กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ)
รหัสวิชา ศ21101 รายวิชา ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต
ครั้งที่
1

3

4

5

6

วัน/เดือน/ปี
เวลา
18 พ.ค. 2565
(12.30–13.30)

จำนวน
ชั่วโมง
1

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1. ใบความรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์ 4 ภาค
2. ใบงาน เรื่อง เมื่อฉันเป็น รมต.ว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ทัศนศิลป์ 4 ภาค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ทฤษฎีทัศนศิลป์ 4 ภาค
20 พ.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. ใบความรู้ เรื่อง วงดนตรีไทย
(10.30–11.30)
เรื่อง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรม 2. ใบงาน “แผนผังความคิดเรื่อง วงปี่พาทย์”
ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง วงดนตรีไทย : วงปี่พาทย์
25 พ.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. ใบงาน เรื่อง ฉลุความเป็นไทยใส่ความเป็นเรา
(12.30–13.30)
เรื่อง ทัศนศิลป์ 4 ภาค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ปฏิบัติทัศนศิลป์ 4 ภาค
27 พ.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. ใบความรู้ เรื่อง วงดนตรีไทย
(10.30–11.30)
เรื่อง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรม 2. ใบงาน “แผนผังความคิดเรื่อง วงเครื่องสาย”
ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง วงดนตรีไทย: วงเครื่องสาย
1 มิ.ย. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. ใบงาน เรื่อง ภาคของไทย ใครใครก็รัก
(12.30–13.30)
เรื่อง ทัศนศิลป์ 4 ภาค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ท่องไปในทัศนศิลป์ 4 ภาค
วันศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
8 มิ.ย. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. ใบความรู้ เรื่อง การออกแบบรูปภาพ
(12.30–13.30)
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ์ และกราฟิก
สัญลักษณ์ และกราฟิก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ทฤษฎีการออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ์ และกราฟิก
10 มิ.ย. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1. ใบความรู้ เรื่อง วงดนตรีไทย
(10.30–11.30)
เรื่อง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรม 2. ใบงาน “แผนผังความคิดเรื่อง วงมโหรี”
ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง วงดนตรีไทย: วงมโหรี

วัน/เดือน/ปี
เวลา
15 มิ.ย. 2565
(12.30–13.30)

จำนวน
ชั่วโมง
1

9

17 มิ.ย. 2565
(10.30–11.30)

1

10

22 มิ.ย. 2565
(12.30–13.30)

1

11

24 มิ.ย. 2565
(10.30–11.30)

1

12

29 มิ.ย. 2565
(12.30–13.30)

1

13

1 ก.ค. 2565
(10.30–11.30)

1

14

6 ก.ค. 2565
(12.30–13.30)

1

ครั้งที่
8

เรื่องที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ์ และกราฟิก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ์ และกราฟิก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรม
ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง วงดนตรีไทย : วงดนตรี
พื้นเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ์ และกราฟิก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง กิจกรรมกลุ่มการออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณ์ และกราฟิก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง รู้จักวงดนตรีในวัฒนธรรม
ไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วงดนตรีในวัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไป
ในแต่ละวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง มองทัศนศิลป์ชาติอย่าง
เข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง รู้จักเพลงสามเสียงไพเราะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไป
ในแต่ละวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง มาทำภาพนี้ให้ดีที่สุด

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1. ใบงาน เรื่อง ปฏิบัติการออกแบบ Pictogram
ภูมิภาคของไทย

1. ใบความรู้ เรื่อง วงดนตรีพื้นเมือง
2. ใบงานเรื่อง “แผนที่วงดนตรีพื้นเมือง”

1. ใบงาน เรื่อง PICTOGRAM 7 ภูมิภาค

1. ใบความรู้เรื่อง วงดนตรีไทยและวงดนตรี
พื้นเมือง
2. ใบงานสรุปแผนผังความคิดวงดนตรีไทยและ
ใบงานดนตรีพื้นเมืองที่ทำเสร็จแล้ว
1. ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ

1. ใบความรู้ เรื่อง เพลงสามเสียงไพเราะ
2. ใบงาน เรื่อง แผนผังความคิดสรุปความรู้
เกี่ยวกับสามเสียงไพเราะ
1. ใบงาน เรื่อง ปฏิบัติรูปแบบทัศนศิลป์ของชาติ

ครั้งที่
15

วัน/เดือน/ปี
เวลา
8 ก.ค. 2565
(10.30–11.30)

