หลักสูตร กลุมสาระศิ
306ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31101 – ศ31102 นาฏศิลป 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มีความรูความเขาใจและมีทกั ษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สรางสรรคละครสั้นใน
รูปแบบที่ชื่นชอบ ใชความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลปเปนคู และหมู สามารถวิเคราะห เปรียบเทียบการ
นําการแสดงไปใชในโอกาสตาง ๆ วิจารณและบรรยายการแสดงตามหลักนาฏศิลปและการละคร แกนของ
การแสดงนาฏศิลปและการละครที่ตองการสื่อความหมาย ในการแสดง อิทธิพลของเครื่องแตงกาย แสง สี เสียง
ฉากอุปกรณและสถานที่ที่มีผลตอการแสดง ทาทาง และการเคลื่อนไหวของผูคนในชีวิตประจําวันและนํามา
ประยุกตใชในการแสดง พัฒนาและใชเกณฑการประเมินในการประเมินการแสดง อภิปรายบทบาทของ
บุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลปและการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตางๆ สามารถบรรยายวิวฒ
ั นาการของ
นาฏศิลปและการละครไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นําเสนอแนวคิดในการอนุรักษ นาฏศิลปไทย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน
กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลปโดยการเผยแพร อนุรักษอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
ศ 3.1 ม.4/1,ม.4/2 ,ม.4/3 ,ม.4/4 ,ม.4/5 ,ม.4/6 ,ม.4/7 ,ม.4/8
ศ 3.2 ม.4/1,ม.4/2 ,ม.4/3 ,ม.4/4
รวม 12 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิ
307ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32101 – ศ32102 ทัศนศิลป 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ฝกปฏิ บัติง านและวิ เ คราะหวิ จ ารณทั ศ นศิ ลป ในเรื่ องการใช ทัศ นธาตุ ศั พท ทาง
ทัศนศิลป ทักษะพื้นฐานการใชวัสดุอุปกรณ เทคนิคของศิลปนในการสรางสรรคและออกแบบงานทัศนศิลป
โดยเนนหลักการออกแบบและจัดองคประกอบศิลป ที่เหมาะกับโอกาสและสถานที่ อธิบายจุดมุงหมายของ
ศิลปนในการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เทคนิคและเนื้อหาในการสราสรรคงาน สามารถประเมินและวิจารณงาน
ทัศนศิลปโดยใชทฤษฎีการวิจารณศิลปะ จําแนกกลุมงานทัศนศิลป เพื่อสะทอนพัฒนาการและความกาวหนา
ของตนเอง สรางสรรคงานทัศนศิลปไทย และสากลจากแนวคิดของศิลปนที่ตนชื่นชอบ วาดภาพลอเลียนหรือ
ภาพการตูนสะทอนสังคมในปจจุบัน เปรียบเทียบรูปแบบงานทัศนศิลปตะวันตกและตะวันออก ตลอดจน
สามารถระบุศิลปนและบรรยายผลตอบรับของสังคมตองานทัศนศิลป
เพื่อใหมีความรูพื้นฐาน ความเขา ใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน สามารถวิเคราะหวิจารณและ
เปรียบเทียบ มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานทัศนศิลปได
อยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.5/1,ม.5/2 ,ม.5/3 ,ม.5/4 ,ม.5/5 ,ม.5/6 ,ม.5/7 ,ม.5/8 ,ม.5/9 ,ม.5/10 ,ม.5/11
ศ 1.2 ม.5/1,ม.5/2 ,ม.5/3
รวม 14 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิ
308ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33101 – ศ33102 ดนตรี 1-2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและสามารถอาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะตาง ๆ เปรียบเทียบ
และจําแนกประเภท รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภท ทั้งไทยและสากล อธิบายเหตุผลที่คน
ตางวัฒนธรรมสรางสรรคงานดนตรีแตกตางกัน สามารถวิเคราะหรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุค
สมัยตาง ๆ รวมถึงสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ สามารถรองเพลง หรือเลนดนตรีเดี่ยวและ
รวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง ตลอดจนสรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพ
การประพันธและการเลนดนตรีของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบลักษณะเดนของ
ดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ อารมณ และความรูสึก ที่ไดรับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน อธิบาย
บทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิดและคานิยม ที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม โดยการนําดนตรีไป
ประยุกตใชในงานอื่น ๆ นําเสนอแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษดนตรีในฐานะมรดกของชาติ
เพื่อใหมีความรูพื้นฐาน ความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน สามารถวิเคราะหวจิ ารณและ
เปรียบเทียบ มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานดานดนตรีได
อยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ตัวชี้วัด
ศ 2.1 ม.6/1,ม.6/2 ,ม.6/3 ,ม.6/4 ,ม.6/5 ,ม.6/6 ,ม.6/7 ,ม.6/8
ศ 2.2 ม.6/1,ม.6/2
รวม 14 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระศิ
309ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31201 – ศ31202 ดนตรีสากลตามความถนัด 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี หลักการฝกหัดเบื้องตน หลักการฟงดนตรี ศัพทสังคีต และหลักการใชเครื่อง
ดนตรี ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่ถนัด และมีทักษะในการบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดไดอยางถูกตอง ไพเราะ
เพลิดเพลิน หลากหลายรูปแบบ สามารถจัดแสดงดนตรีเปนครั้งคราว ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา สามารถบรรเลงดนตรีตามความถนัดตามโนตทั้งเดี่ยวและเปนก
ลุม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน ปฏิบัติงานสรางสรรคงานแสดงดนตรีอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลในการปฏิบัติและบรรเลงดนตรีได
อธิบายถึงศัพทสังคีตที่ใชในการบรรเลงดนตรีสากลได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดได 1 ชิ้น
นักเรียนสามารถฝกทักษะเบื้องตน และบรรเลงเครื่องดนตรีสากลที่ถนัดได
สามารถบรรเลงดนตรีตามเพลงที่กําหนด และเพลงเลือกได
นักเรียนสามารถเขารวมรวมจัดการแสดงดนตรีทั้งเดี่ยวและวงได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
310ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31203,ศ31204 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี หลักการฝกหัดเบื้องตน หลักการฟงดนตรี ศัพทสังคีตและหลักการใชเครื่อง
ดนตรี ฝกปฏิบัติทฤษฎีการดนตรีไทยที่ถนัด ประวัติเพลง การดูแลรักษาเครื่องดนตรี ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไทยอยางนอย 1 ชิ้น ฝกบรรเลงเพลงอัตรา ชั้นเดียวสองชั้นและเพลงเถา ฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม จัดการ
แสดงเปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับการบรรเลง
ดนตรีไทยที่ถนัดไดอยางถูกตอง ไพเราะ เพลิดเพลิน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืนมี
ความสุขในการเรียนและเกิดความชื่นชมเห็นคุณคาในความเปนไทย แหนหวงศิลปะประจําชาติและมุงอนุรักษ
ใหมีสืบตอไป
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงโนตเพลงไทย โนตเพลงสากลได
บอกถึงหลักการอานโนตเพลงไทย เพลงสากลได
นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการฟงดนตรีไทยและการปฏิบัติตนได
อธิบายถึงประวัติของเพลงที่บรรเลงและความสําคัญได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยไดอยางนอย 1 ชิ้น
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะชั้นเดียวได
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะสองชั้นและเพลงเถาได
นักเรียนรวมจัดการแสดงดนตรีไทยเบื้องตนได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยไดอยางถูกตอง

