว้ยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก                     
เข้าใจอิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศที่มีผลตอ่การสร้างสรรค ์                     
งานทัศนศิลป์ในสังคม 

รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจ าแนกรูปแบบ                   
ของวงดนตรีทั้งไทยและสากล เข้าใจอทิธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรคด์นตร ีเปรียบเทียบ
อารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวฒันธรรมตา่งกัน อา่น เขียน โน้ตดนตรีไทยและ
สากล ในอตัราจังหวะตา่ง ๆ มีทักษะในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิค                   
การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์                         
การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถน าดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าใจ
บทบาทของดนตรีที่สะทอ้นแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม                 
ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ สรา้งแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 

มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคดิริเริ่มในการแสดงนาฏศลิป์เป็นคู่            
และเป็นหมู่ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์
และละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง  ฉาก 
อุปกรณ์ และสถานที่ที่มผีลต่อการแสดง วิจารณก์ารแสดงนาฏศิลป์และละคร  พัฒนาและใช้เกณฑ์
การประเมินในการประเมินการแสดง และสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้คนใน
ชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 

เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลส าคัญ              
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ สามารถเปรียบเทียบ                    
การน าการแสดงไปใช้ในโอกาสตา่งๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรกัษ์นาฏศิลป์ไทย 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565  
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

การจดัเวลาเรียนของโรงเรียนทุ่งทรายวทิยา ได้จดัโครงสร้างเวลาเรียนโดยใช้กรอบของ
โครงสรา้งเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

การจดัโครงสร้างเวลาเรยีนของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในรายวิชาเพิ่มเตมิ ทางโรงเรียน 
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และชุมชนก่อน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ที่จะเปิดรายวิชาเพิ่มเติม 
ให้ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ 
ชุมชน จะเห็นได้จาก รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนได้จัดหลักสตูรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศกึษา 2565-2567 
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจดัหลักสูตรทั้งหมด 4 แผนการเรียน คือ แผนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
จ านวน 2 ห้องเรียน แผนศิลป์-ภาษา จ านวน 2 ห้องเรียน แผนศิลป์-สังคม จ านวน 1 ห้องเรียน และ
แผนศิลป์-อาชีพ  จ านวน 1 ห้องเรียน  โดยได้จดัรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นตามแผนการเรียน เพื่อให้
นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และตามความถนัดของนักเรียน ดังโครงสรา้งเวลาเรียน
ดังต่อไปนี ้
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 (3นก.) 
 

320 (8 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 (6นก.) 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS) 120 120 120 360 
รายวชิา/กิจกรรมที ่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละ 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ชั่วโมง 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง 
 

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 
ชั่วโมง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ป ี

ม.4 ม.5 ม.6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2 นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม     
ฟิสิกส์   120 (3นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 400 (10 นก.) 
เคมี  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
ชีววิทยา  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 360 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 20 (0.5 นก) 80 (2 นก) - 100 (2.5 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ (จีน) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1นก) 120 (3 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ (อังกฤษ) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2นก) 240 (6 นก.) 
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 820 (20.5 นก.) 840 (21 นก.) 680 (17 นก.) 2,340 (58.5 นก.) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 1,520 1,320 4,340 ชั่วโมง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค31205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 1  80/2.0 ค31205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 2 80/2.0 
ว31201 ฟิสิกส์ 1  60/1.5 ว31202 ฟิสิกส์ 2 60/1.5 
ว31221 เคมี 1 60/1.5 ว31222 เคมี 2 60/1.5 
ว31241 ชวีวิทยา 1 60/1.5 ว31242 ชวีวิทยา 2 60/1.5 
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 40/1.0 ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
อ31203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 40/1.0 
จ31201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 1 20/0.5 จ31202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2 20/0.5 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and knowledge Formation) 40/1.0 I30202 IS2 การสื่อสารและการน าเสนอ 

(Communication  and Presentation) 40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 400/10 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 
 
 
 

 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
 สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
  - I30903 IS3 การน าความรู้  
    ไปใช้บริการสังคม (Social      
    Service Activity)  

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

65 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 735 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 765 ชั่วโมง 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ   

             และออกแบบ 2  
20/0.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค32205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 3 80/2.0 ค32206 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 4 80/2.0 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 80/2.0 ว32202  ฟิสิกส ์4 80/2.0 
ว32221 เคมี 3 60/1.5 ว32222 เคมี 4 60/1.5 
ว32241 ชวีวิทยา 3 60/1.5 ว32242 ชวีวิทยา 4 60/1.5 
ว32261 โลกดาราศาสตร์ และ
อวกาศ 3 

40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
4 

40/1.0 

ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 40/1.0 
จ32201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3 20/0.5 จ32202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 4 20/0.5 
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 

 
 
 

 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ค33205 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 5 80/2.0 ค33206 คณติศาสตร์เสริมทักษะ 6  80/2.0 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 60/1.5 ว33202 ฟิสิกส์ 6 60/1.5 
ว33221 เคมี 5 60/1.5 ว33222 เคมี 6 40/1.0 
ว33241 ชีววิทยา 5 60/1.5 ว33242 ชีววิทยา 6 40/1.0 
ว33261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 6 40/1.0 
อ33203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 40/1.0 
จ33201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 5 20/0.5 จ33202 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 6 20/0.5 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย-์คณิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 560 (14 นก.) 560 (14 

นก.) 
520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม     
ภาษาไทย 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 480 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 ( 2.5 นก.) 160 ( 4 นก.) 40 ( 1 นก.) 300 (7.5 นก.) 
พลศึกษา 40 (1 นก.) 40 ( 1 นก.) 80 ( 2 นก.) 160 (4 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาจีน) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 240 (6 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 720 (18นก.) 

การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 700 (17.5 
นก.) 

