หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21101 นาฏศิลป
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป ในเรื่องนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแสดง
การแสดงนาฏศิลปและละครในรูปแบบงาย ๆ โดยใชทักษะการทํางานเปนกลุมและกระบวนการผลิตการ
แสดง มีความรูความเขาใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลตอการโนมนาวความคิด
ของผูชม ใชเกณฑงาย ๆในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเนนการใชเสียง การแสดงทาและการ
เคลื่อนไหว สามารถระบุและบรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุคสมัยตลอดจนปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทยและละครพื้นเมือง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ
ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลปไดอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
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 9 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
267

คําอธิบายรายวิชา
ศ21102 ดนตรี
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและปฏิบั ติเ กี่ ยวกับ การอ า น การเขียน การรองโนต ไทยและโนต สากล สามารถ
เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน รวมถึงอารมณ ความรูสึกในการ
ฟงดนตรีแตละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง –
เบา แตกตา งกัน สามารถขั บร อ งเพลงและใช เครื่ องดนตรี บ รรเลงประกอบการร อ งเพลงด ว ยบทเพลงที่
หลากหลายรูปแบบ นําเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเดนที่ทําใหงานนั้นนาชื่นชม
จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพล
ของดนตรีที่มีตอสังคมไทยระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน ใชเกณฑสําหรับ
ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง มีความรูและความเขาใจการใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี อยาง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ
เพื่อใหมีความรูพื้นฐาน ความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน สามารถวิเคราะหวจิ ารณและ
เปรียบเทียบ มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานดานดนตรีได
อยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
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
รวม 11 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21103 ทัศนศิลป
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทั ศ นศิ ล ป ใ นเรื่ อ งทั ศ นธาตุ ทั ศ นี ย ภาพ งานป น หรื อ สื่ อ ผสม
หลักการออกแบบงานทัศนศิลป รูปภาพ สัญลักษณ หรือกราฟกอื่น ๆ โดยเนนการสังเกต ความแตกตาง
ความคลายคลึงของงานทัศนศิลป ความเปนเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล เรื่องราวมิติ เทคนิค
การนําเสนอความคิดและขอมูล เพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวงานทัศนศิลปไดอยางมีคุณภาพ ประเมินคุณคา
และบอกวิธีการปรับปรุงงานทัศนศิลปของตนเองและผูอื่น โดยใชเกณฑที่กําหนดอยางเหมาะสม สามารถ
ออกแบบรู ป ภาพ สั ญ ลั ก ษณ กราฟ ก ในการนํ า เสนอข อ มู ล วาดภาพแสดงระยะไกลใกล เป น 3 มิ ติ
รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมสรางเปนเรื่องราว 3 มิติ มีความรูความเขาใจ สามารถบรรยาย เปรียบเทียบ
และจําแนก ความแตกตางของจุดประสงคในการสรางงานระหวางวัฒนธรรมไทยและสากล รูปแบบงาน
ทัศนศิลปของชาติและทองถิ่นจากอดีตถึงปจจุบันในภาคตาง ๆของประเทศไทย
เพื่อใหมีความรูพื้นฐาน ความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ
ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานทัศนศิลปไดอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22101 ทัศนศิลป
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลปที่เลือกมา
สามารถระบุ และบรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงาน
ทัศนศิลปของศิลปน วิธีการใชงานทัศนศิลป ในการโฆษณาเพื่อโนมนาวใจและนําเสนอตัวอยางประกอบ
ตลอดจนวัฒนธรรมตาง ๆ ที่สะทอนถึงงานทัศนศิลปในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลปของไทยในแต
ละยุคสมัยโดยเนนถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน สามารถวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ดวย
เทคนิคที่หลากหลาย ในการสื่อความหมายและเรื่องราวตาง ๆ สรางเกณฑในการประเมินและวิจารณงาน
ทัศนศิลป นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป
ที่มาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล
เพื่อใหมีความรูพื้นฐาน ความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ
ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานทัศนศิลปไดอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
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
รวม 10 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22102 ดนตรี
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและสามารถ อาน เขียนรองโนตไทย และโนตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง รอง
เพลง เลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง สามารถประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝก
ปฏิบัติ ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรี อารมณของเพลงและ
ความรูสึกที่มีตอบทเพลงที่ฟง สามารถระบุงานอาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีใน
ธุรกิจบันเทิง บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ รวมถึงอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตรที่มีตอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย ตลอดจนเปรียบเทียบการ
ใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน
เพื่อใหมีความรูพื้นฐาน ความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน สามารถวิเคราะหวจิ ารณและ
เปรียบเทียบ มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานดานดนตรีได
อยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22103 นาฏศิลป
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ องคประกอบนาฏศิลปและการละคร การแสดงนาฏศิลป
นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย ละครพื้นบาน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต นาฏยศัพทหรือศัพททางการ
ละคร เพื่อนํามาอธิบายและสรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร มาบูรณาการกับ
ศิลปะแขนงอื่น ๆ เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางนาฏศิลปและการละครกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ สามารถ
วิเคราะหการแสดงของตนเองและผูอื่น โดยใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครที่เหมาะสม เสนอขอคิดเห็น
ในการปรับปรุงการแสดง อธิบายและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตางๆ
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลตอเนื้อหาของละคร ตลอดจนระบุหรือแสดงนาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละคร
ไทย ละครพื้นบาน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน
กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลปไดอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
ศ 3.1 ม.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 8 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23101 ดนตรี
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและเปรียบเทียบ องค ประกอบที่ใ ชในงานดนตรีและงานศิ ลปะอื่น ความแตกตา ง
ระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอื่น อธิบายเหตุผลในการเลือกใชองคประกอบดนตรีในการสรางสรรค
งานดนตรีของตนเอง และอิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและสังคม สามารถรองเพลง เลนดนตรีเดี่ยวและ
รวมวง โดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก และคุณภาพสียง ตลอดจนแตงเพลงสั้น ๆ จังหวะงาย
ๆ นําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การเรียนรูอื่นในกลุมศิลปะ สามารถ
บรรยายวิวัฒนาการของดนตรี แตละ ยุคสมัย อภิปรายลักษณะเดนที่ทําใหงานดนตรีนั้นไดรับการยอมรับ
เพื่อ ใหมีค วามรูพื้นฐาน ความเข า ใจ มีวิ นัย ใฝรูใ ฝเ รีย น สามารถวิเ คราะห วิ จ ารณ และ
เปรียบเทียบ มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานดานดนตรีได
อยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
ศ 2.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 ,ม.3/7
ศ 2.2 ม.3/1,ม.3/2
รวม 9 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23102 ทัศนศิลป
กลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป ที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลปที่เลือกมา โดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการของ
ศิลปนในการสรางงาน ทัศนศิลป วิเคราะห บรรยายและอภิปราย วิธีการใช ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบใน
การสรางงานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ รูปแบบ เนื้อหาและคุณคาในงานทัศนศิลป ของตนเอง และ
ผูอื่น หรือของศิลปน มีทักษะในการสรางงานทัศนศิลปอยางนอย 3 ประเภท สามารถผสมผสานวัสดุตาง ๆ
ในการสรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ สรางสรรคงานทัศนศิลป ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอด
ประสบการณและจินตนาการ สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปนเรื่องราว บรรยายเหตุการณตาง ๆ
โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย โดยประยุกตใชทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ระบุอาชีพที่เกี่ยวของกับงาน
ทัศนศิลปและทักษะที่จาํ เปนในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เลือกงานทัศนศิลปโดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นอยาง
เหมาะสม และนําไปจัดนิทรรศการ เปรียบเทียบความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล
ตัวชี้วัด
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
ศ 1.2 ม.3/1,ม.3/2
รวม 13 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23103 นาฏศิลป
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับ องคประกอบนาฏศิลป โครงสรางของบทละคร นาฏยศัพท
ความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลปและการละครในชีวิตประจําวัน การออกแบบและสรางสรรคเครื่องแตง
กาย และฝกทักษะเกี่ยวกับ การใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง ในการแปลความและการสื่อสาร
ผานการแสดง ระบุโครงสรางของบทละครโดยใชศัพททางการละคร ใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครที่
เหมาะสม บรรยายวิจารณและเปรียบเทียบงานนาฏศิลป ที่มีความแตกตางกันโดยใชความรูเรื่ององคประกอบ
นาฏศิลป การแสดงอากัปกิริยาของผูคนในชีวิตประจําวันและในการแสดง รวมจัดงานการแสดงในบทบาท
หนาที่ตาง ๆ สามารถนําเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ออกแบบ สรางสรรคอุปกรณและเครื่องแตงกาย เพื่อแสดงนาฏศิลปและละครที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน
กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลปโดยการเผยแพร อนุรักษอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
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

