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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมี

ความสมดุลท้ังด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง     

เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ

บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

          1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 3.  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
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 4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม  
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล้อม 

กระบวนการแก้ปัญหา  การประเมินผลถูกออกแบบอย่างรอบคอบ  ชนิดท่ีว่าผลท่ีนักเรียนแสดง
ออกมา  จะช้ีบอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยนักเรียนจะต้องแสดงออกว่ามีความสามารถท่ีจะ 

1)  เข้าใจปัญหารวมท้ังการเข้าใจเรื่องราวสาระจากข้อเขียน แผนผัง สูตร ตารางและสามารถอ้างอิง 
เช่ือมโยงสาระจากแหล่งต่าง ๆ แสดงออกว่าเข้าใจแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องใช้สาระจากพื้นฐานความรู้เดิมของตน  
เพื่อท าความเข้าใจกับสาระเรื่องราวท่ีก าหนดให้ 

2)  บอกลักษณะปัญหารวมท้ังการระบุบอกตัวแปรในปัญหา  และต้ังข้อสัง เกตถึงความเช่ือมโยง
เกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร  ตัดสินใจว่าตัวแปรใดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ สร้างสมมุติฐาน และค้นคืนสาระ จัดกระท า 
พิจารณาและประเมินสาระท่ีมีอยู่ 
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3)  แสดงการน าเสนอการแก้ปัญหารวมท้ังการสร้างตาราง กราฟ สัญลักษณ์ การพูด 
4)  ลงมือแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ระบบ หรือออกแบบระบบเพื่อนน าไปสู่เป้าหมาย

หรือวิเคราะห์วินิจฉัยและเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
5)  สะท้อนการแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการแก้ปัญหาและมองหาสาระข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพิ่ม

ค าอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเมินการแก้ปัญหาจากมุมมองต่าง ๆ หรือหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ และให้เป็นท่ี
ยอมรับมากขึ้น หรือเพื่อให้สามารถอธิบายได้ 

6)  ส่ือสารการแก้ปัญหารวมถึงการเลือกส่ือและการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพื่อบอกกล่าวและส่ือสาร
การแก้ปัญหาให้คนนอกได้รับรู้ 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นลักษณะของคนดี
คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและได้สรุปสาระคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์หมายถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าส่ังสอน
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 
 2.    ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่นรวมตลอดท้ังต่อหน้าท่ีการงานและค ามั่นสัญญา 
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไปถึงการไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค าพูดหรือค ามั่น
สัญญาและการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไป
ด้วยความต้ังใจจริงเพื่อท าหน้าท่ีของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและ
สังคม 
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 3.  มีวินัยหมายถึง  การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
 4.    ใฝ่เรียนรู้หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 5.    อยู่อย่างพอเพียงหมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 
 6.     มุ่งม่ันในการท างานหมายถึง การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงใน
ส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบเพื่อน าค าตอบท่ีได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การ
ยกระดับความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯหรือน ามาสรุปเป็นความจริงให้ได้ 
 7.    รักความเป็นไทยหมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุก
ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมี สัมมาคารวะการพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน  
 8.    มีจิตสาธารณะหมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการ
ใหคุ้ณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงสาธารณะท่ีไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็น
ส่ิงท่ีคนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าที่แสดง
ออกมา ได้แก่ การหลีกเล่ียงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่มการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถท าได้  และ
การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 
ท าไมต้องเรียนศิลปะ 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์           
มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน                  
การน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้  
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เรียนรู้อะไรในศิลปะ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิด

ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วย

สาระส าคัญ คือ 

  ทัศนศิลป์มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ  สร้างและน าเสนอผลงาน              
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปิน
ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

  ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรี ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี  ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณี
วัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์   

  นาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์  
ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ ในชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล  
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระที่ 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์  
 วิจารณคุ์ณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
 ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า งาน 
 ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
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สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1    เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็น

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 
 นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 รู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา
และประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น
อย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิกในการน าเสนอข้อมูลและมีความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็น
ด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกันกับงานทัศนศิลป์ 

 รู้และเข้าใจการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นแต่ละยุคสมัย 
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากยุคสมัยและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ  

 รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรู้สึกของบทเพลงจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง บรรเลงเครื่องดนตรี ท้ังเด่ียวและเป็นวงโดยเน้นเทคนิคการร้องบรรเลง
อย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ต ในบันไดเสียงท่ีมีเครื่องหมาย แปลง
เสียงเบื้องต้นได้ รู้และเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี องค์ประกอบของผลงานด้าน
ดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลง สามารถน าเสนอบท
เพลงท่ีช่ืนชอบได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รู้ถึงอาชีพ  
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและ
สังคม 

 รู้และเข้าใจท่ีมา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ 
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 
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 รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแปลความและส่ือสารผ่านการแสดง 
รวมท้ังพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบ
งานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์ร่วมจัดการแสดง น าแนวคิดของการแสดงไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 รู้และเข้าใจประเภทละครไทยในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมท้ังสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์และ
ละคร มีความเข้าใจ ความส าคัญ บทบาทของนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจ าวัน 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถใช้ศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
กระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของ
ศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสมกับโอกาส 
สถานท่ี รวมท้ังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมด้วยภาพล้อเลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและ
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ด้วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตกเข้าใจอิทธิพลของ
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในสังคม 

 รู้และเข้าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแต่ละประเภท และจ าแนกรูปแบบ ของวงดนตรีท้ังไทย
และสากล เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ีได้รับจาก
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆ มีทักษะในการร้อง
เพลงหรือเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์
ส าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์ การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถน าดนตรีไป
ระยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ 

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าใจ
บทบาทของดนตรีท่ีสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนักดนตรีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี 

 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริ เริ่ มในการแสดงนาฏศิลป์ เป็น คู่            
และเป็นหมู่ สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ สามารถวิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และละครท่ี
ต้องการส่ือความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีมีผล
ต่อการแสดง วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง 
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และสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคล่ือนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 

 เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลส าคัญ              
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบ การน าการแสดงไปใช้
ในโอกาสต่าง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ 1  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
 วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระช่ืนชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 

 
1. บรรยายความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์                 
และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

 ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน           
ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และส่ิงแวดล้อม 

2. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และความสมดุล 

 ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล 

3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็น
ระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ 

 หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 

4. รวบรวมงานปั้นหรอืส่ือผสมมาสร้าง
เป็นเรื่องราว 3 มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ 
ความกลมกลืน และการส่ือถึงเรื่องราว
ของงาน 

 เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้น
หรืองานส่ือผสม 

5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์                
หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการน าเสนอ
ความคิดและข้อมูล 

 การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์                 
หรืองานกราฟิก 

6. ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยาย
ถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและ
ผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ 

 การประเมินงานทัศนศิลป์   

ม.2 1. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ 
และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา 

 รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป์ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

  ความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์                    
ของศิลปิน 

3. วาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย            
ในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ 

 เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมาย 

4. สร้างเกณฑ์ในการประเมิน                   
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 

 การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์   

5. น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางาน 

 การพัฒนางานทัศนศิลป์ 

 การจัดท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 
6. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ             
ของตัวละคร 

 การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ            
ของตัวละคร 

7. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์              
ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ              
และน าเสนอตัวอย่างประกอบ 

 งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา 

ม.3 
 

1. บรรยายส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบ 

 ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในส่ิงแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ 

2. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  
ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ 

 เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

3. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศน
ธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ของตนเอง                     
ให้มีคุณภาพ 

 วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ 

4. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์
อย่างน้อย 3 ประเภท 

 การสร้างงานทัศนศิลป์ท้ังไทยและสากล 

5. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ 
ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
ออกแบบ 

 การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงาน
ส่ือผสม 

6. สร้างงานทัศนศิลป์ ท้ัง 2 มิติ และ     
3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ

 การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จินตนาการ 
7. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือ
ความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 

  การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ 

8. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์           ของ
ตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน 

 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า         
ในงานทัศนศิลป์ 

9. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย     
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค                   
ท่ีหลากหลาย 

 การใช้เทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย             
สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 

10. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ 

 การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์ 

11. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ี
ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน าไป         
จัดนิทรรศการ 

 การจัดนิทรรศการ 

ม.4- 6 
 

1. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบในการส่ือความหมาย
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 

2.  บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของ
งานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์  

 ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 

3. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออก
ทางทัศนศิลป์ 

 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน            
ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 

4. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และกระบวนการท่ีสูงขึ้น            
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

 เทคนิค  วัสดุ  อุปกรณ์ กระบวนการในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ 

5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยี
ต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ด้วยเทคโนโลยี 

6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับ  การออกแบบงานทัศนศิลป์ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
โอกาสและสถานท่ี 
7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมาย         
ของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  
เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ 

 จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหา ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

8. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 

 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 

9. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อน
พัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 

 การจัดท าแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 

10. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล            
โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ            
สร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ 

 การสร้างงานทัศนศิลป์จากแนวคิดและ
วิธีการของศิลปิน 

11. วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียน                  
หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

 การวาดภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน 

 

สาระที่ 1  ทัศนศิลป์  
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ

งานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่น
ตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ
และท้องถิ่น 

2. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์
ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 งานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ของวัฒนธรรมไทยและสากล 

 ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์                  
ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

ม.2 1.  ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 

 วัฒนธรรมท่ีสะท้อนในงานทัศนศิลป์
ปัจจุบัน 

2. บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของ              งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดย
เน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน 
3. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและ
สากล 

 การออกแบบงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ไทยและสากล 

ม.3 1. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม 

 งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่า            
ของวัฒนธรรม  

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของ              
งานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย                     
ของวัฒนธรรมไทยและสากล 

 ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละ
ยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

ม.4- 6 1. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์
ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 

 งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและ
ตะวันตก 

2. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
และบรรยายผลตอบรับของสังคม 

 งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียง 

 3. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อ          
งานทัศนศิลป์ในสังคม 

 อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ          
ท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ 

 
 
สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  
 ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 

 
 
 

1. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล 
 

 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 

- โน้ตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะสองช้ัน 

- โน้ตสากล ในกุญแจซอลและฟา         
ในบันไดเสียง C Major 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง                
ของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม                    
ท่ีต่างกัน 

 เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี               
ในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  

- วิธีการขับร้อง 

- เครื่องดนตรีที่ใช้ 

3. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลง                
ท่ีหลากหลายรูปแบบ 

 การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบการร้อง 
- บทเพลงพื้นบ้าน บทเพลงปลุกใจ 
- บทเพลงไทยเดิม 
- บทเพลงประสานเสียง 2 แนว 
- บทเพลงรูปแบบ ABA   
- บทเพลงประกอบการเต้นร า 

4. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ            
วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  

 วงดนตรีพื้นเมือง 
 วงดนตรีไทย  
 วงดนตรีสากล 

5. แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของ
บทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะ                 
และความดัง - เบา แตกต่างกัน 

 การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง 
- จังหวะกับอารมณ์เพลง 
- ความดัง-เบากับอารมณ์เพลง 
- ความแตกต่างของอารมณ์เพลง 6. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ 

ฟังดนตรีแต่ละประเภท 
7. น าเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ 
และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้น
น่าช่ืนชม 

 การน าเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ 

ม.1 

 
8. ใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพ              
งานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง 

 การประเมินคุณภาพของบทเพลง 
- คุณภาพด้านเนื้อหา 
- คุณภาพด้านเสียง 
- คุณภาพด้านองค์ประกอบดนตรี 

9. ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี              
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

 การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีของตน 

ม.2 
 

1. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน  

 องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรมต่าง ๆ  

2. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลท่ี
มีเครื่องหมายแปลงเสียง 
 

 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
- โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสองช้ัน 
- โน้ตสากล (เครื่องหมายแปลงเสียง) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3. ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์งานดนตรี 
 

 ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง 
- จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง 
- การถ่ายทอดเรื่องราวความคิด                        

ในบทเพลง 
4. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง 
 

 เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี 
- การร้องและบรรเลงเด่ียว 
- การร้องและบรรเลงเป็นวง 

5. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ี
มีต่อบทเพลงท่ีฟัง 

 การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง 

6. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรี
ของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ 
 

 การประเมินความสามารถทางดนตรี 
- ความถูกต้องในการบรรเลง 
- ความแม่นย าในการอ่านเครื่องหมาย

และสัญลักษณ์ 
- การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้อง

และบรรเลง 
7. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

 อาชีพทางด้านดนตรี 

 บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
ม.3 

 
1. เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น  
 

  การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงาน
ศิลปะ 

- การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์
งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น 

- เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งาน
ดนตรีและศิลปะแขนงอื่น  

2. ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง 
โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การ
แสดงออก และคุณภาพสียง 

  เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้อง
และบรรเลงดนตรีเด่ียวและรวมวง 

3. แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ  
 

  อัตราจังหวะ  2  และ  4 
                    4           4 
  การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 2 และ  4 
                                                        
4        4        

4. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์            

  การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์
บทเพลง 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
งานดนตรีของตนเอง 
                                          

- การเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์               
บทเพลง 

- การเรียบเรียงท านองเพลง 
5.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง                  
งานดนตรีของตนเองและผู้อื่น                            
 

  การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง 

- ส าเนียง      

- อัตราจังหวะ     

- รูปแบบบทเพลง 

- การประสานเสียง    

- เครื่องดนตรีที่บรรเลง 
6. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี                 
ท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 
 

 อิทธิพลของดนตรี 

- อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล 

- อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม 
ม.3 

 
7. น าเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี               
ท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การ
เรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 

 การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 

- การเลือกวงดนตรี 

- การเลือกบทเพลง 

- การเลือกและจัดเตรียมสถานท่ี 

- การเตรียมบุคลากร 

- การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ 

- การจัดรายการแสดง 

ม.4-6 1. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วง
ดนตรีแต่ละประเภท 
 

 การจัดวงดนตรี 
- การใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรี

ประเภทต่างๆ  
- บทเพลงท่ีบรรเลงโดยวงดนตรี

ประเภทต่างๆ  
2. จ าแนกประเภทและรูปแบบของ                
วงดนตรีทั้งไทยและสากล  
 

 ประเภทของวงดนตร ี
- ประเภทของวงดนตรีไทย 
- ประเภทของวงดนตรีสากล 

3. อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรม
สร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 
 

 ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี          
ในแต่ละวัฒนธรรม 
- ความเช่ือกับการสร้างสรรค์งาน

ดนตรี 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ศาสนากับการสร้างสรรค์งานดนตรี 
- วิถีชีวิตกับการสร้างสรรค์งานดนตรี 
- เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์งาน

ดนตรี 
4. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล                 
ในอัตราจังหวะต่าง ๆ  

 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  
- เครื่องหมายก าหนดอัตราจังหวะ 
- เครื่องหมายก าหนดบันไดเสียง 

 โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ช้ัน และ  
3  ช้ัน 

ม.4-6 5. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเด่ียวและ              
รวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออก                     
และคุณภาพของการแสดง 

 เทคนิค และ การถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ด้วยการร้อง บรรเลงเครื่องดนตรีเด่ียวและ
รวมวง 

6. สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพ
การประพันธ์และการเล่นดนตรี                  
ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

 เกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี 
- คุณภาพของผลงานทางดนตรี 
- คุณค่าของผลงานทางดนตรี 

7. เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึก               
ท่ีได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกัน 

 การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงาน
ดนตรีจากแต่ละวัฒนธรรม  

8. น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ 
 
 

 ดนตรีกับการผ่อนคลาย 
 ดนตรีกับการพัฒนามนุษย ์
 ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์ 
 ดนตรีกับการบ าบัดรักษา 
 ดนตรีกับธุรกิจ 
 ดนตรีกับการศึกษา 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
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สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ

อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 
 บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
- บทบาทดนตรีในสังคม 
- อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

2.  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบ
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน 

 องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 

ม.2 1. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรี
ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 

 

 ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ 

- บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรม 

- อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม 

2. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม              
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปล่ียนแปลง 
ทางดนตรีในประเทศไทย 

- การเปล่ียนแปลงทางการเมืองกับ
งานดนตร ี

- การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีกับงาน
ดนตรี 

ม.3 1. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละ ยุค
สมัย                 

 ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ  

 ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ  

2. อภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานดนตรี
นั้นได้รับการยอมรับ 

 ปัจจัยท่ีท าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ 

ม.4-6 
 

1. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ 

 รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไทยแต่ละยุค
สมัย 
  รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีสากลแต่ละ            
ยุคสมัย 

 2. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของ                  
นักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 ประวัติสังคีตกวี 

 3. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี               
ในวัฒนธรรมต่างๆ   
 

 ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 
- เครื่องดนตรี      
- วงดนตรี    
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ภาษา  เนื้อร้อง 
- ส าเนียง           
- องค์ประกอบบทเพลง 

 4. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อน
แนวความคิดและค่านิยม                     
ท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 

 บทบาทดนตรีในการสะท้อนสังคม 
- ค่านิยมของสังคมในผลงานดนตรี 
- ความเช่ือของสังคมในงานดนตรี 

 5. น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

 แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์
ดนตรีไทย 

 
สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
 คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดัง             

ท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิด
ของผู้ชม 

 การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม 

 ประวัตินักแสดงท่ีช่ืนชอบ  

 การพัฒนารูปแบบของการแสดง 

 อิทธิพลของนักแสดงท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ชม 

2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร 
ในการแสดง 
 

 นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร                
ในการแสดง 

 ภาษาท่า  และการตีบท 

 ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือทางอารมณ์ 

 ระบ าเบ็ดเตล็ด 

 ร าวงมาตรฐาน 
3. แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ  
 

 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 

- นาฏศิลป์  

- นาฏศิลป์พื้นบ้าน  

- นาฏศิลป์นานาชาติ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. ใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม                     
ในกระบวนการผลิตการแสดง 
 

 บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดการแสดง 

 การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงท่ีสนใจ                   
โดยแบ่งฝ่ายและหน้าท่ีให้ชัดเจน 

ม.1 5. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีก าหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชม                
โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า  และ
การเคล่ือนไหว 

  หลักในการชมการแสดง 

ม.2 1. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ 
กับการแสดง 
 
 

 ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง 

- แสง สี เสียง 

- ฉาก 

- เครื่องแต่งกาย 

- อุปกรณ์ 
2. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร 
 

 หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดง โดย
ใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร 

3. วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น 
โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร ท่ี
เหมาะสม 

 หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง 

4. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง                
การแสดง  
 

 วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง   
นาฏศิลป์ และการละคร 

 ร าวงมาตรฐาน 
5.  เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์
และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

 ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือ                 
การละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

ม.3 1. ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์
ทางการละคร 
 

 องค์ประกอบของบทละคร 

- โครงเรื่อง   

- ตัวละครและการวางลักษณะนิสัย                     
ของตัวละคร   

- ความคิดหรือแก่นของเรื่อง  

-  บทสนทนา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 2. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร          
ท่ีเหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและ 
ในการแสดง 

 ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ 

- ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ  

-  ภาษาท่าท่ีมาจากการประดิษฐ์  

- ร าวงมาตรฐาน 
3. มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง 
 

 รูปแบบการแสดง 

- การแสดงเป็นหมู่   

- การแสดงเด่ียว   

- การแสดงละคร  

- การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 
4. มีทักษะในการแปลความและ                 
การส่ือสารผ่านการแสดง 

 การประดิษฐ์ท่าร าและท่าทางประกอบ            
การแสดง 

- ความหมาย  

- ความเป็นมา  

- ท่าทางท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่าร า 
5. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์                
ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้             
เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ 

 องค์ประกอบนาฏศิลป์ 

- จังหวะท านอง  

- การเคล่ือนไหว   

- อารมณ์และความรู้สึก   

- ภาษาท่า  นาฎยศัพท์   

- รูปแบบของการแสดง   

- การแต่งกาย 
6. ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าท่ี
ต่าง ๆ 

 วิธีการเลือกการแสดง 

- ประเภทของงาน   

- ขั้นตอน  

- ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง 
7. น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง                 
ของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช้            
ในชีวิตประจ าวัน 

  ละครกับชีวิต 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4- 6 1. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
 

 รูปแบบของการแสดง 
- ระบ า  ร า  ฟ้อน   
- การแสดงพื้นเมืองภาคต่าง ๆ  
- การละครไทย   
- การละครสากล 

2. สร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบ                    
ท่ีช่ืนชอบ 
 

 ละครสร้างสรรค์ 
- ความเป็นมา 
- องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์ 
- ละครพูด 

o ละครโศกนาฏกรรม 
o ละครสุขนาฏกรรม 
o ละครแนวเหมือนจริง 
o ละครแนวไม่เหมือนจริง 

3. ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์
เป็นคู่ และหมู่ 
 

 การประดิษฐ์ท่าร าท่ีเป็นคู่และหมู่ 
- ความหมาย  
- ประวัติความเป็นมา   
- ท่าทางท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่าร า   
- เพลงท่ีใช้ 

4. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ 
และการละคร 

 หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์ 
 หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 

5. วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์
และการละครที่ต้องการส่ือความหมาย ใน
การแสดง 

 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์              
และการละคร 
- วิวัฒนาการ  
- ความงามและคุณค่า 

6. บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของ 
เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์  
และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง 

 เทคนิคการจัดการแสดง 
- แสงสีเสียง   
- ฉาก   
- อุปกรณ์   
- สถานท่ี   
- เครื่องแต่งกาย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4- 6 7. พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการ 

ประเมินการแสดง 
 

 การประเมินคุณภาพของการแสดง 

- คุณภาพด้านการแสดง   

- คุณภาพองค์ประกอบการแสดง 
8. วิเคราะห์ท่าทาง และการเคล่ือนไหว
ของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแสดง 

 การสร้างสรรค์ผลงาน 

- การจัดการแสดงในวันส าคัญ             
ของโรงเรียน   

- ชุดการแสดงประจ าโรงเรียน 
 
สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
 เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย 
และละครพื้นบ้าน 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง                 
ของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย     
และละครพื้นบ้าน 

2. บรรยายประเภทของละครไทย                
ในแต่ละยุคสมัย 

 ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 

ม.2 1. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ              
การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ 
 
 

 นาฏศิลป์พื้นเมือง 
- ความหมาย 
- ท่ีมา 
- วัฒนธรรม 
- ลักษณะเฉพาะ 

2. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน                 
หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต 
 

 รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ 
- นาฏศิลป์ 
- นาฏศิลป์พื้นเมือง 
- ละครไทย 
- ละครพื้นบ้าน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 3. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ
เนื้อหาของละคร 

 การละครสมัยต่าง ๆ 

ม.3 1. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์         
และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และ
ละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และ 
เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์ 

2. อธิบายความส าคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 

 ความส าคัญและบทบาทของนาฏศิลป์  
และการละครในชีวิตประจ าวัน 

3. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ 
ม.4- 6 1. เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช้ใน

โอกาสต่าง ๆ 
 การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ   

2. อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญ                
ในวงการนาฏศิลป์และการละคร                   
ของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ 

 บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และ             
การละครของไทยในยุคสมัยต่าง ๆ  

3. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และ 
การละครไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคร
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4. น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ 
นาฏศิลป์ไทย 

 การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

320 (8นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 ช่ัวโมง 

(22 นก.) 
880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

1,640 ช่ัวโมง 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 180 
2. กิจกรรมนักเรียน  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

40 40 40 - 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 120 
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สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 60 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

  

หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 ( 2นก.) 
รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 8 กลุ่มสาระฯ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

520(14นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

2,920(73 นก.)(ห้องเรียนพิเศษ) 
2,400(62 นก.)(วิทย-์คณิต)  
1,880(47 นก.) (ภาษ-สังคม) 

280(7 นก.) 200 (5 นก) 200 (5 นก) 
1,960(49นก.)(การงาน-เทคโน) 

1,960(49นก.) (สหศิลป์) 
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS 1)  
( Research and 
Knowledge Formation )   

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS 2) ( Communication  
and Presentation ) 

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การน าองค์ความรู้ไปใช้
บริการสังคม (IS 3) 

- - 20 20 

กิจกรรมโฮมรูม 40 40 40 120 
กิจกรรมรวมระดับ 40 40 40 - 
กิจกรรมสวดมนต์ 40 40 40 - 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม - - 60 80 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

รวมเวลาเรียน รายวิชา/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

3,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
2,780 (วิทย-์คณิต)  
2,260 (ภาษ-สังคม) 

440 440 440 
2,340 (การงาน-เทคโน) 

2,340 (สหศิลป์) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

5,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
4,780 (วิทย์-คณิต)  
4,260 (ภาษ-สังคม) 

1,440 1,440 1,440 
4,340 (การงาน-เทคโน) 

4,340 (สหศิลป์) 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ศ21101 ศิลปะ1 40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21102 ศิลปะ2 40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ศ22101 ศิลปะ3 40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22102 ศิลปะ4 40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ศ23101 ศิลปะ5 40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23102 ศิลปะ6 40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ศ21201 ทัศนศิลป์ 1  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21202 ทัศนศิลป์ 2  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21203 ดนตรี 1  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21204 ดนตรี 2  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21205 นาฏศิลป ์1  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ21206 นาฏศิลป ์2  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ศ22207 ทัศนศิลป์ 3  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22208 ทัศนศิลป์ 4  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22209 ดนตรี 3  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22210 ดนตรี 4  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ22211 นาฏศิลป ์3  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1 40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2           40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ศ23213 ทัศนศิลป์ 5  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23214 ทัศนศิลป์ 6  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23215 ดนตรี 4  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23216 ดนตรี 5  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23217 นาฏศิลป ์5  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ23218 นาฏศิลป ์6  40ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ศ31101 ดนตรี 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31102 ทัศนศิลป์ 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ศ32101 นาฏศิลป์ 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32102 ดนตรี 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ศ33101 ทัศนศิลป์ 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33102 นาฏศิลป์ 20 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
 ศ31201 จิตรกรรม 1 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31202 ออกแบบ 1 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31203 ทฤษฎีดนตรี 1 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31204 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31205 สุนทรียะนาฏศิลป์ 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31206 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31207 จิตรกรรม 2 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31208 ออกแบบ 2 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31209 ทฤษฎีดนตรี 2 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ศ31210 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 2 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31211 นาฏศิลป์ไทย1 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ31212 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ศ32213 จิตรกรรม 3 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32214 ออกแบบ 3 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32215 ทฤษฎีดนตรี 3 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32216 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 3 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32217 นาฏศิลป์ไทย 2 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32218 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32219 จิตรกรรม 4 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32220 การออกแบบ 4 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32221 ทฤษฎีดนตรี 4 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32222 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 4 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32223 นาฏศิลป์ไทย 3 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ32224 นาฏศิลป์พื้นเมือง 3 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1 40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2           40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ศ33225 ประติมากรรม 1 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 ศ33226 ภาพพิมพ์ 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33227 ทฤษฎีดนตรี 5 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33228 ปฏิบัติรวมวง 1 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33229 นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33230 นาฏยประดิษฐ์ 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33231 ประติมากรรม 2 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33232 การเขียนผ้าบาติก 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33233 ทฤษฎีดนตรี 6 80 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33234 ปฏิบัติรวมวง 2 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33235 นาฏศิลป์พื้นเมือง 5 80 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ศ33236 ศิลปะการแต่งหน้า 120 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ศ21101  ศิลปะ1  