680 (17 
นก.) 

600 (15 นก.) 1,980 (49.5 นก.) 

 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,360 1,240 3,980 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณและออกแบบ 
1 

20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31203 วรรณคดีมรดก 80/2.0 ท31202 การสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 80/2.0 
อ31201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1 

40/1.0 อ31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้น2 

40/1.0 

อ31203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 40/1.0 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 40/1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2 
40/1.0 

  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก  40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเล่ย์บอล 20/0.5 
จ31203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 1 40/1.0 จ31204 ภาษาจีนและวฒันธรรม 2 40/1.0 
I30201 IS1 การศกึษาคน้คว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 

17 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
- I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้   
  บริการสังคม(Social Service    
  Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 675 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 705 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท32203 คีตวรรณกรรม 80/2.0 ท32204 ประวัติวรรณคดี 80/2.0 
อ32201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 40/1.0 อ32202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 4 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 40/1.0 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 40/1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร4 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตระกร้อ 20/0.5 
จ32203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 3 40/1.0 จ32204 ภาษาและวัฒนธรรม 4 40/1.0 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

2 
40/1.0 

ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33201 หลักภาษาไทย 80/2.0 ท33203 การแต่งค าประพันธ ์ 80/2.0 
อ33201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
5 

40/1.0 อ33202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เบ้ืองต้น 6 

40/1.0 

อ33203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 40/1.0 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5 40/1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

6 
40/1.0 

ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
จ33203 ภาษาจีนและวฒันธรรม 5 40/1.0 จ33204 ภาษาจีนและวฒันธรรม 6 40/1.0 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-สังคม 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ป ี

ม.4 ม.5 ม.6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม     
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 (2.5นก.) 160 (4 นก.) 40 (1 นก.) 340 (7.5 นก.) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
สังคมศึกษา 
 

360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 440 (11 นก.) 1160 (29 นก.) 

การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 660 (15นก.) 640 (16นก.) 640 (16นก.) 1,940 (48.5 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-สังคม 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,340 1,320 1,280 3,940 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค31203 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1  40/1.0 ค31204 คณติศาสตร์ทัว่ไป 2 40/1.0 
ส31241 นิติศาสตร์เบ้ืองต้น 1 80/2.0 ส31242 นิติศาสตร์เบื้องต้น 2 80/2.0 
ส31243 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น 1 60/1.5 ส31244 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 2 60/1.5 
ส31245 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 40/1.0 ส31246 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียน

โปรแกรม 1 
20/0.5 

ว31282 การออกแบบสรา้งงาน 3 มิติ  40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
I30201 IS1 การศกึษาค้นคว้าและสรา้ง
องค์ความรู้ (Research and knowledge 
Formation) 

40/1.0 

I30202 IS2  
การสื่อสารและการน าเสนอ  
(Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 

25 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
 - I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้    
   บรกิารสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 655 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 685 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค32203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 3 40/1.0 ค32204 คณติศาสตร์ทัว่ไป 4 40/1.0 
ส32241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส32242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส32243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส32244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส32245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส32246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ว32282  การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตะกร้อ 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 5 40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป  6 40/1.0 
ส33241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส33242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส33243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส33244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส33245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส33246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ส33239 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้1 40/1.0  ส33240 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้2  40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 300/7.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ป ี

ม.4 ม.5 ม.6 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชพี 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม     
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร ์ 100 (2.5นก.) 160 (4นก.) 40 (1นก.) 300 (7.5 นก.) 
การงานอาชพี 400 (10นก) 400 (10นก) 320 (8นก) 1120 (28นก) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 780 (19.5 นก.) 760 (19 นก.) 600 (15 นก.) 2,140 (53.5 นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,460 1,440 1,240 4,140 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วทิยาการค านวณ และ
ออกแบบ 1 

20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวตัิศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พทุธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พทุธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค31203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 1 40/1.0  ค31204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
ง31271 งานก่อสร้าง 1  80/2.0 ง31272 งานก่อสร้าง 2  80/2.0 
ง31281 งานธรุกิจ 1 40/1.0 ง31282 งานธรุกิจ 2 40/1.0 
ง31268 เศรษฐกิจพอเพยีง 1 40/1.0 ง31270 เศรษฐกิจพอเพยีง 2 40/1.0 
ง31262 ขนมไทย 1 40/1.0 ง31266 ขนมไทย 2 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
ศ31201 วาดเส้น1(วิชาเลือกเสรี )  

40/1.0 
ศ31202 วาดเส้น 2 (เลือกเสรี)  

40/1.0 ศ31203 ขับร้องเพลงไทย-สากล (วิชาเลือกเสรี ) ศ31205 ดนตรีไทย (เลือกเสรี ) 
ศ31204 ดนตรีสากล1 (วิชาเลือกเสรี) ศ31206 ดนตรีสากล 2 (เลือกเสรี ) 
I30201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and knowledge Formation) 40/1.0 

I30202 IS 2 การสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/19.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 400/10 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์
 - I20903 IS3 การน าความรู้ไปใช้    
   บรกิารสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 715 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 745 ชั่วโมง 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน3 40/1.0 ค32102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานชา่งและการอาชพี 20/0.5 ว32103 วิทยาการค านวณ  และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวตัิศาสตรส์ากล 1 20/0.5 ส32105 ประวตัิศาสตรส์ากล 2 20/0.5 
ส32103 พทุธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พทุธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค32203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 3 40/1.0 ค32204  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 4 40/1.0 
ว32281 การผลตินวตักรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลตินวตักรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 40/1.0 
ง32271 งานไม้ 1 80/2.0 ง32272 งานไม้ 2 80/2.0 
ง32285 งานบัญชีเบื้องต้น 1 40/1.0 ง32286 งานบัญชีเบ้ืองต้น 2 40/1.0 
ง322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 
ง32264 อาหารจานเดียว 1 40/1.0 ง32269 อาหารจานเดียว 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 ตะกร้อ 20/0.5 
ศ32201 ศิลปะประดิษฐ์   

