โครงสร้ างหลักสตรกล่
ู
ุมสาระการเรียนร้ ู ศิลปะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน$ ฐาน
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ๑ ทัศนศิลป์
ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ๒ ดนตรี -นาฏศิลป์
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ทัศนศิลป์
ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ๔ ดนตรี -นาฏศิลป์
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ๕ ทัศนศิลป์
ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ดนตรี -นาฏศิลป์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

รายวิชาเพิม& เติม ศิลปะ
ศ๒๐๒๐๑ การเขียนภาพการ์ ตูน
ศ๒๐๒๐๒ การเขียนภาพล้อ
ศ๒๐๒๐๓ การเขียนลายไทย ๑
ศ๒๐๒๐๔ การเขียนลายไทย ๒
ศ๒๐๒๐๕ การเขียนภาพไทย ๑
ศ๒๐๒๐๖ การเขียนภาพไทย ๒
ศ๒๐๒๐๗ ศิลปะสร้างสรรค์
ศ๒๐๒๐๘ วัสดุศิลป์
ศ๒๐๒๐๙ ดนตรี พ5ืนเมือง 1
ศ๒๐๒๑๐ ดนตรี พ5ืนเมือง 2
ศ๒๐๒๑๑ ดนตรี ไทยปฏิบตั ิตามความถนัด 1
ศ๒๐๒๑๒ ดนตรี ไทยปฏิบตั ิตามความถนัด 2
ศ๒๐๒๑๓ ดนตรี สากล – ขับร้องสากล 1
ศ๒๐๒๑๔ ดนตรี สากล – ขับร้องสากล 2
ศ๒๐๒๑๕ นาฏศิลป์ ไทย 1
ศ๒๐๒๑๖ นาฏศิลป์ ไทย 2
ศ๒๐๒๑๗ นาฏศิลป์ ไทย 3
ศ๒๐๒๑๘ นาฏศิลป์ ไทย 4
ศ๒๐๒๑๙ นาฏศิลป์ 5
ศ๒๐๒๒๐ นาฏศิลป์ 6

่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หน่วยกติ
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิต
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยก
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต
่ ิ
จํานวน ๔๐ ชัวโมง ๑.๐ หนวยกต

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง
ชัวโมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต
่ ิ
หนวยกต

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ๑ ทัศนศิลป์
กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที& ๑ ภาคเรียนที& ๑
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------่
ศึ กษาค้นคว้าความรู ้ เบื5 องต้นทางทัศนศิ ลป์ บรรยายความแตกตางและความคล้
ายคลึ ง ของงาน
ั งแวดล้อม , ลักษณะงานทัศนศิลป์ ของท้องถิ น ภาคตาง
่ ๆ ของไทยและสากล ระบุ และ
ทัศนศิลป์ กบสิ
บรรยายหลักการออกแบบทัศนศิลป์ ออกแบบรู ปภาพ สัญลักษณ์ ความรู ้เรื องทัศนธาตุ
โดยปฏิ บตั ิการวาดภาพ ตามหลักทัศนี ยภาพ งานปั5 นหรื อสื อผสม ออกแบบรู ปภาพสัญลักษณ์
หรื องานกราฟฟิ กอื น ๆ ในการนําเสนอความคิ ดและข้อมูล และวาดภาพทัศนี ยภาพโดยเน้นความเป็ น
เอกภาพ ความกลมกลื น ความสมดุ ล และสื อถึ งเรื องราวของงาน ประเมินงาน และบรรยายถึ งวิธีการ
ํ
ปรับปรุ งงานของตนเองและผูอ้ ืน โดยใช้เกณฑ์ทีกาหนดให้
มีความใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้ มุ่งมันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็ นไทย โดยยึดหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง
รหัสตัวชี$วดั
ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖
ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓
รวมทั$งหมด ๙ ตัวชี$วดั