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาความแตกต่างความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และส่ิงแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล 

วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น ๓ มิติ รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 

มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืนและส่ือถึงเรื่องราวของงานออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรือกราฟิก

อื่นๆในการน าเสนอความคิดและข้อมูล ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเอง

และผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของ

ท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

เปรียบเทียบ ความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล  

          เพื่อพัฒนาส่ือสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรัก

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ

มีจิตสาธารณะ 

รหัสตัวชี้วัด  

            ศ 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  

            ศ 1.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ21101  ศิลปะ1 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1        เวลา  40 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ทัศนธาตุกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ศ.1.1 
ม.1/1 

ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของทัศนธาตุใน
งานทัศนศิลป์และส่ิงแวดล้อม 

8 10 

2 การออกแบบ
ทัศนศิลป์ 

ศ.1.1 
ม.1/2 

 หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์
โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน และความสมดุล 

5 10 

3 หลักการวาดภาพ
ทัศนียภาพ 

ศ.1.1 
ม.1/3 

 หลักการวาดภาพแสดง
ทัศนียภาพ 

7 10 

สอบกลางภาค 20 

4 งานปั้นและส่ือผสม ศ.1.1 
ม.1/4 

เอกภาพความกลมกลืนของ
เรื่องราวในงานปั้นหรืองาน
ส่ือผสม 

6 10 

5 การออกแบบ 
สัญลักษณ์หรือ 
กราฟิก 

ศ.1.1 
ม.1/5 

การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์
หรืองานกราฟิก 

6 10 

6 การประเมินงาน 
ทัศนศิลป์ 

ศ.1.1 
ม.1/6 

การประเมินงานทัศนศิลป์   1 10 

7 งานทัศนศิลป์ของ
วัฒนธรรมไทยและ
สากล 

ศ.1.2 
ม.1/1 

ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
ของชาติและท้องถิ่น 

1 
 

10 
 

ศ.1.2 
ม.1.2 

งานทัศนศิลป์ภาคต่าง  ๆ
ในประเทศไทย 

2 
 

10 
 

ศ.1.2 
ม.1/3 

ความแตกต่างระหว่างงาน 
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและ
สากล 

3 
 

10 
 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ21102  ศิลปะ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ี
ต่างกัน ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ มีความรู้
ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรี แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะแตกต่าง
กัน น าเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีท าให้งานนั้นน่าช่ืนชม ใช้เกณฑ์ส าหรับ
ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยน าองค์ประกอบของดนตรี
มาใช้  รับรู้ความไพเราะของดนตรี ตามหลักการพื้นฐานทางดนตรีจ าแนกความแตกต่าง เรื่ององค์ประกอบของ
ดนตรีเข้าใจวิธีน าความรู้และหลักการทางดนตรี มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจ าวัน   เข้าใจ
ประวัติความเป็นมาของดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ และหลักการจัดการแสดงและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมดนตรี ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
         อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม ใช้นาฏยศัพท์
หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่าย ๆ ใช้ทักษะการท างานเป็น
กลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีก าหนดให้ในการพิจารณา คุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้น
เรื่องใช้เสียงการแสดงท่าทาง และการเคล่ือนไหว ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์
พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 
  เพื่อพัฒนาส่ือสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ    
  
รหัสตัวชี้วัด  
           ศ 2.1  ม. 1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 
           ศ 2.2  ม. 1/1  ม.1/2 
           ศ 3.1  ม. 1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5 
           ศ 3.2 ม. 1/1  ม.1/2 
  
รวม 18 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

     โครงสร้างรายวิชา ศ21102  ศิลปะ 2 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  40 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 วงดนตรีและบทเพลง ศ 2.1 
ม.1/4 

 ประเภทของวงดนตร ี
- วงดนตรีไทย- วงดนตรีสากล 
- วงดนตรีพื้นเมือง 

1 3 

  ศ 2.1 
ม.1/1 

 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ 
ทางดนตรีเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรี 
โน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะ 
2ช้ันโน้ตสากลในกุญแจซอล
และฟาในบันได้เสียง C Major 

3 3 

  ศ 2.1 
ม.1/2 

 

  -การเปรียบเทียบเสียงร้องและ
เสียงของเครื่องดนตรี 
  -เสียงร้องและเสียงของเครื่อง
ดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรม 
 - วิธีการขับร้อง 
 - เครื่องดนตรีที่ใช้ 

2 3 

  ศ 2.1 
ม.1/3 

 

-บทเพลงส าหรับฝึกร้องและการ
บรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบการร้องเพลง 
 -การร้องและการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีประกอบการร้องเพลง 
- บทเพลงพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่น  
- บทเพลงปลุกใจต่างๆ  
- บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว   
- บทเพลงรูปแบบ  ABA   
- บทเพลงประกอบการเต้นร า 

2 3 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

 
 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

  ศ 2.1 
ม.1/9 

- การใช้และบ ารุงรักษาเครื่อง
ดนตรี 
- เครื่องดนตรีไทย 
 - เครื่องดนตรีสากล 
 - เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 

1 3 

2 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ศ 3.2 
ม. 1/1 

ปัจจัยทีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ละครไทย และละครพื้นบ้าน 

2 5 

3 ทักษะพื้นฐานทาง

นาฏศิลป์ 

ศ 3.1 
ม. 1/2 

 -นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละครในการแสดง 
 -ภาษาท่า และการตีบท 
 -ท่าทางเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือ
ทางอารมณ์  
-ระบ าเบ็ดเตล็ด 
-ร าวงมาตรฐาน 

3 10 
 

สอบกลางภาค  10 

๔ วิเคราะห์

องค์ประกอบของ

ดนตรี 

ศ 2.1 
ม.1/5 

 

 -การถ่ายทอดอารมณ์ของบท
เพลง 
 -จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง 
 -ความดังและเบากับอารมณ์
เพลง 
 -ความแตกต่างของอารมณ์
เพลง 

2 2 

  ศ.2.1 
ม.2/7 

การน าเสนอบทเพลงท่ีตนเอง
สนใจ 

2 2 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

  ศ 2.1 

ม.1.8 

-การประเมินคุณภาพของบท
เพลง 
- คุณภาพเด่นด้านเนื้อหา 
- คุณภาพเด่นด้านแนวเพลง      
 -คุณภาพด้านองค์ประกอบ
ดนตรี 

2 1 

๕ 

 

-ดนตรีกับมรดกทาง
วัฒนธรรม 

-วิเคราะห์
องค์ประกอบของ

ดนตรี 

ศ 2.1 
ม.1/8 

 

การประเมินคุณภาพของบท
เพลง 
   - คุณภาพเด่นด้านเนื้อหา 
 
   - คุณภาพเด่นด้านแนวเพลง      
  - คุณภาพด้านองค์ประกอบ

ดนตรี 

1 2 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

  ศ 2.1 
ม.1/2 

องค์ประกอบของเครื่องดนตรีใน
แต่ละวัฒนธรรม 

3 2 

  ศ 2.1 
ม.1/5 
ศ 2.1 
ม.1/6 

การถ่ายทอดอารมณ์ของบท
เพลง 
- จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง 
- ความดังและเบากับอารมณ์
เพลง 
- ความแตกต่างของอารมณ์
เพลง 

2 1 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ22101  ศิลปะ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย ท่ีมี
เครื่องหมายแปลงเสียง ระบุปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียว
และรวมวง บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง     มีความรู้ความเข้าใจประเภทเครื่อง
ดนตรีและหลักการผสมวง ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยน าองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิค
ทางดนตรีมาใช้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี ประเมิน พัฒนาการ
ทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของ
ดนตรีในธุรกิจบันเทิง  รับรู้ ช่ืนชมความไพเราะของดนตรี จากหลักการและประสบการณ์พื้นฐานทางดนตรี
วิเคราะห์ความไพเราะของเสียงดนตรีท่ีตนช่ืนชอบ ตามหลักการดนตรี เข้าใจวิธีน าความรู้และหลักการทาง
ดนตรี มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจ าวัน บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีใน
วัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์มีส่วนร่วมและ
ซาบซึ้งในกิจกรรมดนตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
          เพื่อพัฒนาส่ือสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด  
            ศ 2.1 ม. 2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7  
            ศ 2.2 ม. 2/1 ม.2/2 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ22101  ศิลปะ 3 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  40 ชั่วโมง 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 

 

ดนตรีกับสังคม
และวัฒนธรรม 

ศ 2.1 
ม.2/1 

องค์ประกอบดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

3 
 

5 
 

ศ 2.2 
ม.2/1 

ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
บทบาทดนตรีในวัฒนธรรม 
อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม 

3 4 
 

ศ 2.1 
ม.2/2 

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับการ
เปล่ียนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย 
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองกับงาน
ดนตรี 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีกับงาน
ดนตรี 

3 4 
 

2 
2 

ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับดนตรี
ไทยและดนตรี
สากล 

 

ศ 2.1 
ม.2/2 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีโน้ตจากเพลงไทยอัตรา
จังหวะสองช้ัน 
โน้ตสากล (เครื่องหมายแปลงเสียง) 

7 10 
 

ศ 2.1 
ม.2/3 

 เทคนิคในการแสดงออก 
  -จินตนาการในการสร้างสรรค์บท
เพลง 
  -   การถ่ายทอดเรื่องราวในบท
เพลง 

2 4 
 

  ศ 2.1 
ม.2/5 

การถ่ายทอดอารมณ์จากบทเพลง 
จังหวะกับอารมณ์เพลง 
ความดัง-เบากับอารมณ์เพลง 
ความแตกต่างของอารมณ์เพลง 

2 3 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สอบกลางภาค 
10 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

3 

 

ทักษะดนตรี

ไทยและดนตรี

สากล 

ศ ๒.๑ 
ม.๒/๔ 

เทคนิคการร้องและการบรรเลง
ดนตรี การร้องและบรรเลงเด่ียว 
การร้องและบรรเลงเป็นวง 

5 10 

ศ ๒.๑ 
ม.๒/๖ 

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการ
เปล่ียนแปลงทางดนตรีใน 
ประเทศไทย 

3 5 
 
 

4 ดนตรีกับอาชีพ

ทางดนตรี 

ศ ๒.๑ 
ม.๒/๗ 

อาชีพทางดนตรี 
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

 

- 20 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ22102  ศิลปะ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือก บรรยายเกี่ยวกับความ
เหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน วาดภาพด้วยเทคนิคท่ี
หลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์เพื่อ
น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใช้
งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา เพื่อโน้มน้าวใจและน าเสนอตัวอย่างประกอบ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่าง ๆท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุค
สมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจาก 
วัฒนธรรมไทยและสากล  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร การแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ
ละคร เพื่อน ามาอธิบายและสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร มาบูรณาการกับ
ศิลปะแขนงอื่น ๆ เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้ อื่น ๆ สามารถ
วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม เสนอข้อคิดเห็น
ในการปรับปรุงการแสดง อธิบายและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของละคร ตลอดจนระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละคร
ไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต 
 
          เพื่อพัฒนาส่ือสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ  

รหัสตัวชี้วัด  
ศ 1.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7  
ศ 1.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
ศ 3.1  2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ศ 3.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  

รวม 18 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ22102  ศิลปะ 4 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  40 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ทัศนธาตุ ศ 1.1 
ม.1/1 

รูปแบบของทัศนธาตุและ
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ 

5 3 

2 การวาดภาพ ศ 1.1 
ม.2/2 

ความเหมือนและความแตกต่าง
ของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในงานทัศนศิลป์  ของศิลปิน 

2 3 

ศ 1.1 
ม.2/3 

เทคนิคในการวาดภาพส่ือ
ความหมาย 

1 3 

ศ 1.1 
ม.2/6 

การวาดภาพถ่ายทอดคลิก
ลักษณะของตัวละคร 

1 3 

ศ 1.1 
ม.2/7 

งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา 1 3 

3 ความรู้พื้นฐานและการ

สร้างสรรค์นาฏศิลป์และ

ละคร 

ศ 3.1 
ม.2/1 

ศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดง 
- แสง สี เสียง 
- ฉาก 
- เครื่องแต่งกาย 
- อุปกรณ์ 

2 3 

4 การแสดงนาฏศิลป์ 

 

ศ 3.2 
ม.2/1 

เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่างๆ 

2 3 

ศ 3.2 
ม.2/2 

ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์        
นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย 
ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นท่ี
เคยนิยมกันในอดีต    

2 3 

ศ 3.2 
ม.2/3 

อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ี
มีผลต่อเนื้อหาของละคร 

2 3 

สอบกลางภาค  10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๕ ศิลปะวิจารณ์   ศ 1.1 
ม.2/4 

การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์   

2 3 

  ศ 1.1 
ม.2/5 

การพัฒนางานทัศนศิลป์ 
การจัดท าแฟ้มผลงานทัศนศิลป์ 

2 3 

๖ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศ 1.2 
ม.2/1 

วัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีสะท้อนถึง
งานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 

2 3 

  ศ 1.2 
ม.2/2 

งานทัศนศิลป์ของไทยในยุคสมัย
ต่าง ๆ 

2 3 

  ศ 1.2 
ม.2/3 

การออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 

2 3 

๗ หลักและวิธีการ

วิเคราะห์การแสดง     

ศ 3.1 
ม.2/3 

หลักและวิธีการวิเคราะห์การ
แสดง 

3  5 

  ศ 3.1 
ม.2/4 

วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การ
แสดงนาฏศิลป์ และการละคร 
ร าวงมาตรฐาน 

3 5 

๘ นาฏศิลป์สัมพันธ์    ศ 3.1 
ม.2/5 

วามสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือ
การละครกับสาระการเรียนรู้
อื่นๆ 

4 5 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ23101  ศิลปะ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            เวลา  40 ชั่วโมง 

ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับ องค์ประกอบนาฏศิลป์ โครงสร้างของบทละคร  นาฏยศัพท์ความส าคัญ
และบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย และฝึก
ทักษะเกี่ยวกับ การใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง ในการแปลความและการส่ือสารผ่านการแสดง 
ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม บรรยาย
วิจารณ์และเปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ การแสดง
อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจ าวันและในการแสดง ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ สามารถ
น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  ออกแบบ  สร้างสรรค์
อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ   
  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ รัก
ความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลป์โดยการเผยแพร่ อนุรักษ์อย่างช่ืนชมและเห็นคุณค่า 

 
รหัสตัวชี้วัด  

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 

รวม   10  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ23101  ศิลปะ 5 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  40 ชั่วโมง 

 
ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1
1 

นาฏศิลป์และ
ละครกับชีวิต
มนุษย์ 

ศ 3.1 
ม.3/7 

ละครกับชีวิต 2 10 
 

ศ 3.2 
ม.3/2 

ความส าคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์  และการละครใน
ชีวิตประจ าวัน 

2 

ศ 3.2 
ม.3/3 

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ 2 

2 ทักษะทาง

นาฏศิลป์ไทย 

ศ 3.1 
ม.3/3 

 

 รูปแบบการแสดง 
-  การแสดงเป็นหมู่   
-  การแสดงเด่ียว   
-  การแสดงละคร  
-  การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

2 10 

ศ 3.1 
ม.3/5 

 

องค์ประกอบนาฏศิลป์ 
-  จังหวะท านอง -  การ
เคล่ือนไหว   
-  อารมณ์และความรู้สึก  
-   ภาษาท่า  นาฏยศัพท์   
-  รูปแบบของการแสดง   
-  การแต่งกาย 

2 

3 ทักษะในการ

ฝึกหัด 

นาฏศิลป์ไทย 

ศ 3.1 
ม.3/2 

 

-ภาษาท่าหรือภาษาทาง
นาฏศิลป์ 
-ภาษาท่าท่ีมาจากธรรมชาติ  
-ภาษาท่าท่ีมาจากการประดิษฐ์  
-ร าวงมาตรฐาน 

5 10 

ศ 3.1 
ม.3/4 

-การประดิษฐ์ท่าร าและท่าทาง
ประกอบการแสดง 

5 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

 -  ความหมาย  
-  ความเป็นมา  
ท่าทางท่ีใช้ในการประดิษฐ์ท่าร า 

สอบกลางภาค 10 

4
4 

ทักษะทางการ
ละคร 

 

ศ 3.1 
ม.3/1 

 

- องค์ประกอบของบทละคร 
 -  โครงเรื่อง   
 - ตัวละครและการวางลักษณะ
นิสัย  
ของตัวละคร   
 - ความคิดหรือแก่นของเรื่อง  
 - บทสนทนา 

10 
 

10 

5 เทคนิคพื้นฐานใน
การจัดการแสดง

ละคร 

ศ 3.1 
ม.3/6 

 

-วิธีการเลือกการแสดง 
-ประเภทของงาน   
-ขั้นตอนประโยชน์และคุณค่า
ของการแสดง 

5 20 

ศ 3.2 
ม.3/1 

-การออกแบบและสร้างสรรค์
อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อ
การแสดงนาฏศิลป์ 

5 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ23102  ศิลปะ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            เวลา  40 ชั่วโมง 

          ศึกษาส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ระบุ
และบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง ให้มีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่าง
น้อย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ สร้าง
งานทัศนศิลป์ ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือ
ความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นหรือของศิลปิน สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์
ต่าง ๆโดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ ศึกษาและ
อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
แต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล  
          เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงาน
ดนตรีและงานศิลปะอื่น แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น มีความรู้
ความเข้าใจประเภทเครื่องดนตรีหลักการผสมวงและอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อจิตใจและความรู้สึกของบุคคล    
ฝึกทักษะการขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยน าองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ มี
ความรับผิดชอบในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี ซาบซึ้งความไพเราะของดนตรี จากหลักการประสบการณ์
และความสนใจบนพื้นฐานทางดนตรี วิเคราะห์และวิจารณ์ความแตกต่างและความไพเราะของเสียงดนตรีท่ีตน
ช่ืนชอบ ตามหลักการทางดนตรี เข้าใจวิธีน าความรู้และหลักการทางดนตรี มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
และชีวิตประจ าวัน บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์
จัดการแสดงและร่วมกิจกรรมดนตรีโดยแสดงออกถึงความซาบซึ้ง ท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
          เพื่อพัฒนาส่ือสารความรู้ความเข้าใจด้วยหลักเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรมสร้างความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และ
มีจิตสาธารณะ  
รหัสตัวชี้วัด  
           ศ 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11  
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

           ศ 1.2 ม.3/1 ม.3/2 
             ศ 2.1  ม. 3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม. 3/4   ม. 3/5   ม. 3/6   ม. 3/7                
           ศ 2.2  ม. 3/1  ม.3/2 

รวม  22 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ23102  ศิลปะ 6 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  40 ชั่วโมง 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ทัศนธาตุกับการ

สร้างสรรค์ 

 

ศ 1.1 
ม.3/1 

ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ
ในส่ิงแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

2  

 

5 ศ 1.2 
ม.3/2 

เทคนิควิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ 

2 

ศ 1.3 
ม.3/3 

วิธีการใช้ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ 

2 

2 ทัศนศิลป์กับอาชีพ ศ 1.1 
ม.3/10 

การประกอบอาชีพทาง
ทัศนศิลป์ 

2 3 

3 นิทรรศการงาน
ทัศนศิลป์ 

ศ 1.2 
ม.3/11 

การจัดนิทรรศการงาน
ทัศนศิลป์ 

2 5 

4 ทัศนศิลป์กับ

วัฒนธรรม 

ศ 1.2 
ม.3/1 

งานทัศนศิลป์กับการสะท้อน
คุณค่าของวัฒนธรรม 

1  

2 ศ 1.2 
ม. 3/2 

ความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 
 

1 

สอบกลางภาค  10 

5 ดนตรีกับสังคมและ

วัฒนธรรม 

ศ 2.1 
ม. 3/1 

เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้
ในงานดนตรีและศิลปะอื่น 
 

2 2 
 

ศ 2.1 
ม.3/6 

อิทธิพลของดนตรี 1 13 

ศ 2.2 
ม.3/2 

ปัจจัยท่ีท าให้งานดนตรีได้รับ
การยอมรับ 

1 2 



 
  

  

51 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

6 ทักษะดนตรีไทย 

 

ศ ๒.๑  
ม.๓/๒ 

เทคนิคการแสดงออกในการ
ขับร้องและบรรเลงดนตรีเด่ียว
และรวมวง 

2 
 

3 
 

ศ 2.1  
ม. 3/4 

การเลือกใช้องค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์บทเพลง 

2 3 
 

  ศ ๒.๑  
ม.๓/๕ 

การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของบทเพลง 
-ส าเนียง     -อัตราจังหวะ 
-รูปแบบบทเพลง 
-เครื่องดนตรีที่บรรเลง 

2 2 

7 

 

การสร้างงาน

ทัศนศิลป์ 

 

ศ 1.1 
ม. 3/4 

การสร้างงานทัศนศิลป์ท้ังไทย
และสากล 

2 15 

ศ 1.2 
ม. 3/5 

การใช้หลักการออกแบบใน
การสร้างส่ือผสม 

2 

ศ 1.3 
ม. 3/6 

การถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 
มิติ 

2 

ศ 1.1 
ม. 3/7 

การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์  

2 

ศ 1.2 
ม. 3/8 

การวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ 

1 

ศ 1.3 
ม. 3/9 

การใช้เทคนิควิธีการท่ี
หลากหลายสร้างงาน
ทัศนศิลป์เพื่อส่ือความหมาย 
 
 

1 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

8 ทักษะดนตรีสากล 

  

ศ 2.1 
ม. 3/2 

เทคนิคและการแสดงออกในการ
ขับร้องและบรรเลงดนตรีเด่ียว
และรวมวง 

7 10 
 

ศ 2.1 
ม. 3/3 

การประพันธ์เพลงในอัตรา
จังหวะ  
2 และ 4        4          4                 

3 5 
 

สอบปลายภาค  10 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ21201 ทัศนศิลป์ 1 (จิตรกรรม 1) 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการเขียนภาพ
เบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  การใช้น้ าหนัก เส้น  แสง  เงา  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ  ตามสัดส่วน ใช้
มาตราส่วนย่อ-ขยายสัดส่วนจากหุ่นนิ่ง ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ                 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดนิสอ  สามารถให้บริการและจัดจ าหน่าย     

ผลการเรียนรู้  
1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมา การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ    
2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการ
เขียน ภาพเบื้องต้นด้วยดินสอด า  การใช้น้ าหนัก เส้น  แสง  เงา    
3.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ  หุ่นนิ่งรปูทรงเรขาคณิต ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้ถูกต้อง

ตามหลักของทัศนธาตุ   
4.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ  หุ่นนิ่งรปูทรงอิสระ ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้ถูกต้องตาม

หลักของทัศนธาตุ   
5.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ  หุ่นนิ่งตามท่ีจัดให้ ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้ถูกต้องตาม

หลักของทัศนธาตุ  

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

            โครงสร้างรายวิชา ศ21201 ทัศนศิลป์ 1  (จิตรกรรม 1)  

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเขียนภาพหุ่น
นิ่งด้วยดินสอ 

1.  รู้ เข้าใจประวัติความ 
เป็นมา การเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
ด้วยดินสอ    

ประวัติความเป็นมา 
 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
ด้วยดินสอ    

4 10 

  2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียน 
ภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ใน 
การเขียนภาพ   เทคนิคการ 
เขียน ภาพเบื้องต้นด้วยดินสอ 
ด า  การใช้น้ าหนัก เส้น  แสง 
  เงา 

การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วย
ดินสอ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ในการเขียนภาพ   
เทคนิคการเขียนภาพ
เบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  
การใช้น้ าหนักเส้นแสง  
เงา     

8 10 

  3. ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
ด้ วยดิ นสอ  หุ่ นนิ่ งรู ปทรง
เรขาคณิต ใช้น้ าหนักเส้น  แสง 
  เงา ได้ถูกต้องตามหลักของ 
ทัศนธาตุ 

ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่น
นิ่งด้วยดินสอ  หุ่นนิ่ง 
รูปทรงเรขาคณิต ใช้ 
น้ าหนักเส้น  แสง  เงา 
 ได้ถูกต้องตามหลักของ 
ทัศนธาตุ      

8 10 

สอบกลางภาค  20 
  4. ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วย

ดินสอ  หุ่นนิ่งรูปทรงอิสระ ใช้
น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้
ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ 

ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่น
นิ่ งด้วยดินสอ  หุ่นนิ่ ง
รูปทรงอิสระ ใช้น้ าหนัก
เส้น  แสง  เงา  ได้ถูกต้อง
ตามหลักของทัศนธาตุ      

10 20 

  5.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
ด้วยดินสอ  หุ่นนิ่งตามท่ีจัดให้ ใช้ 
น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้
ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ 

การเขียนภาพหุ่นนิ่ง 
ด้วยดินสอ  หุ่นนิ่ง 
ตามท่ีจัดให้ 

10 
 

 
30 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ21202 ทัศนศิลป์ 2 (จิตรกรรม 2) 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

         ศึกษาการเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการเขียน
ภาพคนเหมือนเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก   เส้น  แสง  เงา   
ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอตามสัดส่วนใช้มาตราส่วนย่อ-ขยายสัดส่วนจากภาพถ่ายหุ่นและคน
จริง  ใช้น้ าหนักเส้น แสง เงา บริการเขียนภาพคนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  ประเมินราคาและจัดจ าหน่ายได้ 
        เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  ชาร์โคลน    
ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก   สามารถให้บริการและจัดจ าหน่าย  
     
ผลการเรียนรู้  

1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมา ภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก    
     การเขียน      ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก  

2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก   
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการเขียนภาพเบื้องต้นด้วยดินสอด า  การใช้น้ าหนัก เส้น  
แสง  เงา     

3.  ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  ชาร์โคลน  ผงคาร์บอน การใช้น้ าหมึก ใช้น้ าหนักเส้น  
แสง  เงา     ได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ   

