การวิเคราะห์ ความสอดคล้อง หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิ จ า ร ณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่ นชม และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. บรรยายความ
แตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของงาน
ทัศนศิลป์ และ
สิ่ งแวดล้อมโดยใช้ความรู ้
เรื่ องทัศนธาตุ
๒. ระบุ และบรรยาย
หลักการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน้นความ
เป็ นเอกภาพความ
กลมกลืน และความ
สมดุล
๓. วาดภาพทัศนียภาพ
แสดงให้เห็นระยะไกล
ใกล้ เป็ น ๓ มิติ
๔. รวบรวมงานปั้ น
หรื อสื่ อผสมมาสร้า

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของทัศนธาตุใน
งานทัศนศิลป์ และ
สิ่ งแวดล้อม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๒
- ทาผังภูมิทศั น์ (บรรยายความ
แตกต่างและความคล้ายคลึงของผัง
ภูมิทศั น์)

 ความเป็ นเอกภาพ ความ
กลมกลืน ความสมดุล

องค์ ประกอบที่ ๒
- ทาผังภูมิทศั น์ (บรรยายหลักการ
ออกแบบผังภูมิทศั น์ เน้นความเป็ น
เอกภาพ และความสมดุล )

 หลักการวาดภาพแสดง
ทัศนียภาพ

องค์ ประกอบที่ ๒
- ทาผังภูมิทศั น์ (วาดภาพทัศนียภาพ
ประกอบแนวคิดจากผังภูมิทศั น์)
 เอกภาพความกลมกลืนของ องค์ ประกอบที่ ๒
- ทาผังภูมิทศั น์ (รวบรวมงานปั้ น
เรื่ องราวในงานปั้ นหรื องาน

๒

ชั้น

ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วดั
เป็ นเรื่ องราว ๓ มิติโดย
เน้นความเป็ นเอกภาพ
ความกลมกลืน และ
การสื่ อถึงเรื่ องราวของ
งาน
๕. ออกแบบรู ปภาพ
สัญลักษณ์ หรื อ
กราฟิ กอื่น ๆ ในการ
นาเสนอความคิดและ
ข้อมูล
๖. ประเมินงาน
ทัศนศิลป์ และบรรยาย
ถึงวิธีการปรับปรุ งงาน
ของตนเองและผูอ้ ื่น
โดยใช้เกณฑ์ที่
กาหนดให้

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
สื่ อผสม

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
หรื อสื่ อผสมมาสร้างเป็ นเรื่ องราวจาก
แนวคิดในการจัดภูมิทศั น์)

 การออกแบบรู ปภาพ
สัญลักษณ์หรื องานกราฟิ ก

องค์ ประกอบที่ ๒
- ทาผังภูมิทศั น์ (ออกแบบรู ปภาพ
สัญลักษณ์หรื องานกราฟิ ก ประกอบ
ผังภูมิทศั น์)

 การประเมินงานทัศนศิลป์

องค์ ประกอบที่ ๒
- ทาผังภูมิทศั น์ (ประเมินงานจากผัง
ภูมิทศั น์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุ ง
งาน)

ตัวชี้วดั
๑. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุ
ในด้านรู ปแบบ และแนวคิด
ของงานทัศนศิลป์ ที่เลือกมา
๒. บรรยายเกี่ยวกับความ
เหมือนและความแตกต่าง
ของรู ปแบบการใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์
ของศิลปิ น
๓. วาดภาพด้วยเทคนิคที่
หลากหลายในการสื่ อ
ความหมายและเรื่ องราวต่าง

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 รู ปแบบของทัศนธาตุและ
แนวคิดในงานทัศนศิลป์

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

 ความเหมือนและความ
แตกต่างของรู ปแบบการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในงาน
ทัศนศิลป์
ของ
ศิลปิ น
 เทคนิคในการวาดภาพสื่ อ องค์ ประกอบที่ ๒ :
- ทาผังภูมิทศั น์ (วาดภาพสื่ อ
ความหมาย
ความหมายจากผังภูมิทศั น์)

๓

ม.๓

ตัวชี้วดั
๔. สร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์
๕. นาผลการวิจารณ์ไป
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนา
งาน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

๓. วิเคราะห์ และบรรยาย
วิธีการใช้ ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ ของตนเองให้มี
คุณภาพ
๔. มีทกั ษะในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ อย่างน้อย ๓ ประเภท

 วิธีการใช้ทศั นธาตุและ
หลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์

องค์ ประกอบที่ ๒ :
- ทาผังภูมิทศั น์ (วิเคราะห์และบรรยาย
วิธีการใช้ทศั นธาตุและหลักการออกแบบภูมิ
ทัศน์)

 การสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง
ไทยและสากล

องค์ ประกอบที่ ๒ :
- ทาผังภูมิทศั น์ (สร้างงานออกแบบผังภูมิ

 การพัฒนางานทัศนศิลป์
 การจัดทาแฟ้มสะสมงาน
ทัศนศิลป์
๖. วาดภาพแสดง
องค์ ประกอบที่ ๔ :
 การวาดภาพถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะของตัวละคร บุคลิกลักษณะของตัวละคร - เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล (ศิลปะ เช่น
การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ละคร ร้อง
เพลง ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ )
(วาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัว
ละคร)
๗. บรรยายวิธีการใช้งาน
องค์ ประกอบที่ ๔ :
 งานทัศนศิลป์ ในการ
ทัศนศิลป์ ในการโฆษณา
- กาหนดวิธีการรายงานผล (บรรยาย
โฆษณา
เพื่อโน้มน้าวใจ และ
วิธีการใช้งานทัศนศิลป์ ในการโฆษณา)
นาเสนอตัวอย่างประกอบ
๑. บรรยายสิ่ งแวดล้อม และ  ทัศนธาตุ หลักการ
งานทัศนศิลป์ ที่เลือกมาโดย ออกแบบในสิ่ งแวดล้อมและ
ใช้ความรู ้เรื่ องทัศนธาตุ และ งานทัศนศิลป์
หลักการออกแบบ
๒. ระบุ และบรรยายเทคนิค  เทคนิควิธีการของศิลปิ น องค์ ประกอบที่ ๑ :
วิธีการ ของศิลปิ นในการ ในการสร้างงานทัศนศิลป์
- บันทึกภาพหรื อวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ (บรรยายเทคนิค วิธีการ
สร้างงาน ทัศนศิลป์
ของศิลปิ นในงานวาดภาพ)

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ๔

ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

ม.๓

๕. มีทกั ษะในการผสมผสาน
วัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการ
ออกแบบ
๖. สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒
มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ
๗. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สื่ อ
ความหมายเป็ นเรื่ องราว โดย
ประยุกต์ใช้ทศั นธาตุ และ
หลักการออกแบบ
๘. วิเคราะห์และอภิปราย
รู ปแบบ เนื้อหาและคุณค่าใน
งานทัศนศิลป์ ของตนเอง และ
ผูอ้ ื่น หรื อของศิลปิ น
๙. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ
โดยใช้เทคนิค
ที่
หลากหลาย
๑๐. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์ และทักษะที่จาเป็ นใน
การประกอบอาชีพนั้น ๆ
๑๑. เลือกงานทัศนศิลป์ โดยใช้
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสม และนาไป จัด
นิทรรศการ
๑. วิเคราะห์การใช้ทศั นธาตุ
และหลักการออกแบบในการสื่ อ
ความหมายในรู ปแบบต่าง ๆ

 การใช้หลักการออกแบบในการ
สร้างงานสื่ อผสม

องค์ ประกอบที่ ๒ :
- ทาผังภูมิทศั น์ (สร้างงานสื่ อผสมในการ
ออกแบบผังภูมิทศั น์)

 การสร้างงานทัศนศิลป์ แบบ ๒ มิติ
และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ และจินตนาการ
 การประยุกต์ใช้ทศั นธาตุและ
หลักการออกแบบสร้างงาน
ทัศนศิลป์

องค์ ประกอบที่ ๒ :
- ทาผังภูมิทศั น์ (สร้างงานสื่ อผสมในการ
ออกแบบผังภูมิทศั น์)
องค์ ประกอบที่ ๒ :
- ทาผังภูมิทศั น์ (สร้างสรรค์งานผังภูมิ
ทัศน์ การประยุกต์ใช้ทศั นธาตุและ
หลักการออกแบบ)
-

๒. บรรยายจุดประสงค์และ
เนื้อหาของงานทัศนศิลป์
โดยใช้ศพั ท์ทางทัศนศิลป์
๓. วิเคราะห์การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิค
ของศิลปิ นในการแสดงออก
ทางทัศนศิลป์

 ศัพท์ทางทัศนศิลป์

-

 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิค
ของศิลปิ นในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์

-

ม.๔- ๖

 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา
และคุณค่า ในงานทัศนศิลป์

 การใช้เทคนิค วิธีการที่
หลากหลาย สร้างงานทัศนศิลป์ เพื่อ
สื่ อความหมาย

-

 การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์

-

 การจัดนิทรรศการ

 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

องค์ ประกอบที่ ๔ :
- เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล นิทรรศการ
(จัดนิทรรศการจากงานทัศนศิลป์ เช่นผัง
พรรณไม้ ผังภูมิทศั น์)
-

๕
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๔- ๖ ๔. มีทกั ษะและเทคนิคใน
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงขึ้น
ในการสร้างงานทัศนศิลป์
๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดย
เน้นหลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
๖. ออกแบบงานทัศนศิลป์
ได้เหมาะกับโอกาสและ
สถานที่
๗. วิเคราะห์และอธิบาย
จุดมุ่งหมายของศิลปิ นใน
การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
เทคนิคและเนื้ อหา เพื่อ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
๘. ประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการ
วิจารณ์ศิลปะ
๙. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ เพื่อ
สะท้อนพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของตนเอง
๑๐. สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ไทย สากล
โดยศึกษาจากแนวคิดและ
วิธีการสร้างงานของศิลปิ นที่
ตนชื่นชอบ
๑๑. วาดภาพ ระบายสี เป็ น
ภาพล้อเลียน หรื อภาพ
การ์ตูนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์
กระบวนการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

 หลักการออกแบบและการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วย
เทคโนโลยี

-

 การออกแบบงานทัศนศิลป์

-

 จุดมุ่งหมายของศิลปิ นใน
การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
เทคนิคและเนื้ อหา ในการสร้าง
งานทัศนศิลป์
 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

-

 การจัดทาแฟ้มสะสมงาน
ทัศนศิลป์

-

 การสร้างงานทัศนศิลป์ จาก
แนวคิดและวิธีการของศิลปิ น

-

 การวาดภาพล้อเลียนหรื อ
ภาพการ์ตูน

องค์ ประกอบที่ ๔ :
- เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล (ศิลปะ
เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

๖

ในปัจจุบนั

ละคร ร้องเพลง ภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ ) (วาดภาพล้อเลียน
หรื อภาพการ์ตูน)

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ชั้น

ม.๑

ตัวชี้วดั

๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
รู ปแบบงานทัศนศิลป์ ของชาติและ
ของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั

๒. ระบุ และเปรี ยบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ ของภาคต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย

๓. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ของวัฒนธรรมไทยและ
สากล

สาระการเรี ยนรู้
แกนกลาง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

 ลักษณะ รู ปแบบ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
งานทัศนศิลป์ ของชาติ - เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
ปัญญาไทย
และท้องถิ่น
(บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รู ปแบบ
งานทัศนศิลป์ ของชาติ)
-เรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถีชุมชน
ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรี ยน
(บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รู ปแบบ
งานทัศนศิลป์ ของท้องถิ่น)
 งานทัศนศิลป์ ภาค ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
ต่าง ๆ ในประเทศ
ปัญญาไทย
ไทย
(เปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ของภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย)
 ความแตกต่างของ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
งานทัศนศิลป์
ในวัฒนธรรมไทยและ ปัญญาไทย
(เปรี ยบเทียบความแตกต่างของงาน
สากล
ทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทยและ
สากล)

๗

ม.๒

๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ ใน
ปัจจุบนั

๒. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของ
งานทัศนศิลป์ ของไทยในแต่ละยุค
สมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหา
ของงาน
๓. เปรี ยบเทียบแนวคิดในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ ที่มาจาก
วัฒนธรรมไทยและสากล

ม.๓

๑. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรม

๒. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
งานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัย
ของวัฒนธรรมไทยและสากล

 วัฒนธรรมที่
สะท้อนในงาน
ทัศนศิลป์ ปัจจุบนั

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
ปัญญาไทย
(บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่
สะท้อนในงานทัศนศิลป์ ปัจจุบนั )
 งานทัศนศิลป์ ของ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
ไทยในแต่ละยุคสมัย - เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
ปัญญาไทย
(บรรยายการเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ ของไทยในแต่ละยุคสมัย)
 การออกแบบงาน ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
-สรรค์สร้างสิ่ งใหม่ วิถีใหม่ โดยใช้
ทัศนศิลป์ ใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กากับ
วัฒนธรรมไทยและ
(ออกแบบทัศนศิลป์ ในฐาน
สากล
วัฒนธรรมไทย)
 งานทัศนศิลป์ กับ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
การสะท้อนคุณค่า
ปัญญาไทย
ของวัฒนธรรม
(ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่า
วัฒนธรรม)
 ความแตกต่างของ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
งานทัศนศิลป์ ในแต่ละ - เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
ยุคสมัยของวัฒนธรรม ปัญญาไทย
(เปรี ยบเทียบความแตกต่างของงาน
ไทยและสากล
ทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล)
-

ม.๔- ๖ ๑. วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออกและ

 งานทัศนศิลป์

๘

รู ปแบบตะวันตก
๒. ระบุงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่มี
ชื่อเสี ยง และบรรยายผลตอบรับของ
สังคม
ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๔- ๖ ๓. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิ พลของ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่อ
งานทัศนศิลป์ ในสังคม

รู ปแบบตะวันออกและ
ตะวันตก
 งานทัศนศิลป์ ของ
ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง

สาระการเรี ยนรู้
แกนกลาง
 อิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่องาน
ทัศนศิลป์

-

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

๙

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรี อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่อดนตรี อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. อ่าน เขียน ร้อง  เครื่ องหมายและ
โน้ตไทย และโน้ต สัญลักษณ์ทางดนตรี
สากล
- โน้ตบทเพลงไทย
อัตราจังหวะสองชั้น
- โน้ตสากล ในกุญแจ
ซอลและฟา ใน
บันไดเสี ยง C Major
๒. เปรี ยบเทียบ
 เสี ยงร้องและเสี ยงของ
เสี ยงร้องและเสี ยง เครื่ องดนตรี ในบทเพลงจาก
ของเครื่ องดนตรี
วัฒนธรรมต่าง ๆ
ที่มาจากวัฒนธรรม
- วิธีการขับร้อง
ที่ต่างกัน
- เครื่ องดนตรี ที่ใช้
๓. ร้องเพลงและ  การร้องและการบรรเลง
ใช้เครื่ องดนตรี
เครื่ องดนตรี ประกอบการร้อง
บรรเลง
- บทเพลงพื้นบ้าน
ประกอบการร้อง
บทเพลงปลุกใจ
เพลงด้วยบทเพลง
- บทเพลงไทยเดิม
ที่หลากหลาย
- บทเพลงประสาน
รู ปแบบ
เสี ยง ๒ แนว
- บทเพลงรู ปแบบ
ABA
- บทเพลงประกอบการ
เต้นรา
๔. จัดประเภท
 วงดนตรี พ้นื เมือง
ของวงดนตรี ไทย  วงดนตรี ไทย
และวงดนตรี ที่มา  วงดนตรี สากล

-

-

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
-เรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถีชุมชน ภูมิปัญญา
ชุมชน โดยรอบโรงเรี ยน (การร้องและการ
บรรเลงเครื่ องดนตรี ประกอบการร้องบท
เพลงในท้องถิ่น)

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย
(จัดประเภทของวงดนตรี ไทย)

๑๐

จากวัฒนธรรมต่าง
ๆ
๕. แสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อ
อารมณ์ของบท
เพลงที่มีความเร็ ว
ของจังหวะ
และความดัง - เบา
แตกต่างกัน
๖. เปรี ยบเทียบ
อารมณ์ ความรู ้สึก
ในการ ฟังดนตรี
แต่ละประเภท
๗. นาเสนอ
ตัวอย่างเพลงที่
ตนเองชื่นชอบ
และอภิปราย
ลักษณะเด่นที่ทา
ให้งานนั้น
น่าชื่นชม