9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
311ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31205 – ศ31206 ชางเขียนการตูน 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 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
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน สามารถแสดงผลงานตาม
ความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน ทํางานระบบกลุม ระบบทีม อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัตงิ าน
รวมกันได อยางมีความสุข ประหยัดปลอดภัยและไดชิ้นงานที่สมบูรณนําไปใชประโยชนได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจในการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการ
เขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
2.มีทักษะในการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
สรางสรรคงานดวยเทคนิคที่นาสนใจ
3.บอกหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการเขียน
ภาพการตูนประกอบเรื่องอยางถูกตอง
4.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนโดยการใชเสน สี รูปรางและรูปทรงตามจินตนาการและการเขียนภาพ
ก า ร ตู น ป ร ะ ก อ บ เ รื่ อ ง ส า ม า ร ถ นํ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด
5.สามารถแสดงผลงานตามความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน ทํางานระบบกลุม ระบบทีม
อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัติงานรวมกันได อยางมีความสุข
6.มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และเห็นคุณคาในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ
ประหยัดปลอดภัยและไดชิ้นงานที่สมบูรณนําไปใชประโยชนได
7.เปรียบเทียบผลงานของตนเองและของผูอื่นดวยเกณฑงาย ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงผลงานตนเองได
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
312ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31207- ศ31208 โครงงานศิลปะ1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ วิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและ เพื่อให
ทํางานไดอยางถูกตองตามขบวนการ ประหยัด ปลอดภัย มีความพอเพียงและนําชิ้นงานไปใชเปนประโยชน
ไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น ประเมินและเปรียบเทียบผลผลิตชิ้นงานของตนเองและผูอื่นเพื่อ
นํามาปรับปรุงผลงานและการทํางานเปนทีมสัมพันธไดกับสาระการเรียนรูหลายกลุมสาระ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน สามารถแสดงผลงานตาม
ความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน ทํางานระบบกลุม ระบบทีม อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัติงาน
รวมกันได อยางมีความสุข ประหยัดปลอดภัยและไดชิ้นงานที่สมบูรณนําไปใชประโยชนได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานศิลปะในเรื่อง หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ
การวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานตามความคิดและสรางสรรคงานอยางเปน
ขั้นตอน
2. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนโครงงานไดถูกตองตามหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน
ศิลปะ
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกตองตาม
ขบวนการ ประหยัด อยูอยางพอเพียงและปลอดภัย
4. นักเรียนมีทักษะการผลิตชิ้นงานไดอยางถูกตองและสวยงาม สามารถนําชิ้นงานไปใชเปนประโยชน
ไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น
5. นักเรียนสามารถประเมินและเปรียบเทียบผลผลิตชิ้นงานของตนเองและผูอื่นเพื่อนํามาปรับปรุง
ผลงานได
6. นักเรียนสามารถทํางานเปนทีมสัมพันธไดกับสาระการเรียนรูหลายกลุมสาระ
7. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานอยางเปนขั้นตอน ทั้งการทํางานระบบกลุม ระบบ
ทีม อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัติงานรวมกันได อยางมีความสุข
8. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ ในผลงานทั้งของตนและผูอื่น
9. นักเรียนมีความตระหนักที่จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชืน่ ชมนาสนใจ
รวมทั้งหมด

9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
313ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31209 – ศ31210 จิตรกรรม 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเบื้องตนและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดองคประกอบศิลป วัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียน
และกระบวนการเขียนภาพ การเขียนภาพเหมือนดวยวัสดุตา ง ๆ ตามความเหมาะสม และพอเพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นประโยชนและคุณคา ชืน่ ชม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
มีทักษะสามารถถายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเปนภาพตามความเปนจริง สรางสรรคงานเขียนภาพไดอยางอิสระ
ผลการเรียนรู
1.มีความรูความเขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดองคประกอบศิลป วัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียน
และกระบวนการเขียนภาพ การเขียนภาพเหมือนดวยวัสดุตาง ๆ
2.ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพโดยใชองคประกอบศิลป วัสดุอุปกรณที่ใชในการเขียนภาพพาณิชย
ศิลปเบื้องตน ตามความเหมาะสม และพอเพียง
3.มีทักษะ สามารถถายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเปนภาพตามความเปนจริง สรางสรรคงานเขียนภาพ
ไดอยางอิสระ
4.มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
5. เห็นประโยชนและคุณคา เกิดความชื่นชมในผลงานศิลปะ การสรางสรรคงานเขียนภาพอยางอิสระ
และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด