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ๒ ดนตรี -นาฏศิลป์
กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที& ๑ ภาคเรียนที& ๒
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------่ -เขี ย นตัว โน้ ต ไทย และโน้ ต สากล เปรี ย บเที ย บเสี ย งร้ อ งและ
ศึ ก ษา และฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารอาน
เสี ยงดนตรี สากล ปฏิบตั ิการร้องเพลงและใช้เครื องดนตรี ประกอบ จัดประเภทของวงดนตรี ไทยและดนตรี
่ เปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู ้สึกและแสดงความคิดเห็นตอบทเพลงที
่
วัฒนธรรมตางๆ
มีความเร็ วของจังหวะ
่
่
่
ความดัง-เบา ในการนําดนตรี แตละประเภท
นําเสนอตัวอยางเพลงที
ตนชื นชอบ อภิปรายลักษณะเดนที
่ นชม ใช้เกณฑ์สํ า หรั บ ประเมิ นคุ ณ ภาพงานดนตรี -เพลงที ฟั ง ใช้และบํา รุ ง รั ก ษาเครื องดนตรี อยาง
่
นาชื
ระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ อธิ บายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิ พลของดนตรี ทีมีต่อสังคมไทย
อธิ บายอิทธิ พลของนักแสดงชื อดัง ทีมี ต่อการโน้มน้าวใจผูช้ ม ปฏิ บตั ิการใช้นาฏศัพท์ และศัพท์
่ ใช้ทกั ษะการทํางานเป็ นกลุ่มในกระบวนการ
ทางละครการแสดง แสดงนาฏศิลป์ /ละคร ในรู ปแบบงายๆ
ํ
ผลิตการแสดง ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ในการกาหนดคุ
ณภาพการแสดงทีได้ชม โดยเน้นการใช้เสี ยง การแสดงทา่
่
และการเคลือนไหว ระบุปัจจัยทีมีผลตอการเปลี
ยนแปลง ในนาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์ พื5 นบ้าน ละครไทย
่ คสมัย
และละครพื5นบ้าน บรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุ
รหัสตัวชี$วดั
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

ม. ๑/๑
ม.๑/๑
ม. ๑/๑
ม.๑/๑

ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม. ๑/๗
ม.๑/๒
ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕
ม.๑/๒

รวมทั$งหมด ๑๖ ตัวชี$วดั

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ทัศนศิลป์
กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที& ๒ ภาคเรียนที& ๑
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------่
ั
บรรยายความแตกตางและความคล้
ายคลึงกนของงานทั
ศนศิลป์ และสิ งแวดล้อมโดยใช้ความรู ้เรื อง
ทัศนธาตุ ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็ นเอกภาพ ความกลมกลืน และ
ความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็ น ๓ มิติรวบรวมงานปั5 นหรื อสื อผสมมาสร้าง
เป็ นเรื องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็ นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื อถึงเรื องราวของงานออกแบบ
รู ปภาพ สัญลักษณ์ หรื อกราฟิ กอืน ๆ ในการนําเสนอความคิดและข้อมูล
่ ั อาน
่ เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ต
เปรี ยบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี ทีมาจากวัฒนธรรมตางกน
่
สากลทีมีเครื องหมายแปลงเสี ยง ระบุปัจจัยสําคัญทีมีอิทธิ พลตอการสร้
างสรรค์งานดนตรี
่
ร้องเพลง และเลนดนตรี
เดียวและรวมวง
ั
อธิ บายการบูรณาการศิ ลปะแขนงอื น ๆ กบการแสดงสร้
างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์ และการละครวิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอ้ ืน โดยใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละคร ที
เหมาะสมเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งการแสดง
ิ
่
โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ นําเสนอสิ งทีเรี ยนรู ้ เพือเกดความรู
้ ความเข้าใจ เห็นคุณคาในการ
่
นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน มีความอยูอ่ ยางพอเพี
ยง มีความมุ่งมันในการทํางาน

ตัวชี5 วดั .....๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗.........
รวม…...........๗.........................ตัวชี5 วดั