 การถ่ายทอดอารมณ์ของ
บทเพลง
- จังหวะกับอารมณ์
เพลง
- ความดัง-เบากับ
อารมณ์เพลง
- ความแตกต่างของ
อารมณ์เพลง

 การนาเสนอบทเพลงที่
ตนสนใจ

องค์ ประกอบที่ ๔ :
-เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล ศิลปะ (การ
ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง)

-

-

๑๑

ชั้น
ม.๑

ม.๒

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๘. ใช้เกณฑ์สาหรับ  การประเมินคุณภาพของบท
ประเมินคุณภาพงาน เพลง
ดนตรี หรื อเพลงที่ฟัง
- คุณภาพด้านเนื้อหา
- คุณภาพด้านเสี ยง
- คุณภาพด้านองค์ประกอบ
ดนตรี
๙. ใช้และ
 การใช้และบารุ งรักษาเครื่ อง
บารุ งรักษาเครื่ อง
ดนตรี ของตน
ดนตรี อย่าง
ระมัดระวังและ
รับผิดชอบ
๑. เปรี ยบเทียบการ  องค์ประกอบของดนตรี จาก
ใช้องค์ประกอบ
แหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ
ดนตรี ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน
๒. อ่าน เขียนร้อง
 เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทาง
โน้ตไทย และโน้ต ดนตรี
สากลที่มีเครื่ องหมาย
- โน้ตจากเพลงไทยอัตรา
แปลงเสี ยง
จังหวะสองชั้น
- โน้ตสากล (เครื่ องหมาย
แปลงเสี ยง)
๓. ระบุปัจจัยสาคัญ  ปัจจัยในการสร้างสรรค์บท
ที่มีอิทธิ พลต่อการ เพลง
สร้างสรรค์งาน
- จินตนาการในการ
ดนตรี
สร้างสรรค์บทเพลง
- การถ่ายทอดเรื่ องราว
ความคิด
ใน
บทเพลง
๔. ร้องเพลง และเล่น  เทคนิคการร้องและบรรเลง
ดนตรี เดี่ยวและรวมวง ดนตรี
- การร้องและบรรเลงเดี่ยว

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

-

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
ปัญญาไทย
(เปรี ยบเทียบองค์ประกอบดนตรี จาก
แหล่งวัฒนธรรมต่างๆ)

-

๑๒

- การร้องและบรรเลงเป็ น
วง
 การบรรยายอารมณ์และความรู ้สึก
ในบทเพลง

๕. บรรยายอารมณ์
ของเพลงและ
ความรู ้สึกที่มีต่อบท
เพลงที่ฟัง
๖. ประเมิน
 การประเมินความสามารถทาง
พัฒนาการทักษะทาง ดนตรี
ดนตรี ของตนเอง
- ความถูกต้องในการ
หลังจากการฝึ ก
บรรเลง
ปฏิบตั ิ
- ความแม่นยาในการอ่าน
เครื่ องหมายและ
สัญลักษณ์
- การควบคุมคุณภาพเสี ยง
ในการร้องและบรรเลง
๗. ระบุงานอาชีพ
 อาชีพทางด้านดนตรี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  บทบาทของดนตรี ในธุ รกิจ
ดนตรี และบทบาท บันเทิง
ของดนตรี ในธุ รกิจ
บันเทิง

-

-

๑๓

ชั้น
ม.๓

ตัวชี้วดั
๑. เปรี ยบเทียบ
องค์ประกอบที่ใช้ในงาน
ดนตรี และงานศิลปะอื่น

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การเปรี ยบเทียบองค์ประกอบใน
งานศิลปะ
- การใช้องค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์งานดนตรี และ
ศิลปะแขนงอื่น
- เทคนิคที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์งานดนตรี และ
ศิลปะแขนงอื่น
๒. ร้องเพลง เล่นดนตรี  เทคนิคและการแสดงออกในการ
เดี่ยว และรวมวง โดยเน้น ขับร้องและบรรเลงดนตรี เดี่ยวและ
เทคนิคการร้อง การเล่น รวมวง
การแสดงออก และ
คุณภาพสี ยง
๓. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะ  อัตราจังหวะ ๒ และ ๔
๔
๔
ง่าย ๆ
 การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ
๒ และ ๔
๔ ๔
๔. อธิบายเหตุผลในการ  การเลือกใช้องค์ประกอบในการ
เลือกใช้องค์ประกอบ
สร้างสรรค์บทเพลง
ดนตรี ในการสร้างสรรค์
- การเลือกจังหวะเพื่อ
งานดนตรี ของตนเอง
สร้างสรรค์บทเพลง
- การเรี ยบเรี ยงทานองเพลง
๕. เปรี ยบเทียบความ
 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
แตกต่างระหว่างงาน
บทเพลง
ดนตรี ของตนเองและผูอ้ ื่น
- สาเนียง
เหมาะสม
- อัตราจังหวะ
- รู ปแบบบทเพลง
- การประสานเสี ยง
- เครื่ องดนตรี ที่บรรเลง

-

-

-

๑๔

ตัวชี้วดั
๖. อธิ บายเกี่ยวกับ
อิทธิ พลของดนตรี ที่มีต่อ
บุคคลและสังคม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 อิทธิพลของดนตรี
- อิทธิ พลของดนตรี ต่อบุคคล
- อิทธิ พลของดนตรี ต่อสังคม