5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
314ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31211 – ศ31212 ออกแบบ 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการออกแบบ ประเภทของงานออกแบบ การรางแบบ การอานแบบ และการสรางงาน 2
มิติ 3 มิติ และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ ยึดหลักความพอเพียง ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะในการออกแบบและ
สามารถสรางผลิตภัณฑตามที่ออกแบบ ใหประณีตสวยงามและมีประโยชน ตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและประโยชนใชสอยโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจสามารถอธิบายความหมายการออกแบบประเภทของงานออกแบบ การราง
แบบ การอานแบบ และการสรางงาน 2 มิติ 3 มิติไดอยางถูกตอง
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑการเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ
3. ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช ยึดหลักความพอพียง
4. มีความรูความเขาใจ มุงมั่นในการทํางาน ในการออกแบบผลิตภัณฑ ไดเหมาะสม
5. มี
ทักษะเบื้องตนในการออกแบบไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช
6. มีทักษะในการออกแบบและสามารถสรางผลิตภัณฑตามที่ออกแบบ ใหประณีตสวยงามและมี
ประโยชน ตรงตามความตองการของผูบริโภค
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
315ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31213 – ศ31214 ศิลปะการละครเบื้องตน 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาศิลปะการละครเบื้องตนในเรื่อง ความหมาย จุดมุงหมาย ความเปนมา ความเปนเอกลักษณ
ประจําชาติ ความสัมพันธกับชีวิต ประเภทและลักษณะ องคประกอบ หลักการสรางสรรคและวิจารณ
สามารถฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงละคร จัดการแสดงละครงาย ๆ เปนครั้งคราว ประยุกตการแสดงอยาง
เหมาะสม ยึดหลักความพอเพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา มีวนิ ัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และภาคภูมิใจ
เกี่ยวกับศิลปะการละครและมีทักษะสามารถจัดการแสดงในโอกาสตาง ๆ ได มีความตระหนัก ที่จะถายทอด
และอนุรักษใหสืบทอดตอไป
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะการละครเบื้องตนในเรื่อง ความหมาย จุดมุงหมาย ความเปนมา
ความเปนเอกลักษณประจําชาติ ความสัมพันธกับชีวิต
2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบาย ประเภทและลักษณะ องคประกอบ หลักการสรางสรรคและ
วิจารณได
3. นักเรียนสามารถนํา องคประกอบ หลักการสรางสรรคและวิจารณ มาฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดง
ละครได
4. นักเรียนสามารถประยุกตการแสดงอยางเหมาะสม ยึดหลักความพอเพียงและจัดการแสดงละครงาย
ๆ เปนครั้งคราวได
5. นักเรียนมีทักษะสามารถจัดการแสดงในโอกาสตาง ๆ ได
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
7. นักเรียนเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ เกี่ยวกับศิลปะการละครมีความตระหนัก ที่จะถายทอดและ
อนุรักษใหสืบทอดตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
316ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31215 – ศ31216 นาฏศิลปพื้นเมือง 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ลิ ปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษานาฏศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ประวัติความเปนมา การแตงกาย ลีลาทารํา เพลงประกอบการรํา ฝก
แสดงนาฏศิลปพื้นเมือง การละเลนพื้นเมือง รองและรําเพลงพื้นเมืองตามความสนใจ การจัดประเภทของการ
แสดงพื้นเมือง ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบาน สามารถจัดการแสดง
พื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะพื้นบานของภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา มีวนิ ัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับ
การแสดงพื้นบานสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถอนุรักษและนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ประวัติความเปนมา การแตงกาย ลีลาทารํา
เพลงประกอบการรํา
2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบาย ประเภทของการแสดงพื้นเมือง ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบ
ผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบานได
3. นักเรียนสามารถฝกแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง การละเลนพื้นเมือง รองและรําเพลงพื้นเมืองตามความ
สนใจได
4. นักเรียนมีทกั ษะและสามารถจัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะพื้นบานของภาค
อื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราวได
5. นักเรียนสามารถสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่นได
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
7. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น มี
ความตระหนักที่จะถายทอดและอนุรักษและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
317ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ31217 – ศ31218 รองเพลงไทยสากล – ไทยลูกทุง 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการรองเพลง
ทฤษฎีโนตสากล การออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการ
ขับรองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู หลักการปฏิบัติตน
ฝกการบริหารรางกาย ในการออกเสียหายใจเขาออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียง อานโนต
ทํานอง เนื้อรอง ขับรองเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู รองประกอบดนตรี
แสดงทาทางและสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับ ลักษณะ
และคุณสมบัติของเสียง สามารถ ขับรองเพลงประกอบดนตรีไดอยางมีความสุขในการเรียน นําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืนและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชม
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