40/1.0 
ศ32202  ภาพการต์ูนประกอบเรื่อง  

40/1.0 ศ32203 การขับร้องเพลงไทย–สากล 1 ศ32204 การขับร้องเพลงไทย–สากล 2 
ศ32205 ปฏิบัติดนตรีสากล 1  ศ32206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 380/9.5 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการค านวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พทุธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พทุธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพ่ิมเติม (หนว่ยกิต/ชม.) รายวิชาเพ่ิมเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณติศาสตร์ทัว่ไป 5  40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 6   40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพวิเตอร์  40/1.0 
ง33271 งานเชื่อม 1 80/2.0 ง33272 งานเชื่อม 2 80/2.0 
ง33281 งานบัญชี 1 40/1.0 ง33282 งานบัญชี 2 40/1.0 
ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 
ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 
ศ33201 การวาดภาพดว้ยสีน้ า 1  ศ33205 การวาดภาพดว้ยสีน้ า 2  
ศ33202 การขับร้องเพลงไทย-สากล 3  ศ33206 การขับร้องเพลงไทย-สากล 4  
ศ33203 ปฏิบัติดนตรีสากล 3  ศ33207 ปฏิบัติดนตรีสากล 4  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ศ31101 ศิลปะ 1     จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ31102 ศิลปะ 2     จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ32101 ศิลปะ 3     จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ32102 ศิลปะ 4     จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ33101 ศิลปะ 5     จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ศ33102 ศิลปะ 6     จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพ่ิมเติม  
แผน ศิลป์-ทั่วไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     ภาคเรียนที่ 1 
ศ31201 วาดเส้น 1 ( วิชาเลือกเสรี )   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ31203 ขับร้องเพลงไทย-สากล  ( วิชาเลือกเสร ี)  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ31204 ดนตรีสากล ( วชิาเลือกเสรี )   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
     ภาคเรียนที่ 2 
ศ31202 วาดเส้น 2 ( วิชาเลือกเสรี )   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ31205 ดนตรีไทย  ( วชิาเลือกเสรี )   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ31206 ดนตรีสากล 2 ( วิชาเลือกเสร ี)   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
      ภาคเรียนที่ 1 
ศ32201 ศิลปะประดิษฐ์ ( วิชาเลือกเสรี )   จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ32203การขับร้องเพลงไทย–สากล 1 ( วิชาเลือกเสรี )  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ32205 ปฏิบัติดนตรีสากล 1 ( วิชาเลือกเสร ี)  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
      ภาคเรียนที่ 2 
ศ32202  ภาพการต์ูนประกอบเรื่อง ( วิชาเลือกเสรี )  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ32204 การขับร้องเพลงไทย–สากล 2 ( วิชาเลือกเสรี ) จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ32206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 ( วิชาเลือกเสร ี)  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      ภาคเรียนที่ 1 
ศ33201 การวาดภาพดว้ยสีน้ า 1 ( วิชาเลือกเสร ี)  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ33202 การขับร้องเพลงไทย-สากล 3 (วิชาเลือกเสรี)  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ33203 ปฏิบัติดนตรีสากล 3 (วิชาเลือกเสรี)  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
      ภาคเรียนที่ 2 
ศ33205  การวาดภาพดว้ยสีน้ า 2 ( วิชาเลือกเสร ี)  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ33206   การขับร้องเพลงไทย-สากล 4 ( วิชาเลือกเสรี ) จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ศ32207 ปฏิบัติดนตรีสากล 4 ( วิชาเลือกเสร ี)  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ 31101   วิชาศิลปะ 1 (ดนตรี)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จ านวน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

 
 ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรีผ่านกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ใน
อัตราจังหวะต่างๆ ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและ
คุณภาพของการแสดง เปรียบเทียบรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกประเภทและ
รูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่าง
กัน วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนัก
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ อธิบายบทบาทของ
ดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม น าเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 ตัวชี้วัด 
 ศ 2.1 ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/5    ม.4-6/6     ม.4-6/8  
 ศ 2.2 ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5 
 รวม  11  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 1 (ดนตรี) รหัสวิชา ศ 31101 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความรูพ้ื้นฐาน 
เกี่ยวกับดนตรีสากล 

ศ 2.1 ม.4-6/1 
 ม.4-6/2   
         ม.4-6/3       
         ม.4-6/7      
         ม.4-6/8  
ศ 2.2 ม.4-6/1 
 ม.4-6/2 
         ม.4-6/3 
         ม.4-6/4 
         ม.4-6/5 

การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเภทของเพลงสากล 
และประวัติสังคีตกวี
ดนตรีสากล จะท าให้
เข้าใจภาษาของดนตรี
และสามารถน าดนตรี
สากลไปประยุกต์ใชก้ับ
งานอื่นๆ ได ้

5  

2 การจดัการแสดง ศ 2.1 ม.4-6/5 ม.4-
6/6  

เทคนิค และการถ่ายทอด
อารมณ์เพลง 
ด้วยการรอ้งบรรเลง
เครื่องดนตรีเดี่ยว 
และรวมวง 

15  

คะแนนกลางภาค  10 
คะแนนปลายภาค  20 

รวม  100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศ 31102   วิชาศิลปะ 2 (ดนตรี)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จ านวน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย
ในรูปแบบ ต่างๆ จุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศพัท์ทางทัศนศิลป์ 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก โดยใช้
กระบวนการอภิปรายเพือ่สรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวา่งประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 

วิเคราะห์การเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ ์และเทคนิคของศิลปินไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิด
และวิธีการสรา้งงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ และสามารถระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและ
บรรยายผลตอบรับของสังคม 

มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
สามารถสรา้งสรรค์งานทศันศิลป์ด้วยเทคโนโลยีตา่งๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ สามารถวาดภาพระบาย
สีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการต์ูน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมในปจัจุบัน 
 ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวจิารณ์ศิลปะ และจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ 
เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความกา้วหน้าของตนเอง 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและสามารถสร้างงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วจิารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์อย่างชื่นชม และน ามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/6 
 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/10 ม.4-6/11 
ศ 1.2 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 
 
รวม 12 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 2 (ทัศนศิลป์) รหัสวิชา ศ 31102 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ทัศนธาตุและ 
หลักการออกแบบ 

ศ 1.1       
ม.4-6/1     
ม.4-6/2 

ทัศนธาตุมคีวามส าคัญต่อการ
ออกแบบ ผลงานทัศนศิลป์ 
ผู้ออกแบบจะต้องรู้และเข้าใจ
องค์ประกอบหลักในการ
ออกแบบ และประเภทของ
งานออกแบบ เพื่อให้การ
สร้างสรรค์ผลงานมีความ
สมบูรณ์ 

2 10 
 

2 รูปแบบงานทัศนศิลป์ 
ตะวันออก 

ศ 1.2       
ม.4-6/1 ม.
4-6/3 

งานทัศนศิลป์ตะวันออกล้วน
ได้รับอิทธพิลมาจากรูปแบบ
ทัศนศิลป์อินเดียและจีน ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม   

2 10 

3 การแสดงออกทาง 
ทัศนศิลป์ของศิลปิน 

ศ 1.1         
ม.4-6/3 ม.
4-6/4       
ม.4-6/7 
ม.4-6/10 
ศ 1.2         
ม.4-6/2 

ศิลปินทางทัศนศิลป์สาขา
จิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ที่มีชื่อเสียงนั้น จะมี
ผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับ ซ่ึงเราควรศึกษา
วิธีการใชว้ัสด ุอุปกรณ ์เทคนิค 
และเนื้อหาในการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินเหล่านั้น 
เพื่อน ามาปรับใช้ในการสร้าง
ผลงานทางทัศนศิลป์ของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น    

2 10 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 การสร้างสรรค์งาน 
ทัศนศิลป์ประเภท 
จิตรกรรม 
(การสรา้งสรรค์งาน
ทัศนศิลป์) 

ศ 1.1       
ม.4-6/4 
ม.4-6/6 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภทจิตรกรรม จะต้องมี
ทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ 
อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังต้องมี
ความคดิสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบผลงาน เพื่อให้ได้
ผลงานที่สวยงาม มีคุณคา่ 
เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ 
 

4 10 

5 การสร้างสรรค์งาน 
ทัศนศิลป์ประเภท 
ประติมากรรม 
(การสรา้งสรรค์งาน
ทัศนศิลป์) 

ศ 1.1       
ม.4-6/4 
ม.4-6/6 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภท ประติมากรรม จะต้อง
รู้จักและมีทักษะการใช้วสัดุ 
อุปกรณ์ กระบวนการและเทคนิค
ต่างๆ ในการปั้น อีกทั้งตอ้งมี
ความคดิสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ความสวยงาม มีคุณค่าเหมาะสม
กับโอกาสและสถานที่ 

 

4 10 

6 การสร้างสรรค์งาน 
ทัศนศิลป์ประเภท
การต์ูน 
(การสรา้งสรรค์งาน
ทัศนศิลป์) 

ศ 1.1       
ม.4-6/4 
ม.4-6/6 
ม.4-6/11 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภทการ์ตูน จะต้องรูจ้ักและ
มีทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
กระบวนการและเทคนิคต่างๆใน
การวาด อีกทั้งต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อ
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคม และได้ผลงานที่มคีวาม
สวยงาม มีคณุค่า เหมาะสมกับ
โอกาส และสถานที ่
 

4 10 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

7 ศิลปวิจารณ ์ ศ 1.1       
ม.4-6/8 

การวิจารณ์ศิลปะ มี
ความส าคัญต่อ การประเมิน
คุณค่าผลงานทัศนศิลป์  
ผู้วิจารณ์จะต้องมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะ
ประกอบการวจิารณ์ศิลปะ 
และทฤษฎีการวิจารณ์ศลิปะ 
เพื่อให้สามารถวจิารณ์ศลิปะ
ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล 
น่าเชื่อถือ 

2 10 

คะแนนกลางภาค  10 
คะแนนปลายภาค  20 

รวม  100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ศ31203  ดนตรีไทยปฏิบัติ 1   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียน 1        เวลา  20 ชั่วโมง           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการอ่านโนต้และท านองความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัประวัติดนตรีไทยและความสัมพันธ์ของ
ดนตรีไทยต่อมนุษย์หลักการบรรเลงดนตรีไทยศัพท์สังคีตที่ใชใ้นการบรรเลงดนตรีไทยองค์ประกอบ
และความไพเราะของเพลงการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีและทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
เบ้ืองต้น 

ฝึกปฏิบัติการอ่านโนต้และท านองปฏิบัติเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้นเพลงเถาและเพลง
ประกอบการแสดงโดยใช้ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบ้ืองต้น 

เพื่อให้มีความรู้และความเขา้ใจและมีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้นมีวินัยรักการ
ท างานเห็นคุณค่ารว่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและรว่มจัดการแสดงได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. ศึกษาประวัติและวิวฒันาการของดนตรีไทยในยุคสมัยต่างๆสรุปและอธิบายความสัมพันธ์
ของดนตรีต่อมนุษย์ได ้

2. ปฏิบัติอ่านโนต้และท านองดนตรีไทยและบันทึกโน้ตได้ 
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยโดยใช้ทักษะพื้นฐานอธบิายหลักการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี

ไทยและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
4. จ าแนกองค์ประกอบหลักของเพลงองค์ประกอบที่สร้างความไพเราะในเพลงไทยและการ

สื่อความหมายในบทเพลงได้ 
5. อธิบายศัพท์สังคีตได ้
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ศ31204  ดนตรีไทยปฏิบัติ 2   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียน 1  เวลา  20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรูพ้ืน้ฐานทางดนตรีไทยองคป์ระกอบของดนตรี
เพลงไทยประเภทต่างๆทา่ทางการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยการใช้การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรีหลักและวธิีการบรรเลงเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอย่างการฝึกปฏิบัติการบรรเลง
ทางเดี่ยวและการบรรเลงเป็นกลุ่มเพลงเกร็ดเพลงโหมโรงการพัฒนาคุณภาพการบรรเลงหลักความ
ไพเราะของเสียงหลักการวิจารณด์นตรกีารประเมินคุณภาพการบรรเลงดนตรีของตนเองและผู้อื่นศัพท์
สังคีตคีตกวีวรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. ศึกษาเพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องความรู้พื้นฐานทางดนตรีไทยองค์ประกอบของ
ดนตรีเพลงไทยประเภทต่างๆ 

2. ปฏิบัติท่าทางการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยการใช้การดูแลและการบ ารุงรกัษาเครื่องดนตรี
ได้ 

3. บอกหลักและวิธีการบรรเลงเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอยา่งการฝึกปฏิบัติการ
บรรเลงทางเดี่ยวและการบรรเลงเป็นกลุ่มเพลงเกร็ดเพลงโหมโรงได้ 

4. พัฒนาคุณภาพการบรรเลงหลักความไพเราะของเสียงหลักการวิจารณด์นตรีการประเมิน
คุณภาพการบรรเลงดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้ 

5. สามารถบอกศัพท์สังคตีคีตกวีวรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวข้องและพัฒนาบุคลิกภาพในการ
บรรเลงได้ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ค าอธิบายและโครงสรา้งรายวิชาพื้นฐาน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศ 32101   วิชาศิลปะ 3 (ทัศนศิลป์)    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการและเทคนิคที่สูงขึ้นในการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศลิป์ด้วยหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์จากแนวคิดและวธิีการ
สร้างงานของศิลปินที่ชื่นชอบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก ตะวันตก และจุดมุ่งหมายการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
 อภิปราย และเปรียบเทียบอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีต่อผลงานทัศนศิลป์ใน
สังคม เห็นคุณค่าและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวันดว้ยความชื่นชม 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการ
พิจารณาคุณค่า เพือ่ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้
อย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5  ม.4-6/6 
 ม.4-6/7 ม.4-6/9 ม.4-6/10  
ศ 1.2 ม.4-6/1 ม.4-6/3 
 
รวม 10 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 3 (ทัศนศิลป์) รหัสวิชา ศ 32101 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การ
บรรยาย
เกี่ยวกับ
ผลงานทาง
ทัศนศิลป์  

ศ 1.1  
ม.4-6/2 
  

การบรรยายเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์เป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ค าศพัท์ทางทัศนศิลป์ และปฏิบัติ
ตามหลักการบรรยาย เพือ่ให้สามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง ชดัเจน และเห็นถึงจุดประสงค์และ
เนื้อหาของผลงาน  

1 5 

2 รูปแบบ
งาน
ทัศนศิลป์ 
ตะวันตก 

ศ 1.2  
ม.4-6/1    
ม.4-6/3 

รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันตกในแต่ละยุคสมัย
มีลักษณะเด่นแตกต่างกนั  ซึ่งล้วนมีอิทธพิลต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในชาติอื่นๆ  

2 5 

3 การ
แสดงออก
ทาง 
ทัศนศิลป์
ของศิลปิน 

ศ 1.1 ม.4-6/3
ม.4-6/4       
ม.4-6/7 
ม.4-6/10 
 

การศกึษาประวตัิของศิลปินทางทัศนศิลป์สาขา
จิตรกรรม  สถาปัตยกรรม และสื่อผสมที่มี
ชื่อเสียง นอกจากจะได้รูจ้ักประวัต ิและผลงาน
ของท่านแล้ว ยังท าใหรู้้จกัวิธีการใช้             
วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์
ผลงาน น ามาปรับใชใ้นการสรา้งผลงาน ทาง
ทัศนศิลป์ ของตนเองให้ดียิ่งข้ึนด้วย    
 

2 5 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 การสร้างสรรค์
ผลงาน ทัศนศิลป์ 

ศ 1.1 ม.4-6/4 
  

การสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ทุกประเภท เราควร
รู้จักลักษณะเฉพาะของงาน
ประเภทนั้นๆ รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิค และ
กระบวนการที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  
 

12 30 

5 การออกแบบงาน
ทัศนศิลป ์

ศ 1.1 ม.4-6/5 
ม.4-6/6 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ด้วยเทคโนโลยีตา่งๆ พึงใช้
หลักการออกแบบและการจดั
องค์ประกอบศิลป์  
อีกทั้งยังต้องออกแบบให้ผล
งานมีความน่าสนใจ มี
ความคดิสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับโอกาสและ
สถานที่ รวมทั้งตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไวด้้วย จึงจะ
ท าให้ผลงานมีความสมบูรณ ์

2 15 

6 แฟ้มสะสมผลงาน
ทัศนศิลป ์

ศ 1.1       ม.
4-6/9 
  

การจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน
ทัศนศิลป์อย่างเป็นระบบ 
ย่อมท าให้ได้ข้อมูลส าคัญที่
สะท้อนความรูค้วามสามารถ
ของเจ้าของแฟ้ม 

1 10 

คะแนนกลางภาค  10 
คะแนนปลายภาค  20 

รวม  100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศ 32102   วิชาศิลปะ 4 (ดนตรี-นาฏศิลป์)   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   เวลา  20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................... 
 