ชั้น
ม.๓

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๗. นาเสนอหรื อจัดการ
 การจัดการแสดงดนตรี ในวาระ
แสดงดนตรี
ที่
ต่าง ๆ
เหมาะสมโดยการบูรณา
- การเลือกวงดนตรี
การกับสาระ การเรี ยนรู ้อื่น
- การเลือกบทเพลง
ในกลุ่มศิลปะ
- การเลือกและจัดเตรี ยม
สถานที่
- การเตรี ยมบุคลากร
- การเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ
- การจัดรายการแสดง

ม.๔-๖

๑. เปรี ยบเทียบรู ปแบบของ  การจัดวงดนตรี
บทเพลงและ วงดนตรี แต่ละ
- การใช้เครื่ องดนตรี ในวง
ประเภท
ดนตรี ประเภทต่างๆ
- บทเพลงที่บรรเลงโดยวง
ดนตรี ประเภทต่างๆ
๒. จาแนกประเภทและ
 ประเภทของวงดนตรี
รู ปแบบของวงดนตรี ท้ งั
- ประเภทของวงดนตรี ไทย
ไทยและสากล
- ประเภทของวงดนตรี สากล
๓. อธิ บายเหตุผลที่คนต่าง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์งาน

 ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรม

-

องค์ ประกอบที่ ๔ :
-เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล
ศิลปะ (นาเสนอและจัดการ
แสดงดนตรี )
องค์ ประกอบที่ ๕ :
-การนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
การสอน การจัดทาหลักสู ตร
และการเขียนแผนการสอน
(การจัดการแสดงดนตรี โดย
บูรณาการกับสาระการเรี ยนรู ้
อื่นในกลุ่มศิลปะ)
-

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถี

๑๕

ดนตรี แตกต่างกัน

๔. อ่าน เขียน โน้ตดนตรี
ไทยและสากลในอัตรา
จังหวะต่าง ๆ

- ความเชื่อกับการสร้างสรรค์
งานดนตรี
- ศาสนากับการสร้างสรรค์
งานดนตรี
- วิถีชีวติ กับการสร้างสรรค์
งานดนตรี
- เทคโนโลยีกบั การ
สร้างสรรค์งานดนตรี
 เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรี
- เครื่ องหมายกาหนดอัตรา
จังหวะ
- เครื่ องหมายกาหนดบันได
เสี ยง
 โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ ๒
ชั้น และ ๓ ชั้น

ไทย ภูมิปัญญาไทย
(อธิบายเหตุผล ปัจจัยในการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรี ใน
แต่ละวัฒนธรรม)

-

๑๖

ชั้น
ม.๔-๖

ตัวชี้วดั
๕. ร้องเพลง หรื อเล่น
ดนตรี เดี่ยวและรวมวงโดย
เน้นเทคนิคการแสดงออก
และคุณภาพของการ
แสดง
๖. สร้างเกณฑ์สาหรับ
ประเมินคุณภาพการ
ประพันธ์และการเล่น
ดนตรี
ของ
ตนเองและผูอ้ ื่นได้อย
๗. เปรี ยบเทียบอารมณ์
และความรู ้สึกที่ได้รับจาก
งานดนตรี ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 เทคนิค และ การถ่ายทอดอารมณ์ องค์ ประกอบที่ ๔ :
เพลงด้วยการร้อง บรรเลงเครื่ อง
-เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล
ดนตรี เดี่ยวและรวมวง
ศิลปะ (ร้องเพลง หรื อเล่น
ดนตรี เดี่ยวและรวมวง)

 เกณฑ์ในการประเมินผลงาน
ดนตรี
- คุณภาพของผลงานทาง
ดนตรี
- คุณค่าของผลงานทางดนตรี
 การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึก ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
ของงานดนตรี จากแต่ละวัฒนธรรม - เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถี
ไทย ภูมิปัญญาไทย
(เปรี ยบเทียบอารมณ์
ความรู ้สึกของงานดนตรี ที่มา
จากวัฒนธรรมต่างกัน)
องค์ ประกอบที่ ๕ :
๘. นาดนตรี ไปประยุกต์ใช้  ดนตรี กบั การผ่อนคลาย
ในงานอื่น ๆ
 ดนตรี กบั การพัฒนามนุษย์
-การนาสวนพฤกษศาสตร์
 ดนตรี กบั การประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยนบูรณาการสู่ การเรี ยน
 ดนตรี กบั การบาบัดรักษา
การสอน การจัดทาหลักสู ตร
 ดนตรี กบั ธุ รกิจ
และการเขียนแผนการสอน
 ดนตรี กบั การศึกษา
(นาดนตรี ไปประยุกต์ใช้ใน
งานอื่นๆ)

๑๗

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๒
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ม.๓

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรี ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
 บทบาทและอิทธิพลของดนตรี
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
- บทบาทดนตรี ในสังคม
- อิทธิพลของดนตรี ในสังคม ปั ญญาไทย
(อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของดนตรี ที่มีต่อ
สังคมไทย)
๒. ระบุความหลากหลายของ
 องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
องค์ประกอบดนตรี ใน
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมต่างกัน
ปั ญญาไทย
(ระบุองค์ประกอบของดนตรี ในแต่
ละวัฒนธรรม)
๑. บรรยายบทบาท และ
 ดนตรี ในวัฒนธรรมต่างประเทศ
อิทธิพลของดนตรี ใน
- บทบาทของดนตรี ใน
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
วัฒนธรรม
- อิทธิพลของดนตรี ใน
วัฒนธรรม
๒. บรรยายอิทธิพลของ
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กบั การ
วัฒนธรรม และเหตุการณ์ใน
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
เปลี่ยนแปลง ทางดนตรี ในประเทศ
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อรู ปแบบ
ปั ญญาไทย
ไทย
ของดนตรี ในประเทศไทย
(บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม
- การเปลี่ยนแปลงทาง
และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กบั
การเมืองกับงานดนตรี
การเปลี่ยนแปลงทางดนตรี ใน
- การเปลี่ยนแปลงทาง
ประเทศไทย)
เทคโนโลยีกบั งานดนตรี
๑. บรรยายวิวฒั นาการของ
 ประวัติดนตรี ไทยยุคสมัยต่าง ๆ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
ดนตรี แต่ละ ยุคสมัย
 ประวัติดนตรี ตะวันตกยุคสมัยต่าง - เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
ปั ญญาไทย (บรรยายวิวฒั นาการ
ๆ
ของดนตรี ไทย)
๒. อภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้  ปั จจัยที่ทาให้งานดนตรี ได้รับการ
งานดนตรี น้ นั ได้รับการยอมรับ ยอมรับ
๑. อธิบายบทบาท
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
ดนตรี ที่มีต่อสังคมไทย