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21201,ศ21202 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โนตสากล ศัพทสังคีต ฝกโสตประสาท ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
อยางนอย 1 ชิ้น โดยฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม สามารถจัดแสดงดนตรีเปนครั้งคราว ดูแลเก็บรักษาเครื่อง
ดนตรีไดอยางถูกตอง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีวินัยและมี
ทักษะในการบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดไดอยางถูกตอง ไพเราะ เพลิดเพลิน หลากหลายรูปแบบ สามารถ
ปฏิบัติงานสรางสรรคงานแสดงดนตรีอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลเบื้องตนได
อธิบายถึงศัพทสังคีตทางดนตรีสากลได
สามารถเลือกเครื่องดนตรีสากลในการปฏิบัติได
สามารถฝก บรรเลงเครื่องดนตรีสากลที่ถนัดเบื้องตนได
นักเรียนรวมจัดการแสดงดนตรีเบื้องตนได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง

6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21203,ศ21204 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติทฤษฎีการดนตรี โนตไทยและสากล หลักการฟงดนตรีไทย ประวัติเพลง การ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยอยางนอย 1 ชิ้น ฝกบรรเลงเพลงอัตรา ชั้นเดียว สองชั้นและ
เพลงเถา ฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม จัดการแสดงเปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีไทยที่ถนัดไดอยางถูกตอง ไพเราะ
เพลิดเพลิน มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืนมี
ความสุขในการเรียนและเกิดความชื่นชมเห็นคุณคาในเอกลักษณประจําชาติ
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงโนตไทย โนตสากลและหลักการอานเบื้องตนได
อธิบายถึงหลักการฟงดนตรีไทย
บอกถึงประวัติของเพลงสําคัญได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 ชิ้น
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะชั้นเดียวได
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะสองชั้นและเพลงเถาได
นักเรียนรวมจัดการแสดงดนตรีไทยเบื้องตนได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยไดอยางถูกตอง

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21205 – ศ21206
ชางเขียนการตูน 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง ฝกปฏิบัติการเขียนภาพ
การตูนตามรูปแบบและจินตนาการ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ชื่นชม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะและเห็นคุณคา
ในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบและจินตนาการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู (ศ21205)
1.มีความรูความเขาใจในการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบอยางถูกตอง
2.มีทักษะในการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบอยางถูกตอง
3.บอกหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง
อยางถูกตอง
4.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนโดยการใชเสน สี รูปรางและรูปทรงอยางถูกตอง
5.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการ
6.มีทักษะและเห็นคุณคาในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ
รวมทั้งหมด

6 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (ศ21206 ) ใชขอ1-ขอ6และเพิ่มขอ7-ขอ8
7.สามารถเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการได
8.สามารถเขียนภาพการตูนนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21207 –ศ21208 โครงงานศิลปะ 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ วิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตองตามขบวนการ ประหยัด อยูอยางพอเพียงปลอดภัยและนําชิน้ งานไปใช
เปนประโยชนไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น
เพื่อใหมีความรูความเขาใจสามารถแสดงผลงานตามความคิดและสรางสรรคงานอยางเปนขั้นตอน มีวินัย
ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานศิลปะในเรื่อง หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ
การวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานตามความคิดและสรางสรรคงานอยางเปน
ขั้นตอน
2. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนโครงงานไดถูกตองตามหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน
ศิลปะ
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกตองตาม
ขบวนการ ประหยัด อยูอยางพอเพียงและปลอดภัย
4. นักเรียนมีทักษะการผลิตชิ้นงานไดอยางถูกตองและสวยงาม สามารถนําชิ้นงานไปใชเปนประโยชน
ไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น
5. นักเรียนสามารถแสดงผลงานตามความคิดและสรางสรรคงานอยางเปนขั้นตอน
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานอยางเปนขั้นตอน
7. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ ในผลงานทั้งของตนและผูอื่น
8. นักเรียนมีความตระหนักที่จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชืน่ ชมนาสนใจ
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21209 – ศ21210 จิตรกรรม 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมายขององคประกอบศิลป การเขียนภาพ ดวยวัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียนภาพดวยดินสอ
ถานชาโคล ปากกา สีน้ํา สีโปสเตอรและสีชอลก ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบมิติ น้ําหนัก
ระยะใกลไกล
เพื่ อใหมีความรูความเขา ใจและมี ทักษะการเขียนภาพอยา งมั่ นใจ ตามความคิ ด ความรูสึกอย า ง
สรางสรรค การออกแบบเชิงพาณิชยศิลปและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชมในศิลปะ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นใน
การทํางาน
ผลการเรียนรู(ศ21209)
1.มีความรูความเขาใจขององคประกอบศิลปในการวาดภาพ
2.มีทักษะการเขียนภาพตามความคิด การสรางสรรคภาพ
3.มีความคิด ความรูส ึกในการสรางสรรคงานการเขียนภาพอยางถูกตอง
4.บอกความหมายขององคประกอบศิลปในการเขียนภาพอยางถูกตอง
5.อธิบายการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียนภาพดวยดินสอ ถานชาโคล ปากกา สีน้ํา
สีโปสเตอรและสีชอลก
6.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบมิติ น้ําหนัก ระยะใกลไกลอยางถูกตอ’
รวมทั้งหมด

6 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (รหัสวิชา ศ21210) ใชขอ1-ขอ6และเพิ่มขอ7-ขอ8
7.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพจากวัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียนภาพดวยดินสอ ถานชาโคล
ปากกา สีน้ํา สีโปสเตอรและสีชอลก
8. สามารถออกแบบการเขียนภาพตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค และเห็นคุณคาเกิด
ความชื่นชมในผลงานศิลปะ
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ 21211 – 21212 ออกแบบ 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการออกแบบ ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช ผังบริเวณ สวนหยอมและ
หองตาง ๆ ตามหลักเศรษฐกิจกพอเพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะเบื้องตนในการออกแบบ
ไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและประโยชนใชสอย
ผลการเรียนรู (ศ21211)
1.อธิบายความหมายการออกแบบไดอยางถูกตอง
2.ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุอยางงายๆได
3.ฝกปฏิบัติออกแบบเครื่องใช ตามหลักเศรษฐกิจกพอเพียง
4.ฝกปฏิบัติออกแบบผัง บริเวณ สวนหยอมตามหลักเศรษฐกิจกพอเพียง
รวมทั้งหมด

4 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (ศ21212) ใชขอ1-ขอ4และเพิ่มขอ5-ขอ6
5.มีความรูความเขาใจ มุงมัน่ ในการทํางาน ในการออกแบบเบื้องตนไดเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
6.มีทักษะเบื้องตนในการออกแบบไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
รวมทั้งหมด