4.  ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  ชาร์โคลน  ผงคาร์บอน การใช้น้ าหมึก  ใช้น้ าหนักเส้น  
แสง  เงา     ได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ   

5.  ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก   ตามท่ีจัดให้ 

ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ  

 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

  โครงสร้างรายวิชา ศ21202 ทัศนศิลป์ 2  (จิตรกรรม 2)  

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การเขียนภาพ
คนเหมือน 

1. รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมา 
ภาพคนเหมือนด้วยดินสอ  ชาร์
โคลน   ผงคาร์บอน  การใช้น้ า
หมึก   การเขียน      ชาร์โคลน   
ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก 

การเขียนภาพคนเหมือน
ด้วยดินสอ ชาร์โคลน    
ผงคาร์บอน  การใช้น้ า
หมึก   การเขียน      ชาร์
โคลน   ผงคาร์บอน  การ
ใช้น้ าหมึก ตามหลักของ
ทัศนธาตุ 

4 5 

  

2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียน
ภาพคนเหมือนด้วยดินสอ 

  ชาร์โคลน   ผงคาร์บอน  การ 
ใช้น้ าหมึก   เครื่องมือ วัสดุ 
 อุปกรณ์ในการเขียนภาพ 
เทคนิคการเขียนภาพเบื้องต้น 
ด้วยดินสอด า  การใช้น้ าหนัก 
เส้น  แสง  เงา     

ทฤษฎีการเขียนภาพคน
เหมือนด้วยดินสอ ชาร์
โคลน ผงคาร์บอน การใช้
น้ าหมึก เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการเขียนภาพ   
เทคนิคการเขียนภาพ
เบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  
การใช้น้ าหนัก เส้นแสง  
เงา 

8 5 

  

3.  ปฏิบัติการเขียนภาพคน 
เหมือนด้วยดินสอ  ชาร์โคลน 
ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก 
ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา  
ได้ถูกต้องตามหลักของทัศน 
ธาตุได้     
 
 
 

ปฏิบัติการเขียนภาพคน
เหมือนด้วยดินสอตาม
แบบ 

8 30 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  

4.  ปฏิบัติการเขียนภาพคน 
เหมือนด้วยดินสอ  ชาร์โคลน 
ผงคาร์บอน  การใช้น้ าหมึก 
ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา ได้ 
ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ  

(30 คะแนน) 

ปฏิบัติการเขียนภาพคน
เหมือนด้วยชาร์โคลนตาม
แบบ 

10 30 

  

5.  ปฏิบัติการเขียนภาพคน

เหมือนด้วยดินสอ  ชาร์

โคลน   ผงคาร์บอน  การใช้

น้ าหมึก   ตามท่ีจัดให้ ใช้

น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     

ได้ถูกต้องตามหลักของทัศน

ธาตุ (30 คะแนน) 

 

ปฏิบัติการเขียนภาพคน
เหมือนด้วยผงคาร์บอน   

 

10 30 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ21203 ดนตรี1 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล  องค์ประกอบของดนตรี   ตัวโน้ตและตัวหยุด  รวมถึงการ
ออกเสียงตัวโน้ต  การเขียนตัวโน้ตในบรรทัด 5  เส้น  ให้ตรงตามเครื่องหมายก าหนดจังหวะของเพลงโดยใช้
กระบวนการทางดนตรี  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี  การเขียนตัวโน้ต  การอ่านโน้ตท่ีถูกต้อง 
และสามารถเขียนโน้ตเพลงและอ่านโน้ตเพลงง่าย ๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน 
 
ผลการเรียนรู้  
     1. สามรถอธิบายถึงองค์ประกอบของดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 
     2. สามรถอธิบายถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลได้ถูกต้อง 
     3. สามรถบอกลักษณะของตัวโน้ต  ค่าตัวโน้ตและการเขียนตัวโน้ต  ตัวหยุดได้ถูกต้อง 
     4. สามรถเขียนตัวโน้ตและบันทึกตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้นได้ถูกต้อง 
     5. อธิบายความหมายของเครื่องหมายก าหนดจังหวะและบันทึกลงในบรรทัดห้าเส้นได้ถูกต้อง 
     6.อธิบายและอ่านโน้ตสากลตามบทเพลงง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
     7. อธิบายการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภท ดีด  สี  ตี เป่าได้ถูกต้อง 
     8. สามรถปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีตนเองสนใจตามตัวโน้ตและเครื่องหมายต่างๆ ทางดนตรีในบทเพลงได้
ถูกต้อง 

 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ21203 ดนตรี 1  

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
องค์ประกอบ
ทางดนตรี 

1. สามรถอธิบายองค์ประกอบ
ของดนตรีสากลได้อย่างถูกต้อง 

องค์ประกอบของดนตรี
สากล 

2 5 

2 สัญลักษณ์ทาง
ดนตรี 

2. สามรถอธิบายถึงเครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
ได้ถูกต้อง 

บรรทัด ๕ เส้น ตัวโน้ต  
ตัวหยุด กุญแจประจ า-
หลักห้องเพลง เส้นค่ัน  
ห้องเพลง สัญลักษณ์อื่น ๆ  
ทางดนตรี 

5 5 

3 
ตัวโน้ตน่ารู้ 

 

3. สามรถบอกลักษณะของตัว
โน้ต  ค่าตัวโน้ตและการเขียน
ตัวโน้ต  ตัวหยุดได้ถูกต้อง 

ลักษณะของโน้ตแบบ
ต่างๆ 

5 5 

4 
เขียนตัวโน้ต

สร้างสรรค์ 

4. สามรถเขียนตัวโน้ตและบันทึก
ตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้นได้
ถูกต้อง 

ตัวโน้ตและบรรทัดห้าเส้น 4 5 

5 
เครื่องหมาย

ก าหนดจังหวะ 

5. อธิบายความหมายของ
เครื่องหมายก าหนดจังหวะและ
บันทึกลงในบรรทัดห้าเส้นได้
ถูกต้อง 

ความหมายและ

เครื่องหมายก าหนด

จังหวะ 

4 5 

สอบกลางภาค 20 

6 
อ่านโน้ตเป็น
เพลง 

6.อธิบายและอ่านโน้ตสากล
ตามบทเพลงง่ายๆ ได้ถูกต้อง 

การอ่านโน้ตสากล 6 10 

7 การรักษา

เครื่องดนตรี 

7. อธิบายการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีประเภท ดีด  สี  ตี เป่าได้
ถูกต้อง 

การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 2 5 

 เล่นเป็นเพลง 

 

8. สามรถปฏิบัติเครื่องดนตรีที่
ตนเองสนใจตามตัวโน้ตและ
เครื่องหมายต่างๆ ทางดนตรีใน
บทเพลงได้ถูกต้อง 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี

ตามโน้ตและเครื่องหมาย

ต่างๆทางดนตรี 

12 15 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

สอบปลายภาค 20 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ21204 ดนตรี2 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบ  หน้าท่ี  หลักกลไก   การก าเนิดเสียงของเครื่องดนตรีสากลประเภท
เครื่องเป่า  เครื่องสี  เครื่องดีด  เครื่องตี และเครื่องล่ิมนิ้ว  หลักการวิธีการปฏิบัติ  คุณสมบัติของเสียง  การ
เทียบเสียง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  หลักการเด่ียว  และการรวมวง  การบ ารุงรักษา 

 เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคในการปฏิบัติเครื่องดนตรี  การเล่นเด่ียว  และการรวมวง   
การบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างสมบูรณ์ 
 
ผลการเรียนรู้  
             1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  ส่วนประกอบ  หน้าท่ีหลักกลไกก าเนิดเสียง
และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องดีด สี ตี เป่า และเครื่องล่ิมนิ้วได้ 
             2. ศึกษาหลักการปฏิบัติ เทคนิควิธีการปฏิบัติ  เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องดีด  สี  ตี  เป่า 
และเครื่องล่ิมนิ้วได้ 
             3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ ความหมาย ค่าตัวโน้ต หลักการใช้ และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะได้ 
             4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโน้ต  เขียนตัวโน้ต และบันทึกตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้นได้อย่างถูกต้อง 
              5. อ่านตัวโน้ตดนตรีไทย  โน้ตดนตรีสากล และบทเพลงอย่างง่าย ๆ ได้ 
              6. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามถนัด แบบเด่ียว  การดูแลรักษาเครื่องดนตรี  ตามโน้ตท่ีก าหนดได้ 
              7. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลแบบรวมวงร่วมกับผู้อื่นได้ 
           
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ21204 ดนตรี 2  

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความรู้พื้นฐาน
เครื่องดนตรี
สากล 

1. ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของเครื่องดนตรีสากล  
ส่วนประกอบ  หน้าท่ีหลักกลไก
ก าเนิดเสียงและการดูแลรักษา
เครื่องดนตรีสากลประเภท
เครื่องดีด สี ตี เป่า และเครื่อง
ล่ิมนิ้วได้ 

ประวัติความเป็นมา 
ส่วนประกอบ 
หน้าท่ีหลักกลไกการ
ก าเนิดเสียง และการ 
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี
สากล 

 

5 5 

2 หลักการปฏิบัติ
เครื่องดนตรี
สากล 

2. ศึกษาหลักการปฏิบัติ เทคนิค
วิธีการปฏิบัติ  เครื่องดนตรีสากล
ประเภทเครื่องดีด  สี  ตี  เป่า และ
เครื่องล่ิมนิ้วได้ 

หลักการปฏิบัติและ
เทคนิควิธีการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีสากล 

5 5 

3 ตัวโน้ตน่ารู้ 3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่าง  ๆ 
ความหมาย  ค่าตัวโน้ต  หลักการใช้ 
และเขียนตัวโน้ตแต่ละลักษณะได้ 

ลักษณะของตัวโน้ตแบบ
ต่าง ๆและหลักการใช้ตัว
โน้ต 

5 10 

4 
รักการเขียนตัว

โน้ต 

4. ศึกษาหลักการเขียนตัวโน้ต  
เขียนตัวโน้ต และบันทึกตัวโน้ตลง
ในบรรทัด 5 เส้นได้อย่างถูกต้อง 

หลักการเขียนตัวโน้ต 
ลงบรรทัด ๕ เส้น 

5 10 

สอบกลางภาค 20 

5 อ่านโน้ตเป็น
เพลง 

5. อ่านตัวโน้ตดนตรีไทย  โน้ต
ดนตรีสากล และบทเพลงอย่างง่าย  ๆ
ได้ 

การอ่านโน้ตดนตรีไทและ
ดนตรีสากลเพลงง่าย ๆ 

 

5 10 

6 การปฏิบัติเด่ียว

ดนตรีสากล 
6. ปฏิบัติ เครื่องดนตรีสากลตาม
ถนัด แบบเด่ียว  การดูแลรักษา
เครื่องดนตรี  ตามโน้ตท่ีก าหนดได้ 

การปฏิบัติดนตรีสากลแบบ
เด่ียวการใช้และดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี
สากล 

5 10 

7 การปฏิบัติ 
รวมวง 

7. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
แบบรวมวงร่วมกับผู้อื่นได้ 

การปฏิบัติดนตรีสากล
แบบรวมวง 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ21205 นาฏศิลป์ 1 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏยศัพท์  ภาษาท่านาฏศิลป์  และร าวงมาตรฐาน สามารถแสดงท่าร า
เลือกใช้และประยุกต์แบบการแต่งกายตามแบบแผน อย่างเหมาะสม ยึดหลักความพอเพียง 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน และมีทักษะ
สามารถร าไทยแบบมาตรฐานในโอกาสต่าง ๆ ได้ อย่างเห็นคุณค่ารักและภาคภูมิใจ มีความตระหนัก ท่ีจะ
ถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปะประจ าชาติให้สืบทอดต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าดัดตนพื้นฐานได้ 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการนาฏยศัพท์พื้นฐานได้ 
3. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติขับร้องเพลงร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน  ชาวไทย  ร ามา

ซิมาร า  คืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญได้   
 4. นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติท่าร าเพลงร าวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน  ชาวไทย  ร ามาซิ

มาร า  คืนเดือนหงาย  และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญได้   

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ21205 นาฏศิลป์ 1  

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  40  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ดัดตน 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าท่า

ดัดตนพื้นฐานได้ 
ท่าดัดตนโดยการใช้มือ
และเท้า 

5 10 

2 
นาฏยศัพท์ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการ

นาฏยศัพท์พื้นฐานได้ 
นาฏยศัพท์ การใช้มือและ
เท้า 

10 10 

3 ขับร้องเพลงร าวง
มาตรฐาน 

3. นักเรียนมีทักษะและสามารถ
ปฏิบัติขับร้องเพลงร าวง
มาตรฐานเพลงงามแสงเดือน  
ชาวไทย  ร ามาซิมาร า  คืน
เดือนหงาย  และเพลงดวง
จันทร์วันเพ็ญได้   

ขับร้องเพลงร าวงมาตรฐาน 
-  เพลงงามแสงเดือน  
-  เพลงชาวไทย  
-  เพลงร ามาซิมาร า  
-  เพลงคืนเดือนหงาย  
-  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 

5 10 

สอบกลางภาค 20 
4 ปฏิบัติท่าร าวง

มาตรฐาน 
4. นักเรียนมีทักษะและสามารถ
ปฏิบัติท่าร าเพลงร าวง
มาตรฐานเพลงงามแสงเดือน  
ชาวไทย  ร ามาซิมาร า  คืน
เดือนหงาย  และเพลงดวง
จันทร์วันเพ็ญได้   

ปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน 
-  ท่าร าเพลงงามแสง
เดือน  
-  ท่าร าเพลงชาวไทย  
-  ท่าร าเพลงร ามาซิมาร า  
-  ท่าร าเพลงคืนเดือนหงาย  
-ท่าร าเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 

20 30 

สอบปลายภาค 20 

             รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ21206 นาฏศิลป์ 2 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการดัดตน ท่านาฏยศัพท์  ภาษาท่านาฏศิลป์ท่ีใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยตาม
แบบแผน  และฝึกปฏิบัติขับร้อง ปฏิบัติท่าร าเพลงร าวงมาตรฐานตามรู้แบบแผนนาฏศิลป์ไทย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน และมีทักษะ
สามารถร าไทยแบบมาตรฐานในโอกาสต่าง ๆ ได้ อย่างเห็นคุณค่ารักและภาคภูมิใจ มีความตระหนัก ท่ีจะ
ถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปะประจ าชาติให้สืบทอดต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าดัดตนแบบตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทยได้ 
2. สามารถปฏิบัติ ภาษาท่านาฏศิลป์ไทยได้ 
3. สามารถปฏิบัติขับร้องเพลงร าวงมาตรฐานเพลงดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

ยอดชายใจหาญ และบูชานักรบได้  
4.  นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐานเพลงดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวง

จันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ และบูชานักรบได้  
 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ21206 นาฏศิลป์ 2  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การดัดตน 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่า
ดัดตนแบบตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ไทยได้ 

ดัดตนโดยการใช้มือ และ 
เท้า 

5 10 

2 ภาษาท่า 2. สามารถปฏิบัติ ภาษาท่า
นาฏศิลป์ไทยได้ 

ภาษาท่า 5 10 

3 ปฏิบัติการขับ
ร้องเพลงร าวง
มาตรฐาน 

3. สามารถปฏิบัติขับร้องเพลง
ร าวงมาตรฐานเพลงดอกไม้ของ
ชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์
ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ และ
บูชานักรบได้  

ปฏิบัติขับร้องเพลงร าวง
มาตรฐาน 
-  เพลงดอกไม้ของชาติ  
-  เพลงหญิงไทยใจงาม 
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
-  เพลงยอดชายใจหาญ  
-  เพลงบูชานักรบ 

10 10 

สอบวัดผลกลางภาค 20 

4 ปฏิบัติร าวง
เพลงมาตรฐาน 

4.  นักเรียนมีทักษะและ
สามารถปฏิบัติท่าร าวง
มาตรฐานเพลงดอกไม้ของชาติ 
หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญ
ฟ้า ยอดชายใจหาญ และบูชา
นักรบได้  

ปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐาน 
-  เพลงดอกไม้ของชาติ  
-  เพลงหญิงไทยใจงาม 
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
-  เพลงยอดชายใจหาญ  
-  เพลงบูชานักรบ 

20 30 

สอบปลายภาค 20 

           รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ22207 นาฏศิลป์ 3 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์  ในเรื่อง  ความหมาย  ประวัติ   
ความเป็นมา  วัสดุ-อุปกรณ์และเทคนิควิธีการ   ฝึกทักษะการระบายสีโปสเตอร์  พื้นฐานแบบต่าง ๆ การ
ระบายสีโปสเตอร์  ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์  ภาพแสดงเรื่องราว  และทดลองสร้างสรรค์รูปแบบอื่น ๆ ตาม
ความคิดอิสระ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม และวิธีการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน   มีความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการทางศิลปะ  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของผลงานท่ีสร้างสรรค์ตาม
ความคิดได้อย่างอิสระ   น าไปสู่ความช่ืนชมเห็นคุณค่า   ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน  และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
     
ผลการเรียนรู้  

1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมา การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์  (5 คะแนน) 
2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการ  

เขียนการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์  การใช้น้ าหนัก เส้น สี แสง  เงา    (5 คะแนน) 
3.  ปฏิบัติการเขียนการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์  ใช้น้ าหนักเส้น สี  แสง  เงา  ได้ถูกต้องตามหลักของ-  

ทัศนธาตุ  (30 คะแนน) 
4.  ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ - บก - ทะเลและส่ิงก่อสร้าง ด้วยสีโปสเตอร์   ใช้น้ าหนักเส้น สี แสง  เงา      
      ได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ  (30 คะแนน) 
5.  ปฏิบัติการเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์ โดยใช้น้ าหนักเส้น  สี  แสง  เงา     ได้

ถูกต้องตาม  หลักของทัศนธาตุ (30 คะแนน) 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ22207 นาฏศิลป์ 3  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติความ
เป็นมา การ
เขียนภาพด้วยสี
โปสเตอร์  

1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมา 
การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์ 

ประวัติความเป็นมา การ
เขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์   

4 5 

2 การเขียนภาพ
ด้วยสีโปสเตอร์ 

2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียน
ภาพด้วยสีโปสเตอร์  เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   
เทคนิคการเขียนการเขียนภาพ
ด้วยสีโปสเตอร์  การใช้น้ าหนัก 
เส้น สี แสง  เงา 

ทฤษฎีการเขียนภาพด้วยสี
โปสเตอร์ 

8 5 

  3.  ปฏิบัติการเขียนการเขียน
ภาพด้วยสีโปสเตอร์  ใช้น้ าหนัก
เส้น สี  แสง  เงา  ได้ถูกต้อง
ตามหลักของ-  ทัศนธาตุ 

ปฏิบัติการเขียนภาพด้วยสี
โปสเตอร์ 

8 10 

สอบกลางภาค  20 
  4.  ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ - 

บก - ทะเลและส่ิงก่อสร้าง ด้วยสี
โปสเตอร์   ใช้น้ าหนักเส้น สี แสง  
เงา   ได้ถูกต้องตามหลักของทัศน
ธาตุ 

ปฏิบัติการเขียนภาพ
ทิวทัศน์ บก  ทะเลและ
ส่ิงก่อสร้าง ด้วยสี
โปสเตอร์ 

10 10 

  5.  ปฏิบัติการเขียนการเขียน
ภาพด้วยสีโปสเตอร์  ตามท่ี
ก าหนดให้ ใช้น้ าหนักเส้น สี 
แสง  เงา     ได้ถูกต้องตาม
หลักของทัศนธาตุ 

ปฏิบัติการเขียนภาพตาม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยสี
โปสเตอร์ 10 10 

สอบกลางภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ22208 นาฏศิลป์ 4 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

           ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเขียนภาพด้วยสีน้ ามัน  ในเรื่อง  ความหมาย  ประวัติ   
ความเป็นมา  วัสดุ-อุปกรณ์และเทคนิควิธีการ   ฝึกทักษะการระบายสีน้ ามันพื้นฐานแบบต่าง ๆ การระบายสี
น้ ามัน  ภาพคนเหมือน  หุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์    และทดลองสร้างสรรค์รูปแบบอื่น ๆ ตามความคิดอิสระโดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม และวิธีการ
อื่น ๆ ท่ีเหมาะสม    
           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน   มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
ทางศิลปะ  สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของผลงานท่ีสร้างสรรค์ตามความคิดได้อย่างอิสระ   
น าไปสู่ความช่ืนชมเห็นคุณค่า   ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน  และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ผลการเรียนรู้  
1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมา การเขียนภาพด้วยสีน้ ามัน  (5 คะแนน) 
2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียนภาพด้วยสีน้ ามัน  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการ

เขียนภาพด้วยสีน้ ามัน   การใช้น้ าหนัก เส้น สี แสง  เงา    (5 คะแนน) 
3.  ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือนด้วยสีน้ ามัน  ใช้น้ าหนักเส้น สี  แสง  เงา  ได้ถูกต้องตามหลักของ

ทัศนธาตุ 
(30 คะแนน) 

4.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่ง  ทิวทัศน์  ด้วยสีน้ ามัน  ใช้น้ าหนักเส้น สี  แสง  เงา  ได้ถูกต้องตาม
หลักของทัศนธาตุ  (30 คะแนน) 

5.  ปฏิบัติการเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ด้วยสีน้ ามัน  โดย ใช้น้ าหนักเส้น สี แสง  เงา     ได้
ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ (30 คะแนน) 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ22208 นาฏศิลป์ 4  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 

หน่วยที่  1 
ประวัติความ
เป็นมา การ
เขียนภาพด้วยสี
น้ ามัน 

1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมา 
การเขียนภาพด้วยสีน้ ามัน  (5 
คะแนน) 

 

ประวัติความเป็นมา การ
เขียนภาพด้วยสีน้ ามัน 

4 5 

2 

หน่วยที่  2 
การเขียนการ
เขียนภาพด้วยสี
น้ ามันเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ใน
การเขียนภาพ 
เทคนิคการ
เขียนการเขียน
ภาพด้วยสี
น้ ามัน  การใช้
น้ าหนัก เส้น สี 
แสง  เงา     

2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียน
ภาพด้วยสีน้ ามัน  เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   
เทคนิคการเขียนภาพด้วยสี
น้ ามัน   การใช้น้ าหนัก เส้น สี 
แสง  เงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีการเขียนภาพด้วยสี
น้ ามัน  เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ในการเขียนภาพ   
เทคนิคการเขียนภาพด้วย
สีน้ ามัน   การใช้น้ าหนัก 

เส้น สี แสง  เงา 

4 5 

สอบกลางภาค 20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 

หน่วยที่  3  
ปฏิบัติการ
เขียนภาพคน
เหมือนด้วยสี
น้ ามันใช้
น้ าหนักเส้นสี  
แสง เงา ได้
ถูกต้องตาม
หลักของทัศน
ธาตุ    
   

3. ปฏิบัติการเขียนภาพคน
เหมือนด้วยสีน้ ามัน ใช้น้ าหนัก
เส้น สี แสง  เงา  ได้ถูกต้องตาม
หลักของทัศนธาตุปฏิบัติการ
เขียนภาพคนเหมือนด้วยสี
น้ ามัน  ใช้น้ าหนักเส้น สี  แสง  
เงา  ได้ถูกต้องตามหลักของ
ทัศนธาตุ 

การเขียนภาพคนเหมือน
ด้วยสีน้ ามัน ใช้น้ าหนัก
เส้น สี แสง  เงา  ได้
ถูกต้องตามหลักของทัศน
ธาตุ 

10 30 

4 หน่วยที่  4 
 ปฏิบัติการ

เขียนภาพหุ่น
นิ่งทิวทัศน์ ด้วย

สีน้ ามันใช้
น้ าหนักเส้นสี 
แสง เงา ได้
ถูกต้องตาม

หลักของทัศน
ธาตุ      

ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่ง  
ทิวทัศน์  ด้วยสีน้ ามัน  ใช้
น้ าหนักเส้น สี  แสง  เงา  ได้
ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ   
 

เขียนภาพหุ่นนิ่งทิวทัศน์ 
ด้วยสีน้ ามันใช้น้ าหนักเส้น
สี แสง เงา ได้ถูกต้องตาม
หลักของทัศนธาตุ   

10 30 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 หน่วยที่ 5  
ปฏิบัติการ

เขียนภาพตาม
ความคิด

สร้างสรรค์ด้วย
สีน้ ามัน โดยใช้
น้ าหนักเส้น  สี  
แสง  เงา ได้
ถูกต้องตาม

หลักของทัศน
ธาตุ 

ปฏิบัติการเขียนภาพตาม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยสีน้ ามัน  
โดย ใช้น้ าหนักเส้น สี แสง  เงา     
ได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ  
 

เขียนภาพตามความคิด
สร้างสรรค์ด้วยสีน้ ามัน 
โดยใช้น้ าหนักเส้น  สี  
แสง  เงา ได้ถูกต้องตาม
หลักของทัศนธาตุ 

12 30 

สอบปลายภาค  20 
รวม 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ22209 ดนตรี3 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง      

จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ส่วนประกอบ หน้าท่ี  หลักกลไก  การก าเนิดเสียงของเรคอร์เดอร์

(ขลุ่ยฝรั่ง)  หลักการจรดปาก  การป้อนลม  การควบคุมการหายใจ  คุณสมบัติของเสียง  การเทียบเสียงท่ี

ถูกต้องเท่ียงตรง  หลักการและเทคนิคในการปฏิบัติดนตรี  หลักการเล่นเด่ียว  และเล่นรวมวง  การบ ารุงรักษา  

หลักการจัดรวมวง  ปฏิบัติเรคอร์เดอร์  โดยถอดประกอบ  จับเครื่องดนตรี  ท่ายืน  นั่ง  จรดปาก  ป้อนลม 

ควบคุมการหายใจ  ลดและเพิ่มเสียง  อ่านโน้ต  ฟัง  และปฏิบัติตามล าดับความยากง่ายของบทฝึก 

 เพี่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ  หน้าท่ี  หลักกลไกการก าเนิดเสียงของขลุ่ยเรคอร์
เดอร์  และมีทักษะในการปฏิบัติ  ท้ังปฏิบัติเด่ียวและรวมวงได้ 

