
รายละเอียดวิชา

วิชา  ศิลปะ 3) )                                       รหัสวิชา ศ22101 ))  จำนวน 1 คาบ / สัปดาห 0.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 )  )                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557                ครูผูสอน  ม.ภคิน   ธนากูลธัญทิพา

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ทัศนศิลป (Visual art)

    1.1 ความรูเกี่ยวกับทัศนธาตุและ

          พื้นฐานการรับรู

    1.2 รูปแบบทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 

          และแนวคิดในงานทัศนศิลป

    1.3 ตัวอยางการวิเคราะหทัศนธาตุ 

          และแนวคิดในงานทัศนศิลป 

          (FSG)

ศ 1.1 ม.2/1 อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบและแนวคิดของ

          งานทัศนศิลปที่เลือกมา

2. งานส่ือผสม(Mixed media)

    2.1 ศิลปนทัศนศิลปสาขาจิตรกรรม

    2.2 ศิลปนทัศนศิลปสาขา

          ประติมากรรม และส่ือผสม

    2.3 ความเหมือน และความแตกตาง

          ของรูปแบบใชวัสดุอุปกรณ (FSG)

ศ 1.1 ม.2/2 บรรยายเกี่ยวกับความเหมือน และความแตกตางของรูปแบบ

          การใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศิลปของศิลปน

3. การส่ือความหมายเรื่องราวตางๆ

    3.1 เทคนิคการวาดภาพดวยสีน้ำ

    3.2 เทคนิคการวาดภาพดวยสี

          โปสเตอร

    3.3 เทคนิคการวาดภาพดวยเทคนิค

          ผสม

ศ 1.1 ม.2/3 วาดภาพดวยเทคนิคที่หลากหลายในการส่ือความหมาย และ  

          เรื่องราวตาง ๆ

4. วาดภาพภายทอดบุคลิกลักษณะของ

    ตัวละคร

    4.1 บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

          (ASEAN)

    4.2 แนวทางการวาดภาพถายทอด

          บุคลิกลักษณะของตัวละคร

          (ทองถิ่น)

    4.3 วิธีวาดภาพตัวละครที่มีลักษณะ

          เปนแบบเหมือนจริง 

         (ASEAN,ทองถิ่น)

    4.4 วิธีวาดภาพตัวละครที่มีลักษณะ

          เปนแบบการตูน

ศ 1.1 ม.2/6 วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
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การวัดและประเมินผล

) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  80  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 20   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบความรูเบื้องตน

    ทัศนศิลป

2. ชิ้นงาน

    2.1 แผนผังความคิด (Mind 

          Mapping )

   2.2 ภาพงานทัศนศิลปพรอม

         เขียนคำบรรยายประกอบ

         รูปภาพ และ แสดงความ

         คิดเห็นของงานทัศนศิลป

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบทดสอบ

20 ศ 1.1 ม.2/1

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน สมุดรวบรวมผลงาน 

    และรูปแบบงานทัศนศิลป 

    ของศิลปน

2. แบบทดสอบกิจกรรม

พัฒนาการคิด,แบบทดสอบ

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบทดสอบ

30 ศ 1.1 ม.2/2

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน วาดภาพดวยเทคนิค

ที่หลากหลายและชิ้นงาน

วาดภาพบุคลิกลักษณะตัว 

ละคร

2. แบบทดสอบกิจกรรมที่ควร

ปฏิบัติ

3. แบบทดสอบพัฒนาการคิด

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบทดสอบ

20 ศ 1.1 ม.2/3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ศ 1.1 ม.2/1-3 , 6

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสังเกต - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

สังเกตพฤติกรรม

การทำชิ้นงาน

แบบสังเกต - -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย) )                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต) ) )

3.   มีวินัย) ) ) ) ) ) 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง ) ) ) ) ) 6.   มุงม่ันในการทำงาน) )

7.   รักความเปนไทย) ) ) ) ) 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข) ) ) ) 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร) ) ) ) 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา) ) ) ) 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

วก 103/56


