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โครงสร้างหลักสูตร    กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชา  

 
ประเภทวิชา  

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)  

 
จ านวน  
หน่วยกิต  

 
ระดับชั้น-ภาค
เรียน  

ศ21101 ศิลปะ  ดนตรี 2  1.0  1-1  
ศ21102 ศิลปะ  ดนตรี 2  1.0  1-2  
ศ22101 ศิลปะ  ทัศนศิลป์ 2  1.0  2-1  
ศ22102 ศิลปะ  ทัศนศิลป์  2  1.0  2-2  
ศ23101 ศิลปะ  นาฏศิลป์ 2  1.0  3-1  
ศ23102 ศิลปะ  นาฏศิลป์ 2  1.0  3-2 

  
 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
ศ31101 ศิลปะ  นาฏศิลป์ 1  0.5  4-1  
ศ31102 ศิลปะ  ดนตรี 1  0.5  4-2  
ศ32101 ศิลปะ  ดนตรี 1  0.5  5-1  
ศ32102 ศิลปะ  ทัศนศิลป์ 1  0.5  5-2  
ศ33101 ศิลปะ  ทัศน์ศิลป์ 1  0.5  6-1  
ศ33102 ศิลปะ  นาฏศิลป์ 1  0.5  6-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     



 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

วิชา ศ21101                                        ดนตรี                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              ภาคเรียนที่ 1                                จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
          ดนตร ีศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีในเรื่อง ความหมาย ที่มา ธรรมชาติ องค์ประกอบ วิวัฒนาการ ทฤษฎี
ทางดนตรี ประเภทลักษณะของวงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล หลักการ มารยาทในการฟังและขับร้องเพลง
ไทย เพลงสากล เพลงพ้ืนบ้าน ฝึกการฟัง ปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย เพลงพ้ืนบ้าน และเพลงสากล  
         กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ 
ความรู้สึก ของบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง  การสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย  อ่านเขียนโน้ต      
ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องต้นได้ แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง 
สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรี และการแสดงดนตรี 
เข้าใจถึงอิทธิพลและบทบาทของดนตรีที่มีต่อบุคคล และ สังคม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเหมาะสมชื่นชมและเห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และสากล     สามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
         เห็นความส าคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออกมีความรับผิดชอบ 
มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและร่วมกับผู้อ่ืน ประเมินผล โดยการตรวจผลงาน ใช้วิธีการที่หลากหลายตาม 
สภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
เขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัดซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีซึ่งเป็น 
มรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 
  
รหัสตัวช้ีวัด  
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.1/8, ม.1/9,  
ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2  
รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
วิชา ศ21101                             ดนตรี                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                      ภาคเรียนที่  1                    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ2.1 ม.1/1  :  อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล  
ศ2.1 ม.1/2  :  เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  
ศ2.1 ม.1/3  :  ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลาย

รูปแบบ  
ศ2.1 ม.1/4  :  จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ศ2.1 ม.1/5  :  แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง -เบา

แตกต่างกัน  
ศ2.1 ม.1/6  :  เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่ละประเภท  
ศ2.1 ม.1/7  :  น าเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานนั้นน่าชื่นชม  
ศ2.1 ม.1/8  :  ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง  
ศ2.1 ม.1/9  :  ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ  
ศ2.2 ม.1/1  :  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  
ศ2.2 ม.1/2  :  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน  
   
รวมทั้งหมด  18 
ตัวชี้วัด 

  

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

วิชา ศ21102                                             ดนตรี                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                       ภาคเรียนที่ 2                       จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
         ศึกษาและปฏิบัติดนตรี เกี่ยวกับองค์ประกอบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี เทคนิคการการขับร้อง
เพลงบรรเลงเดี่ยวและรวมวงฝึกทักษะการร้องเพลง ประเมินความสามารถในการร้องเพลง ความสามารถในการอ่าน
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การถ่ายทอดความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงที่ฟังบทบาทและอิทธิพลของดนตรีจาก
แหล่งวัฒนธรรมต่างๆปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีบทบาทของดนตรีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและธุรกิจ
บันเทิง  
            เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบ อารมณ ์ความรู้สึกของบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะใน
การร้อง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเดี่ยวและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้องบรรเลงอย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการ
สร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ต ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่
มีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงได้อย่างมีเหตุผล 
มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาท
ของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ  

การวัดผลและประเมินผล โดยการตรวจผลงาน กระบวนการทางานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
  