ผลการเรียนรู้  
     1. สามรถอธิบายถึงหลักกลไกการก าเนิดเสียงและการดูแลรักษาขลุ่ยเรคอร์เดอร์ได้ถูกต้อง 
    2. สามรถอธิบายถึงหลักการป้อนลม  เทคนิคการเป่าและการควบคุมการหายใจได้ถูกต้อง 
     3. สามรถอ่าน  เขียน ลักษณะของตัวโน้ต  ค่าตัวโน้ต  ตัวหยุดและสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวของทางดนตรี  ได้
ถูกต้อง 
     4. รู้จักหลักการเขียนตัวโน้ตและบันทึกตัวโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้นได้ถูกต้อง 
     5. สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยและสากลตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
     6.สามรถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลขลุ่ยเรคอร์เดอร์แบเด่ียวตามโน้ตท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
     7. สามรถปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ขลุ่ยเรคอร์เดอร์แบการผสมวงและบรรเลงเพลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ22209 ดนตรี 3  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ทฤษฎีดนตรี
สากลเบื้องต้น 

1  

สามารถอ่าน  เขียน ลักษณะ
ของตัวโน้ต  ค่าตัวโน้ต  ตัวหยุด
และสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวของทาง
ดนตรีได้ 

อ่าน เขียนร้องโน้ตสากล 10 30 

2 
ปฏิบัติเครื่อง

เด่ียว 1 

สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลขลุ่ยรีคอเดอร์เด่ียวตาม
โน้ตท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

บรรเลงเครื่องดนตรีเด่ียว 10 30 

สอบกลางภาค  20 

3 ปฏิบัติรวมวง 1 
สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลขลุ่ยรีคอเดอร์รวมวงตาม
โน้ตท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

บรรเลงดนตรีรวมวง 10 20 

4 
แสดงผลงาน 

1 

สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลขลุ่ยรีคอเดอร์เด่ียวและ
รวมวงได้อย่างน้อย3เพลง 

แสดงดนตรีเด่ียว 
และรวมวง 

10 20 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ22210 ดนตรี 4 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 

        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบท่ีเกี่ยวข้องในการออกเสียง  เทคนิคการออกเสียง  และการร้องเพลง  
ทฤษฎีโน้ตสากล  การออกอักขระ  และส าเนียง  การแสดงท่าทางประกอบ  ลักษณะวิธีสร้างอารมณ์การพูด
และการขับร้องเพลงไทยสากล   โดยการร้องเด่ียว ร้องหมู่  หลักการปฏิบัติตน 
 ฝึกการบริหารร่างกาย  ในการออกเสียง  หายใจเข้าออก  และควบคุมอวัยวะในการออกเสียง  อ่าน
โน้ต  ท านอง  เนื้อร้อง  ขับร้องเพลงไทยสากล  โดยการร้องเด่ียว  ร้องหมู่  ร้องประกอบดนตรี  แสดงท่าทาง  
และสร้างอารมณ์ในเสียงเพลงให้ตรงกับเนื้อหาของเพลง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติของ
เสียง  สามารถขับร้องเพลงประกอบดนตรีได้ 
 
ผลการเรียนรู้  
      1. ศึกษาอวัยวะท่ีใช้ในการออกเสียง    ระบบการออกเสียง  และทักษะวิธีการหายใจในการขับร้องเพลง
ไทยสากลได้ 
       2. ศึกษาเทคนิคในการขับร้องเพลงแบบง่ายๆ   การก าหนดลมหายใจ  การใช้เสียงสูงเสียงต่ า และทักษะ
พื้นฐานในการขับร้องเพลงไทยสากลได้ 
       3. ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ  ความหมาย  หลักการใช้โน้ต และการอ่านตัวโน้ตสากลง่ายๆได้ 
       4. ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต และอ่านออกเสียงตามระดับของบันไดเสียงได้ 
       5. ศึกษาความหมายของจังหวะ  ท านองเพลงรวมท้ังทักษะในการขับร้องเพลงตามจังหวะและท านอง
เพลงไทยสากลได้ 
        6. ศึกษาการขับร้องเพลงไทยสากลแบบเด่ียว   การขับร้องประกอบดนตรีและการใส่อารมณ์เพลง
รวมท้ังแสดงท่าทางประกอบบทเพลงไทยสากลท่ีขับร้องได้     
        7. ศึกษาองค์ประกอบดนตรี  การขับร้องประสานเสียง  การขับร้องหมู่ และขับร้องเพลงประสานเสียง
และร้องเพลงแบบหมู่ได้   
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ22210 ดนตรี 4  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 

การขับร้อง
เพลงไทยสากล 

ศึกษาอวัยวะท่ีใช้ในการออก
เสียง    ระบบการออกเสียง  
และทักษะวิธีการหายใจในการ
ขับร้องเพลงไทยสากลได้ 

อวัยวะท่ีใช้ในการออก
เสียง 

4 10 

2 

ศึกษาเทคนิคในการขับร้อง
เพลงแบบง่ายๆ   การก าหนด
ลมหายใจ  การใช้เสียงสูงเสียง
ต่ า และทักษะพื้นฐานในการขับ
ร้องเพลงไทยสากลได้ 

เทคนิคในการขับร้องเพลง
แบบง่ายๆ 

4 10 

3 

โน๊ตเพลง 

ศึกษาลักษณะตัวโน้ตต่างๆ  
ความหมาย หลักการใช้โน้ต 
และการอ่านตัวโน้ตสากลง่ายๆ
ได้ 

ลักษณะตัวโน้ตต่างๆ  
ความหมาย หลักการใช้
โน้ต และการอ่านตัวโน้ต
สากลง่ายๆ 

4 10 

4 
ศึกษาการอ่านออกเสียงตัวโน้ต 
และอ่านออกเสียงตามระดับ
ของบันไดเสียงได้ 

อ่านออกเสียงตัวโน้ต และ
อ่านออกเสียงตามระดับ
ของบันไดเสียง 

6 20 

สอบกลางภาค  20 

5 
ท านองเพลง
และจังหวะ 

ศึกษาความหมายของจังหวะ  
ท านองเพลงรวมท้ังทักษะใน
การขับร้องเพลงตามจังหวะ
และท านองเพลงไทยสากลได้ 

ความหมายของจังหวะ  
ท านองเพลง 

4 10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 
อารมณ์เพลง
และการขับร้อง 

ศึกษาการขับร้องเพลงไทย
สากลแบบเด่ียว   การขับร้อง
ประกอบดนตรีและการใส่
อารมณ์เพลงรวมท้ังแสดง
ท่าทางประกอบบทเพลงไทย
สากลท่ีขับร้องได้  
   
  

อารมณ์เพลง 

10 10 

7  

ศึกษาองค์ประกอบดนตรี  การ
ขับร้องประสานเสียง  การขับ
ร้องหมู่ และขับร้องเพลง
ประสานเสียงและร้องเพลง
แบบหมู่ได้   

ขับร้องเพลงประสานเสียง 8 30 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ22211 นาฏศิลป์ 3  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการดัดตน ท่านาฏยศัพท์  ภาษาท่านาฏศิลป์ท่ีใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยตาม
แบบแผน  และฝึกปฏิบัติขับร้อง ปฏิบัติท่าร าเพลงร าวงมาตรฐานตามรู้แบบแผนนาฏศิลป์ไทย 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน และมีทักษะ
สามารถร าไทยแบบมาตรฐานในโอกาสต่าง ๆ ได้ อย่างเห็นคุณค่ารักและภาคภูมิใจ มีความตระหนัก ท่ีจะ
ถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปะประจ าชาติให้สืบทอดต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าดัดตนแบบตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทยได้ 
2. สามารถปฏิบัติ ภาษาท่านาฏศิลป์ไทยได้ 
3. สามารถปฏิบัติขับร้องเพลงร าวงมาตรฐานเพลงดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

ยอดชายใจหาญ และบูชานักรบได้  
4.  นักเรียนมีทักษะและสามารถปฏิบัติท่าร าวงมาตรฐานเพลงดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวง

จันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ และบูชานักรบได้  
 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ22211 นาฏศิลป์ 3  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ท่าดัดตนตาม

รูปแบบ
นาฏศิลป์ไทย 

สามารถปฏิบัติท่าดัดตนแบบ
ตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทยได้ 
 

ท่าดัดตนแบบตามรูปแบบ
นาฏศิลป์ไทย 
 

10 20 

2 
นาฏยศัพท์  
ภาษาท่า
นาฏศิลป์ 

สามารถปฏิบัติ  นาฏยศัพท์
ภาษาท่า นาฏศิลป์ไทยได้ 
 

นาฏยศัพท์ ภาษาท่า
นาฏศิลป์ไทย 
 

10 30 

สอบกลางภาค  20 

3 ร าวงมาตรฐาน 

1.  สามารถปฏิบัติขับร้องเพลง
ร าวงมาตรฐานเพลงดอกไม้ของ
ชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์
ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ และ
บูชานักรบได้  
2.  สามารถปฏิบัติท่าร าวง
มาตรฐานเพลงดอกไม้ของชาติ 
หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญ
ฟ้า ยอดชายใจหาญ และบูชา
นักรบได้  

เพลงร าวงมาตรฐานเพลง
ดอกไม้ของชาติ หญิงไทย
ใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
ยอดชายใจหาญ และบูชา
นักรบได้  
 

20 50 

สอบปลายภาค  20 
รวม 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
และร่วมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ท้องถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จุดประกาย
ความคิด 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ี
สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบวางแผนและใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยการตั้งค าถาม   
การตั้งสมมติฐาน 
ใช้กระบวนการ 
ออกแบบ  และวางแผน
อย่างเป็นระบบ 

12 30 

2 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 
(ต่อ) 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบรู้และ
เห็นคุณค่า 

7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิพากษ์  
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการค้นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้าได้ 

การสังเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปองค์ความรู้ 
จากการศึกษาค้นคว้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟัง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 
มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ23213 ทัศนศิลป์ 5  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

              ศึกษาความเป็นมาและคุณสมบัติของผ้าบาติก  หลักการออกแบบลวดลาย เทคนิคและวิธีการท า
ผ้าบาติก   เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การเขียนลวดลายและการ
ระบายสี  การใช้สารเคมีให้สีคงทน  ปฏิบัติงานออกแบบลวดลาย  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เลือกผ้า 
เขียนลาย  กั้นลาย   เพ้นท์ลายระบายสีและใช้สารเคมี  ต้มลอกเทียนและการท าความสะอาด  การซักรีดผลิต
และจ าหน่าย   
                โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   คิดวิเคราะห์   ปฏิบัติประดิษฐ์ผลงานน าเสนอผลงานและ
จัดจ าหน่าย 
              เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบลวดลาย  การเลือกผ้าและเทคนิค 
วิธีการท าบาติกตามข้ันตอนและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถจัดนิทรรศการผลงานจ าหน่ายได้ 
     
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมาของผ้าบาติก    
2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียนผ้าบาติก   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการเขียนผ้าบาติก   และการ

ระบายสี  การใช้สารเคมีให้สีคงทน       
3.  ปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าบาติก     ได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ   
4.  ปฏิบัติการเขียนลาย  กั้นลาย   เพ้นท์ลายระบายสีและใช้สารเคมี  
5.  ปฏิบัติการออกแบบลวดลาย  เขียนลาย  กั้นลาย   เพ้นท์ลายระบายสีและใช้สารเคมีตามความคิด

สร้างสรรค์  สามารถให้บริการและจ าหน่ายได้   
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ23213 ทัศนศิลป์ 5  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 

หน่วยที่  1 
ประวัติความ
เป็นมา ของผ้า
บาติก 

รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมาของ
ผ้าบาติก    

ประวัติความเป็นมา ของ
ผ้าบาติก 

4 5 

2 

หน่วยที่  2 
ทฤษฎีการ
เขียนผ้าบาติก   
เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ 
เทคนิคการ
เขียนผ้าบาติก   
และการระบาย
สี  การใช้
สารเคมีให้สี
คงทน 

เข้าใจทฤษฎีการเขียน
ผ้าบาติก   เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิคการเขียนผ้าบา
ติก   และการระบายสี  การใช้
สารเคมีให้สีคงทน       
 

การเขียนผ้าบาติก   
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
เทคนิคการเขียนผ้าบาติก   
และการระบายสี  การใช้
สารเคมีให้สีคงทน       
 4 5 

สอบกลางภาค  20 

3 

หน่วยที่  3  
ปฏิบัติการ
ออกแบบ
ลวดลายผ้าบา
ติก ได้ถูกต้อง
ตามหลักของ
ทัศนธาตุ   

ปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้า
บาติก     ได้ถูกต้องตามหลัก
ของทัศนธาตุ   

การออกแบบลวดลายผ้า

บาติก  ตามหลักของทัศน

ธาตุ   

 
10 30 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 

หน่วยที่  4 
 ปฏิบัติการ
เขียนลาย  กั้น
ลาย   เพ้นท์
ลายระบายสี
และใช้สารเคมี 

ปฏิบัติการเขียนลาย  กั้นลาย   
เพ้นท์ลายระบายสีและใช้
สารเคมี 

การเขียนลาย  กั้นลาย   
เพ้นท์ลายระบายสีและใช้
สารเคมี 

10 30 

5 

หน่วยที่ 5  
ปฏิบัติการ
ออกแบบ
ลวดลาย  เขียน
ลาย  กั้นลาย   
เพ้นท์ลาย
ระบายสีและใช้
สารเคมีตาม
ความคิด
สร้างสรรค์  
สามารถ
ให้บริการและ
จ าหน่ายได้ 

ปฏิบัติการออกแบบ
ลวดลาย  เขียนลาย  กั้นลาย   
เพ้นท์ลายระบายสีและใช้
สารเคมีตามความคิดสร้างสรรค์  
สามารถให้บริการและจ าหน่าย
ได้   
 

ออกแบบลวดลาย  เขียน
ลาย  กั้นลาย   เพ้นท์ลาย
ระบายสีและใช้สารเคมี
ตามความคิดสร้างสรรค์   

12 30 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ23214 ทัศนศิลป์ 6  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

             ศึกษาความรู้เบื้องต้นการปั้นในเรื่อง รูปแบบ ความงามวัสดุ เครื่องมือ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการ
เตรียม วัสดุ การใช้เครื่องมือ การขึ้นรูป การปั้นรูปนูนต่ าและลอยตัว เพื่อให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
สามารถป้ันได้ตามรูป ฝึกทักษะการปั้นหล่อพื้นฐานแบบต่าง ๆ การปั้นนูนต่ า ปั้นนูนสูง  ปั้นลอยตัวเรื่องราว  
และทดลองสร้างสรรค์รูปแบบอื่น ๆ ตามความคิดอิสระ 
             โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการ
กลุ่ม และวิธีการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม    
            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน   มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางศิลปะ  
สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าของผลงานท่ีสร้างสรรค์ตามความคิดได้อย่างอิสระ   น าไปสู่ความช่ืน
ชมเห็นคุณค่า   ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน  และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมาของงานปั้นหรือประติมากรรม 
2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับงานปั้นหรือประติมากรรม   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการปั้น  หล่อ  
3.  ปฏิบัติการออกแบบรูปแบบของงานปั้นได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ   
4. ปฏิบัติการปั้นแบบนูนต่ าได้   
5. ปฏิบัติการปั้นแบบนูนสูงได้   
6.  ปฏิบัติการปั้นแบบลอยตัวได้   

 7.  สร้างสรรค์รูปแบบงานปั้นอื่น ๆ ตามความคิดอิสระ 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ23214 ทัศนศิลป์ 6  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          เวลา  40  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ปั้นหรือ

ประติมากรรม 
รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมาของ

งานปั้นหรือประติมากรรม 
ประวัติความเป็นมาของ

งานปั้นหรือประติมากรรม 
1 5 

2 

เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ 

เทคนิคการปั้น  
หล่อ 

รู้ เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับงานปั้น
หรือประติมากรรม   เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการปั้น  
หล่อ  

เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับงาน
ปั้นหรือประติมากรรม   
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
เทคนิคการปั้น  หล่อ 

1 5 

3 

การออกแบบ
รูปแบบของ
งานปั้นได้
ถูกต้องตาม

หลักของทัศน
ธาตุ 

ปฏิบัติการออกแบบรูปแบบของ
งานปั้นได้ถูกต้องตามหลักของ
ทัศนธาตุ   

การออกแบบรูปแบบของ
งานปั้นไตามหลักของทัศน
ธาตุ 

4 10 

4 
การปั้นแบบนูน

ต่ า 
ปฏิบัติการปั้นแบบนูนต่ าได้   การปั้นแบบนูนต่ า 4 20 

สอบกลางภาค  20 

5 
การปั้นแบบนูน

สูง 
ปฏิบัติการปั้นแบบนูนสูงได้   การปั้นแบบนูนสูง 10 20 

6 
การปั้นแบบ

ลอยตัว 
ปฏิบัติการปั้นแบบลอยตัวได้  การปั้นแบบลอยตัว 10 20 

7 
สร้างสรรค์

รูปแบบงานปั้น 
สร้างสรรค์รูปแบบอื่น ๆ ตาม

ความคิดอิสระ 
สร้างสรรค์รูปแบบงานปั้น 10 20 

สอบปลายภาค  20 

รวม 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ23215 ดนตรี 5  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

          ศึกษาเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ   ในหลักการขับร้องและ การปฏิบัติการขับร้องเพลงสากล   การ
ฝึกฟังเสียง ฝึกไล่เสียงตามตัวโน้ตและบันไดเสียงต่างๆ  การขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์   เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี  เพลงประสานเสียง 2 แนว เพลงโรงเรียน และ เพลงสมัยนิยม   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจ หลักการขับร้องเพลงสากลรูปแบบต่าง ๆ  
2. สามารถฟังเสียง และร้องเพลงไล่เสียงตามตัวโน้ตและบันไดเสียงต่างๆ ได้   

  3. สามารถขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์   เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงประสานเสียง 2 
แนว เพลงโรงเรียน และ เพลงสมัยนิยมได้   

      
รวม  3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ23215 ดนตรี 5  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เพลงสากล 
รู้และเข้าใจ หลักการขับร้อง
เพลงสากลรูปแบบต่าง ๆ 

หลักการขับร้องและ การ
ปฏิบัติการขับร้องเพลง

สากล    
2 10 

2 
ตัวโน้ตและ
บันไดเสีย 

สามารถฟังเสียง และร้องเพลง
ไล่เสียงตามตัวโน้ตและบันได

เสียงต่างๆ ได้ 
ตัวโน้ตและบันไดเสียง 6 20 

สอบกลางภาค  20 

3 
 

เพลงไทยสากล 

สามารถขับร้อง เพลงพระราช
นิพนธ์    เพลงชา ติ  เพลง
สรรเสริญพระบารมี  เพลง
ประสานเสียง 2 แนว เพลง
โรงเรียน และ เพลงสมัยนิยม
ได้   

 

เพลงพระราชนิพนธ์   
เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี  เพลงประสาน

เสียง 2 แนว เพลง
โรงเรียน และ เพลงสมัย

นิยม 

12 70 

สอบปลายภาค  20 

 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ23216 ดนตรี 6  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีใช้เครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี  สามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามบทเพลงท่ีก าหนดอย่างง่าย ๆ ได้ สามารถแสดงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะ
ของวงดนตรีสากลรูปแบบต่างๆได้จากประสบการณ์สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัด
กิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้    
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจ วิธีใช้เครื่องดนตรีสากล และการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี   
2.  สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอย่างง่าย ๆ ได้  

  3.  แสดงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของวงดนตรีสากลรูปแบบต่างๆได้ 
4.สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและสามารถจัดกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้    

      
รวม   4   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ23216 ดนตรี 6  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 

เครื่องดนตรี
สากล 

รู้และเข้าใจ วิธีใช้เครื่องดนตรี
สากล และการดูแลรักษาท่ีถูก

วิธี   

การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
สากล และฝึกปฏิบัติ

เครื่องดนตรีสากลอย่าง
ง่าย 

4 20 

สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี
สากลอย่างง่าย ๆ ได้ 

 16 20 

สอบกลางภาค  20 

2 
สร้างสรรค์
ผลงานด้าน

ดนตรี 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานทาง
ดนตรีและสามารถจัดกิจกรรม
ดนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้    

 20 60 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ23217 นาฏศิลป์ 5  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะและองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน และ นาฏศิลป์สากล   การตีบทเบื้องต้น  ท่าร าพื้นฐาน   นาฎยศัพท์    ระบ าแบบ
มาตราฐานและปรับปรุง   ร าวงมาตราฐาน และการแสดงพื้นเมือง  โดยสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานให้
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
 
ผลการเรียนรู้ 

 1. เข้าใจองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน และ นาฏศิลป์สากล 
 2. สามารถตีบทเบื้องต้น ท่าร าพื้นฐาน   นาฏยศัพท์    ระบ าแบบมาตรฐานและปรับปรุง   ร าวง

มาตราฐาน และการแสดงพื้นเมือง     
3. สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้    
   
รวม  3   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ23217 นาฏศิลป์ 5  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
องค์ประกอบ
ของการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 

เข้าใจองค์ประกอบของการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
พื้นบ้าน และ นาฏศิลป์สากล 

เข้าใจองค์ประกอบของ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน 

8 10 

2 

นาฏยศัพท์     สามารถร าตีบท ท่าร าพื้นฐาน   
นาฏยศัพท์ ระบ าแบบ
มาตรฐานและปรับปรุง   ร าวง
มาตรฐาน และการแสดง
พื้นเมือง 

ท่าร าพื้นฐาน   นาฏยศัพท์ 
ระบ าแบบมาตรฐานและ
ปรับปรุง   ร าวงมาตรฐาน 
และการแสดงพื้นเมือง 

12 20 

สอบกลางภาค  20 

3 
สร้างสรรค์ชุด

การแสดง 

สามารถสร้างสรรค์และประยุกต์
ผลงานให้สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้    

สร้างสรรค์และประยุกต์
ผลงานให้สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

20 70 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ23218 นาฏศิลป์ 6  

รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง   
จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากล  
สามารถเขียนบทละครและ  สามารถแสดงตามบทละครท่ีเขียน โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย  ท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย  เพื่อให้
ตระหนักในคุณค่าและบทบาทนาฏศิลป์ไทยกับสังคม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบลักษณะบทละคร ไทยกับละบทละครสากลได้   
2. สามารถแสดงตามบทละครท่ีเขียนขึ้นได้ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมไทย   
3.  สามารถท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่งานนาฏศิลป์ไทย  เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและ

บทบาทนาฏศิลป์ไทยกับสังคม 
  

รวม   3  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ23218 นาฏศิลป์ 6  

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          เวลา  40  ช่ัวโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
ละคร

สร้างสรรค์ 

เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบ
ลักษณะบทละคร ไทยกับละบท

ละครสากลได้ 

เปรียบเทียบลักษณะบท
ละคร ไทยกับละบทละคร

สากลได้ 

10 20 

สามารถแสดงตามบทละครที่
เขียนขึ้นได้ โดยประยุกต์ให้
สอดคล้องกับสังคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย   
 

ละครกับวัฒนธรรมไทย 10 30 

สอบกลางภาค  20 

2 

การบูรณาการ
กับกลุ่มสาระ
อื่น 

สามารถท ากิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์และเผยแพร่งาน
นาฏศิลป์ไทย  เพื่อให้
ตระหนักในคุณค่าและ
บทบาทนาฏศิลป์ไทยกับ
สังคม 
 

ละครกับการบูรณาการ 20 50 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 

ศ31101  ดนตรี 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  20 ชั่วโมง 

วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบงานทัศนศิลป์รู้แบบตะวันตกและตะวันออก และผลงานทัศนศิลป์ 
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  สร้างสรร ค์งานทัศนศิลป์โดย
ค านึงถึงหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  
กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้  คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลความรู้ทางทัศนศิลป์เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์  โดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น  ด้วยความต้ังใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
อย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทยเปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง  และวงดนตรีแต่ละประเภทจ าน า
ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสากล  วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัย
ต่างๆ  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้  คิดวิเคราะห์เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะทางดนตรีโดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น  ด้วยความต้ังใจ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์อย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย 

มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบสร้างสรรค์ละครส้ันในรูปแบบท่ีช่ืนชอบเปรียบเทียบการน า
การแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้  คิด
วิเคราะห์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางนาฏศิลป์โดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น  ด้วยความต้ังใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
อย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ. 1.1 ม.4/1,3,4,5     ศ. 1.2   ม.4/1  ศ. 2/1  ม.4/1, 4/2   ศ.2/2  ม.4/1    ศ. 3.1  ม.4/1,4/2 
ศ. 3.2 ม.4/1    

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ31101 ดนตรี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  20 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เขียนภาพแสดงมิติ ศ.1.1  
ม.4/1/3/4 

การเขียนภาพความคิดในการ
สร้างสรรค์ภาพแสดงมิติ 

2 8 

2 ภาพสัตว์ใน
จินตนาการ 

ศ.1.1  
ม.4/1/3/4 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก
การใช้รูปสัตว์เป็นส่ือในการคิด 
จินตนาการสร้างสรรค์ออกมาเป็น
ผลงาน 

2 9 

3 ออกแบบ
เครื่องประดับ 

ศ.1.1  
ม.4/1/4/5 

การออกแบบเครื่องประดับและ
การประดิษฐ์เครื่องประดับจาก
เศษวัสดุ 

4 10 

สอบกลางภาค  10 
4 ศิลปะตะวันออก

และศิลปะตะวันตก 
ศ.1.1  
ม.4/1/3/4 
ศ.1/2 
ม.4/1 

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
และตะวันตกรูปแบบผลงาน
ศิลปะของศิลปินในแต่ละลัทธิ 

2 7 
 

5 รูปแบบวงดนตรี
และแนวเพลง 

ศ.2.1 
ม.4//1/2 

ดนตรีและแนวเพลงไทยเดิม 
ดนตรีและแนวเพลงไทยสากล
ดนตรีและแนวเพลงสากล 

2 8 

6 วงดนตรีไทยและวง
ดนตรีสากล 

ศ.2.1 
ม.4//1/2 
ศ.2.2 
ม.4/1 

ประเภทของวงดนตรีไทยและวง
ดนตรีสากล 
การผสมวงดนตรีไทยและสากล 

2 8 

7 ละครกับการ
ด าเนินชีวิต 

ศ.3.1   
ม.4/1/2 
ศ.3.2   
ม.4/1 

บทละครหรือวรรณกรรมในการ
แสดงและอิทธิพลของละครของ
ละครต่อผู้ชม 

4 10 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 40 100 



 
  

  

103 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31102  ทัศนศิลป ์
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  20 ชั่วโมง 

ศึกษาวิธีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ปฏิบัติทักษะ
และเทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ ศึกษาปัจจัยในการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม ความหมายสัญลักษณ์ของดนตรี โน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะ 2 ช้ัน 
และ 3 ช้ัน เขียนและอ่านโน้ตไทยอัตราจังหวะ  2  ช้ัน   3  ช้ัน  สร้างสรรค์และการวิจารณ์นาฏศิลป์และ
หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร  ประดิษฐ์ท่าร าท่ีเป็นคู่ เป็นหมู่ มีความสามารถในการส่ือสาร  
การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลปโ์ดยค านึงถึง
ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์
สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์อย่างเห็นคุณค่าและรักความเป็นไทย 
  