ศึกษา เครื่องหมายและสญัลักษณ์ทางดนตรี บันไดเสียงโน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ชั้น และ 
3 ชั้น เกณฑ์การประเมินผลงานดนตร ีบทบาทดนตรีในการสะท้อนคา่นิยมและความเชื่อในสังคม 
แนวทางการส่งเสริมอนุรกัษ์ดนตรีหลักการสร้างสรรค์และการวจิารณ์นาฏศิลป์และการละคร 
หลักการชมนาฏศิลป์และละคร ประวตัิบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทย 

ฝึกปฏิบัติ อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล วิเคราะห์ วพิากษ์ วจิารณ์   ประเมินคุณค่า 
แสดงความคดิเห็น การแสดงนาฏศิลป์และละคร ตามหลักเกณฑ์  สรา้งสรรค์การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่
และหมู่ การฟ้อนร าแบบมาตรฐาน ร าพื้นเมือง การแสดงที่เป็นศิลปะท้องถิ่น น าเสนอการอนุรักษ์
นาฏศิลป์และการแสดงทีเ่ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะมรดกของชาติ 
 โดยใช้ กระบวนการสืบคน้ข้อมูล กระบวนการคดิ  กระบวนการพิจารณาคุณค่ากระบวนการ
ปฏิบัติ เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจ เห็นคุณค่าของงานดนตรทีี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น     ภูมิปัญญาไทยและสากล  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักความเป็นไทย มุ่งมั่นใน
การท างาน  มิวินัย    ใฝเ่รียนรู้ 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ 2.1 ม.5/1-ม.5/5 ศ 2.1 ม.5/1-ม.5/5 ศ 2.1 ม.5/1-ม.5/5   
ศ 2.2 ม.5/1-ม.5/5 ศ 2.2 ม.5/1-ม.5/5 
ศ 3.1 ม.5/1-ม.5/5 ศ 3.2 ม.5/1-ม.5/5  
 
รวมทั้งหมด   7   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 4 (ดนตรี -นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ 32102 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน 1 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับ
ดนตรีไทย 

ศ 2.1 ม.4-6/8 
ศ 2.2 ม.4-6/2 

ดนตรีไทยเป็นศาสตร์ทาง
ศิลปะที่มีคุณค่าต่อคนใน
สังคมไทยซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์เพื่อน าไปใช้กับงาน
อื่นๆ และยังแสดงถึงสถานะ
ทางสังคมของนักดนตรใีน
วัฒนธรรมต่างๆ 

6 20 
 

2 ดนตรพีื้นบ้านของ
ไทย 

ศ 2.1 ม.4-6/3 
ศ 2.2 ม.4-6/2 
          ม.4-
6/3 

ดนตรพีื้นบ้านของไทยเป็นการ
สร้างสรรค์งานดนตรีของคน
ในแต่ละวัฒนธรรมซึ่งต้อง
อาศัยการวิเคราะห์สถานะทาง
สังคมของนักดนตรีและการ
เปรียบเทียบของลักษณะเด่น
ของดนตรีพื้นบ้านในแตล่ะ
วัฒนธรรมที่ตา่งกัน 

6 20 

3 การปฏิบัติดนตรีไทย 
 
 
 
 
 
 

ศ 2.1ม.4-6/5 
ศ 2.2 ม.4-6/6 
 

ดนตรีไทยเป็นศาสตร์ทาง
ศิลปะที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่
ขนบธรรมเนียมร้องและ
บรรเลงดนตรีไทยและยังน ามา
เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการ
ประเมินคุณภาพทางดนตรี
ไทย 

8 30 

คะแนนระหว่างภาค  10 
คะแนนปลายภาค  20 

รวม  100 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชา ศ32203  การขับร้องเพลงไทย – สากล 1  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียน 1 เวลา  20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรีผา่นกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล 
ในอัตราจังหวะตา่งๆ ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออก
และคุณภาพของการแสดง เปรียบเทียบรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตล่ะประเภท จ าแนกประเภท
และรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล โดยใชท้ักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทาง
ดนตรีอยา่งสรา้งสรรค์ การวิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์คุณค่างานดนตรี 
เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประวตัศิาสตร์และวัฒนธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ศึกษาและฝึกทกัษะทางดนตรีผ่านกระบวนการอธิบาย อา่น เขียน โน้ตดนตรีไทยและ
สากล ในอตัราจังหวะตา่งๆ  
 2. ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพ
ของการแสดงได ้
 3. เปรียบเทียบรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกประเภทและรูปแบบของ
วงดนตรีทั้งไทยและสากลได้ 
 4. ใช้ทกัษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีอยา่งสรา้งสรรค ์การวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ศ32204  การขับร้องเพลงไทย – สากล 2  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียน 1 เวลา   20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

อธิบายเหตุผลที่คนต่างวฒันธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน วิเคราะห์รูปแบบของ
ดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตา่งๆ 
เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมตา่งๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อน
แนวความคิดและคา่นิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์
ดนตรีในฐานะมรดกของชาติโดยใช้ทกัษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีและ
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วพิากษว์ิจารณ์คุณคา่งานดนตรี 

เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหวา่งดนตรีกับประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม และการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกันได้ 
 2.วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ 

3.เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการ
สะท้อนแนวความคิดได้ 

4.ใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคา่งานดนตรีได้ 

5.เห็นคุณค่างานดนตรทีีเ่ป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับประวตัศิาสตร์ 

