
 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
1. รหัสวิชา    ศ 33201 
2. จ านวนหน่วยการเรียน  1.0 
3. ชื่อวิชา   ศิลปะพ้ืนบ้าน 
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน   นายอัณณพ  เสมียนหร่าย 
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์  2 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาความหมาย  ลักษณะ ประเภท  คุณค่าของงานองค์ประกอบส าคัญของ ศิลปะพ้ืนบ้านช่างผู้
สร้างสรรค์งานศิลปะพ้ืนบ้าน  ทัศนศิลปะพ้ืนบ้านในชุมชน  พิธีกรรม  และคติความเชื่อเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์  
พ้ืนบ้านในชุมชนนั้น  ศิลปะพ้ืนบ้านอุทัยธานี  และการอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านอุทัยธานี  การสืบค้น  รวบรวมศิลปะ  
การอภิปราย  การสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  รูปแบบการท าโครงการ 

               การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย   
อยู่อย่างพอเพียง 
12. ผลการเรียนรู้ 
     1. บอกความหมายของศิลปะพ้ืนบ้าน  ความหมายของวิชาการด้านศิลปะพ้ืนบ้านได้ 
     2. บอกและอธิบายความแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมในแต่ละท้องถิ่น  
     3. บอกและอธิบายลักษณะพิเศษของศิลปะพ้ืนบ้านภาคกลาง 
     4. จ าแนกศิลปะพ้ืนบ้านในท้องถิ่นได้ 
     5. จัดกลุ่มงานศิลปะพ้ืนบ้านได้ 
     6. สร้างงานศิลปะพ้ืนบ้านในท้องถิ่น  พร้อมรวบรวมข้อมูลลักษณะความเป็นมา  ประโยชน์ใช้งาน  เป็น
รายบุคคล อย่างน้อย 3 งานได้ 
      7. ส ารวจงานศิลปะพ้ืนบ้านในท้องถิ่น  รวบรวมข้อมูลลักษณะความเป็นมา  ความส าคัญ  ผู้สร้างงาน  
ประโยชน์ใช้สอย  บันทึกภาพ  วาดภาพลายเส้น  รวบรวมเป็นรูปเล่ม  พร้อมน าเสนอเป็นกลุ่ม  ตามความสนใจ 
      8. บอกแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านได้ 
 
 
 
 
 



 

 

13. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

1  ปฐมนิเทศการเรียนรู ้
 

1) เนื้อหาการเรียนรู้ 
2) แนวทางการจัดกิจกรรม 
3) การวัดประเมินผล 
4) ข้อตกลงการเรียนรู้ 

- อธิบาย 
 

1 

2  ความส าคัญของ 
ศิลปะพืน้บา้น  
 

1) ที่มาความส าคัญการศึกษาศลิปะ
พื้นบา้น 
2) ความหมายของศิลปะพื้นบ้าน 

- อธิบาย 
- ใบงาน 

2 

3 ประเภทของศิลปะพืน้บา้น 1) ประเภทของศิลปะพืน้บา้น - อธิบาย 
- ใบงาน 

2 

4 แนวทางการอนุรักษ์ 1) การอนุรักษ์ศิลปะพืน้บา้น -ดู VDT 
- อธิบาย 

2 

5 - 9 ศิลปะพืน้บา้นในจังหวัด
อุทัยธาน ี

1) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด 
2) เก็บรวมรวมข้อมูล 

- อธิบาย 
- รวบรวมข้อมูล 

4 

10 สอบกลางภาคเรียน 
11 - 17  น าเสนอผลงานศิลปะพืน้บา้น

ในจังหวัดอุทัยธาน ี
- น าเสนอผลงานศิลปะพืน้บา้นภายใน
จังหวัด 

- น าเสนอผลงาน 
 

7 

18 - 19 จัดนิทรรศการและสรปุผล
การเรียนรู ้

- จัดนิทรรศการแสดงผลงาน - จัดนิทรรศการ 2 

20  สอบปลายภาคเรียน 

 
14. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากหัวข้อเรื่องที่ครูมอบหมาย 

2. นักเรียนฟังค าอธิบาย และชมตัวอย่างผลงาน 

3. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น าเสนอ  อภิปรายหน้าชั้นเรียน 
15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

1. คะแนนเก็บ  (80 คะแนน) 
 สังเกตจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินจากผลงาน / ชิ้นงาน  

 (30 คะแนน) 
 ประเมินจากการร่วมมือในการท างานกลุ่ม / การปฏิบัติ (30 คะแนน) 
 สอบกลางภาคเรียนตามตัวชี้วัด (20คะแนน) 
2. สอบปลายภาค (20คะแนน) 



 

 

16. แหล่งเรียนรู้ 
1. จาการฟังค าอธิบาย 
2. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต / หนังสือแบบเรียน  
3. ห้องสมุดในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอุทัยธานี 
 

ลงชื่อ............................................................... 
                                                                                       (นายอัณณพ เสมียนหร่าย) 

                                                                                        ผู้จัดท า 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
.................................................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ................................................................................. 
 ลงชื่อ................................................................... 
                  (นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์) 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ....................................................................................................... 
 ลงชื่อ................................................................... 
               (นางวชิราภรณ์  รตันะวงศ์ไชย) 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... ........................................................................................................ 
 ลงชื่อ................................................................... 
               (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