6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ 21213 – 21214 นาฏศิลปไทย 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาอธิบายเลือกใชและมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย นาฏยศัพทและแสดงทารําเลือกใช
และประยุกตแบบการแตงกายตามแบบแผน อยางเหมาะสม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ฝกปฏิบัติการรําตามแบบแผนเบื้องตน นาฏยศัพท การรําตามแบบเบือ้ งตนรําวงมาตรฐานมีวินัย ใฝรู
ใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
เพื่อใหมีทักษะสามารถรําตามแบบแผนเบื้องตน เห็นคุณคารักและภาคภูมิใจ รักความเปนไทย มีความ
ตระหนักในศิลปะประจําชาติ ที่จะถายทอดและอนุรักษใหสืบทอดตอไป
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทยเบื้องตนในเรื่อง นาฏยศัพท แสดงทารําและการแตงกาย
ตามแบบแผนอยางเหมาะสม
2. นักเรียนสามารถอธิบายและเลือกใช นาฏยศัพท แสดงทารํา และการประยุกตแบบการแตงกาย
ตามแบบแผน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติการรําตามแบบแผนเบื้องตน นาฏยศัพท การรําตามแบบเบื้องตนรําวง
มาตรฐานได
4. นักเรียนมีทักษะและสามารถแสดงการรายรําตามแบบแผนเบื้องตนไดอยางถูกตองและสวยงาม
5. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
6. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ รักความเปนไทย
7. นักเรียนมีความตระหนักในศิลปะประจําชาติ ที่จะถายทอดและอนุรักษใหสืบทอดตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ศ21215 – ศ21216 นาฏศิลปพื้นเมือง 1-2
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํารวจและศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเปนมาของศิลปะพื้นบาน การละเลนพื้นเมือง การจัด
ประเภทของการแสดงพื้นเมือง ประวัติความเปนมา ฝกปฏิบัติรองและรําเพลงพื้นเมืองตามความสนใจ
จัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทอง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจชื่นชม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับ
การแสดงพื้นบานอันเปนเอกลักษณประจําแตละทองถิ่น สํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่น
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ยึดหลักความพอเพียง
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถสํารวจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบานในเรื่อง ประวัติความ
เปนมา ลักษณะการละเลนพื้นเมือง ประเภทการแสดงพื้นเมือง การแตงกาย
2. นักเรียนสามารถสามารถสํารวจลักษณะความเปนมาของศิลปะพื้นบาน การละเลนพื้นเมือง
ประเภทของการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดอางทองได
3. นักเรียนสามารถบอกและอธิบาย การแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทองได
4. นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติรองและรําเพลงพื้นเมืองตามความสนใจและมีทักษะเกี่ยวกับการ
แสดงพื้นบานอันเปนเอกลักษณประจําแตละทองถิ่นได
5. นักเรียนมีทักษะและสามารถจัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทองได
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
7. นักเรียนสามารถสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่น นํามาประยุกตใชใน
ชีวติ ประจําวัน ยึดหลักความพอเพียงได
8. มีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น มีความ
ตระหนักที่จะถายทอดและอนุรกั ษสืบทอดตอไป
รวมทั้งหมด

8

ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ศ21217 – ศ21218 รองเพลงไทยสากล – ไทยลูกทุง 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการรองเพลง
ทฤษฎีโนตสากล การออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและ
การขับรองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู หลักการปฏิบัติตน
ฝกการบริหารรางกาย ในการออกเสียง หายใจเขาออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อานโนต
ทํานอง เนื้อรอง ขับรองเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู รองประกอบดนตรี
แสดงทาทางและสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกีย่ วกับ ลักษณะ
และคุณสมบัติของเสียง สามารถ ขับรองเพลงประกอบดนตรีไดอยางมีความสุขในการเรียน นําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืนและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชม
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

นักเรียนบอกถึงองคประกอบและอวัยวะและการกําเนิดเสียงเบื้องตนได
อธิบายถึงเทคนิคการออกเสียง และการขับรองเพลงเบื้อตน
สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลเบื้องตนได
สามารถแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการขับ
รองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุงได
5. สามารถขับรองเพลงเดี่ยว และประกอบดนตรีได
6. สามารถขับรองเพลงหมู และประกอบดนตรีได
7. นักเรียนรวมจัดการแสดงขับรองเพลงได
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ศ 22201 – 22202 ดนตรีสากลตามความถนัด 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โนตสากล ศัพทสังคีต ฝกโสตประสาท ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอยาง
นอย 1 ชิ้น โดยฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม สามารถจัดแสดงดนตรีเปนครั้งคราว ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรี
ไดอยางถูกตอง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะในการ
บรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดไดอยางถูกตอง ไพเราะ เพลิดเพลิน หลากหลายรูปแบบ สามารถปฏิบตั ิงาน
สรางสรรคงานแสดงดนตรีอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลในการเลนและบรรเลงได
อธิบายถึงศัพทสังคีตที่ใชในทางดนตรีสากลได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดได
นักเรียนสามารถฝก บรรเลงเครื่องดนตรีสากลที่ถนัดได
สามารถบรรเลงเพลงตามที่กําหนดได
นักเรียนรวมจัดการแสดงดนตรีเบื้องตนได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง

7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22203,ศ22204 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติทฤษฎีการดนตรี โนตไทยและสากล หลักการฟงดนตรีไทย ประวัติเพลง การ
ดูแลรักษาเครื่องดนตรี ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยอยางนอย 1 ชิ้น ฝกบรรเลงเพลงอัตรา ชั้นเดียว สองชั้นและ
เพลงเถา ฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม จัดการแสดงเปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานและมีทักษะเกี่ยวกับการบรรเลง
ดนตรีไทยที่ถนัดไดอยางถูกตองไพเราะ เพลิดเพลิน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืนมี
ความสุขในการเรียนและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชม มีจิตสํานึก รักความเปนไทยมุงอนุรักษศิลปะประจําชาติ
สืบไป
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงโนตไทย โนตสากลและหลักการอานเบื้องตนได
นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการฟงดนตรีไทยได
บอกถึงประวัติของเพลงสําคัญได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยไดอยางนอย 1 ชิ้น
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะชั้นเดียวได
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะสองชั้นและเพลงเถาได
นักเรียนรวมจัดการแสดงดนตรีไทยเบื้องตนได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยไดอยางถูกตอง

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22205 – ศ22206 ชางเขียนการตูน 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการเขียน
ภาพการตูนประกอบเรื่อง ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการและเขียนภาพการตูน
ประกอบเรื่อง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ชื่นชม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะและเห็นคุณคา
ในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ ตามจินตนาการและการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู (ศ22205)
1.มีความรูความเขาใจในการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบอยางถูกตอง
2.มีทักษะในการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบอยางถูกตอง
3.บอกหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง
อยางถูกตอง
4.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนโดยการใชเสน สี รูปรางและรูปทรงอยางถูกตอง
5.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการ
6.ฝกปฏิบัติการจัดภาพ การเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
7.มีทักษะและเห็นคุณคาในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ
8.สามารถเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการได
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (ศ22206)ใชขอ1-ขอ8และเพิ่มขอ 9 ขอ 10
9. สามารถเขียนภาพการตูนตามรูปแบบ ตามจินตนาการ
10.สามารถเขียนภาพการตูนตามรูปแบบตามจินตนาการและเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22207-ศ22208 โครงงานศิลปะ 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ วิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตองตามขบวนการ ประหยัด ยึดหลักความพอเพียง ปลอดภัยและนําชิ้นงาน
ไปใชเปนประโยชนไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน สามารถแสดงผลงาน ตาม
ความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน
ผลการเรียนรู (ศ22207)
1.อธิบายหลักการและบอกวิธีการเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนโครงงานศิลปะได
2.วางแผนขั้นตอนการทํางานโครงงานศิลปะไดอยางถูกตองตามขบวนการและถูกตอง
3.วิเคราะห วางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกตอง
ตามขบวนการ
4.วิเคราะห วางแผนลงมือผลิตชิ้นงาน ถูกตองตามขบวนการ ประหยัด ปลอดภัย
และนําชิ้นงานไปใชเปนประโยชนได
รวมทั้งหมด

4 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (รหัสวิชา ศ22208) ใชขอ1-ขอ4และเพิ่มขอ5-ขอ6
5.นําชิ้นงานไปใชเปนประโยชนไดในชีวิตประจําวันและสังคม
6.มีความรูความเขาใจสามารถแสดงผลงานตามความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน
รวมทั้งหมด

6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22209 – ศ22210 จิตรกรรม 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนภาพพาณิชยศิลป กระบวนการเขียนภาพ วัสดุอุปกรณที่ใชใน
การเขียนภาพพาณิชยศิลปเบื้องตน ฝกการเขียนภาพสเกตช ภาพที่แสดงรายละเอียด การเขียนตัวอักษรไทย
อังกฤษ การเขียนลวดลาย การระบายสีน้ํา สีโปสเตอรตามความเหมาะสม
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะการเขียนภาพ
พาณิชยศิลป สามารถถายทอดความคิด ความรูสึกออกมาเปนภาพพาณิชยศิลปไดตามตองการและเห็นคุณคา
เกิดความชื่นชมในศิลปะ
ผลการเรียนรู (ศ22209)
1.มีความรูความเขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนภาพพาณิชยศิลป
2.มีทักษะกระบวนการเขียนภาพวัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียนภาพพาณิชยศิลปเบื้องตน
3.ฝกการเขียนภาพสเกตช ภาพที่แสดงรายละเอียด 4.ฝกการเขียนตัวอักษรไทย อังกฤษอยางถูกตอง
5. ฝกการเขียนลวดลาย การระบายสีน้ํา สีโปสเตอรอยางถูกตอง
6.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบมิติ น้ําหนัก ระยะใกลไกลอยางถูกตอง
รวมทั้งหมด

6 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (ศ22210) ใชขอ1-ขอ8และเพิ่มขอ 9 ขอ 10
7.ฝกทักษะการเขียนภาพพาณิชยศิลป
8. สามารถออกแบบการเขียนภาพตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค และเห็นคุณคาเกิด
ความชื่นชมในผลงานศิลปะ
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22211 – ศ22212 ออกแบบ 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ลิ ปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช ยึดหลักความพอพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานและมีทักษะในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ใหประณีตสวยงามและมีประโยชน ตรงตามความตองการของผูบริโภค เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและประโยชนใชสอย โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช
ผลการเรียนรู (ศ22211)
1.อธิบายความหมายการออกแบบผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง
2.ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑการเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ
3.ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช ยึดหลักความพอพียง
รวมทั้งหมด

3 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (ศ22212)ใชขอ1-ขอ3และเพิม่ ขอ 4ขอ 5
4. มีความรูความเขาใจ มุงมัน่ ในการทํางาน ในการออกแบบผลิตภัณฑ ไดเหมาะสม
5. มีทกั ษะเบือ้ งตนในการออกแบบไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
รวมทั้งหมด