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ดนตรี -นาฏศิลป์
กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที& ๒ ภาคเรียนที& ๒
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สามารถเปรี ยบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ ทีมาจาก วัฒนธรรมท้องถิน วัฒนธรรม
ไทยและสากลประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุ งงานของตนเองและผูอ้ ืนโดยใช้เกณฑ์ที
ํ
ี ั ฒนธรรมตาง
่ ๆ ทีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ ในปั จจุบนั บรรยายถึงการ
กาหนดให้
ระบุ และบรรยายเกยวกบวั
่ คสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื5 อหาของ งาน
เปลียนแปลงของงานทัศนศิลป์ ท้องถิน ของไทยในแตละยุ
บรรยายอารมณ์ ของเพลงและความรู ้ สึกทีมีต่อบทเพลงทีฟั งประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรี
่ ๆ ทีเกยวข้
ี องกบดนตรี
ั
ของตนเอง หลังจากการฝึ กปฏิบตั ิระบุงานอาชี พตาง
และบทบาทของดนตรี ในธุ รกจิ
่ ๆแสดงและ
บันเทิงสามารถบอกความสัมพันธ์ของเสี ยงร้อง เสี ยงเครื องดนตรี ในเพลงท้องถินโดยใช้คาํ งาย
่ ิ
เข้ารวมกจกรรมทางดนตรี
ในท้องถิน
่
ั
สามารถเชื อมโยงการเรี ยนรู ้ ระหวางนาฏศิ
ลป์ และการละครกบสาระการเรี
ยนรู ้ อืน ๆ เข้าด้วยกนั
่ ระบุหรื อแสดงนาฏศิ ลป์
สามารถเปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิ ลป์ จากวัฒนธรรมตางๆ
ั
นาฏศิ ลป์ พื5 นบ้าน ละครไทย ละครพื5 นบ้า นหรื อมหรสพอื นที เคยนิ ย มกนในอดี
ตอธิ บายอิ ท ธิ พ ลของ
่ 5 อหาของละคร
วัฒนธรรมทีมีผลตอเนื
ิ
่
โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ นําเสนอสิ งทีเรี ยนรู ้ เพือเกดความรู
้ ความเข้าใจ เห็นคุณคาในการ
นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันมีความรักความเป็ นไทย มีวนิ ยั มีความใฝ่ เรี ยนรู ้

ตัวชี5 วดั .....๑,๒,๓,๔,๕.............
รวม…...........๕...................ตัวชี5 วดั

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ๕
กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที& ๓ ภาคเรียนที& ๑
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บรรยายสิ งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ทีเลือกมาโดยใช้ความรู ้ เรื องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปิ นในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศน
ธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้ างงานทัศ นศิ ลป์ ของตนเอง ให้มีคุ ณภาพมี ทกั ษะในการสร้ างงาน
่ อย ๓ ประเภทมี ทกั ษะในการผสมผสานวัสดุ ต่าง ๆ ในการสร้ างงานทัศนศิ ลป์ โดยใช้
ทัศนศิลป์ อยางน้
่
หลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ ทั5 ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพือถายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ
่
เปรี ยบเทียบองค์ประกอบทีใช้ในงานดนตรี และงานศิลปะอืน ร้ องเพลง เลนดนตรี
เดี ยว และรวม
่
่ ๆ อธิ บาย
วง โดยเน้นเทคนิ คการร้อง การเลน่ การแสดงออก และคุณภาพสี ยงแตงเพลงสั
5 น ๆ จังหวะงาย
เหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรี ของตนเองสามารถเปรี ยบเทียบความ
่
่
แตกตางระหวางงานดนตรี
ของตนเองและผูอ้ ืน
สามารถระบุ โครงสร้ างของบทละครโดยใช้ศพั ท์ทางการละครสามารถใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์
ั ิ ยาของผูค้ นในชี วิตประจําวันและใน การ
ทางการละครทีเหมาะสมบรรยาย เปรี ยบเทียบการแสดงอากปกริ
แสดงมี ท กั ษะในการใช้ค วามคิ ดในการพัฒนารู ปแบบการแสดงมีท กั ษะในการแปลความและ การ
่
่ ั
สื อสารผานการแสดงวิ
จารณ์เปรี ยบเทียบงานนาฏศิลป์ ทีมีความแตกตางกนโดยใช้
ความรู ้เรื ององค์ประกอบ
นาฏศิลป์
ิ
่
โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ นําเสนอสิ งทีเรี ยนรู ้ เพือเกดความรู
้ ความเข้าใจ เห็นคุณคาในการ
นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีซือสัตย์สุจริ ต และ ใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัวชี5 วดั .....๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗.........
รวม…...........๗.........................ตัวชี5 วดั