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,ม.14,ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7  
ศ 2.2 ม.1/1, ม.2/2,  
รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
วิชา ศ21102                                                ดนตรี                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     ภาคเรียนที่ 2                    จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
ศ2.1 ม.1/1  :  เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน  
ศ2.1 ม.1/3  :  อ่านเขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง  
ศ2.1 ม.1/3  :  ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี  
ศ2.1 ม.1/4  :  ร้องเพลงและเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง มีทักษะในการบรรเลง 

อย่างน้อย  2 เพลง   
ศ2.1 ม.1/5  :  บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงที่ฟัง  
ศ2.1 ม.1/6  :  ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ  
ศ2.1 ม.1/7  :  ระบุงานอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจ 

บันเทิง  
ศ2.2 ม.1/1  :  บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ  
ศ2.2 ม.1/2  :  บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อ 

รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย  
 
รวมทั้งหมด  9 ตัวชี้วัด  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

วิชา ศ22101                                   ทัศนศิลป์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2             ภาคเรียนที่ 1                          จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
           ศึกษารูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะ
พ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง  รูปทรง  สี  และพ้ืนผิว ภาพปะติด
และงานปั้น  งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง 
 สร้างงานทัศนศิลป์ตามท่ีตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จาก
จินตนาการ 
 โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
ชื่นชม สามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
           การวัดผลและประเมินผล โดยการตรวจผลงาน กระบวนการทางานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง  สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 1.1 ม.2/1, ม.2/2,ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6  
ศ 1.2 ม.2/1,ม.22, ม.2/3  
 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

วิชา ศ22101                                  ทัศนศิลป์                              ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           ภาคเรียนที่ 1                           จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
        รหัสตัวช้ีวัด  
ศ1.1 ม.2/1   :  บรรยายความแตกต่างและควา บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ 

และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ  
ศ1.1 ม.2/2  :  ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและ 

ความสมดุล  
ศ1.1 ม.2/3  :  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ  
ศ1.1 ม.2/4  :  รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน  

และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน  
ศ1.1 ม.2/5  :  ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอ่ืน ๆ ในการน าเสนอความคิดและข้อมูล  
ศ1.1 ม.2/6  :  ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ 

ที่ก าหนดให้  
ศ1.2 ม.21  :  ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจาก 

อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ศ1.2 ม.22  :  ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  
ศ1.2 ม.2/3  :  เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย 

และสากล  
 
               รวมทั้งหมด 9  ตัวช้ีวัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                                             
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

วิชา ศ22102                              ทัศนศิลป์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่ 2                              จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
            ศึกษาทัศนธาตุ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์เกณฑ์ในการประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์และพัฒนางาน วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครและใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาได้
การเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยและศึกษาแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล  
             เพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
ที่มาของงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่นจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะ
พ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และ
งานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง และวิธีการ
สร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เน้นหลักการออกแบบ เทคนิคด้วยวัสดุต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติเพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการเป็นเรื่องราว  วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมในแต่ละยุค
สมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล   ศึกษาทักษะทางศิลปะที่จะเป็นในการประกอบอาชีพ  สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่
ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อ่ืน   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทย และ สากลชื่นชม  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้ 
            การวัดผลและประเมินผล โดยการตรวจผลงาน กระบวนการทางานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
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  
 
รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

วิชา ศ22102                               ทัศนศิลป์                                 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ภาคเรียนที่ 2                               จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ1.1 ม.2/1  :  อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา  
ศ1.1 ม.2/2  :  บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ 

ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  
ศ1.1 ม.2/3  :  วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ  
ศ1.1 ม.2/4  :  สร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง2มิติและ3 มิติเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ  

และ มีทักษะในการสร้างงานอย่างน้อย 2ประเภท  สร้างเกณฑ์ในการประเมิน 
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์  

ศ1.1 ม.2/5  :  น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน  
ศ1.1 ม.2/6  :  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร  
ศ1.1 ม.2/7  :  บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจและน าเสนอ 

ตัวอย่างประกอบ  
ศ1.2 ม.2/1  :  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน  
ศ1.2 ม.2/2  :  บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดย 

เน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน  
ศ1.2 ม.2/3  :  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทย 