5 ผลการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา

ศ22207-ศ22208 โครงงานศิลปะ 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ วิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตองตามขบวนการ ประหยัด ยึดหลักความพอเพียง ปลอดภัยและนําชิ้นงาน
ไปใชเปนประโยชนไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน สามารถแสดงผลงาน ตาม
ความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานศิลปะในเรื่อง หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ
การวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานตามความคิดและสรางสรรคงานอยางเปน
ขั้นตอน
2. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนโครงงานไดถูกตองตามหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน
ศิลปะ
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกตองตาม
ขบวนการ ประหยัด อยูอยางพอเพียงและปลอดภัย
4. นักเรียนมีทักษะการผลิตชิ้นงานไดอยางถูกตองและสวยงาม สามารถนําชิ้นงานไปใชเปนประโยชน
ไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น
5. นักเรียนสามารถแสดงผลงานตามความคิดและสรางสรรคงานอยางเปนขั้นตอน
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานอยางเปนขั้นตอน
7. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ ในผลงานทั้งของตนและผูอื่น
8. นักเรียนมีความตระหนักที่จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชืน่ ชมนาสนใจ
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ22213 – ศ22214 นาฏศิลปไทย 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏยศัพทและแสดงทารํา การรําไทยมาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด การ
แสดงพื้นเมืองการประดิษฐอปุ กรณการแสดงอยางงายๆแสดงทารําเลือกใชและประยุกตแบบการแตงกายตาม
แบบแผน อยางเหมาะสม ยึดหลักความพอเพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมี
ทักษะสามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาสตาง ๆ ได อยางเห็นคุณคารักและภาคภูมิใจ มีความตระหนัก ที่
จะถายทอดและอนุรักษศิลปะประจําชาติใหสืบทอดตอไป
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทยในเรื่อง นาฏยศัพท แสดงทารํา การรํามาตรฐาน ระบํา
เบ็ดเตล็ด การแสดงพื้นเมืองการประดิษฐอปุ กรณการแสดงอยางงายๆและการแตงกายตามแบบแผนอยาง
เหมาะสม
2. นักเรียนสามารถอธิบาย ประดิษฐและเลือกใชอุปกรณการแสดงอยางงายๆ ทารํา การประยุกตแบบ
การแตงกายตามแบบแผน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติการรํา นาฏยศัพท และแสดงทารํา การรําไทยมาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด
การแสดงพื้นเมืองได
4. นักเรียนมีทักษะและสามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาสตาง ๆ ได อยางเห็นคุณคารักและ
ภาคภูมใิ จ
5. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
6. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ รักความเปนไทย
7. นักเรียนมีความตระหนักที่จะถายทอดและอนุรักษศิลปะประจําชาติใหสืบทอดตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
292

คําอธิบายรายวิชา
ศ22215 – ศ22216 นาฏศิลปพื้นเมือง 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํารวจและศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของศิลปะพื้นบาน การละเลนพื้นเมือง การจัดประเภทของการ
แสดงพื้นเมือง ประวัติความเปนมา ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบาน ฝก
ปฏิบัติรองและรําเพลงพื้นเมืองตามความสนใจ สามารถจัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะ
พื้นบานของภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจชืน่ ชม เห็นคุณคา มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะ
เกี่ยวกับการแสดงพื้นบานสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถอนุรักษและนํามาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ประวัติความเปนมา การละเลนพื้นเมือง
ประเภทของการแสดงพื้นเมือง
2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบาย ประเภทของการแสดงพื้นเมือง ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบ
ผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบานได
3. นักเรียนสามารถฝกแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง การละเลนพื้นเมือง รองและรําเพลงพื้นเมืองตามความ
สนใจได
4. นักเรียนมีทักษะและสามารถจัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะพื้นบานของภาค
อื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราวได
5. นักเรียนสามารถสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่นได
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
7. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น มี
ความตระหนักที่จะถายทอดและอนุรักษและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
293

คําอธิบายรายวิชา
ศ22217 – ศ22218 รองเพลงไทยสากล – ไทยลูกทุง 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการรองเพลง
ทฤษฎีโนตสากล การออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและ
การขับรองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู หลักการปฏิบัติตน
ฝกการบริหารรางกาย ในการออกเสียง หายใจเขาออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อานโนต
ทํานอง เนื้อรอง ขับรองเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมูรองประกอบดนตรี แสดง
ทาทางและสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับ ลักษณะ
และคุณสมบัติของเสียง สามารถขับรองเพลงประกอบดนตรีไดอยางมีความสุขในการเรียน นําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืนและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชม
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

นักเรียนบอกถึงองคประกอบและอวัยวะและการกําเนิดเสียงเบื้องตนได
อธิบายถึงเทคนิคการออกเสียง และการขับรองเพลงเบื้องตนได
สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลได
สามารถแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการขับ
รองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุงได
5. สามารถขับรองเพลงเดี่ยว และประกอบดนตรีได
6. สามารถขับรองเพลงหมู และประกอบดนตรีได
7. นักเรียนรวมจัดการแสดงขับรองเพลงได
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
294

คําอธิบายรายวิชา
ศ23201 – ศ23202 ดนตรีสากลตามความถนัด 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โนตสากล ศัพทสังคีต ฝกโสตประสาท ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอยาง
นอย 1 ชิ้น โดยฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม สามารถจัดแสดงดนตรีเปนครั้งคราว ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรี
ไดอยางถูกตอง สามารถบรรยายและอภิปรายการสรางสรรคและนําเสนอผลงานเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะในการ
บรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดไดอยางถูกตอง ไพเราะ เพลิดเพลิน หลากหลายรูปแบบ สามารถปฏิบตั ิงาน
สรางสรรคงานแสดงดนตรีอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลในการเลนและบรรเลงดนตรีได
2. อธิบายถึงศัพทสังคีตที่ใชในการบรรเลงดนตรีสากลได
3. สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดได
4. นักเรียนสามารถฝก และบรรเลงเครื่องดนตรีสากลที่ถนัดได
5. สามารถบรรเลงเพลงตามที่กําหนด และเพลงเลือกได
6. นักเรียนสามารถเขารวมรวมจัดการแสดงดนตรีได
7. นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
295