จำนวน
ชั่วโมง
1

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1. ใบความรู้ เรื่อง เพลงสามเสียงไพเราะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่องรู้จักเพลงสามเสียงไพเราะ 1
วันพุธ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษวันเข้าพรรษา
16
20 ก.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
(12.30–13.30)
เรื่อง เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไป
ในแต่ละวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง มาต่อภาพกันเถอะ
17
22 ก.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. ใบความรู้ เรื่อง เพลงสามเสียงไพเราะ
(10.30–11.30)
เรื่อง ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่องรู้จักเพลงสามเสียงไพเราะ 2
27 ก.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
18 (12.30–13.30)
เรื่อง ทบทวนบทเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง ทบทวนบทเรียน
วันศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หยุดยาวกรณีพิเศษ
19
3 ส.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
1. ใบงาน เรื่อง ทัศนธาตุ
(12.30–13.30)
เรื่อง ทัศนธาตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง ทัศนธาตุ 1
5 ส.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. ใบความรู้ เรื่อง เพลงสามเสียงไพเราะ
(10.30–11.30)
เรื่อง ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่องรู้จักเพลงสามเสียงไพเราะ 3
21
10 ส.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
1. ใบความรู้ เรื่อง ทัศนธาตุ
(12.30–13.30)
เรื่อง ทัศนธาตุ
2. ใบงาน เรื่อง ทัศนธาตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง ทัศนธาตุ 2
วันศุกร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
23
17 ส.ค. 2565
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
1. ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการลงสีขนมหวาน
(12.30–13.30)
เรื่อง ทัศนธาตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
เรื่อง ทัศนธาตุ 3

วัน/เดือน/ปี
เวลา
19 ส.ค. 2565
(10.30–11.30)

จำนวน
ชั่วโมง
1

24

24 ส.ค. 2565
(12.30–13.30)

1

25

26 ส.ค. 2565
(10.30–11.30)

1

26

31 ส.ค. 2565
(12.30–13.30)

1

27

2 ก.ย. 2565
(10.30–11.30)

1

28

7 ก.ย. 2565
(12.30–13.30)

1

29

9 ก.ย. 2565
(10.30–11.30)

1

30

14 ก.ย. 2565
(12.30–13.30)

1

ครั้งที่

เรื่องที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง ประมวลทักษะการร้อง
เพลงสามเสียงไพเราะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ทัศนธาตุ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง ทัศนธาตุ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง อิทธิพลของนักแสดง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง อิทธิพลของนักแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง หลักการชมการแสดง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง หลักการชมการแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การจัดการแสดงและการ
วิจารณ์การแสดง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของการ
จัดการแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1. ใบความรู้ เรื่อง เพลงสามเสียงไพเราะ

1. ใบความรู้ เรื่อง การเก็บรายละเอียดสีไม้

-

1. ใบความรู้ เรื่อง แผนผังท่องกาลเวลา
2. ใบความรู้ เรื่อง สรุปทัศนศิลป์สากลและไทย
3. ใบงาน เรื่อง Matching art pieces

1. ใบงาน เรื่อง หลักการชมการแสดง
2. ใบความรู้ เรื่อง หลักการชมการแสดง
1. ใบความรู้ เรื่อง การร่างภาพ“Matching art
pieces”

1. ใบงาน เรื่อง บทบาทหน้าที่ของการจัดการ
แสดง

1. ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
“Matching art pieces”

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

31

16 ก.ย. 2565
(10.30–11.30)

1

32

21 ก.ย. 2565
(12.30–13.30)

1

33

23 ก.ย. 2565
(10.30–11.30)

1

34

28 ก.ย. 2565
(12.30–13.30)

1

35

30 ก.ย. 2565
(10.30–11.30)

1

36

5 ต.ค. 2565
(12.30–13.30)

1

37

7 ต.ค. 2565
(10.30–11.30)

1

38

12 ต.ค. 2565
(12.30–13.30)

1

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)

เรื่องที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การจัดการแสดงและการ
วิจารณ์การแสดง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง หลักการวิจารณ์การแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง นาฏยศัพท์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง นาฏยศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19
เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ทบทวนบทเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20
เรื่อง ทบทวนบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง รำวงมาตรฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

1. ใบความรู้ เรื่อง หลักการวิจารณ์การแสดง
2. ใบงาน เรื่อง หลักการวิจารณ์การแสดง

1. ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
“Matching art pieces”

1. ใบความรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์
2. ใบงาน เรื่อง นาฏยศัพท์
1. ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
“Matching art pieces”

1. ใบความรู้ เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์

1. ใบความรู้ เรื่อง แผนผังจิตรกรรมไทยและ
สากล
-

1. ใบความรู้ เรื่อง รำวงมาตรฐาน

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

39

19 ต.ค. 2565
(12.30–13.30)

40

21 ต.ค. 2565
(10.30–11.30)

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)

เรื่อง ประวัติความเป็นมาและ
องค์ประกอบรำวงมาตรฐาน
วันศุกร์ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 หยุดยาวกรณีพิเศษ
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
1. ใบความรู้ เรื่อง รำวงมาตรฐาน
เรื่อง รำวงมาตรฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง รำวงมาตรฐานเพลงชาว
ไทย
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
1. แบบทดสอบประเมินผลทฤษฎี
เรื่อง ประเมินผลการเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง ประเมินผลการเรียน

ลงชื่อ......................................................
(นายปัณณ์ รัตนภักดี)
ครูผู้สอนออกอากาศ

ลงชื่อ......................................................
(นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศ)
ครูผู้ช่วยสอนออกอากาศ

ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวชมพูนุท ภู่สกุล)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