และสากล  
 
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                       



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

วิชา ศ23101                                 นาฏศิลป์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนที ่1                               จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
         ศึกษาและปฏิบัตินาฏศิลป์ เกี่ยวกับนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร ภาษาท่า การตีบท รูปแบบของ
นาฏศิลป์ การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง และการศึกษาค้นคว้าละครไทยยุคสมัยต่าง ๆและปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์นานาชาติ ละครไทย และละครพ้ืนบ้าน มีทักษะพ้ืนฐาน 
ในการแสดงออกทางนาฏศิลป์และละคร ราวงมาตรฐาน รู้หลักในการชมการแสดง บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดการแสดง อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม  
        กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในนาฏศิลป์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การแสดง การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อ่ืนๆ ได้ เห็นความส าคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรีและนาฏศิลป์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก 
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ประเมินผลโดยการตรวจผลงาน กระบวนการทางานทั้งกลุ่มและรายบุคคล 
ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4,ม.3/5    ศ 3.2   ม.31, ม.3/2  
 
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
วิชา ศ23101                                  นาฏศิลป์                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         ภาคเรียนที่ 1                              จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
ศ3.1 ม.3/1  :  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิด 

ของผู้ชม  
ศ3.1 ม.3/2  :  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง  
ศ3.1 ม.3/3  :  แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ  
ศ3.1 ม.3/4  :  ใช้ทักษะการทางานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  
ศ3.1 ม.3/5  :  ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่ก าหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้น 

เรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว  
ศ3.2 ม.3/1  :  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย  

และละครพ้ืนบ้าน  
ศ3.2 ม.3/2  :  บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย  
 
รวมทั้งหมด 7  ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

วิชา ศ23102                                  นาฏศิลป์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนที่ 2                            จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 

        ศึกษาและปฏิบัตินาฏศิลป์ เกี่ยวกับองค์ประกอบภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์รูปแบบการแสดงเป็นหมู่ การ
แสดงเดี่ยว การแสดงเป็นชุดเป็นตอนการแสดงละคร ราวงมาตรฐานการประดิษฐ์ท่าร าและท่าทางประกอบการแสดง
วิธีการเลือกการแสดงประโยชน์และคุณค่าของการแสดงการออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องแต่งกายในการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเข้าใจความสัมพันธ์ ความส าคัญ บทบาท การอนุรักษ์นาฏศิลป์และละครใน
ชีวิตประจ าวัน  
        เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ รูปแบบการแสดง ออกแบบสร้างสรรค์ท่าร า อุปกรณ์ เครื่อง
แต่งกาย ความส าคัญ บทบาทของนาฏศิลป์และละคร สามารถวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้ทาง
นาฏศิลป์ร่วมจัดการแสดง น าแนวคิดของการแสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าอนุรักษ์และร่วมสืบสาน
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจาวันได้  
          การวัดผลและประเมินผล โดยการตรวจผลงาน กระบวนการทางานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
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 10 ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

วิชา ศ23102                                       นาฏศิลป์                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 

รหัสตัวช้ีวัด  
ศ3.1 ม.3/1  :  ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร  
ศ3.1 ม.3/2  :  ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดง

อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจาวันและในการแสดง  
ศ3.1 ม.3/3  :  มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง  
ศ3.1 ม.3/4  :  มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง  
ศ3.1 ม.3/5  :  วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ 

ประกอบนาฏศิลป์  
ศ3.1 ม.3/6  :  ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ  
ศ3.1 ม.3/7  :  น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิต 

ประจ าวัน  
ศ3.2 ม.3/1  :  ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพ่ือแสดงนาฏศิลป์และ 

ละครที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ  
ศ3.2 ม.3/2  :  อธิบายความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจาวัน  
ศ3.2 ม.3/3  :  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  
 
 
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ31101                        ดนตรี                                             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           ภาคเรียนที่ 1                            จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
         ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรีผ่านกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะ
ต่างๆ รอ้งเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
เปรียบเทียบรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล 
อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลใน
ยุคสมัยต่างๆ วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีใน
วัฒนธรรมต่างๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม น าเสนอ
แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ  
           โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่
ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรี อย่างสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  เพ่ือให้เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อดนตรี สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
           การวัดผลและประเมินผล โดยการตรวจผลงาน กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ2.1 ม.4-6/1 ศ2.1 ม.4-6/2 ศ2.1 ม.4-6/3 ศ2.1 ม.4-6/4 ศ2.1 ม.4-6/5  
ศ2.2 ม.4-6/1 ศ2.2 ม.4-6/2 ศ2.2 ม.4-6/3 ศ2.2 ม.4-6/4 ศ2.2 ม.4-6/5  
 
รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                    มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
วิชา ศ31101                                        ดนตรี                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ภาคเรียนที่ 1                         จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต  
 