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖
กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที& ๓ ภาคเรียนที& ๒
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สร้ า งสรรค์ง านทัศนศิ ลป์ สื อความหมายเป็ นเรื องราว โดยประยุกต์ใช้ท ศั นธาตุ และหลัก การ
่
ออกแบบวิเคราะห์และอภิปรายรู ปแบบ เนื5 อหาและคุ ณคาในงานทั
ศนศิลป์ ของตนเอง และผูอ้ ืน หรื อของ
ศิ ล ปิ นสร้ า งสรรค์ง านทัศ นศิ ล ป์ เพื อบรรยายเหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ โดยใช้เ ทคนิ ค ที หลากหลายระบุ อาชี พ ที
ี องกบงานทั
ั
เกยวข้
ศนศิลป์ และทักษะทีจําเป็ นในการประกอบอาชี พนั5 น ๆเลือกงานทัศนศิลป์ โดยใช้เกณฑ์ที
ํ
่
ี ั
กาหนดขึ
และนําไปจัดนิ ทรรศการศึ กษาและอภิปรายเกยวกบงานทั
ศนศิลป์ ที สะท้อน
5 นอยางเหมาะสม
่
่
่ คสมัยของวัฒนธรรม
คุณคาของวั
ฒนธรรมสามารถเปรี ยบเทียบความแตกตางของงานทั
ศนศิลป์ ในแตละยุ
ท้องถิน วัฒนธรรมไทยและสากล
ี ั ท ธิ พ ลของดนตรี ที มี ต่ อบุ ค คลและสั ง คม นํา เสนอหรื อจัด การแสดงดนตรี
อธิ บ ายเกยวกบอิ
ั
่ ยุค
ทีเหมาะสมโดยการบูรณาการกบสาระการเรี
ยนรู ้ อืนในกลุ่มศิลปะบรรยายวิวฒั นาการของดนตรี แตละ
่ ทําให้งานดนตรี น5 นั ได้รับการยอมรับ
สมัย สามารถอภิปรายลักษณะเดนที
่ ดงานการแสดงในบทบาทหน้าทีตาง
่ ๆสามารถนําเสนอแนวคิดจากเนื5 อเรื อง ของการแสดงที
รวมจั
่
สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันสามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื องแตงกายเพื
อ
่ ๆสามารถอธิ บายความสําคัญและบทบาทของนาฏศิลป์ และ
แสดงนาฏศิลป์ และละครทีมาจากวัฒนธรรมตาง
การละครในชีวติ ประจําวันแสดงความคิดเห็นในการอนุ รักษ์
ิ
่
โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ นําเสนอสิ งทีเรี ยนรู ้ เพือเกดความรู
้ ความเข้าใจ เห็นคุณคาในการ
นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีซือสัตย์สุจริ ต และ ใฝ่ เรี ยนรู ้
ตัวชี5 วดั .....๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗.........
รวม…...........๗.........................ตัวชี5 วดั

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๐๒๐๑ การเขียนภาพการ์ ตูน
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที&
ภาคเรียนที&

กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนภาพการ์ ตูน วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ ตูน การใช้เส้น
่ รู ปทรง การจัดภาพ หลักการเขียนภาพการ์ ตูนประกอบเรื อง
รู ปราง
ปฏิบตั ิงานเขียนภาพการ์ ตูนตามจินตนาการ และเขียนเป็ นเรื องราว บริ การเขียนภาพการ์ ตูน
่
สํารวจข้อมูลตลาด ประเมินราคาและจัดจําหนาย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนภาพการ์ ตูนตามจินตนาการ และเป็ นเรื องราว
่
สามารถให้บริ การและจําหนายได้
ผลการเรียนร้ ู
๑. รู ้หลักการและวิธีการเขียนภาพการ์ ตูน
๒. เข้าใจหลักการและวิธีการเขียนภาพการ์ ตูน
๓. รู ้จกั เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพการ์ ตูน
๔. ปฏิบตั ิการเขียนภาพการ์ ตูนตามจินตนาการ
๕. ปฏิบตั ิการเขียนการ์ ตูนเป็ นเรื องราวได้ คนละ ๑ เรื อง
๖. มีทกั ษะในการเขียนการ์ ตูนและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
รวมทั$งหมด ๖ ผลการเรียนร้ ู

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๐๒๐๒ การเขียนภาพล้ อ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที&
ภาคเรียนที&

กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

่ รู ปทรง
ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนภาพล้อ การใช้จุดเน้นในภาพล้อ การใช้เส้น รู ปราง
การจัดภาพ หลักการเขียนภาพล้อประกอบเรื อง การนําภาพล้อไปใช้ในธุ รกจิ
ํ
ปฏิบตั ิงานเขียนภาพล้อตามเนื5 อหาสาระทีกาหนด
และหรื อการเขียนภาพล้อทางสังคม และ
่
การเมือง บริ การเขียนภาพล้อ สํารวจข้อมูลตลาด ประเมินราคาและจัดจําหนาย
่
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนภาพล้อ สามารถให้บริ การและจําหนายได้
ผลการเรียนร้ ู
๑. รู ้และเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนภาพล้อ
๒. รู ้และเข้าใจวิธีการ การใช้จุดเน้นในภาพล้อ
๓. ศึกษาองค์ประกอบศิลป์ เบื5องต้น
๔. นําหลักองค์ประกอบศิลป์ มาใช้ในการเขียนภาพล้อ
๕. เขียนภาพล้อ บุคคล ได้ ๑ ภาพ
่
๖. เขียนภาพล้อตามความสนใจได้อยางสวยงาม

รวมทั$งหมด ๖ ผลการเรียนร้ ู

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๐๒๐๓ การเขียนลายไทย ๑
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที&
ภาคเรียนที&

กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะของลายพื5นบ้านและหรื อลายไทย หลักการและวิธีการเขียน
การใช้เส้นและสี การผูกลาย การคัดลอก คุณสมบัติของวัสดุทีใช้เขียนลวดลาย อุปกรณ์และเครื องมือใน
การเขียนลายพื5นบ้าน และลายไทย
่ รู ปทรง การผูกลาย
ปฏิบตั ิงานเขียนลายพื5นบ้านทีมีอยูใ่ นท้องถิน และลายไทยด้วยเส้น รู ปราง
่
บริ การเขียนลายพื5นบ้านและลายไทย สํารวจข้อมูลตลาด ประเมินราคาและจัดจําหนาย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนลายไทย และลายพื5นบ้าน สามารถให้บริ การ
่
และจําหนายได้
ผลการเรียนร้ ู
๑. รู ้และเข้าใจประวัติความเป็ นมา ลายพื5นบ้านและลายไทย
๒. รู ้และเข้าใจลักษณะของลายพื5นบ้านและลายไทย
๓. เข้าใจหลักการและวิธีการเขียนลายพื5นบ้านและลายไทย
๔. เข้าใจหลักการการใช้เส้น สี การผูกลาย การคัดลอก ลายไทย
๕. รู ้จกั คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนลายไทย
่ อย ๑ ภาพ
๖. ปฏิบตั ิการเขียนลายไทยได้อยางน้
๗. มีทกั ษะในการเขียนลายไทยและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
รวมทั$งหมด ๗ ผลการเรียนร้ ู

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๐๒๐๔ การเขียนลายไทย ๒
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที&
ภาคเรียนที&

กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาลายพื5นบ้านและลายไทยทีมีอยูใ่ นตลาด การออกแบบ วัสดุอุปกรณ์และเครื องมือในการ
่
เขียนลายพื5นบ้านและลายไทย เทคนิคการเขียนลวดลาย การรางลวดลาย
การใช้สีและการประยุกต์
ปฏิบตั ิงานสํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลตลาด ออกแบบและประยุกต์ลายพื5นบ้านและลายไทย เขียน
ํ
ลายพื5นบ้าน และลายไทยตามแบบทีกาหนดบนวั
สดุและหรื อผลิตภัณฑ์ ตกแตง่ บริ การเขียนภาพ ประเมิน
่ การ
ราคาคาบริ
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการออกแบบ ประยุกต์เขียนลายไทย และลายพื5นบ้าน
่
ลงบนวัสดุ และผลิตภัณฑ์ สามารถให้บริ การและจําหนายได้
ผลการเรียนร้ ู
๑. รู ้และเข้าใจลักษณะของลายพื5นบ้านและลายไทย
๒. เข้าใจหลักการและวิธีการเขียนลายพื5นบ้านและลายไทย
๓. เข้าใจหลักการการใช้เส้น สี การผูกลาย การคัดลอก ลายไทย
๔. ออกแบบและประยุกต์ลายพื5นบ้านและลายไทย
๕. รู ้จกั คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนลายไทย
่ อย ๑ ชิ5น
๖. ปฏิบตั ิการเขียนลายไทยลงบนผลิตภัณฑ์ได้อยางน้
๗. มีทกั ษะในการเขียนลายไทยและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
รวมทั$งหมด ๗ ผลการเรียนร้ ู

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๐๒๐๕ การเขียนภาพไทย ๑
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที&
ภาคเรียนที&

กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาประวัติความเป็ นมา ลักษณะของภาพไทย หลักการและวิธีการเขียน รู ปแบบของภาพไทย
การคัดลอกภาพไทยตามรู ปแบบทีมีอยูใ่ นท้องถิน คุณสมบัติของวัสดุทีใช้เขียนภาพไทย อุปกรณ์และ
เครื องมือในการเขียนภาพไทยเทคนิคในการเขียนภาพไทย
ปฏิบตั ิงานคัดลอกภาพไทยตามแบบทีมีอยูใ่ นท้องถินบนวัสดุต่างๆ บริ การเขียนภาพไทย สํารวจ
่
ข้อมูลตลาด ประเมินราคาและจัดจําหนาย
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเขียนภาพไทยตามรู ปแบบทีมีอยูใ่ นท้องถินบนวัสดุ
่
่
ตางๆ
สามารถให้บริ การและจําหนายได้
ผลการเรียนร้ ู
๑. รู ้และเข้าใจประวัติความเป็ นมาภาพไทย
๒. รู ้และเข้าใจลักษณะของภาพไทย
๓. เข้าใจหลักการและวิธีการเขียนภาพไทย
๔. รู ้จกั รู ปแบบของภาพไทย
๕. รู ้จกั คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนภาพไทย
่ อย ๑ ภาพ
๖. ปฏิบตั ิการเขียนภาพไทยได้อยางน้
๗. มีทกั ษะในการเขียนภาพไทยและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
รวมทั$งหมด ๗ ผลการเรียนร้ ู

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๐๒๐๖ การเขียนภาพไทย ๒
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที&
ภาคเรียนที&

กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาภาพไทยทีมีอยูใ่ นตลาด การออกแบบ วัสดุอุปกรณ์และเครื องมือในการเขียนภาพไทย
เทคนิคการเขียนภาพไทย และการประยุกต์
ปฏิบตั ิงานสํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลตลาด ออกแบบและประยุกต์ภาพไทย เขียนภาพไทยตาม
ํ
่ การ
แบบทีกาหนดบนวั
สดุและหรื อผลิตภัณฑ์ ตกแตง่ บริ การเขียนภาพ ประเมินราคาคาบริ
เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการออกแบบ ประยุกต์เขียนภาพไทย ลงบนวัสดุ และ
่
ผลิตภัณฑ์ สามารถให้บริ การและจําหนายได้
ผลการเรียนร้ ู
๑ รู ้และเข้าใจลักษณะของภาพไทย
๒ เข้าใจหลักการและวิธีการเขียนภาพไทย
๓ เข้าใจหลักการการใช้เส้น สี การผูกลาย การคัดลอกภาพไทย
๔ ออกแบบและประยุกต์ภาพไทย
๕ รู ้จกั คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนภาพไทย
่ อย ๑ ชิ5น
๖ ปฏิบตั ิการเขียนภาพไทยลงบนผลิตภัณฑ์ได้อยางน้
๗ มีทกั ษะในการเขียนภาพไทยและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
รวมทั$งหมด ๗ ผลการเรียนร้ ู

คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๐๒๐๗ ศิลปะสร้างสรรค์
กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที&
ภาคเรียนที&
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวัสดุธรรมชาติ ประเภท ชนิด สื อแนวคิดจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุ
ธรรมชาติ โดยใช้หลักความงามพื5นฐานทางศิลปะ สร้างงานศิลปะตามความสนใจ มีวินยั ความรับผิดชอบ
่
่คณะ
ตอตนเองและหมู
ผลการเรี ยนรู ้
๑. รู ้เข้าใจความหมายของงานศิลปะสร้างสรรค์
ั
๒. เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานให้ตรงกบงาน
่
๓. สร้างสรรค์งานด้วยความคิด จินตนาการ ได้อยางสวยงาม
๔. วิจารณ์งานตามหลักศิลปวิจารณ์ได้
่
๕. ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้อยางเหมาะสมและนํ
าสู่ สายตาสาธารณชน
๖. มีจิตสํานึกทีดีในการเรี ยนการสอนรายวิชาศิลปะสร้างสรรค์
รวมทั$งหมด ๖ ผลการเรียนร้ ู
คําอธิบายรายวิชา
ศ๒๐๒๐๘ วัสดศิุ ลป์
กล่ มุ สาระการเรียนร้ ูศิลปะ
ชั$ นมัธยมศึกษาปี ที&
ภาคเรียนที&
เวลา ๔๐ ชั& วโมง จํานวน ๑.๐ หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความวัสดุต่าง ๆ ทีสามารถนํามาสร้างงานศิลปะ และสามารถนํามาสร้างสรรค์งานศิลปะได้
่
่
อยางสวยงาม
เพือนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน ด้วยความชื นชมและเห็นคุณคาและประโยชน์
ผลการเรียนร้ ู
๑. ศึกษาชนิดของวัสดุทีสามารถนํามาสร้างงานศิลปะ
๒. ค้นคว้า ทดลอง นําวัสดุทีได้ทาํ การศึกษามาทดลองสร้างงานศิลปะได้
่ ๆ
๓. สรุ ปผลจากการทดลองเพือให้ได้วสั ดุทีมีคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตาง
่
๔. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุทีได้เลือกคัดสรรแล้วได้อยางสวยงามและเห็
นคุณคา่
๕. ปรับปรุ งและดัดแปลงวัสดุให้พร้อมใช้ในงานศิลปะมากยิงขึ5 น
๖. มีจิตสํานึกทีดีต่อการเรี ยนการสอนรายวิชาวัสดุศิลปะ
รวมทั$งหมด ๖ ผลการเรียนร้ ู