6.สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศ 33101   วิชาศิลปะ 5 (ดนตรี - นาฎศิลป์)   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เวลา   20 ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 
 
ดนตรี  
 เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกประเภทและรูปแบบของ
วงดนตรีทั้งไทยและสากล วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ และ
วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ  
 ศึกษาการอ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ ขับร้องเพลง หรือเล่น
ดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง อธิบายเหตุผลที่คน
ต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน และเปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรม
ต่าง ๆ 
ศึกษาและสร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์ และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยม
ที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและการอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดก
ของชาติ 
 เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกด้วยเหตุผลและความ
ถูกต้อง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ทักษะอย่างมีกระบวนการในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม 
และมีคุณธรรม สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะที่เหมาะสม 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของงานนาฎศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ 2.1  ม.4–6/1 ม.4–6/2 ม.4–6/3 ม.4–6/4 ม.4–6/5 ม.4–6/6 ม.4–6/7 ม.4–6/8 
 ศ 2.2  ม.4–6/1 ม.4–6/2 ม.4–6/3 ม. 4–6/4 ม.4–6/5 
  รวม  13  ตัวชี้วัด  

 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างรายวิชา 

ศิลปะ 5 (ดนตรี) รหัสวชิา ศ 33101 ภาคเรียนที่ 1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 วงดนตร ี ศ 2.1        
ม.4-6/1 
ม.4-6/2  
 

ปฐมนิเทศและข้อตกลงในการเรียน วง
ดนตรีไทย วงดนตรีสากล เครื่องดนตรี
และบทเพลงที่ใช้ในวงดนตรีไทย เครือ่ง
ดนตรีและบทเพลงที่ใช้ในวงดนตรีสากล 

5 20 

2 ยุคสมัยดนตร ี ศ 2.2  
ม.4–6/1 
ม.4–6/2  

รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทยในแต่
ละยุคสมัย รูปแบบบทเพลงและวง
ดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย คีตกวีของ
ไทย คีตกวีของโลก 

5 20 

3 ทักษะดนตร ี ศ 2.1  
ม.4–6/4 
ม.4–6/5 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
ไทย เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
สากล เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์
เพลงด้วยการขับร้องเดี่ยว เทคนิคและ
การถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการ
บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว เทคนิคและ
การถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการขับ
ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีรวมวง 
(ดนตรีไทย) เทคนิคและการถ่ายทอด
อารมณ์เพลงด้วยการขับรอ้งและบรรเลง
เครื่องดนตรรีวมวง (ดนตรีสากล) 

5 20 

4 อนุรักษ์นาฎศิลป ์ ศ 3.2 บรรยายววิัฒนาการของนาฎศิลป์และ
การละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
น าเสนอแนวคิดในการอนรุักษ์นาฎศิลป์
ไทย 

5 20 

คะแนนกลางภาค  10 
คะแนนปลายภาค  10 

รวม  100 
 



 
 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ศ 33102   วิชาศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์)    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลา  20  ชั่วโมง                   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................ 
 
ทัศนศิลป์  
 ศึกษา วิเคราะห์ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์มีทักษะและเทคนิคในการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก และอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางทัศนศิลป์ในการสร้างและน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ การเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ศ 1.1   ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/7   
 ศ 1.2   ม.4-6/1 ม.4-6/3 
 
รวม  6  ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างรายวิชา 
ศิลปะ 6 (ทัศนศิลป์) รหัสวิชา ศ 33102 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา  20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มฐ/ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การบรรยายผลงาน
ทัศนศิลป ์

ศ 1.1         
ม.4-6/2 
  
 

การบรรยายผลงานทัศนศิลป์เป็น
การ อธิบายให้ผู้ชมเข้าใจ
จุดประสงค์และเนื้อหาของงาน
ทัศนศิลป์ ซึ่งผู้บรรยาย ต้องใช้
ศัพท์ทางทัศนศิลป์ในการ
บรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
ที่ตรงกัน 

4 10 

2 งานทัศนศิลป์และ
อิทธิพลจาก
วัฒนธรรม 

ศ 1.2       
ม.4-6/1 
ม.4-6/3 
  

ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
จะมีลักษณะที่แตกตา่งกนัออกไป
นั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผล
ต่อการสรา้งงานทัศนศิลป์ 

5 20 

3 การแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์ของศิลปิน 

ศ 1.1       
ม.4-6/3 
ม.4-6/7 
 

ผลงานการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละท่านจะ
มีเอกลักษณ์ที่   แตกตา่งกัน 
ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสด ุ
อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหา เพื่อ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป ์

5 20 

4 การสร้างสรรค ์
ผลงานทัศนศิลป ์

ศ 1.1       
ม.4-6/4 
 

การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการ
ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และ
กระบวนการที่สูงขึ้นจะท าให้ มี
ทักษะในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ทัศนศิลป ์