คําอธิบายรายวิชา
ศ23203,ศ23204 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติทฤษฎีการดนตรี โนตไทยและสากล หลักการฟงดนตรีไทย ประวัติเพลง การดูแล
รักษาเครื่องดนตรี ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยอยางนอย 1 ชิ้น ฝกบรรเลงเพลงอัตราชั้นเดียว สองชั้นและเพลง
เถา ฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม จัดการแสดงเปนครั้งคราว สรางสรรคและนําเสนอผลงานเพลงในรูปแบบที่
หลากหลาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับการบรรเลง
ดนตรีไทยที่ถนัดไดอยางถูกตอง ไพเราะ เพลิดเพลิน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืนมี
ความสุขในการเรียนและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชม
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงโนตไทย โนตสากลและหลักการอานเบื้องตนได
นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการฟงดนตรีไทยได
บอกถึงประวัติของเพลงสําคัญได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยไดอยางนอย 1 ชิ้น
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะชั้นเดียวได
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะสองชั้นและเพลงเถาได
นักเรียนรวมจัดการแสดงดนตรีไทยเบื้องตนได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยไดอยางถูกตอง

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
296

คําอธิบายรายวิชา
ศ23205 – ศ23206 ชางเขียนการตูน 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการเขียน
ภาพการตูนประกอบเรื่อง ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการเขียนภาพการตูนประกอบ
เรื่อง สรางสรรคงานดวยเทคนิคที่นาสนใจ เปรียบเทียบผลงานของตนเองและของผูอื่นดวยเกณฑงาย ๆ เพื่อ
นํามาปรับปรุงผลงานตนเอง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ชื่นชม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะและเห็นคุณคา
ในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ ตามจินตนาการและการเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง สามารถนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู (ศ23205)
1. อธิบายหลักและวิธีการเขียนภาพการตูนอยางถูกตอง
2. ฝกปฏิบัติการใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการเขียนภาพการตูน
3. ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
4. ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
5. ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง สรางสรรคงานดวยเทคนิคที่นาสนใจ
6. เปรียบเทียบผลงานของตนเองและของผูอื่นดวยเกณฑเพื่อนํามาปรับปรุงผลงานตนเอง
รวมทั้งหมด

6 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (ศ23206) ใชขอ1-ขอ6 และเพิ่มขอ7-ขอ8
7. มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคา ในการเขียนภาพการตูน
8. มีทักษะในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ ตามจินตนาการและการเขียนภาพการตูนประกอบ
เรื่อง สามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23207 – ศ23208 โครงงานศิลปะ1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ วิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตองตามขบวนการ ประหยัด มีความพอเพียงปลอดภัยและนําชิ้นงานไปใช
เปนประโยชนไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น ประเมินและเปรียบเทียบผลผลิตชิ้นงานของตนเอง
และผูอื่นเพื่อนํามาปรับปรุงผลงาน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน สามารถแสดงผลงาน ตาม
ความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน
ผลการเรียนรู (ศ23207)
1.อธิบายหลักการเขียนโครงงานศิลปะตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง
2.วางแผนขั้นตอนการทํางานโครงงานศิลปะไดอยางถูกตองตามขบวนการและถูกตอง
3.วิเคราะห วางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกตอง
ตามขบวนการ
4.วิเคราะห วางแผนลงมือผลิตชิ้นงาน ถูกตองตามขบวนการ ประหยัด ปลอดภัย
และนําชิ้นงานไปใชเปนประโยชนได
รวมทั้งหมด

4 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (รหัสวิชา ศ23208)ใชขอ1-ขอ4 และเพิ่มขอ5-ขอ 7
5.นําชิ้นงานไปใชเปนประโยชนไดในชีวิตประจําวันและสังคม
6.มีความรูความเขาใจสามารถแสดงผลงานตามความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน
7.เปรียบเทียบผลผลิตชิ้นงานของตนเองและผูอื่นเพื่อนํามาปรับปรุงผลงาน
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23209 – ศ23210 จิตรกรรม 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนภาพพาณิชยศิลป กระบวนการเขียนภาพ วัสดุอุปกรณที่ใชใน
การเขียนภาพพาณิชยศิลปเบื้องตน ฝกการเขียนภาพสเกตช ภาพแสดงรายละเอียด การเขียนตัวอักษรไทย
อังกฤษ การเขียนลวดลาย การระบายสีน้ํา สีโปสเตอรตามความเหมาะสม
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะการเขียนภาพ
พาณิชยศิลป สามารถถายทอดความคิด ความรูสึกออกมาเปนภาพพาณิชยศิลปไดตามตองการและเห็นคุณคา
เกิดความชื่นชมในศิลปะประจําชาติ
ผลการเรียนรู (ศ23210)
1.มีความรูความเขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนภาพพาณิชยศิลป
2.มีทักษะกระบวนการเขียนภาพวัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียนภาพพาณิชยศิลปเบื้องตน
3.ฝกการเขียนภาพสเกตช ภาพที่แสดงรายละเอียด
4.ฝกการเขียนตัวอักษรไทย อังกฤษอยางถูกตอง
5. ฝกการเขียนลวดลาย การระบายสีน้ํา สีโปสเตอรอยางถูกตอง
6.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพที่แสดงรูปแบบมิติ น้ําหนัก ระยะใกลไกลอยางถูกตอง
รวมทั้งหมด