วิชาเพิม& เติม ม.ต้ น ดนตรี
ศ๒๐๒๐๙ ดนตรีพนื$ เมือง 1
ศ๒๐๒๑๐ ดนตรีพนื$ เมือง 2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีการดนตรี ลักษณะและชนิดของเครื องดนตรี พ5ืนเมือง ฝึ กปฏิบตั ิเครื องดนตรี พ5ืนเมือง
จัดให้มีการบรรเลงทั5 งเดียวและกลุ่ม เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจ การบรรเลงเพลงพื5นเมือง มีความชืนชมใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน และจัดการแสดงดนตรี พ5ืนเมืองได้
ผลการเรียนร้ ู
ี ั
1.มีความรู ้เกยวกบประวั
ติดนตรี พ5ืนเมือง เครื องดนตรี และวงดนตรี พ5ืนเมือง
ํ
2.สามารถปฏิบตั ิเครื องดนตรี พ5ืนเมืองได้ 1ชิ5น และปฏิบตั ิตามโน้ตทีกาหนดให้
ได้
3.สามารถปฏิบตั ิเครื องดนตรี แบบเดียวได้
4.สามารถปฏิบตั ิเครื องดนตรี แบบกลุ่มได้
5.จัดการแสดงดนตรี พ5ืนเมืองได้
ศ๒๐๒๑๑ ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1
ศ๒๐๒๑๒ ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2
ศึกษาทฤษฎีการดนตรี โน้ตไทยและสากล หลักการฟังดนตรี ไทย ประวัติเพลง ฝึ กปฏิบตั ิเครื อง
่ อย 1 ชิ5น ฝึ กบรรเลงเพลงอัตราชั5 นเดียว สองชั5 น และเพลงเถาฝึ กบรรเลงทั5 งเดียวและกลุ่ม
ดนตรี ไทยอยางน้
และจัดแสดงดนตรี เป็ นครั5 งคราว การดูแลรักษาเครื องดนตรี เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจและบรรเลงดนตรี
่ กต้อง ไพเราะและเพลิดเพลิน
ไทยทีถนัดได้อยางถู
ผลการเรียนร้ ู
ี ั
1.มีความรู ้ความเข้าใจเกยวกบทฤษฎี
โน้ตไทยและสากล
ี ั กการฟังดนตรี ไทย
2.มีความรู ้เกยวกบหลั
3.รู ้เรื องราวประวัติของเพลงไทย
่
ํ
4.สามารถปฏิบตั ิดนตรี ไทย ได้ 1 ชิ5น ดูแลรักษาเครื องดนตรี และเลนตามโน้
ตเพลงทีกาหนดได้
ท5 งั เดียว
และกลุ่ม
5.สามารถจัดการแสดงดนตรี ได้