นักเรียนบอกถึงองคประกอบและอวัยวะและการกําเนิดเสียงเบื้องตนได
อธิบายถึงเทคนิคการออกเสียง และการเปลงเสียงตามหลักการได
นักเรียนอธิบายถึงการขับรองเพลงเบื้องตนได
สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลได
สามารถแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการขับ
รองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุงได
6. สามารถขับรองเพลงเดี่ยว และประกอบดนตรีได
7. สามารถขับรองเพลงหมู และประกอบดนตรีได
8. นักเรียนรวมจัดการแสดงขับรองเพลงได
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
318ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32201 – ศ32202 ดนตรีสากลตามความถนัด 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ลิ ปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โนตสากล ศัพทสังคีต หลักการฟงดนตรี ประวัตินักแตงเพลงของเพลงที่ฝก
ฝกปฏิบัติตามแบบฝกหัดเฉพาะเครื่องมือ ฝกบรรเลงเพลงที่ยากขึ้นตามความสามารถ สามารถจัดแสดงดนตรี
เปนครั้งคราว ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง สามารถบรรยายและอภิปรายการสรางสรรคและ
นําเสนอผลงานเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถบรรเลงดนตรีตามความถนัดในระดับที่ยากขึ้นทั้งเดี่ยวและเปน
กลุม มีวินัย ใฝรูใฝเรียนมุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะในการบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดไดอยางถูกตอง
ไพเราะ เพลิดเพลิน หลากหลายรูปแบบ สามารถปฏิบัติงานสรางสรรคงานแสดงดนตรีอยางชื่นชมและเห็น
คุณคา
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลในการปฏิบัติและบรรเลงดนตรีได
อธิบายถึงศัพทสังคีตที่ใชในการบรรเลงดนตรีสากลได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดได 1 ชิ้น
นักเรียนสามารถฝกทักษะเบื้องตน และบรรเลงเครื่องดนตรีสากลที่ถนัดได
สามารถบรรเลงดนตรีตามเพลงที่กําหนด และเพลงเลือกได
นักเรียนสามารถเขารวมรวมจัดการแสดงดนตรีทั้งเดี่ยวและวงได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
319ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32203,ศ32204 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี หลักการปฏิบัติและใชเครื่องดนตรี การอานเขียนและบันทึกโนต บทบาทของ
เครื่องดนตรีแตละชนิด อัตราจังหวะที่ใชและความสัมพันธขององคประกอบในการบรรเลงดนตรี ฝกปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทยที่ถนัดอยางนอย 1 ชิ้น บรรเลงอัตรา ชั้นเดียว สองชั้นและเพลงเถา เพลงตับ ดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี ฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม จัดการแสดงเปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับการบรรเลง
ดนตรีไทยที่ถนั ดรว มกั นเปนวงประกอบการขับรอง ฟอ นรํา และการแสดงต าง ๆ ไดอ ยา งถูกตอ ง ไพเราะ
เพลิดเพลิน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืน มีความสุขในการเรียนและเห็นคุณคาเกิดความ
ชื่นชมรักความเปนไทย เผยแพรอนุรักษ ใหดํารงอยูคูประเทศชาติสืบไป
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงโนตเพลงไทย โนตเพลงสากลได
บอกถึงหลักการอานโนตเพลงไทย เพลงสากลได
นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการฟงดนตรีไทยและการปฏิบัติตนได
อธิบายถึงประวัติของเพลงที่บรรเลงและความสําคัญได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยไดอยางนอย 1 ชิ้น
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะชั้นเดียวได
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะสองชั้นและเพลงเถาได
นักเรียนรวมจัดการแสดงดนตรีไทยเบื้องตนได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยไดอยางถูกตอง

9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
320ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32205 – ศ32206 ชางเขียนการตูน 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการเขียน
ภาพการตูนประกอบเรื่อง ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตนู ตามรูปแบบและจินตนาการเขียนภาพการตูนประกอบ
เรื่อง สรางสรรคงานดวยเทคนิคที่นาสนใจ เปรียบเทียบผลงานของตนเองและของผูอื่นดวยเกณฑงาย ๆ เพื่อ
นํามาปรับปรุงผลงานตนเอง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ชื่นชม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะและเห็นคุณคา
ในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ ตามจินตนาการและการเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง สามารถนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจในการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการ
เขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
2.มีทักษะในการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
สรางสรรคงานดวยเทคนิคที่นาสนใจ
3.บอกหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการเขียน
ภาพการตูนประกอบเรื่องอยางถูกตอง
4.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนโดยการใชเสน สี รูปรางและรูปทรงตามจินตนาการและการเขียนภาพ
ก า ร ตู น ป ร ะ ก อ บ เ รื่ อ ง ส า ม า ร ถ นํ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด
5.สามารถแสดงผลงานตามความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน ทํางานระบบกลุม ระบบทีม
อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัติงานรวมกันได อยางมีความสุข
6.มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และเห็นคุณคาในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ
ประหยัดปลอดภัยและไดชิ้นงานที่สมบูรณนําไปใชประโยชนได
7.เปรียบเทียบผลงานของตนเองและของผูอื่นดวยเกณฑงาย ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงผลงานตนเองได
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
321ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32207 – ศ32208 โครงงานศิลปะ1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ วิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและ เพื่อให
ทํางานไดอยางถูกตองตามขบวนการ ประหยัด ยึดหลักความพอเพียงปลอดภัยและนําชิ้นงานไปใชเปน
ประโยชนไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น ประเมินและเปรียบเทียบผลผลิตชิ้นงานของตนเองและ
ผูอื่นเพื่อนํามาปรับปรุงผลงานและการทํางานเปนทีมสัมพันธไดกับสาระการเรียนรูหลายกลุมสาระ
เพื่อใหมีความรูความเข าใจ มีวินัย ใฝ รูใฝเรียน มุงมั่นในการทํา งาน สามารถแสดงผลงานตาม
ความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน ทํางานระบบกลุม ระบบทีม อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัติงาน
รวมกันได อยางมีความสุข ประหยัดปลอดภัยและไดชิ้นงานที่สมบูรณนําไปใชประโยชนได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานศิลปะในเรื่อง หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ
การวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานตามความคิดและสรางสรรคงานอยางเปน
ขั้นตอน
2. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนโครงงานไดถูกตองตามหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน
ศิลปะ
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกตองตาม
ขบวนการ ประหยัด อยูอยางพอเพียงและปลอดภัย
4. นักเรียนมีทักษะการผลิตชิ้นงานไดอยางถูกตองและสวยงาม สามารถนําชิ้นงานไปใชเปนประโยชน
ไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น
5. นักเรียนสามารถประเมินและเปรียบเทียบผลผลิตชิ้นงานของตนเองและผูอื่นเพื่อนํามาปรับปรุง
ผลงานได
6. นักเรียนสามารถทํางานเปนทีมสัมพันธไดกับสาระการเรียนรูหลายกลุมสาระ
7. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานอยางเปนขั้นตอน ทั้งการทํางานระบบกลุม ระบบ
ทีม อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัติงานรวมกันได อยางมีความสุข
8. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ ในผลงานทั้งของตนและผูอื่น
9. นักเรียนมีความตระหนักที่จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชืน่ ชมนาสนใจ
รวมทั้งหมด