๑๘

ชั้น
ม.๔-๖

ตัวชี้วดั
๑. วิเคราะห์รูปแบบของ
ดนตรี ไทยและดนตรี
สากลในยุคสมัยต่าง ๆ

๒. วิเคราะห์สถานะทาง
สังคมของนักดนตรี ใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ

๓. เปรี ยบเทียบลักษณะ
เด่นของดนตรี ใน
วัฒนธรรมต่างๆ

๔. อธิบายบทบาทของ
ดนตรี ในการสะท้อน
แนวความคิดและค่านิยม
ที่เปลี่ยนไปของคนใน
สังคม
๕. นาเสนอแนวทางใน
การส่ งเสริ มและอนุ รักษ์
ดนตรี ในฐานะมรดกของ
ชาติ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
 รู ปแบบบทเพลงและวงดนตรี ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
ไทยแต่ละยุคสมัย
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญา
 รู ปแบบบทเพลงและวงดนตรี ไทย
สากลแต่ละยุคสมัย
(วิเคราะห์รูปแบบของดนตรี ไทยแต่ละ
ยุคสมัย)
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
 ประวัติสังคีตกวี
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญา
ไทย
(วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนัก
ดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ)
 ลักษณะเด่นของดนตรี ในแต่ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
ละวัฒนธรรม
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญา
- เครื่ องดนตรี
ไทย
- วงดนตรี
(ลักษณะเด่นของดนตรี ในแต่ละ
- ภาษา เนื้อร้อง
วัฒนธรรม)
- สาเนียง
- องค์ประกอบบทเพลง
 บทบาทดนตรี ในการสะท้อน ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
สังคม
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญา
- ค่านิยมของสังคมใน
ไทย
ผลงานดนตรี
(อธิบายบทบาทของดนตรี ในการ
- ความเชื่อของสังคมใน
สะท้อนสังคม)
งานดนตรี
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
 แนวทางและวิธีการในการ
- สรรค์สร้างสิ่ งใหม่ วิถีใหม่ โดยใช้
ส่ งเสริ มอนุ รักษ์ดนตรี ไทย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กากับ
(แนวทางและวิธีการในการส่ งเสริ ม
อนุรักษ์ดนตรี ไทย ในฐานะมรดกของ
ชาติ)

๑๙

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑

ชั้น
ม.๑

เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน

ตัวชี้วดั
๑. อธิบายอิทธิพล
ของนักแสดงชื่อดังที่
มีผลต่อการโน้มน้าว
อารมณ์หรื อความคิด
ของผูช้ ม

๒. ใช้นาฏยศัพท์หรื อ
ศัพท์ทางการละคร
ในการแสดง

๓. แสดงนาฏศิลป์ และ
ละครในรู ปแบบง่าย ๆ

๔. ใช้ทกั ษะการ
ทางานเป็ นกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการ
แสดง

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การปฏิบตั ิของผูแ้ สดงและ
ผูช้ ม
 ประวัตินกั แสดงที่ชื่นชอบ
 การพัฒนารู ปแบบของการ
แสดง
 อิทธิพลของนักแสดงที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของผูช้ ม
 นาฏยศัพท์หรื อศัพท์
ทางการละคร
ในการ
แสดง
 ภาษาท่า และการตีบท
 ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดง
สื่ อทางอารมณ์
 ระบาเบ็ดเตล็ด
 ราวงมาตรฐาน
 รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์
- นาฏศิลป์
- นาฏศิลป์ พื้นบ้าน
- นาฏศิลป์ นานาชาติ
 บทบาทและหน้าที่ของฝ่ าย
ต่าง ๆ ในการจัดการแสดง
 การสร้างสรรค์กิจกรรมการ
แสดงที่สนใจ โดยแบ่งฝ่ ายและ
หน้าที่ให้ชดั เจน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

องค์ ประกอบที่ ๔ :
-เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล ศิลปะ (แสดง
นาฏศิลป์ และละคร)
องค์ ประกอบที่ ๔ :
-เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล ศิลปะ (ใช้
ทักษะการทางานเป็ นกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการแสดง)

๒๐

ชั้น
ม.๑

ม.๒

ตัวชี้วดั
๕. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่
กาหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการ
แสดงที่ชม
โดยเน้นเรื่ องการใช้
เสี ยงการแสดงท่า
และการเคลื่อนไหว
๑. อธิบายการบูรณา
การศิลปะแขนงอื่น ๆ
กับการแสดง

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 หลักในการชมการแสดง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

๓. วิเคราะห์การแสดง
ของตนเองและผูอ้ ื่น
โดยใช้นาฏยศัพท์หรื อ
ศัพท์ทางการละคร ที่
เหมาะสม
๔. เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุ งการแสดง