ศ2.1 ม.4-6/1  :  ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรีผ่านกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน  

โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่างๆ  
ศ2.1 ม.4-6/2  :  ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออก 

และคุณภาพของการแสดง  
ศ2.1 ม.4-6/3  :  เปรียบเทียบรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท  
ศ2.1 ม.4-6/4 
ศ2.1 ม.4-6/5  

:  
:  

จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล  
อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน  

ศ2.2 ม.4-6/1  :  วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ  
ศ2.2 ม.4-6/2  :  วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ เปรียบเทียบ 

ลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ  
ศ2.2 ม.4-6/3  :  อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไป 

ของคนในสังคม  
ศ2.2 ม.4-6/4  
ศ2.2 ม.4-6/5  

:  
:  

น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ31102                                นาฏศิลป์                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                           ภาคเรียนที่ 2               จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
            มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบสร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบใช้ความคิดริเริ่มในการแสดง
นาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละครวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และ
การละครที่ต้องการสื่อความหมาย ในการแสดงบรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก
อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง  
              โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สาธิต สรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิด
การแก้ปัญหาการให้เหตุผลการจัดการแสดงและน าประสบการณ์ด้านความ รู้ความคิดทักษะกระบวนการ ที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อนาฏศิลป์สามารถ
ท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
              การวัดผลและประเมินผล โดยการสังเกต กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล  ใช้วิธีการทดสอบ
อย่างหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  ทักษะ/กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ3.1 ม.4/1 ศ3.1 ม.4/2 ศ3.1 ม.4/3 ศ3.1 ม.4/4 ศ3.1 ม.4/5 ศ3.1 ม.4/6 ศ3.1 ม.4/7  
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

วิชา ศ31102                                   นาฏศิลป์                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        ภาคเรียนที่ 2                จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ3.1 ม.4-6/1  :  มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ  
ศ3.1 ม.4-6/2  :  สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ  
ศ3.1 ม.4-6/3  :  ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่  
ศ3.1 ม.4-6/4  :  วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร  
ศ3.1 ม.4-6/5  :  วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมาย  

ในการแสดง  
ศ3.1 ม.4-6/6  :  บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และ  

สถานที่ที่มีผลต่อการแสดง  
ศ3.1 ม.4-6/7  :  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง  
 
รวมทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด  

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ32102                                         ทัศนศิลป์                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                           ภาคเรียนที่ 2             จ านวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
        สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์การใช้ทัศน
ธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์
โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ มี
ทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับ
โอกาสและสถานที่ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก  
            โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่
ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่า และ มีเจตคติท่ีดีต่องานด้านศิลปะ     สามารถ
ท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบครอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
             การวัดผลและประเมินผล โดยการตรวจผลงาน กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ1.1 ม.4-6/1 ศ1.1 ม.4-6/2 ศ1.1 ม.4-6/3 ศ1.1 ม.4-6/4 ศ1.1 ม.4-6/5 ศ1.1 ม.4-6/6 ศ1.1 ม.4-6/11 
ศ1.2 ม.6/1  
จ านวนทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

วิชา ศ32102                                    ทัศนศิลป์                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     ภาคเรียนที่ 2                 จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ1.1 ม.4-6/1  :  วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบ 

ต่าง ๆ  
ศ1.1 ม.4-6/2  :  บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์  
ศ1.1 ม.4-6/3  :  วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทาง

ทัศนศิลป์  
ศ1.1 ม.4-6/4  :  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้าง 

งานทัศนศิลป์  
ศ1.1 ม.4-6/5  
 
ศ1.1 ม.4-6/6           :                         

:  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและ 
การจัดองค์ประกอบศิลป์  
ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาศและสถานที่ 

ศ1.1 ม.4-6/11  :  วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า(ผ้าพระบฎ)  
หรือภาพการ์ตูน ลงบนแผ่นกระดาษ เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม 
ในปัจจุบัน  

