
 
 

หลกัสูตรโรงเรียนวดัราษฎร์บูรณะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ระดบัมัธยมศึกษา 
 
 

   รายวชิาพืน้ฐาน 
                  ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๑                                             จ  านวน    ๔๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ ๒                                             จ  านวน    ๔๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๓                                             จ  านวน    ๔๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ ๔                                             จ  านวน    ๔๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๕                                              จ  านวน    ๔๐   ชัว่โมง     
                 ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ ๖                                              จ  านวน    ๔๐   ชัว่โมง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 



๙๑ 
 

ศ ๒๑๑๐๑ ทศันศิลป์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน   จ านวน ๐.๕ หน่วยกติ 

                                                                     
   ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุในงานทศันศิลป์ ความเป็น
เอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลกัการวาดภาพ แสดงทศันียภาพ การป้ันเป็นเร่ืองราว การ
ออกแบบภาพสัญลกัษณ์ รูปแบบทศันศิลป์ของธรรมชาติและทอ้งถ่ินในภาคต่างๆในประเทศไทย 
ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต 
การฝึกปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่า ความงามของศิลปะไทย  ศิลปะทอ้งถ่ิน ศิลปะสากล เกิดความรู้สึกช่ืนชม
ในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม ความประณีตศิลปะของไทยศิลปะทอ้งถ่ิน  
มองเห็นความแตกต่างของศิลปะไทย ศิลปะสากล ช่ืนชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไวแ้ละยอมรับค าติชม
และแก้ไขขอ้บกพร่อง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิติประจ าวนั มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์                                                                                            
 
ตัวช้ีวดั 
ศ  ๑.๑      ม.๑ /๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕ ,ม.๑/๖ 
ศ  ๑.๒      ม.๑ /๑,ม.๑/๒, ม.๑ /๓ 
รวมทั้งหมด   ๙   ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 



๙๒ 
 

ศ ๒๑๑๐๒  ดนตรี - นาฏศิลป์               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑                                             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จ านวน ๐.๕ หน่วยกติ 

  
   ศึกษาประวติัและวิวฒันาการของดนตรี ประเภทของเคร่ืองดนตรี ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ดนตรีกบัมนุษย ์การผสมวงและวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี หลกัการฟัง  หลกัการวิเคราะห์
เพลง  หลกัการขบัร้อง  บรรเลงดนตรี  วิธีการบรรเลง  การใช้เคร่ืองดนตรี การดูแลเก็บรักษาเคร่ือง
ดนตรีองค์ประกอบของนาฏศิลป์ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ถ่ายทอด
ความรู้สึกอย่างอิสระ ช่ืนชม ผลงานและประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ รู้และเขา้ใจนาฏยศพัท ์ภาษาท่า 
การตีบท  การแสดงนาฏศิลป์และละคร การร าวงมาตรฐาน การจดัการแสดงและหลกัในการชมการ
แสดง 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต 
การฝึกปฎิบติัด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การแสดงผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของ
ตนเองและผูอ่ื้น  

เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย เพลงสากล  เขา้ใจในอารมณ์เพลง  สามารถ
แสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความไพเราะของเพลง น ากิจกรรมการฟังเพลงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
ดว้ยความเพลิดเพลิน  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย  
 
ตัวช้ีวดั 
ศ  ๑.๑     ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕ ,ม.๑/๖ม.๑/๗ ,ม. ๑/๘,ม.๑/๙ 
ศ  ๒.๒   ม.๑/๑ ,  ม๑/๒ 
ศ ๓.๑     ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔, ม.๑/๕  
ศ ๓.๒    ม.๑/๑,ม.๑/๒ 
รวมทั้งหมด ๑๘  ตวัช้ีวดั 

 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 



๙๓ 
 

ศ ๒๒๑๐๑  ทศันศิลป์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒                                           เวลา  ๔๐  ชัว่โมง / ภาคเรียน  จ  านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุในงานทศันศิลป์ ความเป็น
เอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลกัการวาดภาพ แสดงทศันียภาพ การป้ันเป็นเร่ืองราว การ 
ออกแบบภาพสัญลกัษณ์ รูปแบบทศันศิลป์ของธรรมชาติและทอ้งถ่ินในภาคต่างๆในประเทศไทย 
ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต 
การฝึกปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของ
ตนเองและผูอ่ื้น  

เพื่อใหเ้ห็นคุณค่า ความงามของศิลปะไทย  ศิลปะทอ้งถ่ิน ศิลปะสากล เกิดความรู้สึกช่ืนชม
ในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม ความประณีตศิลปะของไทยศิลปะทอ้งถ่ิน  
มองเห็นความแตกต่างของศิลปะไทย ศิลปะสากล ช่ืนชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไวแ้ละยอมรับค าติชม
และแก้ไขขอ้บกพร่อง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิติประจ าวนั มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์                                                                                          
  
ตัวช้ีวดั 
ศ  ๑.๑       ม๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖,  ม.๒/๗ 
ศ  ๑.๒      ม๒./๑ , ม..๒/๒,   ม .๒/๓ 
รวมทั้งหมด ๑๐ ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 



๙๔ 
 

ศ ๒๒๑๐๒  ดนตรี –นาฏศิลป์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จ านวน ๐.๕ หน่วยกติ 