6 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (รหัสวิชา ศ23210)ใชขอ 1-ขอ 6 และเพิ่มขอ 7-ขอ8
7.ฝกทักษะการเขียนภาพพาณิชยศิลป
8. สามารถออกแบบการเขียนภาพตามความคิด ความรูสึกอยางสรางสรรค และเห็นคุณคาเกิด
ความชื่นชมในผลงานศิลปะ
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23211 – ศ23212 ออกแบบ 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานและมีทักษะในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ใหประณีตสวยงามและมีประโยชน ยึดหลักพอเพียง ตรงตามความตองการของผูบริโภค
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและประโยชนใชสอยโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช
ผลการเรียนรู (ศ23211)
1.อธิบายความหมายการออกแบบผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง
2.ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑการเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ
3.ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช ยึดหลักความพอพียง
รวมทั้งหมด

3 ผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู (ศ23212)ใชขอ1-ขอ3และเพิ่มขอ 4ขอ 5
4. มีความรูความเขาใจ มุงมัน่ ในการทํางาน ในการออกแบบผลิตภัณฑ ไดเหมาะสม
5. มีทักษะเบื้องตนในการออกแบบไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
รวมทั้งหมด

5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23213 – ศ23214 นาฏศิลปไทย 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏยศัพทและแสดงทารํา การรําไทยมาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด การ
แสดงพื้นเมืองการประดิษฐอุปกรณการแสดงอยางงายๆ ใชหลักพอเพียง แสดงทารําเลือกใชและประยุกต
แบบการแตงกายตามแบบแผน อยางเหมาะสม
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมี
ทักษะสามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาสตาง ๆ ได อยางเห็นคุณคารักและภาคภูมิใจ มีความตระหนัก ที่
จะถายทอดและอนุรักษใหสืบทอดตอไป
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปไทยในเรื่อง นาฏยศัพท แสดงทารํา การรํามาตรฐาน ระบํา
เบ็ดเตล็ด การแสดงพื้นเมืองการประดิษฐอปุ กรณการแสดงอยางงายๆและการแตงกายตามแบบแผนอยาง
เหมาะสม
2. นักเรียนสามารถอธิบาย ประดิษฐและเลือกใชอุปกรณการแสดงอยางงายๆ ทารํา การประยุกตแบบ
การแตงกายตามแบบแผน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติการรํา นาฏยศัพท และแสดงทารํา การรําไทยมาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด
การแสดงพื้นเมืองได
4. นักเรียนมีทักษะและสามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาสตาง ๆ ได อยางเห็นคุณคารักและ
ภาคภูมใิ จ
5. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
6. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ รักความเปนไทย
7. นักเรียนมีความตระหนักที่จะถายทอดและอนุรักษศิลปะประจําชาติใหสืบทอดตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23215 – ศ23216 นาฏศิลปพื้นเมือง 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํารวจและศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของศิลปะพื้นบาน การละเลนพื้นเมือง การจัดประเภทของการ
แสดงพื้นเมือง ประวัติความเปนมา ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบาน ฝก
ปฏิบัติรองและรําเพลงพื้นเมืองตามความสนใจ สามารถจัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะ
พื้นบานของภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราว มีความพอเพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจชืน่ ชม เห็นคุณคา มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะ
เกี่ยวกับการแสดงพื้นบานสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถอนุรักษและนํามาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ประวัติความเปนมา การละเลนพื้นเมือง
ประเภทของการแสดงพื้นเมือง
2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบาย ประเภทของการแสดงพื้นเมือง ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบ
ผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบานได
3. นักเรียนสามารถฝกแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง การละเลนพื้นเมือง รองและรําเพลงพื้นเมืองตามความ
สนใจได
4. นักเรียนมีทักษะและสามารถจัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะพื้นบานของภาค
อื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราวได
5. นักเรียนสามารถสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่นได
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
7. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น มี
ความตระหนักที่จะถายทอดและอนุรักษและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิลปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศ23217 – ศ23218 รองเพลงไทยสากล – ไทยลูกทุง 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการรองเพลง
ทฤษฎีโนตสากล การออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการ
ขับรองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู หลักการปฏิบัติตน
ฝกการบริหารรางกาย ในการออกเสียง หายใจเขาออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อานโนต
ทํานอง เนื้อรอง ขับรองเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู รองประกอบดนตรี
แสดงทาทางและสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับลักษณะและ
คุณสมบัติของเสียง สามารถ ขับรองเพลงประกอบดนตรีไดอยางมีความสุขในการเรียน นําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ผสมผสานไดอยางกลมกลืนและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. นักเรียนบอกถึงองคประกอบและอวัยวะและการกําเนิดเสียงเบื้องตนได
2. อธิบายถึงเทคนิคการออกเสียง และการเปลงเสียงตามหลักการได
3. นักเรียนอธิบายถึงการขับรองเพลงเบื้องตนได
4. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลได
5. สามารถแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการขับ
รองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุงได
6. สามารถขับรองเพลงเดี่ยว และประกอบดนตรีได
7. สามารถขับรองเพลงหมู และประกอบดนตรีได
8. นักเรียนรวมจัดการแสดงขับรองเพลงได
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