 หลักและวิธีการวิเคราะห์การ
แสดง

-

 วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การ
แสดง นาฏศิลป์ และการละคร
 ราวงมาตรฐาน
๕. เชื่อมโยงการเรี ยนรู ้  ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
ระหว่างนาฏศิลป์ และ หรื อการละครกับสาระการเรี ยนรู ้
การละครกับสาระการ อื่น ๆ

-

 ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง
- แสง สี เสี ยง
- ฉาก
- เครื่ องแต่งกาย
- อุปกรณ์

องค์ ประกอบที่ ๕ :
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน การ
จัดทาหลักสู ตรและการเขียนแผนการ
สอน (อธิบายบูรณาการศิลปะแขนง
อื่นๆ กับการแสดง)
๒. สร้างสรรค์การ
 หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ องค์ ประกอบที่ ๔ :
แสดงโดยใช้
-เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล ศิลปะ
แสดง โดยใช้องค์ประกอบ
องค์ประกอบนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ และการละคร
(สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้
และการละคร
องค์ประกอบนาฏศิลป์ และการละคร)

องค์ ประกอบที่ ๕ :
-การนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน การ

๒๑

เรี ยนรู ้อื่น ๆ

ม.๓

๑. ระบุโครงสร้างของ  องค์ประกอบของบทละคร
บทละครโดยใช้ศพั ท์
- โครงเรื่ อง
ทางการละคร
- ตัวละครและการวาง
ลักษณะนิสัย
ของตัวละคร
- ความคิดหรื อแก่นของ
เรื่ อง
- บทสนทนา

ชั้น
ม.๓

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๒. ใช้นาฏยศัพท์หรื อ  ภาษาท่าหรื อภาษาทาง
ศัพท์ทางการละครที่ นาฏศิลป์
เหมาะสมบรรยาย
- ภาษาท่าที่มาจาก
เปรี ยบเทียบการแสดง
ธรรมชาติ
อากัปกิริยาของผูค้ น
- ภาษาท่าที่มาจากการ
ในชีวติ ประจาวันและ
ประดิษฐ์
ในการแสดง
- ราวงมาตรฐาน
๓. มีทกั ษะในการใช้  รู ปแบบการแสดง
ความคิดในการพัฒนา
- การแสดงเป็ นหมู่
รู ปแบบการแสดง
- การแสดงเดี่ยว
- การแสดงละคร
- การแสดงเป็ นชุดเป็ น
ตอน
๔. มีทกั ษะในการแปล  การประดิษฐ์ท่าราและท่าทาง
ความและ
ประกอบ
การแสดง
การสื่ อสารผ่านการ
- ความหมาย

จัดทาหลักสู ตรและการเขียนแผนการ
สอน (เชื่อมโยงการเรี ยนรู ้
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ หรื อการ
ละครกับสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ)
องค์ ประกอบที่ ๔ :
-เรี ยนรู ้วธิ ีการรายงานผล ศิลปะ (ระบุ
โครงสร้างองค์ประกอบของบท
ละคร)

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๒

แสดง

- ความเป็ นมา
- ท่าทางที่ใช้ในการ
ประดิษฐ์ท่ารา
๕. วิจารณ์เปรี ยบเทียบ  องค์ประกอบนาฏศิลป์
งานนาฏศิลป์
- จังหวะทานอง
ที่มีความแตกต่างกัน
- การเคลื่อนไหว
โดยใช้ความรู ้
- อารมณ์และความรู ้สึก
เรื่ ององค์ประกอบ
- ภาษาท่า นาฎยศัพท์
นาฏศิลป์
- รู ปแบบของการแสดง
- การแต่งกาย
๖. ร่ วมจัดงานการ
 วิธีการเลือกการแสดง
แสดงในบทบาท
- ประเภทของงาน
หน้าที่ต่าง ๆ
- ขั้นตอน
- ประโยชน์และคุณค่า
ของการแสดง
๗. นาเสนอแนวคิด
 ละครกับชีวติ
จากเนื้อเรื่ อง
ของการแสดงที่
สามารถนาไปปรับใช้
ในชีวติ ประจาวัน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน

๒๓

ชั้น
ม.๔- ๖

ตัวชี้วดั
๑. มีทกั ษะในการ
แสดงหลากหลาย
รู ปแบบ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 รู ปแบบของการแสดง
- ระบา รา ฟ้อน
- การแสดงพื้นเมืองภาค
ต่าง ๆ
- การละครไทย
- การละครสากล

๒. สร้างสรรค์ละครสั้น
ในรู ปแบบ
ที่ชื่นชอบ

 ละครสร้างสรรค์
- ความเป็ นมา
- องค์ประกอบของละคร
สร้างสรรค์
- ละครพูด
o ละคร
โศกนาฏกรรม
o ละครสุขนาฏกรรม
o ละครแนวเหมือน
จริ ง
o ละครแนวไม่
เหมือนจริ ง
 การประดิษฐ์ท่าราที่เป็ นคู่และหมู่
- ความหมาย
- ประวัติความเป็ นมา
- ท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์
ท่ารา
- เพลงที่ใช้

องค์ ประกอบที่ ๔ :
-การรายงานผลการเรี ยนรู ้ ศิลปะ
(สร้างสรรค์ละครสั้นในรู ปแบบที่ชื่นชอบ
โดยรายงานวิธีการและผลการศึกษาจากสิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู ้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจาก
องค์ประกอบต่าง ๆ )

 หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์
 หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์ และ
ละคร
 ประวัติความเป็ นมาของนาฏศิลป์
และการละคร
- วิวฒั นาการ
- ความงามและคุณค่า