           
   ศึกษาประวติัและวิวฒันาการของดนตรี  ประเภทของเคร่ืองดนตรี  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ดนตรีกบัมนุษย ์ การผสมวงและวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี หลกัการฟัง หลกัการวิเคราะห์
เพลง  หลกัการขบัร้อง  บรรเลงดนตรี  วิธีการบรรเลง  การใช้เคร่ืองดนตรี การดูแลเก็บรักษาเคร่ือง
ดนตรี  ศึกษาวิเคราะห์ ความรู้ความเขา้ใจองค์ประกอบของนาฏศิลป์ แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์
วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกอยา่งอิสระ ช่ืนชม ผลงานและประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ 
รู้และเขา้ใจนาฏยศพัท ์ภาษาท่า การตีบท การแสดงนาฏศิลป์และละคร การร าวงมาตรฐาน การจดัการ
แสดงและหลกัในการชมการแสดง 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต 
การฝึกปฎิบติัด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การแสดงผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของ
ตนเองและผูอ่ื้น  
 เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย เพลงสากล  เขา้ใจในอารมณ์เพลง  สามารถ
แสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความไพเราะของเพลง น ากิจกรรมการฟังเพลงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
ดว้ยความเพลิดเพลิน  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย 
 
ตัวช้ีวดั 
ศ  ๒.๑       ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖,   ม. ๒/๗, ม.๒/๘, ม. ๒/๙ 
ศ  ๒.๒      ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ 
ศ ๓.๑      ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔,ม.๒/๕  
ศ ๓.๒      ม.๒/๑ ,ม.๒/๒ 
รวมทั้งหมด     ๑๘   ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 



๙๕ 
 

ศ ๒๓๑๐๑  ทศันศิลป์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓                                         เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง / ภาคเรียน     จ านวน ๐.๕ หน่วยกติ 

                      
   ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างความคลา้ยคลึงกนัของทศันธาตุในงานทศันศิลป์ ความเป็น
เอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลกัการวาดภาพ แสดงทศันียภาพ การป้ันเป็นเร่ืองราว การ
ออกแบบภาพสัญลกัษณ์ รูปแบบทศันศิลป์ของธรรมชาติและทอ้งถ่ินในภาคต่างๆในประเทศไทย 
ความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต 
การฝึกปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของ
ตนเองและผูอ่ื้น  
 เพื่อให้เห็นคุณค่า ความงามของศิลปะไทย  ศิลปะทอ้งถ่ิน ศิลปะสากล เกิดความรู้สึกช่ืนชม
ในความงามของธรรมชาติและภาคภูมิใจในความงาม ความประณีตศิลปะของไทยศิลปะทอ้งถ่ิน  
มองเห็นความแตกต่างของศิลปะไทย ศิลปะสากล ช่ืนชมภูมิใจรักษาศิลปะไทยไวแ้ละยอมรับค าติชม
และแก้ไขขอ้บกพร่อง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิติประจ าวนั มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์                                                                                            
  
 
ตัวช้ีวดั 
ศ  ๑.๑       ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม .๓/๗ 
ศ  ๑.๒      ม.๓/๑, ม.๓/๒,   ม .๓/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑๐   ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 



๙๖ 
 

ศ ๒๓๑๐๒  ดนตรี -นาฏศิลป์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓                                             เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง/ ภาคเรียน  จ านวน ๐.๕ หน่วยกติ 

 
   ศึกษาประวติัและวิวฒันาการของดนตรี ประเภทของเคร่ืองดนตรี ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ดนตรีกบัมนุษย ์ การผสมวงและวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรี หลกัการฟัง หลกัการวิเคราะห์
เพลง  หลกัการขบัร้อง  บรรเลงดนตรี  วิธีการบรรเลง  การใช้เคร่ืองดนตรี  การดูแลเก็บรักษาเคร่ือง
ดนตรี  ศึกษาวิเคราะห์ ความรู้ความเขา้ใจองค์ประกอบของนาฏศิลป์ แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์
วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ถ่ายทอดความรู้สึกอยา่งอิสระ ช่ืนชม ผลงานและประวติันกัแสดงท่ีช่ืนชอบ 
รู้และเขา้ใจนาฏยศพัท ์ภาษาท่า การตีบท การแสดงนาฏศิลป์และละคร การร าวงมาตรฐาน การจดัการ
แสดงและหลกัในการชมการแสดง 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิต 
การฝึกปฎิบติัดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของ
ตนเองและผูอ่ื้น  
 เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัและคุณค่าของเพลงไทย เพลงสากล  เขา้ใจในอารมณ์เพลง  สามารถ
แสดงความรู้สึกจากการรับรู้ความไพเราะของเพลง  น ากิจกรรมการฟังเพลงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดด้ว้ยความเพลิดเพลิน  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  เกิดความช่ืนชมนาฏศิลป์ไทย 
 
ตัวช้ีวดั 
ศ  ๒.๑      ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม .๓/๗ , ม.๓/๘, ม .๓/๙   
ศ  ๒.๒     ม๓/๑, ม.๓/๒ 
ศ ๓.๑     ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔,ม.๓/๕  
ศ ๓.๒     ม.๓/๑ ,ม.๓/๒             
รวมทั้งหมด     ๑๘   ตวัช้ีวดั 

 
 
 

 