9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
322ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32209 – ศ32210 จิตรกรรม 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเบื้องตนและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดองคประกอบศิลป การเขียนภาพจากเนื้อหาและ
เรื่องราวดวยวัสดุตาง ๆ ตามความเหมาะสม มีความพอเพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะ
สามารถเขียนภาพจากจินตนาการได ถายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเปนภาพตามความเปนจริง สรางสรรคงาน
เขียนไดอยางอิสระ
ผลการเรียนรู
1.มีความรูความเขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดองคประกอบศิลป การเขียนภาพจากเนื้อหาและ
เรื่องราวดวยวัสดุตาง ๆ
2.ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพโดยใชองคประกอบศิลป วัสดุอุปกรณตาง ๆทีใ่ ชในการเขียนภาพ
ตามความเหมาะสม และพอเพียง
3.มีทักษะ สามารถถายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเปนภาพตามความเปนจริง สรางสรรคงานเขียนภาพ
ไดอยางอิสระ
4.มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
5. เกิดความชื่นชมในผลงานศิลปะ การสรางสรรคงานเขียนภาพอยางอิสระ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด

5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
323ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32211 – ศ32212 ออกแบบ 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการออกแบบงานศิลปะประเภทตาง ๆ ประเภทของงานออกแบบ การรางแบบ การอาน
แบบและการสรางงาน 2 มิติ 3 มิติ และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ ตาง ๆ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช โดยใชหลักความพอเพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะในการออกแบบและ
สามารถสรางผลิตภัณฑตามที่ออกแบบ ใหประณีตสวยงามและมีประโยชน ตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและประโยชนใชสอยโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจสามารถอธิบายความหมายการออกแบบประเภทของงานออกแบบ การรางแบบ
การอานแบบ และการสรางงาน 2 มิติ 3 มิติไดอยางถูกตอง
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑการเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ
3. ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช ยึดหลักความพอพียง
4. มีความรูความเขาใจ มีวินัย มุงมั่นในการทํางาน ในการออกแบบผลิตภัณฑ ไดเหมาะสม
5. มีทักษะเบื้องตนในการออกแบบไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมา
ประยุกตใช
6. มีทักษะในการออกแบบและสามารถสรางผลิตภัณฑตามที่ออกแบบ ใหประณีตสวยงามและมี
ประโยชน ตรงตามความตองการของผูบริโภค
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
324ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32213 – ศ32214 นาฏศิลปสากล 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษานาฏศิลปสากลในเรื่อง ความรูพื้นฐาน ศัพทเบื้องตนทางการเตน จังหวะ ทวงทา ลีลา การแตง
กายและเพลงประกอบการเคลื่อนไหว ฝกทาเตนพื้นฐาน ทวงทา ลีลา การเคลื่อนไหวสั้น ๆ การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและความรูสึก สามารถสรางสรรคทาเตน จินตลีลาประกอบเพลงประยุกตการแสดงอยางเหมาะสม
และวิจารณการแสดงทั้งของตนเองและผูอื่นนํามาปรับปรุงการแสดง จัดการแสดงทาเตนงาย ๆ เปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและภาคภูมใิ จ มีวนิ ัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มี
ทักษะสามารถเตนเขากับจังหวะเคลื่อนไหวไดอยางเปนธรรมชาติ จัดการแสดงในโอกาสตาง ๆ ได มีความ
ตระหนัก ที่จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชื่นชมนาสนใจ
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปสากลในเรื่อง ความรูพื้นฐาน ศัพทเบื้องตนทางการเตน
จังหวะ ทวงทา ลีลา การแตงกายและเพลงประกอบการเคลื่อนไหว
2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบายทาเตนพื้นฐาน ทวงทา ลีลา การเคลื่อนไหวสั้น ๆ การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและความรูสึกได
3. นักเรียนสามารถฝกทาเตนพื้นฐาน ทวงทา ลีลา การเคลื่อนไหวสั้น ๆ การเคลื่อนไหวตามจังหวะ
และความรูสึกได
4. นักเรียนมีทักษะและสามารถสรางสรรคทาเตน จินตลีลาประกอบเพลงประยุกตการแสดงอยาง
เหมาะสม
5. นักเรียนสามารถเตนเขากับจังหวะเคลื่อนไหวไดอยางเปนธรรมชาติ จัดการแสดงทาเตนงาย ๆ เปน
ครั้งคราว ในโอกาสตาง ๆ ได
6. นักเรียนสามารถวิจารณการแสดงทั้งของตนเองและผูอื่นแลวนํามาปรับปรุงการแสดงใหดีขึ้นได
อยางเหมาะสม
7. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
8. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในผลงานทั้งของตนเองและผูอื่น มีความตระหนักที่
จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชื่นชมนาสนใจ
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
325ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32215 – ศ32216 นาฏศิลปพื้นเมือง 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษานาฏศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ประวัติความเปนมา การแตงกาย ลีลาทารํา เพลงประกอบการรํา ฝก
แสดงนาฏศิลปพื้นเมือง การละเลนพื้นเมือง รองและรําเพลงพื้นเมืองตามความสนใจ การจัดประเภทของการ
แสดงพื้นเมือง ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบาน สามารถจัดการแสดง
พื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะพื้นบานของภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจชืน่ ชม เห็นคุณคา มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะ
เกี่ยวกับการแสดงพื้นบานสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถอนุรักษและนํามาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ประวัติความเปนมา การแตงกาย ลีลาทารํา
เพลงประกอบการรํา
2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบาย ประเภทของการแสดงพื้นเมือง ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบ
ผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบานได
3. นักเรียนสามารถฝกแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง การละเลนพื้นเมือง รองและรําเพลงพื้นเมืองตามความ
สนใจได
4. นักเรียนมีทกั ษะและสามารถจัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะพื้นบานของภาค
อื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราวได
5. นักเรียนสามารถสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่นได
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
7. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น มี
ความตระหนักที่จะถายทอดและอนุรักษและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
326ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ32217 – ศ32218 รองเพลงไทยสากล – ไทยลูกทุง 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการรองเพลง
ทฤษฎีโนตสากล การออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการ
ขับรองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู หลักการปฏิบัติตน
ฝกการบริหารรางกาย ในการออกเสียง หายใจเขาออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียงอานโนต
ทํานอง เนื้อรอง ขับรองเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมูรองประกอบดนตรี
แสดงทาทางและสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับ ลักษณะและ
คุณสมบัติของเสียง สามารถขับรองเพลงประกอบดนตรีไดอยางมีความสุขในการเรียน นําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ผสมผสานไดอยางกลมกลืนและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชม
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