-

๓. ใช้ความคิดริ เริ่ มใน
การแสดงนาฏศิลป์ เป็ นคู่
และหมู่

๔. วิจารณ์การแสดงตาม
หลักนาฏศิลป์ และการ
ละคร
๕. วิเคราะห์แก่นของ
การแสดงนาฏศิลป์ และ
การละครที่ตอ้ งการสื่ อ
ความหมาย ในการแสดง

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

องค์ ประกอบที่ ๔ :
-การรายงานผลการเรี ยนรู ้ ศิลปะ
(ประดิษฐ์ท่าราที่เป็ นคู่และหมู่โดยรายงาน
วิธีการและผลการศึกษาจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจากองค์ประกอบ
ต่าง ๆ )

-

๒๔

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๖. บรรยาย และวิเคราะห์  เทคนิคการจัดการแสดง
อิทธิพลของ
- แสงสี เสี ยง
เครื่ องแต่งกาย แสง สี เสี ยง
- ฉาก
ฉากอุปกรณ์
- อุปกรณ์
และสถานที่ที่มีผลต่อการ
- สถานที่
แสดง
- เครื่ องแต่งกาย

ชั้น
ม.๔- ๖

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๗. พัฒนาและใช้เกณฑ์  การประเมินคุณภาพของการ
การประเมินในการ
แสดง
ประเมินการแสดง
- คุณภาพด้านการแสดง
- คุณภาพองค์ประกอบ
การแสดง
๘. วิเคราะห์ท่าทาง
 การสร้างสรรค์ผลงาน
และการเคลื่อนไหว
- การจัดการแสดงในวัน
ของผูค้ นใน
สาคัญ
ของ
ชีวติ ประจาวันและ
โรงเรี ยน
นามาประยุกต์ใช้ใน
- ชุดการแสดงประจา
การแสดง
โรงเรี ยน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

-

-

๒๕

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๒

ชั้น
ม.๑

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและสากล

ตัวชี้วดั
๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละครไทย
และละครพื้นบ้าน

๒. บรรยายประเภทของ
ละครไทยในแต่ละยุคสมัย

ม.๒

๑. เปรี ยบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์ จาก
วัฒนธรรมต่างๆ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละครไทย
และละครพื้นบ้าน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
-เรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถีชุมชน ภูมิ
ปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรี ยน (ระบุ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละครไทยและ
ละครพื้นบ้าน)
 ประเภทของละครไทยใน ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
แต่ละยุคสมัย
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิ
ปัญญาไทย
(บรรยายประเภทของละครไทยในแต่
ละยุคสมัย)
ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
 นาฏศิลป์ พื้นเมือง
- ความหมาย
-เรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถีชุมชน ภูมิ
- ที่มา
ปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรี ยน
- วัฒนธรรม
(เปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
- ลักษณะเฉพาะ
แสดงนาฏศิลป์ )

๒. ระบุหรื อแสดงนาฏศิลป์  รู ปแบบการแสดงประเภท
นาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละคร
ต่าง ๆ
ไทย ละครพื้นบ้าน หรื อ
- นาฏศิลป์
มหรสพอื่นที่เคยนิยมกันใน
- นาฏศิลป์ พื้นเมือง
อดีต
- ละครไทย
- ละครพื้นบ้าน

ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
-เรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน วิถีชุมชน ภูมิ
ปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรี ยน (ระบุ
รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรื อมหรสพ
อื่นที่เคยนิยมกันในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ
พืชพรรณไม้หรื อพืชศึกษา)

๒๖

ชั้น
ม.๒

ม.๓

ม.๔- ๖

ตัวชี้วดั
๓. อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้ อหา
ของละคร
๑. ออกแบบ และ
สร้างสรรค์อุปกรณ์ และ
เครื่ องแต่งกาย เพื่อแสดง
นาฏศิลป์ และละครที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ
๒. อธิบายความสาคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป์ และ
การละครในชีวิตประจาวัน
๓. แสดงความคิดเห็นใน
การอนุรักษ์
๑. เปรี ยบเทียบการนาการ
แสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
๒. อภิปรายบทบาทของ
บุคคลสาคัญในวงการ
นาฏศิลป์ และการละคร
ของประเทศไทยในยุคสมัย
ต่างๆ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การละครสมัยต่าง ๆ

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
-

 การออกแบบและสร้างสรรค์
อุปกรณ์และ
เครื่ องแต่งกายเพื่อการแสดง
นาฏศิลป์

-

 ความสาคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์ และการละครใน
ชีวติ ประจาวัน
 การอนุรักษ์นาฏศิลป์

-

-

 การแสดงนาฏศิลป์ ในโอกาส
ต่างๆ
 บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
และการละครของไทยในยุคสมัย - เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย
ภูมิปัญญาไทย
ต่าง ๆ
(อภิปรายบทบาทของบุคคล
สาคัญในวงการนาฏศิลป์ และ
การละครของไทยในยุคสมัย
ต่างๆ)
๓. บรรยายวิวฒั นาการของ  วิวฒั นาการของนาฏศิลป์ และ ผันสู่ วถิ ีใหม่ ในฐานไทย :
นาฏศิลป์ และการละครไทย การละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
- เรี ยนรู ้ความเป็ นไทย วิถีไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ภูมิปัญญาไทย
ปัจจุบนั
(บรรยายวิวฒั นาการของ
นาฏศิลป์ และการละครไทย)
๔. นาเสนอแนวคิดในการ  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิ
อนุรักษ์ นาฏศิลป์ ไทย
ปั ญญาท้องถิ่น