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1  ม.4-6/3 , 6/4    
ศ.2.1  ม.4-6/3  ,  6/4 
ศ 3.1  ม.4-6/3  , 6/4  
 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ31102 ทัศนศิลป์ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  20 ชั่วโมง 
 

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

1 วัสดุอุปกรณ์การสร้าง
งานทัศนศิลป์ 

ศ. 1.1  
ม.4-6/4 

เทคนิควัสดุ อุปกรณ์ 
กระบวนการการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

4 8 

2 องค์ประกอบศิลป์ ศ. 1.1  
ม.4-6/5 

หลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วย
เทคโนโลยี 

2 10 

3 สร้างสรรค์งานดนตรี ศ.2.1  
ม.4-6/3 

ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 

2 6 

สอบกลางภาค  10 
4 ภาษาดนตรี ศ. 2.1 

ม.4-6/4 
-เครื่องหมายก าหนดจังหวะ 
-กุญแจประจ าหลักและบันได
เสียง 
-เขียนและอ่านโน้ตไทย อัตรา
จังหวะ 3 ช้ัน  2 ช้ัน 

6 10 

5 หลักการสร้างสรรค์และ
ชมการแสดง 

ศ.3.1  ม.4-
6/4 

 

-หลักการสร้างสรรค์ละการ
วิจารณ์ 
-หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์
และละคร 

2 6 

6 บุคคลส าคัญในวงการ
นาฏศิลป์ 

ศ. 3.2 
ม.4-6/1 

บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์
และการละครไทยในยุคสมัยต่าง 

2 6 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32101  ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                             เวลา  20 ชั่วโมง 

ศึกษาทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์  กระบวนการในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  สามารถ
ใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการคิด  วิเคราะห์ในการวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์งาน
ศิลปะจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ในการจัดแฟ้มสะสมงานของตนเอง เพื่อให้มีความรู้และทักษะ เห็นคุณค่าของการ
น าทัศนธาตุ วัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  การจัดท าแฟ้มสะสมงาน และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีความมุ่งมั่นและมีวินัยในการท างาน   

ศึกษาค้นคว้าหลักการดนตรี วิเคราะห์เพลง หลักการขับร้อง หลักการบรรเลงเพลงไทยและสากล อ่าน
และเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ศึกษากิจกรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เพื่อส่ือความคิด 
จินตนาการความรู้สึก ตลอดจนน าความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมา ความหมายและรูปแบบของการแสดงระบ า ร า ฟ้อน การแสดง
พื้นเมือง รวมท้ังองค์ประกอบของการแสดง รู้หลักและวิวัฒนาการสร้างสรรค์ วิเคราะห์ท่าทางการเคล่ือนไหว
ของการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

น าทักษะการแสดง ระบ า ร า ฟ้อน การแสดงพื้นเมือง มาประดิษฐ์ท่าร าแบบต่างๆ สร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงนาฏศิลป์ไทย สามารถประเมินคุณภาพการแสดงโดยใช้องค์ประกอบทางการแสดง  เห็นคุณค่าใน
ศิลปะการแสดงระบบร าฟ้อน การแสดงพื้นเมือง ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานทางการแสดง 
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย   
 
รหัสตัวชี้วัด       
 ศ 1.1   ม.5/4 , 5/5 , 5/6 , 5/7 , 5/8 
 ศ 2.1   ม.5/3 , 5/4 , 5/5 
 ศ 3.1   ม.5/3 , 5/4 , 5/5 
 
รวม 11 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 
  

  

106 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ32101 ศิลปะ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        เวลา  20 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

1 สร้างสรรค์งาน
ศิลป์ 

ศ 1.1 ม.5/4 เทคนิควัสดุอุปกรณ์
กระบวนการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ 

2 5 

2 หลักการ
ออกแบบงาน
ศิลป์ด้วย
เทคโนโลยี 

ศ 1.1 ม.5/5 หลักการออกแบบและการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ด้วย
เทคโนโลยี 

2 5 

3 การออกแบบ ศ 1.1 ม.5/6 การออกแบบงานทัศนศิลป์ 2 10 
4 การใช้วัสดุ

อุปกรณ์ในการ
สร้างงานศิลป์ 

ศ 1.1 ม.5/7 จุดมุ่งหมายของศิลปินใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิคและเนื้อหาในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ 

2 5 

5 การวิจารณ์งาน
ศิลป์ 

ศ 1.1 ม.5/8 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 1 3 

สอบกลางภาค  10 
6 ปัจจัยของการ

สร้างสรรค์งาน
ดนตรี 

ศ 2.1  
ม.5/3 

ปัจจัยการสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรี  ในแต่ละวัฒนธรรม 
-ความเช่ือ ศาสนา วิถีชีวิต 
เทคโนโลยีกับการ
สร้างสรรค์งานดนตรี 

3 5 

7 ทฤษฎีการบันทึก
โน้ตสากลและ
โน้ตเพลงไทย 

ศ 2.1  
ม.5/3 

-เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรี 
-โน้ตบทเพลงในอัตรา
จังหวะ 2 ช้ัน และ 3 ช้ัน 

2 5 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

8 การบรรเลงดนตรี
และการขับร้อง 

ศ 3.1  ม.5/3 เทคนิคและการถ่ายทอด
อารมณ์เพลงด้วยการร้อง
บรรเลงเครื่องดนตรีเด่ียว
และรวมวง 

2 10 

9 นาฏศิลป์ไทย ศ 3.1  
ม.5/3 

การประดิษฐ์ท่าร าท่ีเป็นคู่
และเป็นหมู ่

2 5 

10 การวิจารณ์และ
การชมนาฏศิลป์ 

ศ 3.1  
ม.5/4 

-หลักการสร้างและการ
วิจารณ์ 
-หลักการชมนาฏศิลป์และ
ละคร 

1 2 

11 ประวัติศาสตร์
นาฏศิลป์การ
ละคร 

ศ 3.1  
ม.5/5 

ประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์และการละคร 

1 5 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32102 ดนตรี 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                             เวลา  20 ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะห์ การใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ
สร้างงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะเปรียบเทียบอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ในสังคม จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ในการจัดท าแฟ้มสะสมงานของตนเอง และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
ความมุ่งมั่นและมีวินัยในการท างาน 
 ศึกษาวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ และกิจกรรมทางดนตรี ท่ีเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรม เพื่อส่ือความคิด  จินตนาการความรู้สึก เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี ตลอดจนความรู้และ
หลักการทางดนตรีมาใช้กับชีวิตประจ าวัน 
          ศึกษาค้นคว้าบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัย
ต่างๆ เพื่อน าเสนอความรู้ และบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เพื่อน าความรู้ทางด้านนาฏศิลป์มาใช้ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน    

  
รหัสตัวชี้วัด  

ศ 1.2 ม.5/1 , 5/2  
ศ 2.2 ม.5/2 , 5/3 
ศ 3.2 ม.5/1 , 5/2 , 5/3 

รวม  5  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ32102 ดนตรี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        เวลา  20 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

1 ศิลปะร่วมสมัย ศ 1.2  
ม.5/1 

งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออก
และตะวันตก 

3 5 

2 งานศิลปะในอดีตและ
ปัจจุบันแห่งผู้สร้าง 

ศ 1.2 
ม.5/2 

งานทัศนศิลป์ท่ีมีช่ือเสียง 3 10 

3 คีตกวีแห่งบทเพลง ศ 2.2 
ม.5/2 

ประวัติสังคีตกวี 4 10 

สอบกลางภาค  10 
4 วัฒนธรรมของดนตรีใน

แต่ละวัฒนธรรม 
ศ 2.2 
ม.5/2 

ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม 
-เครื่องดนตรี 
-วงดนตรี 
-ภาษา เนื้อร้อง 
-ส าเนียง 
-องค์ประกอบบทเพลง 

4 15 

5 ศิลปินแห่งการละคร
และนาฏศิลป์ 

ศ 3.2 
ม.5/1 

บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์
และการละครของไทยในยุคสมัย
ต่างๆ 

3 10 

6 วิวัฒนาการแห่งการ
ละคร และนาฏศิลป์ 

ศ 3.2 
ม.5/2 

วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และ
การละครไทยต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

3 10 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33101 ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             เวลา  20 ชั่วโมง 

 วิเคราะห์แลอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหา เพื่อ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ ระบุงานทัศนศิลป์
ของศิลปินที่มีช่ือเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม 

ร้องเพลงเล่นดนตรีเด่ียวหรือรวมวงโดยเนน้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
หลักเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพของการแสดง สร้างเกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพกระประพันธ์และการ
เล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมอธิบายบทบาทของดนตรีและการสะท้อนแนวความคิดและ
ค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคม 

วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการส่ือความหมาย และวิเคราะห์อิทธิพลของ
เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียงฉากอุปกรณ์และสถานท่ีท่ีมีผลต่อการแสดง อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญใน
วงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะทางนาฏศิลป์โดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วย
ความต้ังใจใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์อย่างเห็นคุณค่า
และรักความเป็นไทย 
  
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.6/7/8   ศ.1.2  ม.6/2    
ศ.2.1  ม.6/5/6  ศ.2.2  ม.6/4 
ศ 3.1  ม.6/5/6  ศ.3.2  ม.6/2 
 

รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ33101 ศิลปะ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา  20 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

1 เทคนิคศิลป์ และศิลปิน
สร้างสรรค์ 

ศ. 1.1  
ม.6/7 

จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหา ใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ 

4 8 

2 วิจารณ์งานทัศนศิลป์ ศ. 1.1  
ม.6/8 

ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 2 10 

3 ผลงานของศิลปินที่มี
ช่ือเสียง 

ศ.1.2  
ม.6/2 

งานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 2 6 

4 ทักษะและความถนัด
ทางดนตรี 

ศ. 2.1 
ม.6/5/6 

เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ด้วยการร้องบรรเลงเครื่องดนตรีเด่ียว
และรวมวง เกณฑ์ในการประเมินผล
งานดนตรี  คุณภาพ และคุณค่าของ
ผลงานทางดนตรี 

4 10 

สอบกลางภาค  10 
5 บทบาทของดนตรี ศ.2.2 

ม.6/4 
-บทบาทของดนตรีในการสะท้อน
สังคม 
-ค่านิยม ความเช่ือของสังคมใน
ผลงานดนตรี 

2 6 

6 ความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ไทย 

ศ. 3.1 
ม.6/5 

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์
และการละคร วิวัฒนาการความงาม
และคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 

2 6 

7 เทคนิคการแสดง ศ. 3.1 
ม.6/6 

เทคนิคการจัดการแสดง 2 8 

8 บุคคลส าคัญในวงการ
นาฏศิลป์ 

ศ. 3.2 
ม.6/2 

บุคคลส าคัญในวงการนาฏศิลป์   

สอบปลายภาค  10 
รวมทั้งสิ้น 40 100 



 
  

  

112 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33102 ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                             เวลา  20 ชั่วโมง 

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนช่ืนชอบ 
วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์
เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 

เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกท่ีได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันพร้อมท้ังน าดนตรี
ไปประยุกต์ในงานอืน่ๆ  และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง วิเคราะห์ท่าทางและการเคล่ือนไหวของคน
ในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการน าเสนอความคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มในการศึกษาความรู้ คิดวิเคราะห์เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะทางนาฏศิลป์โดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วย
ความต้ังใจใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์อย่างเห็นคุณค่า
และรักความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ศ 1.1 ม.6/9,10,11   ศ.1.2  ม.6/3    
ศ.2.1  ม.6/7/8  ศ.2.2  ม.6/5 
ศ.3.1  ม.6/7,8  ศ.3.2  ม.6/3,  

 
รวม 9 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ33102 ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา  20 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

1 ผลงานทัศนศิลป์กับ
ศิลปินที่ช่ืนชอบ 

ศ.1.1 
ม.6/10 

การสร้างงานทัศนศิลป์
จากแนวคิดและวิธีการ
ของศิลปิน 

4 7 

2 สร้างสรรค์ภาพเขียน 
 

ศ. 1.1  
ม.6/11 
ศ. 1.2 
ม.6/3 

การเขียนภาพล้อเลียนหรือ
ภาพการ์ตูน อิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ 

2 10 

3 สุนทรียศาสตร์ทาง
ดนตรี 

ศ.2.1  
ม.6/7 

การถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของงานดนตรีจาก
แต่ละวัฒนธรรม 

2 7 

4 การประยุกต์ใช้ความรู้
ทางดนตรี 
 

ศ. 2.1 
ม.6/8 
ศ2.2 
ม.6/5  

-ดนตรีกับการผ่อนคลาย 
พัฒนามนุษย์ การ
ประชาสัมพันธ์ การ
บ าบัดรักษา ธุรกิจ และ
การศึกษา 
-แนวทางและวิธีการในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย 

3 7 

สอบกลางภาค  10 
5 การประเมินคุณค่าของ

งานนาฏศิลป์ 
ศ.3.1 
ม.6/7 

การประเมินคุณภาพของ
การแสดง 
-คุณภาพของการแสดง และ 
องค์ประกอบของการแสดง 
 

3 7 

6 การแสดงสร้างสรรค์ ศ. 3.1 
ม.6/8 

การสร้างสรรค์ผลงานการ
จัดการแสดงบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

4 15 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

         
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

7 วิวัฒนาการทาง
นาฏศิลป์และการละคร 

ศ. 3.2 
ม.6/3,4 

วิวัฒนาการของนาฏศิลป์
และการละครไทยต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน การ
อนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 

2 7 

สอบปลายภาค  10 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31201 จิตรกรรม 1   
รายวิชาเพิ่มเติม             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ช่ัวโมง   

          จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

                ศึกษาหลักการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิคการ
เขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  ชาร์โคล  การใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงา 
                ปฏิบัติงานเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วนดินสอ   ชาร์โคล ตามสัดส่วนใช้มาตรฐานส่วนย่อ-ขยายสัดส่วน
จากหุ่นนิ่งท่ีจัดวางให้ ใช้การใช้น้ าหนักเส้น  แสง เงา  บริการการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ    
                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมาเป็นภาพ
ตามความเป็นจริง สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  
  
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  
เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งเบื้องต้นด้วยดินสอด า  ชาร์โคล  การใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงา 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  
ชาร์โคล เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า      
 3.  มีทักษะ และสามารถสร้างสรรค์เขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  ชาร์โคล  การใช้น้ าหนัก  
เส้น  แสง เงาwได้ 
 4.  เห็นคุณค่า สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  
 
 รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

  โครงสร้างรายวิชา  ศ 31201 จิตรกรรม 1                                     . 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  80 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการเขียนภาพ
หุ่นนิ่งด้วยดินสอท่ี

งดงาม              

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการเขียน
ภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ   
เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์
ในการเขียนภาพ  เทคนิค
การเขียนภาพหุ่นนิ่ง
เบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  
ชาร์โคล  การใช้น้ าหนัก  
เส้น  แสง เงา 
2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุ
อุปกรณ์ในการเขียนภาพ
หุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอ
ด า  ชาร์โคล เทคนิคการ
เขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้น
ด้วยดินสอด า      

ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

วัดผลกลางภาค 10 

2 การเขียนภาพหุ่นนิ่ง
ด้วยดินสอท่ีน่าสนใจ    

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์เขียนภาพหุ่น
นิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  
ชาร์โคล  การใช้น้ าหนัก  
เส้น  แสง เงาได้ 

เทคนิค  วัสดุ  อุปกรณ์  
กระบวนการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ 

50 30 

  4.  เห็นคุณค่า สามารถ
ให้บริการ ประเมินราคา
และจ าหน่ายได้  

ประเมินงานทัศนศิลป์ 10 30 

 สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31202 การออกแบบ 1   
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   

       จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

                ศึกษาหลักการออกแบบ  ประเภทของงานออกแบบ  การร่างภาพ  การอ่านแบบและการสร้าง
งาน 2  มิติ และ3 มิติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะสามารถสร้างงานออกแบบท่ีเป็น
ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้ 
           1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  ประเภทของงานออกแบบ   
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเบื้องต้น 
 3.  มีทักษะการร่างภาพ  การอ่านแบบและการสร้างงาน 2  มิติ และ3 มิติ             
 4.  เห็นคุณค่า และมีทักษะสามารถสร้างงานออกแบบท่ีเป็นประโยชน์ 
 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้าง ศ31202 ออกแบบ 1   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        เวลา  120  ช่ัวโมง 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการ
ออกแบบ   

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการออกแบบ  ประเภท
ของงานออกแบบ  
2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์
ในการออกแบบ     
  

การออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ 
 
 
 
 

20 
 
 

20 

10 
 
 

10 

สอบกลางภาค 10 

2 การร่างภาพ  
การอ่านแบบ
และการสร้าง
งาน 2  มิติ 
และ3 มิติ   

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์การร่างภาพ  การ
อ่านแบบและการสร้างงาน 2  
มิติ และ3 มิติ 
   

กระบวนการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์การ

ออกแบบงานทัศนศิลป์ 

60 30 

4.  เห็นคุณค่า และมีทักษะ
สามารถสร้างงานออกแบบท่ี
เป็นประโยชน์   
 

ประเมินงานทัศนศิลป์ 20 30 

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31203 ทฤษฎีดนตรีสากล 1   
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   

         จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ระดับเสียงของดนตรีสากล การบันทึกโน้ต บนบรรทัด 5 เส้น 

การเปล่ียนระดับเสียงของท านองเพลง อัตราจังหวะของตัวโน้ตการจับกลุ่มของตัวโน้ต ลักษณะต่าง ๆ บันได

เสียงชนิดเมเจอร์และชนิดไมเนอร์ การประสานเสียงเบ้ืองต้น ศัพท์สังคีตเบ้ืองต้น การฝึก ปฏิบัติการน าไปใช้

และการวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีของบทเพลงต่าง ๆ และตระหนักถึงความส าคัญของ ทฤษฎีดนตรี

สากลท่ีมีต่อการศึกษาวิชาการด้านดนตรี  

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนมีความรู้ในเรื่องระดับเสียงของดนตรีและลักษณะของตัวโน้ตสากล 

2.นักเรียนสามารถบันทึกโน้ตลงในบรรทัด 5 เส้นได้ 

3. นักเรียนมีความรู้ในอัตราจังหวะของตัวโน้ตการจับกลุ่มของตัวโน้ต ลักษณะต่าง ๆได้ 

4. นักเรียนสร้างบันไดเสียงเมเจอร์และชนิดไมเนอร์ได้  

รวม  4 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

      โครงสร้างรายวิชา  ศ31203 ทฤษฎีดนตรีสากล 1                                     
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  80 ชั่วโมง 
 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

1 เสียงดนตรี มีความรู้ระดับเสียงดนตรีและ

ลักษณะของตัวโน้ตสากล 

ระดับเสียงดนตรีและ

ลักษณะของตัวโน้ตสากล 

20 20 

2 ตัวโน้ต เขียนบรรทัด 5 เส้น บรรทัด 5 เส้น 20 20 

สอบกลางภาค  10 วัดผลกลางภาค 

3 จังหวะ เขียนอัตราจังหวะของตัวโน้ต

การจับกลุ่มของตัวโน้ต 

อัตราจังหวะของตัวโน้ต

การจับกลุ่มของตัวโน้ต 

20 20 

4 บันไดเสียง เขียนบันไดเสียงเมเจอร์,ไมเนอร์ บันไดเสียงเมเจอร์,ไมเนอร ์ 20 20 

สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31204 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   

         จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ลักษณะทางโครงสร้างของเครื่องดนตรี ท่าทางการบรรเลง 

วิธีการใช้ การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวข้องการฝึก

การอ่านโน้ตจังหวะรูปแบบต่าง ๆ การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคการ บรรเลงการฝึก

ปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอย่างในการไล่บันไดเสียงและการบรรเลงบทเพลงเทียบเท่า ระดับเกรด 1  

ตามมาตรฐานสากล การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงเด่ียวและกลุ่ม คุณลักษณะของ เสียงของเครื่องดนตรี 

การแปลความหมายเครื่องหมายทาง ดนตรี และศัพท์สังคีต จุดประสงค์ของคีตกวี วรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 

แบบแผนของเพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใช้เป็นแนวทางใน การบรรเลง และการพัฒนา

บุคลิกภาพในการบรรเลง 

ผลการเรียนรู้  

1.  นักเรียนมีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  
2.  นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานและเทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล  
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตสากลได้ 
4.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามบันไดเสียงเมเจอร์ได้ 
5. นักเรียนมีทักษะความสามารถในการบรรเลงบทเพลงเทียบเท่า ระดับเกรด 1 ได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

123 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ31204 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 1                                     
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  120 ชั่วโมง 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติเครื่อง
ดนตรี 

มีความรู้เรื่องประวัติความ
เป็นมาของเครื่องดนตรีสากล 

ประวัติและท่ีมาของเครื่อง
ดนตรีสากล 

20 10 

2 เทคนิคและการ
บรรเลง 

มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานและ
เทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรี
สากล 

หลักและวิธีการบรรเลง 40 20 

สอบกลางภาค 20 

3 บันไดเสียง
เมเจอร์ 

มีทักษะความสามารถลงมือ

ปฎิบัติเครื่องดนตรีตามบันได

เสียงเมเจอร์ได้ 

โครงสร้างบันไดเสียงทาง
ชาร์ปและแฟลท 

20 20 

4 บรรเลงเพลง
เกรด 1 

มีทักษะความสามารถในการ
บรรเลงบทเพลงเทียบเท่า 
ระดับเกรด 1 ได้ 

เพลง 4 ห้องและ8ห้อง 40 20 

                   สอบปลายภาค  10 

                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31205 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   

         จ านวน 2.0 หน่วยกิต    

 ศึกษาการประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง ประเภทของนาฏศิลป์ไทย ความงามตามองค์ประกอบ
ของนาฏศิลป์ ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ไทยกับศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งแสดงออกถึงการอนุรกัษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ไทยให้คงอยู่สืบไป 
   

ผลการเรียนรู้  
1.  บอกประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยได้    
2.  มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพลงหน้าพาทย์ เพลงบรรเลง 

เพลงขับร้องเป็นต้น   
4.  สามารถบอกความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้ 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

     โครงสร้างรายวิชา  ศ31205 สุนทรียะทางนาฏศิลป ์                                    
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  80 ชั่วโมง 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ภูมิหลัง
นาฏศิลป์ไทย 

1.  บอกประวัติความเป็นมา
ของนาฏศิลป์ไทยได้    
 

ความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ไทยได้    
 

10 20 

  2.  มีความรู้ความเข้าใจ
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
ไทย 

 

- ประเภทของนาฏศิลป์
ไทย 
- รูปแบบการแสดงของ
นาฏศิลป์ไทย 

10 20 

สอบกลางภาค 10 

2 เพลง
ประกอบการ
แสดงนาฏศิลป์
ไทย 

3.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเพลงท่ีใช้
ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย เพลงหน้า
พาทย์ เพลงบรรเลง เพลง
ขับร้อง เพลงไทย เพลง
พื้นเมือง เป็นต้น   

 

เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 

50 20 

3 ศิลปะ 
แขนงต่าง ๆ 

4.  สามารถบอก

ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์

กับศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้ 

ความสัมพันธ์ของ

นาฏศิลป์กับศิลปะ

แขนงต่าง ๆ ได้ 

10 20 

 สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 80 100 

 
 
 
 
 
 



 
  

  

126 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31206 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย รูปแบบการแสดงนาฏศิลปไ์ทย 
มาตรฐาน ได้แก่ ระบ า ร า ฟ้อน ฟ้อน โขน ละคร การวิเคราะห์องค์ประกอบนาฏศิลป์ เกี่ยวกับ จังหวะ และ
ท านองเพลง  การเคล่ือนไหว อารมณ์และความรู้สึก ภาษาท่า นาฏยศัพท์ รูปแบบของการแสดง การแต่งกาย 
วงดนตรีและบทเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ได้แก่ 
นาฏกรรม ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม สุนทรียภาพทางการแสดง     

ผลการเรียนรู้  
1.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย และรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์อารมณ์ของเพลงประกอบการแสดง  และแสดงภาษาท่าตามบทเพลงได้อย่าง 

ถูกต้อง 
3.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของนาฏศิลป์ได้ 
4.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ  
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ และน าไปใช่ใน 

ชีวิตประจ าวันได้ 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ31206 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย                                      
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  120 ชั่วโมง 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 นาฏศิลป์ไทย 1.  มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความรู้พื้นฐานทาง
นาฏศิลป์ไทย และรูปแบบของ
การแสดงนาฏศิลป์ไทย  

รูปแบบของการแสดง 20 10 

2 องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 

   2.  นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบของ
นาฏศิลป์ได้ 

องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 20 10 

สอบกลางภาค  10 

3 ภาษาท่า และ
นาฏยศัพท์ 

3. นักเรียนสามารถ
วิเคราะหอ์ารมณ์ของเพลง
ประกอบการแสดง  และ
แสดงภาษาท่าตามบทเพลง
ได้อย่าง  ถูกต้อง 

อารมณ์เพลง ภาษาท่า 
และนาฏยศัพท์ 

60 30 

4 ความสัมพันธ์
ของนาฏศิลป์
กับศิลปะแขนง
ต่างๆ 

4.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับ
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ  
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับ
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ และ
น าไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ 

ศิลปะแขนงต่างๆ 20 30 

 สอบปลายภาค  10 

รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31207 จิตรกรรม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

   ศึกษาหลักการเขียนภาพด้วยสีน้ า   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพ
เบ้ืองต้นด้วยสีน้ า  การใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงาและสี  ปฏิบัติงานเขียนภาพด้วยสีน้ าในเทคนิคต่างๆ   
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมาเป็นภาพตาม
ความเป็นจริง สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้   
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพด้วยสีน้ า    
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพ
เบ้ืองต้นด้วยสีน้ า  การใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงาและสี  
 3.  มีทักษะ และสามารถหลักการเขียนภาพด้วยสีน้ า   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  
เทคนิคการเขียนภาพเบื้องต้นด้วยสีน้ า  การใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงาและสี 
 4.  เห็นคุณค่า สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

           โครงสร้างรายวิชา  ศ31207 จิตรกรรม 2                                      
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  80 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการเขียน
ภาพด้วยสีน้ า                

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการเขียนหลักการเขียน
ภาพด้วยสีน้ า    
   