นักเรียนบอกถึงองคประกอบและอวัยวะและการกําเนิดเสียงเบื้องตนได
อธิบายถึงเทคนิคการออกเสียง และการเปลงเสียงตามหลักการได
นักเรียนอธิบายถึงการขับรองเพลงเบื้องตนได
สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลได
สามารถแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการขับ
รองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุงได
6. สามารถขับรองเพลงเดี่ยว และประกอบดนตรีได
7. สามารถขับรองเพลงหมู และประกอบดนตรีได
8. นักเรียนรวมจัดการแสดงขับรองเพลงได
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
327ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33201 – ศ33202 ดนตรีสากลตามความถนัด 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โนตสากล ศัพทสังคีต หลักการฟงดนตรี ประวัตินักแตงเพลงของเพลงที่ฝก
ฝกปฏิบัติตามแบบฝกหัดเฉพาะเครื่องมือ ฝกบรรเลงเพลงที่ยากขึ้นตามความสามารถ สามารถจัดแสดงดนตรี
เปนครั้งคราว ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง สามารถบรรยายและอภิปรายการสรางสรรคและ
นําเสนอผลงานเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถบรรเลงดนตรีตามความถนัดในระดับที่ยากขึ้นทั้งเดี่ยวและเปนกลุม
มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะในการบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดไดอยางถูกตอง ไพเราะ
เพลิดเพลิน หลากหลายรูปแบบ สามารถปฏิบัติงานสรางสรรคงานแสดงดนตรีอยางชื่นชมและเห็นคุณคา
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลในการปฏิบตั ิและบรรเลงดนตรีได
อธิบายถึงศัพทสังคีตที่ใชในการบรรเลงดนตรีสากลได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดได 1 ชิ้น
นักเรียนสามารถฝกทักษะเบื้องตน และบรรเลงเครื่องดนตรีสากลที่ถนัดได
สามารถบรรเลงดนตรีตามเพลงที่กําหนด และเพลงเลือกได
นักเรียนสามารถเขารวมรวมจัดการแสดงดนตรีทั้งเดี่ยวและวงได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตอง

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
328ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33203,ศ33204 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาทฤษฎีการดนตรี หลักการปฏิบัติและใชเครื่องดนตรี การอานเขียนและบันทึกโนต บทบาทของ
เครื่องดนตรีแตละชนิด อัตราจังหวะที่ใชและความสัมพันธขององคประกอบในการบรรเลงดนตรี ฝกปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทยที่ถนัดอยางนอย 1 ชิ้น บรรเลงอัตรา ชั้นเดียว สองชั้นและเพลงเถา เพลงตับ ดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี ฝกบรรเลงทั้งเดี่ยวและกลุม จัดการแสดงเปนครั้งคราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับการบรรเลง
ดนตรีไทยที่ถนัดรวมกันเปนวงประกอบการขับรอง ฟอนรําและการแสดงตางๆ ไดอยางถูกตอง ไพเราะ
เพลิดเพลิน นําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานไดอยางกลมกลืน มีความสุขในการเรียนและเห็นคุณคาเกิดความ
ชื่นชม
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
รวมทั้งหมด

สามารถอธิบายถึงโนตเพลงไทย โนตเพลงสากลได
บอกถึงหลักการอานโนตเพลงไทย เพลงสากลได
นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการฟงดนตรีไทยและการปฏิบัติตนได
อธิบายถึงประวัติของเพลงที่บรรเลงและความสําคัญได
สามารถเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยไดอยางนอย 1 ชิ้น
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะชั้นเดียวได
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในอัตราจังหวะสองชั้นและเพลงเถาได
นักเรียนรวมจัดการแสดงดนตรีไทยเบื้องตนได
นักเรียนรูถึงวิธีการดูแล บํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยไดอยางถูกตอง

9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
329ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33205 – ศ33206 ชางเขียนการตูน 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 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
1. มีความรูความเขาใจในการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการ
เขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
2.มีทักษะในการเขียนภาพการตูนตามรูปแบบและจินตนาการเขียนภาพการตูนประกอบเรื่อง
สรางสรรคงานดวยเทคนิคที่นาสนใจ
3.บอกหลักและวิธีการเขียนภาพการตูน การใชเสน สี รูปรางและรูปทรง การจัดภาพและการเขียน
ภาพการตูนประกอบเรื่องอยางถูกตอง
4.ฝกปฏิบัติการเขียนภาพการตูนโดยการใชเสน สี รูปรางและรูปทรงตามจินตนาการและการเขียนภาพ
ก า ร ตู น ป ร ะ ก อ บ เ รื่ อ ง ส า ม า ร ถ นํ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด
5.สามารถแสดงผลงานตามความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน ทํางานระบบกลุม ระบบทีม
อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัติงานรวมกันได อยางมีความสุข
6.มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และเห็นคุณคาในการเขียนภาพการตูน ตามรูปแบบ
ประหยัดปลอดภัยและไดชิ้นงานที่สมบูรณนําไปใชประโยชนได
7.เปรียบเทียบผลงานของตนเองและของผูอื่นดวยเกณฑงาย ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงผลงานตนเองได
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
330ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33207 – ศ33208 โครงงานศิลปะ1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ วิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและ เพื่อให
ทํางานไดอยางถูกตองตามขบวนการ ประหยัด มีความพอเพียง ปลอดภัยและนําชิน้ งานไปใชเปนประโยชนได
ในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น ประเมินและเปรียบเทียบผลผลิตชิ้นงานของตนเองและผูอื่นเพื่อนํามา
ปรับปรุงผลงานและการทํางานเปนทีมสัมพันธไดกับสาระการเรียนรูหลายกลุมสาระ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน สามารถแสดงผลงานตาม
ความคิดและสรางสรรคงานเปนขั้นตอน ทํางานระบบกลุม ระบบทีม อยางเปนขบวนการคิด สราง
ปฏิบัติงานรวมกันได อยางมีความสุข ประหยัดปลอดภัยและไดชิ้นงานที่สมบูรณนําไปใชประโยชนได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงานศิลปะในเรื่อง หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงานศิลปะ
การวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานตามความคิดและสรางสรรคงานอยางเปน
ขั้นตอน
2. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนโครงงานไดถูกตองตามหลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน
ศิลปะ
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหวางแผนลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทํางานไดอยางถูกตองตาม
ขบวนการ ประหยัด อยูอยางพอเพียงและปลอดภัย
4. นักเรียนมีทักษะการผลิตชิ้นงานไดอยางถูกตองและสวยงาม สามารถนําชิ้นงานไปใชเปนประโยชน
ไดในชีวิตประจําวันและสังคมในทองถิ่น
5. นักเรียนสามารถประเมินและเปรียบเทียบผลผลิตชิ้นงานของตนเองและผูอื่นเพื่อนํามาปรับปรุง
ผลงานได
6. นักเรียนสามารถทํางานเปนทีมสัมพันธไดกับสาระการเรียนรูหลายกลุมสาระ
7. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานอยางเปนขั้นตอน ทั้งการทํางานระบบกลุม ระบบ
ทีม อยางเปนขบวนการคิด สรางปฏิบัติงานรวมกันได อยางมีความสุข
8. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ ในผลงานทั้งของตนและผูอื่น
9. นักเรียนมีความตระหนักที่จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชืน่ ชมนาสนใจ
รวมทั้งหมด

9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
331ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33209 – ศ33210 จิตรกรรม 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบพาณิชยศิลป หลักการโฆษณา หลักการสื่อความหมาย
วัสดุอุปกรณที่ใช ฝกปฏิบัติการถายทอดรูปแบบในการเขียนภาพดวยวัสดุตาง ๆ ตามความเหมาะสม ถายทอด
สิ่งที่มองเห็นออกมาเปนภาพตามความเปนจริง สรางสรรคงานเขียนไดอยางอิสระ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะ
วาดภาพพาณิชยศิลปรูปแบบตาง ๆ สามารถเขียนภาพพาณิชยศิลปและถายทอดความคิด ความรูส ึกออกมาเปน
ภาพพาณิชยศิลปไดตามตองการเหมาะสมกับงาน เห็นประโยชนและคุณคาเกิดความชื่นชมในศิลปะของการ
เขียนภาพพาณิชยศิลป
ผลการเรียนรู
1.มีความรูความเขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบพาณิชยศิลป หลักการโฆษณา หลักการ
สื่อความหมาย วัสดุอุปกรณที่ใช
2.ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพโดยถายทอดรูปแบบในการเขียนภาพดวยวัสดุตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม
3.ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ การถายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเปนภาพตามความเปนจริง สรางสรรคงานเขียน
ภาพไดอยางอิสระ
4.มีทักษะในการเขียนภาพพาณิชยศิลปและถายทอดความคิด ความรูส ึกออกมาเปนภาพพาณิชยศิลป
ไดตามตองการเหมาะสมกับงาน
5. มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานและมีทักษะวาดภาพพาณิชยศิลปรูปแบบตาง ๆ
6. เห็นประโยชนและคุณคาเกิดความชื่นชมในผลงานศิลปะ ของการเขียนภาพพาณิชยศิลป
และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด

6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
332ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33211 – ศ33212 ออกแบบ 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการออกแบบงานศิลปะประเภทตาง ๆ ประเภทของงานออกแบบ การรางแบบ การอาน
แบบและการสรางงาน 2 มิติ 3 มิติ และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ ตาง ๆ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช มีความพอเพียง ประยุกตความเปนไทย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน มีทักษะในการออกแบบและ
สามารถสรางผลิตภัณฑตามที่ออกแบบ ใหประณีตสวยงามและมีประโยชน ตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและประโยชนใชสอยโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจสามารถอธิบายความหมายการออกแบบประเภทของงานออกแบบ การราง
แบบ การอานแบบ และการสรางงาน 2 มิติ 3 มิติไดอยางถูกตอง
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑการเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ
3. ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุ เครื่องใช ยึดหลักความพอพียง
4. มีความรูความเขาใจ มีวินัย มุงมั่นในการทํางาน ในการออกแบบผลิตภัณฑ ไดเหมาะสม
5. มีทักษะเบื้องตนในการออกแบบไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมา
ประยุกตใช
6. มีทักษะในการออกแบบและสามารถสรางผลิตภัณฑตามที่ออกแบบ ใหประณีตสวยงามและมี
ประโยชน ตรงตามความตองการของผูบริโภค
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
333ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33213 – ศ33214 การแสดงละครสากล 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูพื้นฐาน หลักการแสดงละครสากล ในเรื่อง บทละคร การแสดงละคร การจัดการแสดง
ละคร ฝกเขียน อาน และตีความหมายของบทละคร สามารถแสดงละครฉากสั้น ๆ สรางสรรคฉากประกอบ
เครื่องแตงกายและเพลงประกอบการแสดงอยางเหมาะสม ประยุกตและสรางสรรคบทละครใหเหมาะสมกับ
สถานการณ วิจารณการแสดงทั้งของตนเองและนํามาปรับปรุงการแสดง จัดการแสดงละครสากลเปนครั้ง
คราว
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา มีวนิ ัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และภาคภูมิใจ
สามารถแสดงละครฉากสั้น ๆ ได มีทักษะการเคลื่อนไหวไดอยางเปนธรรมชาติ จัดการแสดงในโอกาสตาง ๆ
ได มีความตระหนัก ที่จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชื่นชมนาสนใจ
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการแสดงละครสากล ในเรื่อง บทละคร การแสดงละคร การ
จัดการแสดงละคร การเขียน การอาน และตีความหมายของบทละคร
2. นักเรียนสามารถประยุกตและสรางสรรคบทละครใหเหมาะสมกับสถานการณได
3. นักเรียนสามารถฝกและแสดงละครฉากสั้น ๆ สรางสรรคฉากประกอบ เครื่องแตงกายและเพลง
ประกอบการแสดงไดอยางเหมาะสม
4. นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวไดอยางเปนธรรมชาติ และจัดการแสดงละครสากลเปนครั้งคราวใน
โอกาสตาง ๆ ได
5. นักเรียนสามารถวิจารณการแสดงทั้งของตนเองและผูอื่นแลวนํามาปรับปรุงการแสดงใหดีขึ้นได
อยางเหมาะสม
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
7. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในผลงานทั้งของตนเองและผูอื่น มีความตระหนักที่
จะถายทอดและสรางสรรคงานไดอยางชื่นชมนาสนใจ
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
334ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33215 – ศ33216 นาฏศิลปพื้นเมือง 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษานาฏศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ประวัติความเปนมา การแตงกาย ลีลาทารํา เพลงประกอบการรํา ฝก
แสดงนาฏศิลปพื้นเมือง การละเลนพื้นเมือง รองและรําเพลงพื้นเมืองตามความสนใจ การจัดประเภทของการ
แสดงพื้นเมือง ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบาน สามารถจัดการแสดง
พื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะพื้นบานของภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราว รักความเปนไทย
ใชหลักความพอเพียง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจชืน่ ชม เห็นคุณคา มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะ
เกี่ยวกับการแสดงพื้นบานสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถอนุรักษและนํามาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นเมืองในเรื่อง ประวัติความเปนมา การแตงกาย ลีลาทารํา
เพลงประกอบการรํา
2. นักเรียนสามารถบอกและอธิบาย ประเภทของการแสดงพื้นเมือง ประวัติบุคคลในทองถิ่นที่ประสบ
ผลสําเร็จในการสรางศิลปะพื้นบานได
3. นักเรียนสามารถฝกแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง การละเลนพื้นเมือง รองและรําเพลงพื้นเมืองตามความ
สนใจได
4. นักเรียนมีทกั ษะและสามารถจัดการแสดงพื้นบานของจังหวัดอางทอง และศิลปะพื้นบานของภาค
อื่น ๆ ของประเทศไทยเปนครั้งคราวได
5. นักเรียนสามารถสํารวจและทําความเขาใจ ภูมิปญญาทองถิ่นได
6. นักเรียนมีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
7. นักเรียนมีความชื่นชมเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น มี
ความตระหนักที่จะถายทอดและอนุรักษและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
รวมทั้งหมด

7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระศิ
335ลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศ33217 – ศ33218 รองเพลงไทยสากล – ไทยลูกทุง 1 -2
กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2
เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออกเสียงและการรองเพลง
ทฤษฎีโนตสากล การออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและ
การขับรองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุง โดยการรองเดี่ยวรองหมู หลักการปฏิบัติตน
ฝกการบริหารรางกาย ในการออกเสียง หายใจเขาออกและควบคุมอวัยวะในการออกเสียงอานโนต
ทํานอง เนื้อรอง ขับรองเพลงไทยสากลและหรือเพลงลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู รองประกอบดนตรี
แสดงทาทางและสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน และมีทักษะเกี่ยวกับลักษณะและ
คุณสมบัติของเสียง สามารถ ขับรองเพลงประกอบดนตรีไดอยางมีความสุขในการเรียน นําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ผสมผสานไดอยางกลมกลืนและเห็นคุณคาเกิดความชื่นชม
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

นักเรียนบอกถึงองคประกอบและอวัยวะและการกําเนิดเสียงได
อธิบายถึงเทคนิคการออกเสียง และการเปลงเสียงตามหลักการได
นักเรียนอธิบายถึงการขับรองเพลงได
สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโนตสากลได
สามารถแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณการพูดและการขับ
รองเพลงไทยสากลและหรือไทยลูกทุงได
6. สามารถขับรองเพลงเดี่ยว และประกอบดนตรีได
7. สามารถขับรองเพลงหมู และประกอบดนตรีได
8. นักเรียนรวมจัดการแสดงขับรองเพลงได
รวมทั้งหมด

8 ผลการเรียนรู