ศ๒๐๒๑๓ ดนตรีสากล – ขับร้ องสากล 1
ศ๒๐๒๑๔ ดนตรีสากล – ขับร้ องสากล 2
ี
ศึกษาความรู ้ทวั ไปเกยวดนตรี
สากล วงดนตรี สากล เครื องดนตรี หลักการขับร้องเบื5 องต้น ฝึ กขับ
่
ร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล เพือให้สามารถขับร้องได้อยางไพเราะ
ถูกทํานอง จังหวะบันเทิงอารมณ์
และจัดการแสดงการขับร้องได้
ผลการเรียนร้ ู
ี ั
1.มีความรู ้ทวั ไปเกยวกบประวั
ติดนตรี สากล
ี ั องดนตรี สากล วงดนตรี สากล
2.มีความรู ้เกยวกบเครื
ี ั กการขับร้องเบื5 องต้นและปฏิบตั ิการขับร้องเบื5 องต้นได้
3.มีความรู ้เกยวกบหลั
4.สามารถร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลได้
5.สามารถจัดการแสดงการขับร้องเพลงได้
วิชาเพิม& เติม ม.ต้ น นาฏศิลป์
ศ๒๐๒๑๕ นาฏศิลปไทย
์ 1
ศ๒๐๒๑๖ นาฏศิลป์ ไทย 2
ี ั งหวะ ทํารําและการแตงกายตามแบบแผน
่
ศึกษาความรู ้เบื5องต้นเกยวกบจั
ทั5 งแบบมาตรฐานและ
่ ่ การรําตามแบบแผนเบื5 องต้น เพือให้มีความรู ้ความ
พื5นเมือง ฝึ กปฏิบตั ิใช้เครื องประกอบจังหวะอยางงายๆ
ี ั ่ าเบื5องต้น สามารถรําตามแบบแผนได้ดว้ ยความสนุกเพลิดเพลิน
เข้าใจเกยวกบทารํ
ผลการเรียนร้ ู
ี ั งหวะและปฏิบตั ิการใช้เครื องประกอบจังหวะงายๆได้
่
1. มีความเบื5องต้นเกยวกบจั
2.สามารถปฏิบตั ิท่ารําทั5 งแบบมาตรฐานและพื5นเมืองได้
ี ั องแตงกายตามแบบแผนทั
่
3.มีความรู ้เกยวกบเครื
5 งแบบมาตรฐานและพื5นเมือง
ี ั ่ าเบื5 องต้นและสามารถรําตามแบบแผนเบื5 องต้นได้
4.มีความรู ้ความเข้าใจเกยวกบทารํ
5.จัดการแสดงการรําได้
ศ๒๐๒๑๗ นาฏศิลปไทย
์ 3
ศ๒๐๒๑๘ นาฏศิลปไทย
์ 4
ี ั าไทยมาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด การแสดงพื5นเมืองการประดิษฐ์การ
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกยวกบรํ
่ ่ ๆ เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกยวกบนาฏศิ
ี ั
แสดงอยางงาย
ลป์ ไทยสามารถรําไทยแบบมาตรฐานในโอกาส
่
ตางๆได้
และมีความภูมิใจในนาฏศิลป์ ไทย
ผลการเรียนร้ ู
1.มีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิรําไทยมาตรฐานได้

2.มีความรู ้และปฏิบตั ิระบําเบ็ดเตล็ดได้
3.สามารถประดิษฐ์ท่ารําแบบพื5นเมืองได้
4.สามารถแสดงการประดิษฐ์ท่ารําแบบพื5นเมืองได้
5.สามารถจัดการแสดงรําไทยแบบมาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด และการแสดงพื5นเมืองได้
ศ ๒๐๒๑๙ นาฏศิลป์ 5
ศ ๒๐๒๒๐ นาฏศิลป์ 6
คําอธิบายรายวิชา
่
ศึกษาประวัติและการแสดงพื5นเมือง วิธีแสดง โอกาส การแตงกาย
ตลอดจนอิทธิ พลทีมีต่อการแสดง
่ ปฏิบตั ิการแสดงพื5นเมืองแตละภาคตามความสนใจ
่
พื5นเมืองของภาคตางๆ
ผลการเรียนร้ ู
ี ั
่
่
1.มีความรู ้เกยวกบประวั
ติการแสดงพื5นเมืองภาคตางๆโอกาส
การแตงกายพื
5นเมือง
่
2.สามารถอธิ บายอิทธิ พลทีมีต่อการแสดงพื5นเมืองภาคตางๆ
่
3.สามารถฝึ กปฏิบตั ิการแสดงพื5นเมืองภาคตางๆได้
่
4.สามารถจัดการแสดงพื5นเมืองทีสนใจของแตละภาคได้