ทัศนธาตุและหลักการ
เทคนิค  วัสดุ  อุปกรณ์  
ออกแบบ 

10 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์
ในการเขียนหลักการเขียนภาพ
ด้วยสีน้ า    

10 10 

สอบกลางภาค 10 

2 การเขียนภาพ
ด้วยสีน้ า    

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์เขียนหลักการเขียน
ภาพด้วยสีน้ า      

กระบวนการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  

30 30 

  4.  เห็นคุณค่า สามารถ
ให้บริการ ประเมินราคาและ
จ าหน่ายได้  

ประเมินงานทัศนศิลป์ 30 30 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31208 การออกแบบ 2  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการออกแบบงานศิลปะประเภทต่างๆ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
           1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานศิลปะประเภทต่างๆ   
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเบื้องต้น 
 3.  มีทักษะการร่างภาพ  สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นประโยชน์ 

 4.  เห็นคุณค่า และมีทักษะสามารถสร้างงานออกแบบงานศิลปะประเภทต่างๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้     
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ31208 การออกแบบ 2                                      
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  120 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการออกแบบ   1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบงานศิลปะ
ประเภทต่างๆ   
  

-หลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ด้วยเทคโนโลยี 
-จุดมุ่งหมายของศิลปินใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิค และเนื้อหาใน
สร้างสรรค์การออกแบบ
งานศิลปะประเภทต่างๆ    

20 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุ
อุปกรณ์ในการออกแบบ     

20 10 

สอบกลางภาค 10 

2 การออกแบบงาน
ศิลปะประเภทต่างๆ  
  

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์การออกแบบ
งานศิลปะประเภทต่างๆ  
  
   

กระบวนการในการสร้าง
การออกแบบ-หลักการ
ออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วย
เทคโนโลยี 

60 30 

  4.  เห็นคุณค่า และมี
ทักษะสามารถสร้างงาน
ออกแบบท่ีเป็นประโยชน์ 

ประเมินงานออกแบบงาน
ศิลปะประเภทต่างๆ    

20 30 

สอบปลายภาค 10 
             รวมตลอดภาคเรียน 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31209 ทฤษฎีดนตรี 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง บันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิดไมเนอร์ ระดับเสียง

ของท านองเพลง การจับกลุ่มตัวโน้ตแบบสองพยางค์และแบบสามพยางค์ ขั้นคู่เสียง คอร์ดและการ พลิกกลับ

ของคอร์ด คอร์ดในบันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิดไมเนอร์ การใช้สัญลักษณ์ของคอร์ดในการประสาน เสียง 

การ ด าเนินของคอร์ด ศัพท์สังคีต เครื่องหมาย ท่ีแสดงเทคนิคการการปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการ น าไปใช้ การ

วิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีของบทเพลงต่าง ๆ และตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีดนตรี สากลท่ีมีต่อ

การศึกษาวิชาการดนตรี 

ผลการเรียนรู้  
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง บันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิดไมเนอร์  
2.นักเรียนสามารถจับกลุ่มตัวโน้ตแบบสองพยางค์และแบบสามพยางค์ 
 3. นักเรียนสามารถบันทึกขั้นคู่เสียง คอร์ดและการพลิกกลับของคอร์ด คอร์ดในบันไดเสียงชนิด

เมเจอร์และชนิดไมเนอร์ 
4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีของบทเพลงต่าง ๆ  

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

      โครงสร้างรายวิชา  ศ31209 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                                      
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  80 ชั่วโมง 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

1 Scale มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

บันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิด

ไมเนอร ์

บันไดเสียงชนิดเมเจอร์

และชนิดไมเนอร์ 

20 20 

2 ลักษณะกลุ่ม

โน้ต 

สามารถจับกลุ่มตัวโน้ตแบบสอง

พยางค์และแบบสามพยางค์ 

โน้ตแบบสองพยางค์และ

แบบสามพยางค์ 

20 20 

สอบกลางภาค  10 

3 Chord สามารถบันทึกขั้นคู่เสียง คอร์ด

และการพลิกกลับของคอร์ด 

คอร์ดในบันไดเสียงชนิดเมเจอร์

และชนิดไมเนอร์ 

คอร์ดและการพลิกกลับ

ของคอร์ด คอร์ดในบันได

เสียงชนิดเมเจอร์และชนิด

ไมเนอร ์

20 20 

4 องค์ประกอบ

ของดนตรี 

สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ

ของดนตรีของบทเพลงต่าง ๆ 

องค์ประกอบของดนตรี

ของบทเพลงต่าง ๆ 

20 20 

สอบปลายภาค 10 

                รวมทั้งสิ้น 80 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

134 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31210 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ลักษณะทางโครงสร้างของเครื่องดนตรี ท่าทางการบรรเลง 

วิธีการใช้ การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวข้องการฝึก

การอ่านโน้ตจังหวะรูปแบบต่าง ๆ การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคการ บรรเลงการฝึก

ปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอย่างในการไล่บันไดเสียงและการบรรเลงบทเพลงเทียบเท่า ระดับเกรด 2 

ตามมาตรฐานสากล การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงเด่ียวและกลุ่ม คุณลักษณะของ เสียงของเครื่องดนตรี 

การแปลความหมายเครื่องหมายทางดนตรี และศัพท์สังคีต จุดประสงค์ของคีตกวี วรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 

แบบแผนของเพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใช้เป็นแนวทางใน การบรรเลง และการพัฒนา

บุคลิกภาพในการบรรเลง 

ผลการเรียนรู้  

1.  นักเรียนมีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  
2.  นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานและเทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล  
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตสากลได้ 
4.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามบันไดเสียงไมเนอรไ์ด้ 
5.  นักเรียนมีทักษะความสามารถในการบรรเลงบทเพลงเทียบเท่า ระดับเกรด 2 ได้ 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

      โครงสร้างรายวิชา  ศ31210 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 2                                      
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  120 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติเครื่อง
ดนตรี 

มีความรู้เรื่องประวัติความ
เป็นมาของเครื่องดนตรีสากล 

ประวัติและท่ีมาของเครื่อง
ดนตรีสากล 

20 10 

2 เทคนิคและการ
บรรเลง 

มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานและ
เทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรี
สากล 

หลักและวิธีการบรรเลง 40 20 

สอบกลางภาค  20 

3 บันไดเสียง
เมเจอร์ 

มีทักษะความสามารถลงมือ

ปฎิบัติเครื่องดนตรีตามบันได

เสียงไมเนอร์ได้ 

โครงสร้างบันไดเสียงทาง
ชาร์ปและแฟลท 

20 20 

4 บรรเลงเพลง
เกรด 1 

มีทักษะความสามารถในการ
บรรเลงบทเพลงเทียบเท่า 
ระดับเกรด 2 ได้ 

จ านวน 4 เพลง 40 20 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31211 นาฏศิลป์ไทย 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของ ร าไทย โขน และละครใน ลักษณะการแต่งกาย ลีลาท่าทาง เพลง
ประกอบการร า และนาฏยศัพท์ ฝึกร าไทยมาตรฐาน ระบ าชุดต่างๆ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าสามารถร าไทย และสร้างสรรค์ชุดการแสดงได้ 
 
ผลการเรียนรู้  

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ร าไทย โขน และละครใน    
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลีลาท่าทาง และเพลงประกอบการร า 
3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในการร า   
4.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การฝึกร าไทยมาตรฐาน 
5.  มีความรู้ความเข้าใจ ในการฝึกร า ระบ าชุดต่างๆ การแสดงโขนละละคร 
6.  มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

                                     โครงสร้างรายวิชา  ศ31211 นาฏศิลป์ไทย 1                                      
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  80 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 นาฏศิลป์ไทย 1.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ร าไทย โขน และละคร
ใน    
 

ประเภทของนาฏศิลป์ไทย 10 10 

  2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ลีลาท่าทาง และ
เพลงประกอบการร า 

ลีลานาฏศิลป์ไทย 10  

2 นาฏยศัพท์และ
ภาษาท่า 

3.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ นาฏยศัพท์ท่ีใช้ในการ
ร า 

นาฏยศัพท์ และภาษาท่า 10  

สอบกลางภาค 10 
3 ทักษะการ

ฝึกหัดนาฏศิลป์
ไทย 

4.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การฝึกร าไทย
มาตรฐาน 

ทักษะและหลักการการ
ประดิษฐ์ท่าร า 

20  

  5.  มีความรู้ความเข้าใจ ใน
การฝึกร า ระบ าชุดต่างๆ 
การแสดงโขนละละคร 

28  

  6.  มีความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ไทย  

 

คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 2  

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 80 100 

 
 
 
 
 



 
  

  

138 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ31212 นาฏศิลป์พื้นเมือง 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ถึงประวัติความเป็นมานาฏศิลป์พื้นเมือง  มีความรู้ความเข้าใจภาษาท่า นาฏยศัพท์ 
และการร านาฏศิลป์พื้นเมือง แต่ละภาค  มีทักษะในการแต่งกายอย่างเหมาะสม  รวมท้ังเคล่ือนไหวท่ี
แสดงออกถึงการส่ืออารมณ์  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง  มีความสามารถร้อง
เพลงส าหรับการแสดงได้ไม่น้อยกว่า  1  เพลง  และมีความสามารถโดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต และการฝึกปฏิบัติ 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                1.  นักเรียนสามารถรู้ถึงประวัติความเป็นมานาฏศิลป์พื้นเมือง ได้ถูกต้อง 
                2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาท่า นาฏยศัพท์ และการร าแต่ละภาคได้ถูกต้อง 
                3.  มีทักษะในการแต่งกายการแสดงได้อย่างเหมาะสม 
                4.  นักเรียนสามารถเคล่ือนไหวท่ีแสดงออกในการส่ืออารมณ์ได้ 
                5.  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ได้   

รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

139 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

                                  โครงสร้างรายวิชา  ศ31212 นาฏศิลปพ์ื้นเมือง 1                                      
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4             จ านวน  120 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 นาฏศิลป์
พื้นเมือง 

1.  นักเรียนสามารถรู้ถึงประวัติ
ความเป็นมานาฏศิลป์
พื้นเมือง ได้ถูกต้อง 

ความหมายประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์
พื้นเมือง 

10 10 

  2.  นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจภาษาท่า นาฏยศัพท์ และ
การร าแต่ละภาคได้ถูกต้อง 

-ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ 
-เอกลักษณ์พื้นเมือง 

30 10 

สอบกลางภาค 10 

  3.  มีทักษะในการแต่งกายการ
แสดงได้อย่างเหมาะสม 

การแต่งกายแสดงพื้นเมือง 30 10 

  4.  นักเรียนสามารถเคล่ือนไหว
ท่ีแสดงออกในการส่ืออารมณ์ได้ 

ภาษาท่าส่ืออารมณ์ 30 30 

  5.  นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง ได้   

หลักการเปรียบเทียบการ
แสดงพื้นเมือง 

20 
 

20 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32213 จิตรกรรม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 
      ศึกษาหลักการเขียนภาพด้วยสีน้ า   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิค 
การเขียนภาพเบื้องต้นด้วยสีน้ า  การใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงาและการใช้สี 
                  ปฏิบัติงานเขียนภาพด้วยสีน้ าในเทคนิคต่างๆ   
                  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีมองเห็นออกมา 
เป็นภาพตามความเป็นจริง สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้   
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการ
เขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  ชาร์โคล  การใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงา 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  
ชาร์โคล เทคนิคการเขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า      
 3.  มีทักษะ และสามารถสร้างสรรค์เขียนภาพหุ่นนิ่งเบ้ืองต้นด้วยดินสอด า  ชาร์โคล  การใช้น้ าหนัก  
เส้น  แสง เงาได้ 
 4.  เห็นคุณค่า สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

     โครงสร้างรายวิชา  ศ32213 จิตรกรรม 3  
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             จ านวน  80 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการเขียน
ภาพด้วยสี
โปสเตอร์                   

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการเขียนภาพด้วยสี
โปสเตอร์      

การใช้ทัศนธาตุในการ
สร้างงาน 

20 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการ
เขียนหลักการเขียนภาพด้วยสี
โปสเตอร์    

20 10 

สอบกลางภาค 10 

2 การเขียนภาพ
ด้วยภาพด้วยสี
โปสเตอร์    

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์เขียนหลักการเขียน
ภาพด้วยภาพด้วยสีโปสเตอร์   
   

กระบวนการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  

60 30 

  4.  เห็นคุณค่า สามารถ
ให้บริการ ประเมินราคาและ
จ าหน่ายได้  

ประเมินงานทัศนศิลป์ 20 30 

สอบปลายภาค 10 
             รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32214 การออกแบบ 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาลักษณะ  รูปแบบ ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ  เทคนิคการ
เขียนตัวอักษร  การออกแบบ  การใช้เส้นและลวดลายประกอบ   การย่อขยาย  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียน  การ
ใช้ปากกา  พู่กันกลม  พู่กันแบน  และเทคโนโลยีอื่นๆในการเขียนตัวอักษร  
การจัดกลุ่มตัวอักษร 
           ปฏิบัติงานฝึกทักษะออกแบบ  เขียนอักษร  ตังเลข ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ  ด้วยปากกา  พู่กัน
กลม  พู่กันแบน  และเทคโนโลยีอื่นๆ งานศิลปะประเภทต่างๆ  เขียนลวดลายประกอบ    
จัดกลุ่มตัวอักษร บริการเขียนอักษร  ตังเลข ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ   
           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีทักษะและสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบ 
ตัวอักษร  ตังเลข ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ  และสามารถให้บริการได้ 

     
ผลการเรียนรู้  

1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมา การเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ    
2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ   เทคนิคการ
เขียน ภาพเบื้องต้นด้วยดินสอด า  การใช้น้ าหนัก เส้น  แสง  เงา    
3.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ  หุ่นนิ่งรปูทรงเรขาคณิต ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้ถูกต้อง

ตามหลักของทัศนธาตุ   
4.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ  หุ่นนิ่งรปูทรงอิสระ ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้ถูกต้องตาม

หลักของทัศนธาตุ   
5.  ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยดินสอ  หุ่นนิ่งตามท่ีจัดให้ ใช้น้ าหนักเส้น  แสง  เงา     ได้ถูกต้องตาม

หลักของทัศนธาตุ  

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

      โครงสร้างรายวิชา  ศ32214 การออกแบบ 3  
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             จ านวน  120 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ลักษณะ  รูปแบบ 
ขนาดของ

ตัวอักษรและ
ตัวเลขท้ัง

ภาษาไทยและ
ต่างประเทศ   

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะ  รูปแบบ 
ขนาดของตัวอักษรและตัวเลข
ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ  
   

-หลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ด้วยเทคโนโลยี 
-จุดมุ่งหมายของศิลปินใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิค และเนื้อหาใน
สร้างสรรค์การออกแบบ
งานศิลปะประเภทต่างๆ   

20 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุ
อุปกรณ์ในการออกแบบ     

20 10 

สอบกลางภาค 10 
2 การออกแบบ

ลักษณะและ 
รูปแบบ ขนาด
ของตัวอักษรและ
ตัวเลขท้ัง
ภาษาไทยและ
ต่างประเทศ   

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์                    
ปฏิบัติงานฝึกทักษะออกแบบ  
เขียนอักษร  ตังเลข ท้ัง
ภาษาไทยและต่างประเทศ  
ด้วยปากกา  พู่กันกลม  พู่กัน
แบน  และเทคโนโลยีอื่นๆ 
งานศิลปะประเภทต่างๆ  
เขียนลวดลายประกอบ    
จัดกลุ่มตัวอักษร บริการเขียน
อักษร  ตังเลข ท้ังภาษาไทย
และต่างประเทศ   
 

กระบวนการในการสร้าง
การออกแบบ-หลักการ
ออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วย
ทักษะและเทคโนโลยี 

60 30 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  4.  เห็นคุณค่าของการสร้าง
ตัวอักษร  ตัวเลข ท้ัง
ภาษาไทย และต่างประเทศ 
คุณค่าและ สามารถให้บริการ 
ประเมินราคาและจ าหน่ายได้ 
  

ประเมินงานออกแบบ
งานศิลปะประเภทต่างๆ  

  

20 30 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32215 ทฤษฎีดนตรีสากล 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง รูปแบบของบทเพลง การวางโครงสร้างของ เพลง

เพลงความสอดคล้องกันของทิศทางและแนวทางการด าเนินของประโยคเพลง รวมท้ังเรื่องราวและความหมาย 

ของบทเพลง การเลือกใช้บันไดเสียงและขั้นคู่เสียง การก าหนดความเร็วของเพลงให้สอดคล้องกับอารมณ์ 

เอกลักษณ์ของบทเพลง การพัฒนาท านองส้ัน (motive) ในประโยคเพลงเป็นท านองใหม่ การเลือกใช้เครื่อง

ดนตรี ท่ีเหมาะสมในการบรรเลง การวางคอร์ดและการประสานเสียง 

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง รูปแบบของบทเพลงการวางโครงสร้างของเพลง 

2.นักเรียนสามารถเลือกใช้บันไดเสียงและขั้นคู่เสียงการก าหนดความเร็วของเพลงให้สอดคล้องกับ

อารมณ์ และเอกลักษณ์ของบทเพลง 

3.นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องดนตรีที่เหมาะสมในการบรรเลง การวางคอร์ดและการประสานเสียง 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

        โครงสร้างรายวิชา  ศ32215 ทฤษฎีดนตรีสากล 3  
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             จ านวน  80 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 Scale 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

บันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิด
ไมเนอร ์

บันไดเสียงชนิดเมเจอร์
และชนิดไมเนอร์ 

20 20 

2 Chord 

สามารถบันทึกขั้นคู่เสียง คอร์ด
และการพลิกกลับของคอร์ด 

คอร์ดในบันไดเสียงชนิดเมเจอร์
และชนิดไมเนอร์ 

คอร์ดและการพลิกกลับ
ของคอร์ด คอร์ดในบันได
เสียงชนิดเมเจอร์และชนิด

ไมเนอร ์

20 20 

สอบกลางภาค  10 

3 Form วิเคราะห์รูปแบบของบทเพลง

การวางโครงสร้างของเพลง 

 

รูปแบบของบทเพลงการ

วางโครงสร้างของเพลง 

20 20 

4 Instrument น าเครื่องดนตรีที่เหมาะสมใน

การบรรเลง การวางคอร์ดและ

การประสานเสียง 

 

เครื่องดนตรีที่เหมาะสมใน

การบรรเลง การวางคอร์ด

และการประสานเสียง 

 

20 20 

สอบปลายภาค 10 

                รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32216 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ลักษณะทางโครงสร้างของเครื่องดนตรี ท่าทางการบรรเลง 
วิธีการใช้ การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวข้องการฝึก
การอ่านโน้ตจังหวะรูปแบบต่าง ๆ การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคการ บรรเลงการฝึก
ปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอย่างในการไล่บันไดเสียงและการบรรเลงบทเพลงเทียบเท่า ระดับเกรด 3 
ตามมาตรฐานสากล การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงเด่ียวและกลุ่มจากการอ่านโน้ตและ การจ าเพลง การ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงประกอบเสียงจาก Backingtrack คุณลักษณะของเสียงของเครื่องดนตรี และการพัฒนา
คุณภาพในการบรรเลง การแปลความหมายเครื่องหมายทางดนตรี และศัพท์สังคีต จุดประสงค์ของคีตกวี 
วรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวข้อง แบบแผนของเพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การบรรเลง และการพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง  

ผลการเรียนรู้  
1.  นักเรียนมีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  
2.  นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานและเทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล  
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีประกอบเสียงจาก Backingtrack ได้ 
4.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามเพลงเกรด 3 ได้ 
5.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีสากลในบทเพลงท่ีก าหนดได้ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ32216 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 3 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             จ านวน  120 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติเครื่อง
ดนตรี 

มีความรู้เรื่องประวัติความ
เป็นมาของเครื่องดนตรีสากล 

ประวัติและท่ีมาของเครื่อง
ดนตรีสากล 

20 10 

2 เทคนิคและการ
บรรเลง 

มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานและ
เทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรี
สากล 

หลักและวิธีการบรรเลง 40 20 

สอบกลางภาค  20 

3 Backingtrack ลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรี

ประกอบเสียงจาก 

Backingtrack ได้ 

บรรเลง Backingtrack ได้ 20 20 

4 บรรเลงเพลง
เกรด 3 

มีทักษะความสามารถในการ
บรรเลงบทเพลงเทียบเท่า 
ระดับเกรด 3 ได้ 

จ านวน 4 เพลง 40 20 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32217นาฏศิลป์ไทย 2  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

  ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย ลักษณะและ วิธีการแสดง
โขน ละคร และร าไทย การตีบทประกอบบทพากย์ โขน ละคร นาฏยศัพท์ ภาษาท่า ภาษา นาฏศิลป์ ประวัติ
ความเป็นมาของนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์เป็นชุดเป็นตอน หลักความงามและ
สุนทรียภาพทางการแสดง การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และ
ชีวิตประจ าวัน คุณค่าของนาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย      

ผลการเรียนรู้  
1.  มีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะและวิธีการแสดง โขน ละคร และร าไทย    
2.  นักเรียนสามารถร าตีบทตามบทพากย์โขน และบทละครได้ 
3.  เล่าประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ชุดการแสดงต่างๆ ได้ 
4.  ฝึกปฏิบัติการการแสดงนาฏศิลป์ไทย ได้ตามความสนใจ 
5.  สามารถน าความรู้ไปใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจ าวันได้ 

6.  รู้คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ32217 นาฏศิลป์ไทย 2 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             จ านวน  80 ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ทักษะนาฏศิลป์
ไทย 

1.  มีความรู้ความเข้าใจ 
ลักษณะและวิธีการแสดง โขน 
ละคร และร าไทย    

รูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 

10 20 

2.  นักเรียนสามารถร าตีบท
ตามบทพากย์โขน และบท
ละครได้ 

ร าตีบท 20 20 

สอบกลางภาค  10 

2 ชุดการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 

3.  เล่าประวัติความเป็นมา
ของชุดการแสดงต่างๆ ได้ 

ท่ีมาของชุดการแสดง  10 10 

4.  ฝึกปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆ ได้
ตามความสนใจ 

ฝึกปฏิบัติชุดการแสดง
นาฏศิลป์ไทย 

20 15 

3 คุณค่าของ
นาฏศิลป์ไทย 

5.  สามารถน าความรู้ไปใช้

บูรณาการกับกลุ่มสาระ

อื่นๆ และชีวิตประจ าวันได้ 

หลักการจัดการแสดง 16 
 

10 
 

6.  รู้คุณค่าของนาฏศิลป์

ไทย ท่ีเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

 4 5 

สอบปลายภาค  10 
รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32218  นาฏศิลป์พื้นเมือง 2  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให มีความรู ความเขาใจในเรื่องประวัติความเป็นมา รูปแบบของนาฏศิลป์พื้นบ้าน  แต่ะละ
ภาค  นาฏยศัพท์ท่ีใช้เป็นพื้นฐานการของระบ า ร า  ฟ้อน ท่าร า  การแปรแถวเพื่อใช้ในการแสดง   
ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดง ระบ า ร า  ฟ้อนนาฏศิลป์พื้นบ้าน การแต่งหน้าแต่งกายและการท าอุปกรณ์
ประกอบการแสดง นาฏศิลป์พื้นบ้าน ใช้กระบวนการกลุ่มในการฝึกทักษะและจัดการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
มีความใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงมั่นในการท างาน    รักความเปนไทย ร่วมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่นาฏศิลป์
พื้นบ้าน  อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 
1.   บอกประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคต่างๆ 
2.   ปฏิบัตินาฏยศัพท์ และกิริยาศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทย 
3.    อธิบายหลักการแปรแถวเพื่อใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ 
4.    น าความรู้และทักษะเรื่องนาฏยศัพท์และการแปรแถว มาประดิษฐ์ท่าร าเพื่อใช้ในการแสดง

นาฏศิลป์ 
5.    อธิบายความรู้เรื่องหลักการแต่งหน้า แต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
6.    ปฏิบัติการแต่งหน้า แต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
7.    จัดท าอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ 
8.    อธิบายความรู้และปฏิบัติทักษะด้านการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านของไทยในแต่ละภาค 
9.    อธิบายหลักการจัดการแสดง นาฏศิลป์พื้นเมือง 
10.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนและจัดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 

รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

                 โครงสร้างรายวิชา ศ32218 นาฏศิลป์พื้นเมือง 2  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  120 ชั่วโมง 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติความมา
ของนาฏศิลป์ 

บอกประวัติความเป็นมาและ
รูปแบบของนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ภาคต่างๆ 
 

ความหมาย รูปแบบและ
ประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ บ่งบอกให้เห็น
ถึงคุณค่าและความงาม
ของนาฏศิลป์และ
ประวัติศาสตร์ของ
นาฏศิลป์ 
 

10 10 

2 นาฏยศัพท์และ
รูปแบบการ
แปรแถว 

ปฏิบัตินาฏยศัพท์ และกิริยา
ศัพท์ทางนาฏศิลป์ไทย 
 

องค์ประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ประกอบด้วย
ความรู้และทักษะด้าน 
นาฏยศัพท์ กิริยาศัพท์
ตลอดจนรูปแบบการแปร
แถวเพื่อใช้ในฝึกทักษะ
ทางนาฏศิลป์ 

30 20 

3 การแสดง
นาฏศิลป์ไทย 

อธิบายความรู้และปฏิบัติทักษะ
ด้านการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 

นาฏศิลป์พื้นบ้านมีแนวคิด
ในการแสดงท่ีสืบทอดกัน
มาของแต่ละท้องถิ่นในแต่
ละภาคซึ่งเกิดจาก
ประเพณีวัฒนธรรม ความ
เช่ือ และวิถีชีวิตของผู้คนท่ี
มีรูปแบบการแสดงออก
แตกต่างกันออกไปในแต่
ละภาค 
 
 

20 10 

สอบกลางภาค 10 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 การแต่งกาย
และประดิษฐ์
อุปกรณ์
ประกอบการ
แสดงนาฏศิลป์ 

5.อธิบายความรู้เรื่องหลักการ
แต่งหน้า แต่งกายเพื่อการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
6. ปฏิบัติการแต่งหน้า แต่งกาย
เพื่อการแสดง นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
7.จัดท าอุปกรณ์เพื่อใช้
ประกอบการแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้าน 

การแสดงนาฏศิลป์
ส่วนประกอบท่ีท าให้การ
แสดงสมบูรณ์ต้องมีความรู้
และทักษะด้านการ
แต่งหน้า แต่งกาย
นักแสดงและการจัดท า
หรือประดิษฐ์อุปกรณ์
ประกอบการแสดงละคร 