ศ1.2 ม.4-6/1  :  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบ 
ตะวันตก  
 

รวมทั้งหมด 8  ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
วิชา ศ32101                                 ดนตรี                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                  ภาคเรียนที ่1                      จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
                  ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรีผ่านกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตรา
จังหวะต่างๆ ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
แตกต่างกัน สร้างเกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ เปรียบเทียบลักษณะ
เด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคน
ในสังคม  
                 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรี ในการแสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้างสรรค์    การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรี เพ่ือให้เห็นคุณค่างานดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานดนตรี สามารถท างาน
อย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบครอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
                  การวัดผลและประเมินผล โดยการตรวจผลงาน กระบวนการทางานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการ
ที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ 2.1 ม.4-6/2 ศ 2.1 ม.4-6/3 ศ 2.1 ม.4-6/4 ศ 2.1 ม.4-6/5 ศ 2.1 ม.4-6/6 ศ 2.1 ม.4-6/8  
ศ 2.2 ม.4-6/2 ศ 2.2 ม.4-6/3 bศ 2.2 ม.4-6/4  
จ านวนทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
วิชา ศ32101                                ดนตรี                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ภาคเรียนที่ 1               จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ศ2.1 ม.4-6/2  :  ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรีผ่านกระบวนการอธิบาย อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทย 

และสากล ในอัตราจังหวะต่างๆ  
ศ2.1 ม.4-6/3  :  ร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและ

คุณภาพของการแสดง  
ศ2.1 ม.4-6/4  :  จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล  
ศ2.1 ม.4-6/5  :  อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน  
ศ2.1 ม.4-6/6  :  สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์เพลง  
ศ2.1 ม.4-6/8  :  สร้างเกณฑ์ส าหรับการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
ศ2.2 ม.4-6/2  :  วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ  
ศ2.2 ม.4-6/3  :  เปรียบเทียบลักษณะเด่นของวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรี 

ในวัฒนธรรมต่างๆ  
ศ2.2 ม.4-6/4  :  อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไป 

ของคนในสังคม  
 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ33102                              นาฏศิลป์                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         ภาคเรียนที่ 2                                 จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
               ศึกษา ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง
เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งศึกษา บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์ และการละคร ของ
ประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ และสามารถบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  
                โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการใน
การคิดการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการจัดการแสดงและน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวม ทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อนาฏศิลป์  
สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบครอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  
               การวัดผลและประเมินผล โดยการสังเกต กระบวนการท างานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้วิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ3.1 ม.4/8  
ศ3.2 ม.4/1 ศ3.2 ม.4/2 ศ3.2 ม.4/3 ศ3.2 ม.4/4  
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                   
 
                                
 



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

วิชา  ศ33102                                นาฏศิลป์                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ภาคเรียนที่ 2                         จ านวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ3.1 ม.4/8  :  วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ 

ใช้ในการแสดง  
ศ3.2 ม.4/1  :  เปรียบเทียบการนาการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
ศ3.2 ม.4/2  :  อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญ ในวงการนาฏศิลป์และการละคร ของประเทศไทย 

ในยุคสมัยต่างๆ  
ศ3.2 ม.4/3  :  บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ศ3.2 ม.4/4  :  น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย  
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชา ศ33101                                        ทัศนศิลป์                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                      ภาคเรียนที่ 1                จ านวน 20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้  
                    วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมาย ของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์
เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและ
วิธีการ สร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ  วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า (ผ้าพระบฎ)  ลงบน
แผ่นผ้า เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบันระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และบรรยายผล
ตอบรับของสังคมอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม  
                    โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / 
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ 
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องานด้าน
ศิลปะ    สามารถทางานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบครอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  
                       การวัดผลและประเมินผล โดยการตรวจผลงาน กระบวนการทางานทั้งกลุ่มและรายบุคคล ใช้
วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย และสมรรถนะส าคญัของผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ1.1 ม.4-6/7 ศ1.1 ม.4-6/8 ศ1.1 ม.4-6/9 ศ1.1 ม.4-6/10 ศ1.1 ม.4-6/11  
ศ1.2 ม.4-6/2 ศ1.2 ม.4-6/3  
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
                                                                    



มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

วิชา ศ33101                                     ทัศนศิลป์                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   ภาคเรียนที่ 1                   จ านวน  20  ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
ศ1.1 ม.4-6/7  :  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและ

เนื้อหา เพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  
ศ1.1 ม.4-6/8  :  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ  
ศ1.1 ม.4-6/9  :  จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  
ศ1.1 ม.4-6/10  :  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยสากลโดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงาน 

ของศิลปินที่ตนชื่นชอบ  
ศ1.1 ม.4-6/11  :  วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า(ผ้าพระบฎ) ลงบนแผ่นผ้า  
ศ1.2 ม.4-6/2  :  ระบุงานวาดภาพ ระบายสีเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า(ผ้าพระบฎ)  
ศ1.2 ม.4-6/3  :  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ 

ในสังคม  
 

รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