6 20 

คะแนนกลางภาค  10 
คะแนนปลายภาค  20 

รวม  100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ค าอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ศ33203  สังคีตนิยม    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6      เวลา  20 ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 
                 ศึกษาหลกัการพื้นฐานดนตรีไทยและดนตรตีะวันตก ประวตัิศาสตร์ดนตรีไทยก่อนสมัย
กรุงรตันโกสินทร ์สมัยกรงุรัตนโกสินทร์ ดนตรพีื้นบ้านไทย ประวัตดินตรตีะวันตก ตั้งแต่ยุคกลางจนถึง
ปัจจุบัน ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรตีะวันตก ประเภทของการประสมวงดนตรีไทยและวง
ดนตรตีะวันตก รูปแบบองค์ประกอบและสุนทรียะของเพลงโดยเน้นที่การฟงั 
วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลงในวงดนตรีแต่ละประเภทและสร้างสรรค์งานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกัน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ดนตรี เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีใน
วัฒนธรรมต่างๆ และสามารถน าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายถึงวิวัฒนาการและยุคสมัยของดนตรีไทยและดนตรีสากล 
2. อธิบายถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลได ้
3. อธิบายถึงรูปแบบการผสมของวงดนตรีไทยและดนตรีสากลได้ 
4. แสดงออกถึงความรู้สกึในการรับรู้ความไพเราะของดนตรีไทยและดนตรีสากล 
5. อธิบายถึงรูปแบบบทเพลงของวงดนตรีแต่ละประเภททั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลได้ 
6. สามารถบอกเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกตา่งกนัได้ 
     7. น าความรู้และหลักทางดนตรีมาประยกุต์ใช้กับวิชาอื่นๆและชีวติประจ าวัน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ศ33204  พื้นฐานดนตรี     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  20 ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง รูปแบบการผสมวงดนตรใีนปัจจุบัน ได้แก่ วงวง
ดนตรพีื้นเมือง วงดนตรีไทย และวงดนตรีสากล อัตราจังหวะและเครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ 
ของบทเพลง 2/4 3/4 4/4 และ 6/8 บรรทัด 5 เส้น และกุญแจประจาหลัก (กุญแจซอล กุญแจฟา 
และกุญแจโด) เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในบทเพลง ศัพท์สังคีต บันไดเสียงชนิดเมเจอร์ และ
ชนิดไมเนอร์ เครื่องหมายก าหนดกุญแจเสียง (Key Signature) การอ่านและเขียนโน้ตเพลงในบันได
เสียง C เมเจอร์ F เมเจอร์ Bb เมเจอร์ Eb เมเจอร์ G เมเจอร์ D เมเจอร์ A ไมเนอร์ D ไมเนอร์ G ไม
เนอร์ C ไมเนอร์ E ไมเนอร์ B ไมเนอร์ และ F# ไมเนอร์ การฝึกปฏิบัติการอา่นโน้ตเมื่อแรกเห็น 
(Sight Reading) โครงสร้างโน้ตเพลงไทย เกี่ยวกับ บรรทัดดนตรีไทย อัตราจังหวะดนตรีไทย การ
บันทึกและอ่านโน้ตดนตรีไทย ร้องเพลงและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีบทเพลงในบันไดเสียง C เมเจอร์ F 
เมเจอร์ Bb เมเจอร์ Eb เมเจอร์ G เมเจอร์ D เมเจอร์ A ไมเนอร์ D ไมเนอร์ G ไมเนอร์ C ไมเนอร์ E 
ไมเนอร์ B ไมเนอร์ และ F# ไมเนอร์ ร้องเพลงและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรไีทยบทเพลงในอัตราจังหวะ
สองชั้น เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง ฝึกปฏิบัติการขับ
ร้องและบรรเลงเดี่ยวและบรรเลงเป็นวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง การใช้
และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีของตนอย่างระมดัระวังและรับผิดชอบ หลักการฟังเพลงไทยและเพลงสากล ฝึก
ปฏิบัติการฟังเพลงไทยและเพลงสากล การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ดนตร ีเกี่ยวกับ จังหวะ ทานอง เสียงประสาน สีสันของเสียง และเนื้อดนตรี การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงาน
ศิลปะ การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง การฝึกปฏิบัติการประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 2/4 และ 4/4 
การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสรา้งสรรค์บทเพลง อิทธพิลของดนตรีต่อบคุคลและสังคม การเลือกรบัสื่อ
ดนตรีอยา่งเข้าใจและรู้เท่าทัน การจัดการแสดงดนตรใีนวาระตา่ง  ๆประวตัิดนตรไีทยและดนตรีตะวันตกยุคสมัย
ต่าง ๆ  ปัจจัย ที่ทาให้งานดนตรีไดร้ับการยอมรับ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.ศึกษาเพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง รูปแบบการผสมวงดนตรีในปัจจุบัน ได้แก่ วงวงดนตรี
พื้นเมือง วงดนตรีไทย และวงดนตรีสากลได้ 
2.ศึกษาอัตราจังหวะและเครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในบทเพลง 
ศัพท์สังคีตได ้
3.ใช้เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง ฝึกปฏิบัติการขับร้อง
และบรรเลงเดี่ยวและบรรเลงเป็นวงได้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ศ33205ดนตรีไทยร่วมสมยั (THAI CONTEMPOTARY MUSIC) 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
 ภาคเรียน 2     เวลา  20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ววิัฒนาการของการน าท านองเพลงพื้นบ้าน เพลง
พื้นเมือง เพลงไทย ไปประยุกต์ใช้ในเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล การน าเสนอเพลงไทยในรูปแบบวง 
ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เพลงประกอบละครปลุกใจรกัชาติ การเรียบเรยีงเพลงไทยตามแนวทาง
เพลงแจ๊สมาตรฐานและแจ๊สสมัยใหม่ บทเพลงไทยที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ในวาระโอกาสที่ส าคัญของชาต ิ

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ศึกษาวิวัฒนาการของการน าท านองเพลงพื้นบา้น เพลงพื้นเมือง เพลงไทย ไปประยุกต์ใช้ในเพลง
ลูกทุ่งและเพลงไทยสากล 
2. อธิบายถึงรูปแบบวง ดนตรีสากลประเภทต่าง ที่น าเพลงไทยไปประยุกต์ใช ้
3. อธิบายถึงรูปแบบบทเพลงไทยที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ในวาระโอกาสที่ส าคัญของชาต ิ
4. แสดงออกถึงความรู้สกึในการรับรู้ความไพเราะของดนตรีไทยที่น าไปประยุกต์ใช ้
7. น าความรู้และหลักทางดนตรีมาประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆและชีวติประจ าวัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