20 10 

5 การประดิษฐ์ท่า

ร านาฏศิลป์ 

3. อธิบายหลักการ 
แปรแถวเพื่อใช้ในการแสดง
นาฏศิลป์ 
4. น าความรู้และทักษะเรื่อง
นาฏยศัพท์และการแปรแถว มา
ประดิษฐ์ท่าร าเพื่อใช้ในการ
แสดงนาฏศิลป์ 

การประดิษฐ์ท่าร า
นาฏศิลป์เป็นการน า
ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะนาฏยศัพท์และ
กิริยาศัพท์มาประดิษฐ์ท่า
ร าทางนาฏศิลป์ 

24 10 

6 การแสดง
นาฏศิลป์
พื้นบ้าน 

9.อธิบายหลักการจัดการแสดง 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
10.ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
วางแผนและจัดการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
 

การแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะ
ท้องถิ่นตามวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่และประเพณีของ
ท้องถิ่นที่มีรูปแบบเฉพาะ
แตกต่างกันออกไปในแต่
ละภาค 

16 20 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32219  จิตรกรรม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาหลักการเขียนภาพคนเหมือนด้วยสีประเภทต่างๆ   เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการ 
เขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพเบื้องต้นด้วยด้วยสีประเภทต่างๆ     การใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงาและการใช้
สีในแต่ละประเภท ปฏิบัติงานเขียนภาพคนเหมือนด้วยสีประเภทต่างๆ    
           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะสามารถถ่ายทอดตามสัดส่วนใช้มาตราส่วนย่อ
ขยายสัดส่วนจากภาพถ่าย หุ่นคนจริง  ใช้น้ าหนัก  เส้น  แสง เงาและการใช้สีประเภทต่างๆ   สามารถ
ให้บริการ  ประเมินราคาและจ าหน่ายได้ 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพภาพคนเหมือนด้วยสีประเภทต่างๆ   เครื่องมือ  
วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ  เทคนิคการเขียนภาพภาพคนเหมือนด้วยสีประเภทต่างๆ    
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพภาพคนเหมือนด้วยสีประเภท
ต่างๆ    3.  มีทักษะ และสามารถสร้างสรรค์เขียนภาพภาพคนเหมือนด้วยสีประเภทต่างๆ การใช้น้ าหนักสีได้ 
 4.  เห็นคุณค่า สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  

รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

     โครงสร้างรายวิชา ศ32219 จิตรกรรม 4 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  80 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการเขียน
ภาพคนเหมือน
ด้วยสีประเภท

ต่างๆ     

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการภาพคนเหมือนด้วยสี
ประเภทต่างๆ      

การใช้ทัศนธาตุในการ
สร้างงาน 

10 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์
ในการเขียนภาพคนเหมือนด้วย
สีประเภทต่างๆ     

10 10 

สอบกลางภาค 10 

2 การเขียนภาพ
คนเหมือนด้วย
สีประเภทต่างๆ   
  

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์ภาพคนเหมือนด้วยสี
ประเภทต่างๆ       

กระบวนการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  

50 30 

  4.  เห็นคุณค่า สามารถ
ให้บริการ ประเมินราคาและ
จ าหน่ายได้  

ประเมินงานทัศนศิลป์ 10 30 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32220  การออกแบบ 4  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

            ศึกษาหลักการเขียนภาพโฆษณา  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนภาพโฆษณา   
ความส าคัญของการเขียนภาพโฆษณา  การออกแบบ    ลักษณะ  รูปแบบ วิธีการเขียนภาพโฆษณา   
                  ปฏิบัติงานออกแบบ  เลือกเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ เขียนภาพโฆษณาแบบต่างๆ เช่น  แบบ
โชว์การ์ด  แบบโปสเตอร์ ฯลฯ   บริการเขียนภาพโฆษณา  ส ารวจข้อมูลตลาด  ประเมินราคาค่าบริการ   
                  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีทักษะในการออกแบบ   เขียนภาพโฆษณาแบบต่างๆ 
และสามารถให้บริการได้ 

ผลการเรียนรู้  
           1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีทักษะในการออกแบบ   เขียนภาพโฆษณาแบบต่างๆ และ
สามารถให้บริการได้ 
            2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพโฆษณา  ความส าคัญในการเขียนภาพโฆษณา   
   3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการของการเขียนภาพโฆษณา    

  4.  มีทักษะการการออกแบบ    ลักษณะ  รูปแบบ วิธีการเขียนภาพโฆษณา   
   5.    เห็นคุณค่า และมีทักษะสามารถสร้างงานการเขียนภาพโฆษณาท่ีเป็นประโยชน์ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

              โครงสร้างรายวิชา ศ32220 การออกแบบ 4  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  120 ชั่วโมง 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการเขียน
ภาพโฆษณา   

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการเขียนภาพโฆษณา  
   

-หลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ด้วยเทคโนโลยี 
-จุดมุ่งหมายของศิลปินใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิค และเนื้อหาใน
สร้างสรรค์การออกแบบ
งานศิลปะประเภทต่างๆ    

30 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์
ในการเขียนภาพโฆษณา   

30 10 

สอบกลางภาค 10 

2 การเขียนภาพ
โฆษณา   

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์                  
ปฏิบัติงานฝึกทักษะหลักการ
เขียนภาพโฆษณา   

กระบวนการในการสร้าง
การออกแบบ-หลักการ
ออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วย
ทักษะและเทคโนโลยี 

30 30 

  4.  เห็นคุณค่าของการเขียน
ภาพโฆษณา  สามารถให้บริการ 
ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  

ประเมินงานออกแบบงาน
ศิลปะประเภทต่างๆ    

30 30 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32221 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง บันไดเสียงชนิดเมเจอร์ ไมเนอร์ และโครมาติก ข้ันคู่เสียง
และการด าเนินของคอร์ด หลักการประสานเสียงแบบ 4 แนว การประสานเสียงส าหรับวงขับ ร้องประสาน
เสียง กระสวนจังหวะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การประสานเสียงส าหรับวงดนตรปี๊อบและวง
ดนตรีอื่นๆ การเลือกใช้เครื่องดนตรีในการผสมผสานแนวการบรรเลง  

ผลการเรียนรู้  
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบันไดเสียงชนิดเมเจอร์ ไมเนอร์ และโครมาติก ข้ันคู่เสียงและ

การด าเนินของคอร์ด 
2.นักเรียนมีความเข้าใจหลักการประสานเสียงแบบ 4 แนว  
3.นักเรียนสามารถเขียนโน้ตประสานเสียงแบบ 4 แนว ส าหรับวงขับร้องประสานเสียงได้ 
4.นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องดนตรีที่เหมาะสมในการบรรเลงประกอบขับร้องประสานเสียงได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ32221 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  80 ชั่วโมง 
 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

1 Scale 
Interval 

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
บันไดเสียงชนิดเมเจอร์และชนิด
ไมเนอร ์และโครมาติก 

เมเจอร์,ไมเนอร์,โครมาติก 20 20 

2 Chord สามารถบันทึกขั้นคู่เสียง คอร์ด
และการพลิกกลับของคอร์ด 
คอร์ดในบันไดเสียงชนิดเมเจอร์
และชนิดไมเนอร์ 

คอร์ดและการพลิกกลับ
ของคอร์ด คอร์ดในบันได
เสียงชนิดเมเจอร์และชนิด
ไมเนอร ์

20 20 

สอบกลางภาค  10 

3 Vocal Music สามารถเขียนโน้ตประสานเสียง
แบบ 4 แนว ส าหรับวงขับร้อง
ประสานเสียงได้ 
 

ประสานเสียงแบบ 4 แนว  20 20 

4 Instrument น าเครื่องดนตรีที่เหมาะสมใน
การบรรเลง การวางคอร์ดและ
การประสานเสียง 
 

เครื่องดนตรีที่เหมาะสมใน
การบรรเลง การวางคอร์ด
และการประสานเสียง 
 

20 20 

สอบปลายภาค 10 
             รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32222 ปฏิบัติดนตรี 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ลักษณะทางโครงสร้างของเครื่องดนตรี ท่าทางการบรรเลง 
วิธีการใช้ การดูแล และการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีดนตรีที่ เกี่ยวข้องการฝึก
การอ่านโน้ตจังหวะรูปแบบต่าง ๆ การฝึกโสตประสาท หลักและวิธีการบรรเลง เทคนิคการ บรรเลงการฝึก
ปฏิบัติการบรรเลงเครื่องดนตรีเฉพาะอย่างในการไล่บันไดเสียงและการบรรเลงบทเพลงเทียบเท่า ระดับเกรด 4 
ตามมาตรฐานสากล การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงเด่ียวและกลุ่มจากการอ่านโน้ตและ การจ าเพลง การ
ฝึกปฏิบัติการบรรเลงประกอบเสียงจาก Backingtrack คุณลักษณะของเสียงของเครื่องดนตรี และการพัฒนา
คุณภาพในการบรรเลง การแปลความหมายเครื่องหมายทางดนตรี และศัพท์สังคีต จุดประสงค์ ของคีตกวี 
วรรณคดีดนตรีที่เกี่ยวข้อง แบบแผนของเพลงและการแสดงอารมณ์ของบทเพลง การน าไปใช้เป็น แนวทางใน
การบรรเลง และการพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง  

ผลการเรียนรู้  

1.  นักเรียนมีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากล  
2.  นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานและเทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล  
3.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีประกอบเสียงจาก Backingtrack ได้ 
4.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีตามเพลงเกรด 4 ได้ 
5.  นักเรียนมีทักษะความสามารถลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรีสากลในบทเพลงท่ีก าหนดได้ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

              โครงสร้างรายวิชา ศ32222 ปฏิบัติดนตรี 4  
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  120 ชั่วโมง 
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติเครื่อง
ดนตรี 

มีความรู้เรื่องประวัติความ
เป็นมาของเครื่องดนตรีสากล 

ประวัติและท่ีมาของเครื่อง
ดนตรีสากล 

20 10 

2 เทคนิคและการ
บรรเลง 

มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานและ
เทคนิคการปฎิบัติเครื่องดนตรี
สากล 

หลักและวิธีการบรรเลง 40 20 

สอบกลางภาค  20 

3 Backingtrack ลงมือปฎิบัติเครื่องดนตรี

ประกอบเสียงจาก 

Backingtrack ได้ 

บรรเลง Backingtrack ได้ 20 20 

4 บรรเลงเพลง
เกรด 4 

มีทักษะความสามารถในการ
บรรเลงบทเพลงเทียบเท่า 
ระดับเกรด 4 ได้ 

 จ านวน 4 เพลง  40 20 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32223 นาฏศิลป์ไทย 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทย ความหมายและความแตกต่าง
ของ โขน ละคร ระบ า ร าฟ้อน การตีบทและการเขียนบท การฝึกปฏิบัติการ แสดงนาฏศิลป์เป็นชุดเป็นตอน 
การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง หลักความงามและสุนทรียภาพทางการแสดง 
หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ การประเมินคุณภาพการแสดงทางนาฏศิลป์ของตนเองและผู้อื่น การฝึกปฏิบัติการ
ท างานกลุ่มจัดการแสดงทางนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทยในชีวิตประจ าวัน การอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์
ไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย  

ผลการเรียนรู้  
1.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
2.  อธิบายเปรียบเทียบลักษณะการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทได้ 
3.  สามารถวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ตามองค์ประกอบและหลักการวิจารณ์ได้ 
4.  สามารถประดิษฐ์เครื่องแต่งกายใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ได้  
5.  ฝึกปฏิบัติร าไทยได้อย่างสวยงามตามแบบมาตรฐาน 
6.  นักเรียนสามารถประเมินการแสดงของตนเองและผู้อื่นได้ 
7.  นักเรียนสามารถจัดการแสดงเป็นชุดได้ 

    8.  เข้าใจการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่  
        และภูมิปัญญาไทย  

 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

         โครงสร้างรายวิชา ศ32223 นาฏศิลป์ไทย 3  
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  80 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 

นาฏศิลป์ไทย 1.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์
ไทย  

รูปแบบของการแสดง 20 10 

2.  อธิบายเปรียบเทียบลักษณะ
การแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละ
ประเภทได้ 

20 10 

3  3. สามารถวิจารณ์การแสดง
นาฏศิลป์ตามองค์ประกอบและ
หลักการวิจารณ์ได้ 

หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์  20 

สอบกลางภาค  10 

4 เครื่องแต่งกาย 
นาฏศิลป์ไทย 

4.  สามารถประดิษฐ์เครื่องแต่ง
กายใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ได้ 

การประดิษฐ์เครื่องแต่ง
กายนาฏศิลป์ไทย 

40 10 

4 ร าไทย 5.  ฝึกปฏิบัติร าไทยได้อย่าง
สวยงามตามแบบมาตรฐาน 
6.  นักเรียนสามารถประเมินการ
แสดงของตนเองและผู้อื่นได้ 

ร าไทยแบบมาตรฐาน 20 20 

6 สืบทอด
นาฏศิลป์ไทย 

7.  นักเรียนสามารถจัดการ
แสดงเป็นชุดได้ 
8.  เข้าใจการอนุรักษ์และการ
สืบทอดนาฏศิลป์ไทยท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย  

วิธีการอนุรักษ ์
นาฏศิลป์ไทย 

20 10 

สอบปลายภาค 10 
               รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ32224 นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5               ภาคเรียนที่ 2  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษานาฎศิลป์พื้นเมืองในเรื่อง ลีลาท่าร า พื้นเมือง การคิดค้นสร้างสรรค์ท่าร าประกอบ ดนตรี 
สอดคล้องกับวิธีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคิดสร้างชุดการแสดงได้  มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลีลาท่าร า พื้นเมืองสร้างสรรค์  
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้อง กับการ
แสดง  ประกอบดนตรี  
 3. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่าร านาฎศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  
 4. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์นาฎศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

         โครงสร้างรายวิชา ศ32224 นาฏศิลป์พืน้เมืองสร้างสรรค์ 1  
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  120 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ภูมิหลัง
นาฏศิลป์
พื้นเมือง 

1.  มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความรู้พื้นฐานทาง
นาฏศิลป์พื้นเมือง และรูปแบบ
ของการแสดง  

รูปแบบของการแสดง 20 10 

2 องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 

   2.  นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบของ
นาฏศิลป์ได้ 

องค์ประกอบของนาฏศิลป์ 20 10 

สอบกลางภาค  10 

3 ภาษาท่า และ
นาฏยศัพท์ 

3. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์อารมณ์ของเพลง
ประกอบการแสดง  และ
แสดงภาษาท่าตามบทเพลง
ได้อย่าง  ถูกต้อง 

อารมณ์เพลง ภาษาท่า 
และนาฏยศัพท์ 

60 30 

4 ความสัมพันธ์
ของนาฏศิลป์
กับศิลปะแขนง
ต่างๆ 

4.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับ
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ  
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับ
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ และ
น าไปใช่ในชีวิตประจ าวันได้ 

ศิลปะแขนงต่างๆ 20 30 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่ม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้ 
จากวิชาสาขาต่างๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 8. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็น
ปัญหา 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ี
สนับสนุน  หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรอบ 
3. ออกแบบ วางแผนใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การตั้งประเด็นปัญหา  
และการตั้งค าถาม 
-  การตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผล 
-  การออกแบบ วางแผนใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

10 30 

2 ปรารถนา
ค าตอบ 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ปรารถนา
ค าตอบ (ต่อ) 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบคอบมี
ปัญญา 

7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จาก
การค้นพบแผนการท างานของ
นักเรียน 

-  การสังเคราะห์ข้อมูล 
-  การสรุปองค์ความรู้ 
-  การแสดงความคิด  และ
การแก้ปัญหา 
 

10 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟัง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 
มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33225 ประติมากรรม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาลักษณะ  ประเภท  วิธีการเลือกสรรและสะสมวัสดุท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ 
การเลือกเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์   ท่ีเหมาะสมในการออกแบบ และการสร้างสรรค์ผลงานฝึกน าวัสดุท้องถิ่น 
และวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์งานศิลปะตามท่ีออกแบบ  
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีทักษะในการสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ 
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการปั้นในประเภทต่างๆ      
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการงานปั้น ประกอบด้วย นูนต่ า  นูนสูง  
3.  มีทักษะ และสามารถสร้างสรรค์งานปั้น ประกอบด้วย นูนต่ า  นูนสูง ประเภทต่างๆ       
4.  เห็นคุณค่า สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ33225 ประติมากรรม 1 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  80 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการการ
ปั้น ประเภท
นูนต่ า  นูนสูง  

  

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการการปั้นใน
ประเภทต่างๆ      

การใช้ทัศนธาตุในการ
สร้างงาน 

10 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์

ในการงานปั้น ประกอบด้วย 

นูนต่ า  นูนสูง  

   

10 10 

สอบกลางภาค  10 

3 การงานปั้น นูน
ต่ า  นูนสูง
  

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์งานปั้น 
ประกอบด้วย นูนต่ า  นูนสูง 
ประเภทต่างๆ    
   

กระบวนการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  

50 30 

  4.  เห็นคุณค่า สามารถ
ให้บริการ ประเมินราคาและ
จ าหน่ายได้  

ประเมินงานทัศนศิลป์ 10 30 

สอบปลายภาค 10 
               รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33226 ภาพพิมพ ์
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาแบบอย่าง แนวทางของภาพพิมพ์ของศิลปินในสมัยต่างๆ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบภาพพิมพ์  การท าแม่พิมพ์ การพิมพ์ภาพสีเดียว และหลายสี ภาพ 
พิมพ์ทางวิจิตรศิลป์และพาณิชศิลป์  
          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีทักษะ และสามารถสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แบบ 
ต่างๆได้ตามจินตนาการและสามารถ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการภาพพิมพ์ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างภาพพิมพ์ 
3.  มีทักษะ และสามารถสร้างสรรค์ปฏิบัติงานฝึกทักษะหลักการสร้างภาพพิมพ์  
4.  เห็นคุณค่าของภาพพิมพ์ สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ33226 ภาพพิมพ์ 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  120 ชั่วโมง 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการภาพ
พิมพ์  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการภาพพิมพ์ 

-หลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ด้วยเทคโนโลยี 
-จุดมุ่งหมายของศิลปินใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิค และเนื้อหาใน
สร้างสรรค์การออกแบบ
งานศิลปะประเภทต่างๆ   

20 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์
ในการสร้างภาพพิมพ ์

20 10 

สอบกลางภาค 10 

2 ภาพพิมพ์  3.  มีทักษะ และสามารถ

สร้างสรรค์                  

ปฏิบัติงานฝึกทักษะหลักการ

สร้างภาพพิมพ์  

กระบวนการในการสร้าง
การออกแบบ-หลักการ
ออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วย
ทักษะและเทคโนโลยี 

60 30 

  4.  เห็นคุณค่าของภาพพิมพ์ 
สามารถให้บริการ ประเมิน
ราคาและจ าหน่ายได้  

ประเมินงานออกแบบงาน
ศิลปะประเภทต่างๆ    

20 30 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

   ศ33227 เทคโนโลยีดนตรี 1  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี การ 

สร้างสรรค์งานดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม เครื่องหมาย

และ สัญลักษณ์ทางดนตรี เทคนิคการน าเสนอผลงานดนตรี การถ่ายทอดบทเพลงด้วยการบันทึกเสียงเครื่อง

ดนตรี เด่ียวและรวมวง การสร้างสรรค์งานดนตรีด้วยเสียงสังเคราะห์  การบันทึกเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมการผสมเสียง การน าเสนอผลงานดนตรีร่วมกับส่ือผสมประเภทต่าง ๆ  

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี 
2.นักเรียนเข้าใจเทคนิคการน าเสนอผลงานดนตรี การถ่ายทอดบทเพลงด้วยการบันทึกเสียงเครื่อ

ดนตรี เด่ียวและรวมวง 
3.นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานดนตรีด้วยเสียงสังเคราะห์  การบันทึกเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

         โครงสร้างรายวิชา ศ33227 เทคโนโลยีดนตรี 1 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  80 ชั่วโมง 

 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก

คะแนน 

1 โปรแกรมดนตรี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

การใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงาน

ดนตรี 

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวกับงานดนตร ี

20 20 

2 หลักการ

บันทึกเสียง 

มีความเข้าใจเทคนิคการ

น าเสนอผลงานดนตรี การ

ถ่ายทอดบทเพลงด้วยการ

บันทึกเสียงเครื่อง 

น าเสนอผลงานดนตรี 20 20 

สอบกลางภาค  10 

3 วีธีการ

บันทึกเสียง 

สามารถสร้างสรรค์งานดนตรี

ด้วยเสียงสังเคราะห์  การ

บันทึกเสียงดนตรีด้วยโปรแกรม 

บันทึกเสียงดนตรีด้วย

โปรแกรม 

20 20 

4 โปรดิวซ์ สามารถผลิตเพลงได้ ท าเพลงในคอมพิวเตอร์ได้ 20 20 

สอบปลายภาค 10 

                รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33228 ปฏิบัติรวมวง 1  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  120  ชั่วโมง   
                  จ านวน 3.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การฝึกการอ่านโน้ตจังหวะและท านองแรกพบ 

(Sight Reading) การฝึกโสตประสาท รูปแบบการบรรเลงเป็นกลุ่มและการผสมวงดนตรีประเภทต่าง ๆ หลัก 

และวิธีการบรรเลงหมู่ เทคนิคการบรรเลง การพัฒนาการปรับเสียงให้มีความผสมกลมกลืน การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบของดนตรีและแนวท านองเพลง คุณลักษณะของเสียงของเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ การฝึก 

ปฏิบัติการแปลความหมายของเพลงจากการอ่านโน้ตรวมแนวท านองเพลง การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้อ านวยเพลง 

การฝึกปฏิบัติการบรรเลงหมู่บทเพลงประเภท Duet Trio Quartet และ Quintet เทียบเท่าระดับเกรด 2 – 3 

ตามมาตรฐานสากล หรือการบรรเลงหมู่อื่น ๆ หรือตามแนวเพลงสมัยนิยม การประเมินคุณภาพการ บรรเลง

ของตนเองและผู้อื่น การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู่ การพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนเข้าใจ หลัก และวิธีการบรรเลงหมู ่
2.นักเรียนสามารถฝึกอ่านโน้ตจังหวะและท านองแรกพบ 
3. นักเรียนปฏิบัติการแปลความหมายของเพลงจากการอ่านโน้ตรวมแนวท านองเพลง 
4. นักเรียนปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู่ และพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ33228 ปฏิบัติรวมวง 1 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  120 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการ
บรรเลงหมู่ 

มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐาน
และเทคนิคการบรรเลงหมู่ 

หลักและวิธีการบรรเลงหมู่ 20 10 

2 อ่านโน้ต ฝึกอ่านโน้ตจังหวะและท านอง
แรกพบ 

โน้ตเพลงพระราชนิพนธ ์ 40 20 

สอบกลางภาค  20 

3 เพลงร่วมสมัย ปฏิบัติการแปลความหมายของ

เพลงจากการอ่านโน้ตรวมแนว

ท านองเพลง 

โน้ตเพลง แนว PopRocK 
เกรด 2-3 

20 20 

4 รวมวงกนั ปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู่ 
และพัฒนาบุคลิกภาพในการ
บรรเลง 

 จ านวน 4 เพลง  40 20 

สอบปลายภาคเรียน 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33229 นาฏศิลป์ไทย 4  
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80  ชั่วโมง   
                  จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ การตีบทและการ
เขียนบท การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์เป็นชุดเป็นตอน การประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ดนตรีและเพลง
ประกอบการแสดง หลักความงามและสุนทรียภาพทางการแสดง องค์ประกอบของการแสดงทางนาฏศิลป์ การ
พัฒนารายละเอียดของการแสดงทางนาฏศิลป์ หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ การประเมินคุณภาพ การแสดงทาง
นาฏศิลป์ของตนเองและผู้อื่น การฝึกปฏิบัติการท างานกลุ่มจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยในชีวิตประจ าวัน การ
อนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ  
ภูมิปัญญาไทย  
   
ผลการเรียนรู้  

1.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์ และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์  
2.  ฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นชุด เป็นตอน 
3.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องแต่งกายการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 
4.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประเมินคุณภาพการแสดงตามหลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย 
5.  มีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานกลุ่ม และสามารถจัดการแสดงร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
6.  ภูมิใจในความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ศ33229 นาฏศิลป์ไทย 4 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  80 ชั่วโมง 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การน าเสนอ
ผลงาน 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การสร้างสรรค์ และน าเสนอ
ผลงานนาฏศิลป์  

หลักการน าเสนอผลงาน 2 10 

2 การแสดง
นาฏศิลป์ไทย
เป็นชุดเป็นตอน 

2.  ฝึกปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์ไทยเป็นชุด เป็นตอน 

ชุดการแสดงนาฏศิลป์
รูปแบบต่างๆ  

20 30 

สอบกลางภาค 10 

3 เครื่องแต่งกาย 
นาฏศิลป์ไทย 

3.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์
เครื่องแต่งกายการแสดง
นาฏศิลป์ไทยได้ 

วิธีการประดิษฐ์ 
             เครื่องแต่งกาย 

40 20 

4 หลักการ
ประเมิน 
การแสดง 

4.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การ
ประเมินคุณภาพการแสดงตาม
หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย 

หลักการประเมินคุณภาพ 
การแสดง 

16 10 

5 กลุ่มสัมพันธ์ 5.  มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการท างานกลุ่ม และ
สามารถจัดการแสดงร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 
6.  ภูมิใจในความเป็นไทยและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

หลักการท างานกลุ่ม 2 10 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33230 นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   120   ชั่วโมง 
           จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 ศึกษานาฎศิลป์พื้นเมืองในเรื่อง ลีลา ท่าร า การคิดค้นสร้างสรรค์ท่าร าประกอบดนตรี การเคล่ือนไหว
การแต่งกาย การเลือกใช้เครื่องประดับให้สอดคล้อง ลีลา ท่าร าและจังหวะของชุดการแสดง มีความเข้าใจ เห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภูมิใจในความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลีลา ท่าร า การคิดค้นสร้างสรรค์ท่าร าประกอบดนตรีของ นาฏศิลป์พื้นเมือง  
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนาฎศิลป์พื้นเมือง 
 3.  สามารถสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของตนเองได้ 
 4.  มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของนาฎศิลป์พื้นเมือง และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ33230 นาฏศิลป์พืน้เมืองสร้างสรรค์ 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน  120 ชั่วโมง 
     
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 นาฏลีลา
นาฏศิลป์
พื้นเมือง 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลีลา ท่าร า การคิดค้น
สร้างสรรค์ท่าร าประกอบดนตรี
ของ นาฏศิลป์พื้นเมือง 

ลีลานาฏศิลป์พื้นเมือง 20 10 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องแต่งกายของนาฎศิลป์
พื้นเมือง 

20 10 

สอบกลางภาค 10 

2 พื้นเมือง
สร้างสรรค์ 

3.  สามารถสร้างสรรค์ชุดการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของ
ตนเองได้ 

การประดิษฐ์ท่าร า 60 30 

  4.  มีความรู้ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของนาฎศิลป์พื้นเมือง 
และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 20 30 

สอบปลายภาค 10 
             รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33231 ประติมากรรม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่  2  เวลา   80   ชั่วโมง 

           จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

ศึกษาการปั้นในเรื่อง รูปแบบ  ความงาม วัสดุ เครื่องมือ  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเตรียม 
วัสดุ  การใช้เครื่องมือ การช้ึนรูป การปั้นรูปนูนต่ า นูนสูงและลอยตัวปฏิบัติการปั้นประเภทนูนต่ า นูนสูงและ
ลอยตัว 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและมีทักษะการปั้น-หล่อ สามารถถ่ายทอดตาม 
สัดส่วนใช้มาตราส่วนย่อขยายสัดส่วนจากภาพภาพ หุ่นคนจริงและจากการออกแบบตามจินตนาการ   
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการปั้นในประเภทลอยตัว และการหล่อ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการงานปั้นลอยตัว และการหล่อ 

  3.  มีทักษะ และสามารถสร้างสรรค์งานปั้นลอยตัว และการหล่อ 
4.  เห็นคุณค่า สามารถให้บริการ ประเมินราคาและจ าหน่ายได้  

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

          โครงสร้างรายวิชา  ศ33231 ประติมากรรม 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน  80 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการการ
ปั้น ลอยตัว
  

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการการปั้นใน
ประเภทลอยตัว และการหล่อ 

การใช้ทัศนธาตุในการ
สร้างงาน 

10 10 

  2.  มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์

ในการงานปั้นลอยตัว และการ

หล่อ 

 10 10 

สอบกลางภาค  10 

2 การงานปั้น 
ลอยตัว  และ
หล่อ   

3.  มีทักษะ และสามารถ

สร้างสรรค์งานปั้นลอยตัว และ

การหล่อ 

   

กระบวนการในการสร้าง
งานทัศนศิลป์  

50 30 

  4.  เห็นคุณค่า สามารถ
ให้บริการ ประเมินราคาและ
จ าหน่ายได้  

ประเมินงานทัศนศิลป์ 10 30 

สอบปลายภาค 10 
                รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33232 การเขียนผ้าบาติก 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   120   ชั่วโมง 
           จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาความเป็นมาและคุณสมบัติของผ้าบาติกหลักการออกแบบลวดลาย เทคนิคและวิธีการท าผ้าบาติก   
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การเขียนลวดลายและการระบายสี  การ
ใช้สารเคมีให้สีคงทน  ปฏิบัติงานออกแบบลวดลาย  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกผ้า เขียนลาย  กั้นลาย   
เพ้นท์ลายระบายสีและใช้สารเคมี  ต้มลอกเทียนและการท าความสะอาด  การซักรีดผลิตและจ าหน่าย   

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติประดิษฐ์ผลงานน าเสนอผลงานและจัดจ าหน่าย 
           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบลวดลาย  การเลือกผ้าและเทคนิควิธีการท า
บาติกตามข้ันตอนและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถจัดนิทรรศการผลงานจ าหน่ายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  รู้ เข้าใจประวัติความเป็นมาของผ้าบาติก    
2.  รู้ เข้าใจทฤษฎีการทางการเขียนผ้าบาติก   เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสร้างภาพพิมพ์และเขียนผ้า
บาติก   และการระบายสี  การใช้สารเคมีให้สีคงทน       
3.  ปฏิบัติการออกแบบลวดลายภาพผ้าบาติก     ได้ถูกต้องตามหลักของทัศนธาตุ   
4.  ปฏิบัติการเขียนลาย กั้นลาย   เพ้นท์ลายระบายสีและใช้สารเคมี  
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

         โครงสร้างรายวิชา  ศ33232 การเขียนผ้าบาติก 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน  120 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการเขียน
ภาพผ้าบาติก     

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการเขียนผ้าบาติก   
   

-หลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ด้วยเทคโนโลยี 
-จุดมุ่งหมายของศิลปินใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิค และเนื้อหาใน
สร้างสรรค์การออกแบบ
งานศิลปะประเภทต่างๆ    

20 10 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์
ในการเขียนผ้าบาติก   

20 10 

สอบกลางภาค  10 

2 เขียนภาพผ้าบา
ติก   

3.  มีทักษะ และสามารถ
สร้างสรรค์                  
ปฏิบัติงานฝึกทักษะ
หลักการสร้างเขียนภาพผ้า
บาติก    

กระบวนการในการสร้าง
การออกแบบ-หลักการ
ออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วย
ทักษะและเทคโนโลยี 

60 30 

  4.  เห็นคุณค่าของการเขียน
ภาพผ้าบาติก   สามารถ
ให้บริการ ประเมินราคาและ
จ าหน่ายได้  

ประเมินงานออกแบบงาน
ศิลปะประเภทต่างๆ    

20 30 

สอบปลายภาค 10 
               รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ33233 เทคโนโลยีดนตรี 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   80   ชั่วโมง 
           จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี การ 

สร้างสรรค์งานดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม เครื่องหมาย

และ สัญลักษณ์ทางดนตรี เทคนิคการน าเสนอผลงานดนตรี การถ่ายทอดบทเพลงด้วยการบันทึกเสียงเครื่อง

ดนตรี เด่ียวและรวมวง การสร้างสรรค์งานดนตรีด้วยเสียงสังเคราะห์ การบันทึกเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมการผสมเสียง การน าเสนอผลงานดนตรีร่วมกับส่ือผสมประเภทต่าง ๆ  

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานดนตรี 
2.นักเรียนเข้าใจเทคนิคการน าเสนอผลงานดนตรี การถ่ายทอดบทเพลงด้วยการบันทึกเสียงเครื่อง

ดนตรี เด่ียวและรวมวง 
3.นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานดนตรีด้วยเสียงสังเคราะห์  การบันทึกเสียงดนตรีด้วยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ 
 4.นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานดนตรีร่วมกับส่ือผสมประเภทต่าง ๆในอินเตอร์เน็ตได้ 
 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

       โครงสร้างรายวิชา  ศ33233  เทคโนโลยีดนตรี 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน  80 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 โปรแกรมดนตรี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
การใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงาน
ดนตรี 

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวกับงานดนตร ี

20 20 

2 หลักการใช้
เครื่องมือ
บันทึกเสียง 

มีความเข้าใจเทคนิคการ
น าเสนอผลงานดนตรี การ
ถ่ายทอดบทเพลงด้วยการ
บันทึกเสียงเครื่อง 

น าเสนอผลงานดนตรี 20 20 

สอบกลางภาค 10 

3 วีธีการ
บันทึกเสียงและ
ตัดต่อ 

สามารถสร้างสรรค์งานดนตรี
ด้วยเสียงสังเคราะห์  การ
บันทึกเสียงดนตรีด้วยโปรแกรม 

บันทึกเสียงดนตรีด้วย
โปรแกรม 20 20 

4 ดาวน์โหลดลงยู
ทูบ 

สามารถผลิตผลงานเป็น 
มิวสิควีดีโอเพลงได้ 

ท าเพลงในคอมพิวเตอร์ได้ 
20 20 

                                           สอบปลายภาค 10 
รวมทั้งสิ้น 80 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

190 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ332334  ปฏิบัติการรวมวง 2 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   120   ชั่วโมง 
           จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การฝึกการอ่านโน้ตจังหวะและท านองแรกพบ 

(Sight Reading) การฝึกโสตประสาท รูปแบบการบรรเลงเป็นกลุ่มและการผสมวงดนตรีประเภทต่าง ๆ หลัก 

และวิธีการบรรเลงหมู่ เทคนิคการบรรเลง การพัฒนาการปรับเสียงให้มีความผสมกลมกลืน การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบของดนตรีและแนวท านองเพลง คุณลักษณะของเสียงของเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ การฝึก 

ปฏิบัติการแปลความหมายของเพลงจากการอ่านโน้ตรวมแนวท านองเพลง การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้อ านวยเพลง 

การฝึกปฏิบัติการบรรเลงหมู่บทเพลงประเภท Duet Trio Quartet และ Quintet เทียบเท่าระดับเกรด 3 – 4 

ตามมาตรฐานสากล หรือการบรรเลงหมู่อื่น ๆ หรือตามแนวเพลงสมัยนิยม การประเมินคุณภาพการ บรรเลง

ของตนเองและผู้อื่น การฝึกปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู่ การพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

ผลการเรียนรู้  

1.นักเรียนเข้าใจ หลัก และวิธีการบรรเลงหมู ่
2.นักเรียนสามารถฝึกอ่านโน้ตจังหวะและท านองแรกพบ 
3. นักเรียนปฏิบัติการแปลความหมายของเพลงจากการอ่านโน้ตรวมแนวท านองเพลง 
4. นักเรียนปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู่ และพัฒนาบุคลิกภาพในการบรรเลง 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ33234 ปฏิบัติการรวมวง 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน  120 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการ
บรรเลงหมู่ 

มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐาน
และเทคนิคการบรรเลงหมู่ 

หลักและวิธีการบรรเลงหมู่ 20 10 

2 อ่านโน้ต ฝึกอ่านโน้ตจังหวะและท านอง
แรกพบ 

โน้ตเพลงพระราชนิพนธ ์ 40 20 

สอบกลางภาค  20 

3 เพลงร่วมสมัย ปฏิบัติการแปลความหมายของ

เพลงจากการอ่านโน้ตรวมแนว

ท านองเพลง 

โน้ตเพลง แนว PopRocK 
เกรด 3-4 

20 20 

4 รวมวงกนั ปฏิบัติการแสดงการบรรเลงหมู่ 
และพัฒนาบุคลิกภาพในการ
บรรเลง 

 จ านวน 4 เพลง  40 20 

สอบปลายภาค 10 
               รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ332335  ศิลปะการแต่งหน้า 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  1  เวลา   80   ชั่วโมง 
           จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการแสดงหลักและวิธีการแต่งหน้า องค์ประกอบของ
การ แต่งหน้า เทคนิคการแต่งหน้าในรูปแบบต่าง ๆ หลักความงามและสุนทรียะของการแต่งหน้า การเลือกใช้
เทคนิค ในการพัฒนาทักษะการแต่งหน้า แต่งผม การประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแต่งหน้าอย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ การฝึก ปฏิบัติการแต่งหน้า การประเมินคุณภาพผลงานการแต่งหน้า หลักการวิเคราะห์วิจารณ์
ผลงานการแต่งหน้า ประโยชน์ของการแต่งหน้าต่อการพัฒนาตนเอง  

ผลการเรียนรู้  
1.นักเรียนสามารถรู้หลักการจัดการแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆได้ 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่อการแสดงได้ 
3.นักเรียนสามารถปฏิบัติการแต่งผมเพื่อการแสดงได้ 
4.นักเรียนสามารถปฏิบัติการแต่งกายเพื่อการแสดงได้ 

 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ33235 ศิลปะการแต่งหน้า 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน  80 ชั่วโมง 
     

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ลักขณา ภูษา 
อาภรณ์ 
นาฏศิลป์ 

1.นักเรียนสามารถรู้หลักการ
จัดการแสดงนาฏศิลป์ในโอกาส
ต่างๆได้ 
 

 ความส าคัญและ
ประโยชน์ในการแต่งหน้า 
ท าผมและการแต่งกาย
ส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ 
- การแต่งหน้า 
- การแต่งผม 
- การแต่งกาย 

20 
 
 
 

10 

  2.นักเรียนสามารถปฏิบัติการ
แต่งหน้าเพื่อการแสดงได้ 
 

วิธีการการแต่งหน้าเพื่อ
การแสดง 
 

20 20 

สอบกลางภาค 10 

  3.นักเรียนสามารถปฏิบัติการ
แต่งผมเพื่อการแสดงได้ 
 

การแต่งผมเพื่อการแสดง 
 
 

20 20 

  4. นักเรียนสามารถปฏิบัติการ
แต่งกายเพื่อการแสดงได้ 
 

การแต่งกายเพื่อการแสดง 
 

20 20 

สอบปลายภาค 10 
            รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ศ332336  นาฏยประดิษฐ์ 
รายวิชาเพิ่มเติม       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่  2  เวลา   120   ชั่วโมง 
           จ านวน  3.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การออกแบบ การสร้างสรรค์ ความคิดหรือ แนวคิดในการ
ประดิษฐ์ท่าร า ท่าเต้น การแปรแถว การตั้งซุ้ม การก าหนดดนตรีและบทเพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ การประยุกต์ใช้ผลงานนาฏศิลป์ในอดีตมาสร้างสรรค์ท่าร า อุปกรณ์ประกอบการร่ายร า  
ให้สอดคล้องกับบทเพลงตามวัตถุประสงค์หรือแนวเพลงร่วมสมัย ฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ท่ี 
สร้างสรรค์ขึ้น  
 

ผลการเรียนรู้  
1.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความรู้พื้นฐานการประดิษฐ์ท่าร า ท่าเต้น การแปรแถว และการตั้งซุ้ม  
2.  นักเรียนสามารถก าหนดดนตรี บทเพลง เครื่องแต่งกายได้อย่างเหมาะสมกับชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้น 
3.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์ท่าร าและอุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างเหมาะสมกับชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้น 
4.  นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานชุดการแสดงท่ีสร้างขึ้นบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้  

 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา  ศ33236 นาฏยประดิษฐ ์
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       จ านวน  120 ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 นาฏยประดิษฐ์ 1.  มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความรู้พื้นฐานการ
ประดิษฐ์ท่าร า ท่าเต้น การแปร
แถว และการตั้งซุ้ม  

การประดิษฐ์ท่าร า ท่าเต้น 
การแปรแถว การตั้งซุ้ม 

10 20 

2.  นักเรียนสามารถก าหนด
ดนตรี บทเพลง เครื่องแต่งกาย
ได้อย่างเหมาะสมกับชุดการ
แสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้น 

หลักการเลือกดนตรีและ
เพลงประกอบการแสดง 

10 20 

สอบกลางภาค  10 

  3.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์
ท่าร าและอุปกรณ์
ประกอบการแสดงอย่าง
เหมาะสมกับชุดการแสดงท่ี
สร้างสรรค์ขึ้น 

ประดิษฐ์ท่าร าและ
อุปกรณ์ประกอบการ
แสดง 

94 30 

2 การน าเสนอ
ผลงาน 

4.  นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลงานชุดการ
แสดงท่ีสร้างขึ้นบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ ได้  

น าเสนอผลงาน 6 10 

สอบปลายภาค 10 
               รวมทั้งสิ้น 120 100 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

 
 
 
 
 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ   
เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้  การท่ีจะบรรลุ จุดมุ่งหมายแรกได้
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
สอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน  หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้ เรียกว่า 
Formative  assessment  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้
จุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบ่งช้ีว่าถ้าใช้การประเมินผล
ย่อยอย่างถูกวิธี การประเมินผลย่อยจะเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังในการก าหนดเป้าหมาย การเรียนการสอน  แต่
ท้ังนี้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น  การสังเกต  การซักถาม  
การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใช้แฟ้มสะสมงาน  การใช้ภาระงานท่ีเน้น
การปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน  การใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนน (Rubrics) และท่ีส าคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลท่ีได้จากการประเมินมาวางแผน
และทบทวนการสอนของตนอีกด้วย 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายท่ีสองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ เรียกว่า Summative assessment เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสิน
ให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่  
ควรได้รับการเล่ือนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามีหน้าท่ีในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน   
  
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ท่ัวถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย  ผู้ปกครอง สังคมและรัฐ
ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับ
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

มอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน  ๔  
ระดับ  ได้แก่  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มี
เจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็ นปกติและ
สม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต  
การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดย
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนประเมินตนเอง  เพื่ อนประเมินเพื่ อน ผู้ปกครอง 
ร่วมประเมิน  
 การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ท้ังนี้โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านใด  รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรี ยนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดและหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันประถม ศึกษาปี
ท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  
สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดว่าการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดใน
ระดับใด  สามารถท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ันเรียน หรือจบการศึกษาได้หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้
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สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้   
 ๑.  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยผู้สอนต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ภาค  ตลอดจนให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้าน
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในด้านท่ีเด่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเล่ือนช้ัน  ก าหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียน
ปลายปีเพื่อการเล่ือนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหน่วยกิตให้
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนช้ันเมื่อส้ินปีการศึกษา  นอกจากนี้
ยังก าหนดให้มีการซ้ าช้ันโดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๒.  การให้ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  สามารถให้ระดับผลการเรียนได้หลายลักษณะ  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระ ดับผลการเรียนเป็น   ๘ 
ระดับ  ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม 
ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ ผู้เรียน  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้จบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ในกรณีต่าง 
ๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  การย้ายหลักสูตร  
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ท่ีออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนน าไปใช้ใน การ
ปรับปรงุพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
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 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ ส่วน  ได้แก่ งานวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยท่ัวไปจะก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานท้ังสองและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    การเรียนรู้
กับผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  เอกสารการประเมินผลต่างๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นต้น 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษานับต้ังแต่ระดับ
นโยบาย  ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน  ก าหนดกระบวนการท างาน
และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม  ดังในแผนภาพท่ี ๑.๑ ได้แสดงถึงระบบ การบริหารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน และตารางท่ี ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
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แผนภาพที่ ๑  ระบบการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนรู้และด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
-ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

 

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น   
   การจบการศึกษา 

รายงานผลต่อผู้เก่ียวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารหลักฐาน

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

-  ครูวัดผล 
-  นายทะเบียน 

ก ากับ  ติดตาม   
สนับสนุน  ให้ขวัญ

ก าลังใจ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 

ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

-  ผู้สอน 
-  ผู้ได้รับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เก่ียวข้อง ภารกิจ 
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ตารางที่ ๑   การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ                 
  ของสถานศึกษารับผิดชอบ   
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๑  อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๑.๒  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
 ๑.๓  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.๔  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 ๑.๕  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๖  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม
การแก้ไขผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๗  ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๘  ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 ๒.๒ จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท า
รายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๓ ก าหนดส่ิงท่ีต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
ของสถานศึกษาพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ผู้เรียน 
 ๒.๔ ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๒.๕ ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา  จ านวนหน่วย
กิต  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน  
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ตารางที่ ๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๓.  คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 ๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวดัและประเมินผล 
 ๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
 และประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

 ๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
 ๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผู้เรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดท าสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 ๖.๒ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

๗.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๗.๕ ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
บรรลุเป้าหมาย 
 ๗.๖  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ ๑.๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๘.  ผู้สอน  ๘.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๘.๒ ท าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่อง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๘.๔ น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๙.  ครูวัดผล  ๙.๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

๑๐.  นายทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล                
แต่ละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                     
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน และ
จบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
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ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
********************************************************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
เมยวดีพิทยาคม ด้วย การวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค าส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบโรงเรียน ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้  ควบคู่กับหลักสูตร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
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หมวด  ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการ  ดังนี้ 
         โรงเรียนมีหน้าท่ีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท าการวัดและประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ข้อ ๗  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน   เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ข้อ ๘  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

         ๘.๑  แจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้รายภาค 

๘.๒  แจ้งให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และเวลาเรียน/เข้าร่วมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘.๓  แจ้งให้ผู้เรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรู้ และเกณฑ์การตัดสิน 

๘.๔  แจ้งให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๘.๕  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องวัดและประเมินผลก่อนเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบ้ืองต้นของผู้เรียน 

๘.๖ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้สอนวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนแล้วสอนซ่อมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข้อ ๙  ให้โรงเรียนอนุมัติการเล่ือนช้ัน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๐  ให้ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าคะแนนผลการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน รวมกับคะแนนการวัดและประเมินผลปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนก าหนด 
แล้วน ามาเทียบเพื่อปรับเป็นระดับผลการเรียน โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  คือ “๔”  
“๓.๕”   “๓”  “๒.๕”  “๒”  “๑.๕”  “๑” และ “๐” 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ข้อ ๑๑  ให้ใช้ค าว่า “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” แสดงผลการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และใช้ค าว่า “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการวัดและประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
 ข้อ ๑๒  ให้แจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยรายงานผลการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
แผนภาพที่ ๒ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 
 



 
  

  

209 

หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หมวด  ๒ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๓  การตัดสินผลการเรียน ประกอบการพิจารณาการเล่ือนช้ันเรียนสูงขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ยกเว้นในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากก็ให้เรียนซ้ าช้ันได้ 
 ๑๓.๑ การเล่ือนช้ัน  
 เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ท้ังนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
 ๑๓.๒ การเรียนซ้ าช้ัน 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การเรียนซ้ ารายวิชา   เมื่อผู้เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
 กรณีท่ี ๒ เรียนซ้ าช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่า จะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  
ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่
แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 

ข้อ ๑๔  เกณฑ์การจบการศึกษาได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๑๕  การอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  อนุมัติให้จบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อนุมัติให้
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๖  นักเรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลปลายปี/ภาค เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  โรงเรียน
อาจจัดให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาค ภายหลังได้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔ กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียน 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 
แผนภาพที่ ๕ กระบวนการด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการประเมนิกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
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หมวด  ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)   
  

หมวด  ๔ 
การย้ายที่เรียน 

ข้อ ๑๘  นักเรียนคนใดจ าเป็นต้องย้ายท่ีเรียน โรงเรียนต้องจัดเอกสารหลักฐานให้นักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแห่งใหม่คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และหลักฐานทางการศึกษาอื่นเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้
ผู้ปกครองและผู้เรียน น าไปแสดงผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้กับสถานศึกษาแห่งใหม่พิจารณารับย้ายผู้เรียน 
 

หมวด ๕ 
หลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีดังนี้ 
๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑๙.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) 
๑๙.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ข้อ ๒๐   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด มีดังนี้ 
๒๐.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
๒๐.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๒๐.๓  ใบรับรองผลการเรียน 
๒๐.๔  ระเบียนสะสม 
๒๐.๕  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เท่าท่ีจ าเป็นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                             (นายไพรวัลย์ สมภูงา) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
ท่ี   ๑๙๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

………………………………………………………..………. 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม              

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้มีการ
ใช้และการประเมินหลักสูตรผลการประเมินท าให้พบว่า ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างหลักสูตรไม่มีความ
ชัดเจน ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เท่าท่ีควร และหลักสูตรไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  และโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้มีการจัดท าโครงการ
พัฒนาผู้ท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program : GP) ขึ้นเพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนไปสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และเป็นการปลูกฝังด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้ังแต่เยาว์วัย โรงเรียนจึงได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าหน้าท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑.๑  นายเมธี บุญเจริญธนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายศิริศักด์ิ โคตรพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
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๑.๓  นายวิชัย  พลซื่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๔  ดร.เอกชัย พลซื่อ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๕  นายบุญช่วย มหิวรรณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๖  ร.ต.ต.มนตรี พลนิกรด ารงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๗  นายท าวาน ตรีภพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๘   นายสมศักด์ิ อินทรวิเชียร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๙  นายภูชิต ถนัดค้า  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๑๐  นางกุหลาบ สีแดงงาม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายบัญชา ยุระหาร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๑.๑๒  นายส าเริง สุตระ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑.๑๓ พระครูสันติธรรมประหัฎฐ์(ค าจร ธมมวโร) ผู้แทนพระภิกษุ       กรรมการ 
๑.๑๔  พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท ผู้แทนพระภิกษุ         กรรมการ 
๑.๑๕  นายไพรวัลย์  สมภูงา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นายไพรวัลย์  สมภูงา   ผู้อ านวยการ  ประธาน 
   ๒.๒ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ  รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
   ๒.๓ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ๒.๔ นายอนุรักษ์ โสภาชัย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๕ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๖ นางบุรี  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๗ นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๙ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  อ านวยการ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น  และสนับสนุน
งบประมาณ สถานท่ี หรือทรัพยากรอื่นๆ ให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๓. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางเย็นใจ  สงวนรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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 ๓.๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๗ นางอรชร  ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๘ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๙ นางทิวา พลซื่อ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายเปรมฤทัย แสงแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นางอัมพาพันธ์  สระเกษ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
๒. รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข้อมูล    

ท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
มาจัดท าร่างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)      

๓. น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมยวดี -
พิทยาคม  
๔. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดประเมินผล 
 ๔.๑  นางราตรี โพธิ์สุวรรณ  รอง ผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายส าเริง สุตระ   ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวจิรปรียา กุลาตัน ครู    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ และต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
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๕.๒  นางรุ่งรัตน์ สุขแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓  นางอุไรวรรณ ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
๕.๕  นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายปัญญา สีหาบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทวิชย์ มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔  นายอ านวย  หกพันนา   ครู    กรรมการ       
๖.๕  นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางปราณี ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสะอาด พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔ นายธนาคร ศรีแนน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๗.๕ นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๗ นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๙ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงโคตร ครู    กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นางทิวา  พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางฉวีวรรณ  ไพรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๓  นายอนุรักษ์  โสภาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘.๔  นายทศพร  บุญปก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ           
๘.๕  นางรัชฎากร  มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ           
๘.๖  นางสาวสุกัญญา  บุญปก ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด้วย 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๙.๑  นายเปรมฤทัย  แสงแก้ว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๙.๒  นายนนท์ธิวัฒน์  ปัตถาทุม ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นายนิราศ ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐.๓  ว่าท่ี ร้อยตรีวัฒนา อินทศิลา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๐.๔  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางอรชร ศรีขาวรส  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒  นางวนิดา ไชยแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๓  นายอิสรพงศ์ แสนโคก ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑.๔  นายระดมพล พลซื่อ  ครู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒  นายส าเริง สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒.๓  นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๒.๔  นายประสิทธิ์ พิลาศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวศิริธร พลเย่ียม  ครู   กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู   กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒.๙  นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ           

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นายธนาคร ศรีแนน  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๓.๒  นางจรัสศรี ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๓  นางบุรี สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๓.๕  นางรุ่งทิพย์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
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หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๔. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเขา้เล่ม  ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอัมพาพันธ์  สระเกษ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๓  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๔  นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน ครู    กรรมการ 
๑๔.๗  นางรัชฎากร มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๔.๙  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดพิมพ์ข้อมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเข้าเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   ให้
มีจ านวนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง อุทิศตน ท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการสืบไป 

 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

               (นายไพรวัลย์   สมภูงา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

 

 


