
รายละเอียดวิชา

วิชา  ศิลปะ 5) )                                       รหัสวิชา ศ23101 ))  จำนวน 1 คาบ / สัปดาห 0.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 )  )                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557                ครูผูสอน  มิสวราภรณ  หอมจินดา

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบใน

    ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป

    1.1 ความรูเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลัก

          การออกแบบ 

    1.2 เลือกงานทัศนศิลปพรอมบรรยาย

          โดยใชหลักทัศนธาตุ 

    1.3 วิเคราะหทัศนธาตุ และบรรยายวิธี

          การใชทัศนธาตุ และหลักการ

          ออกแบบในการสรางงานดวย

          ตนเองใหมีคุณภาพ

ศ 1.1 ม.3/1 บรรยายส่ืงแวดลอม และงานทัศน ศิลปที่เลือกมา โดยใช

          ความรูเรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 

ม.3/3 วิเคราะหและบรรยายวิธีการใชทัศน ธาตุ และหลักการ

          ออกแบบในการสราง งานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ

2. เทคนิควิธีการในการสรางงาน

    ทัศนศิลปของ ศิลปน

    2.1 ศึกษา Time line ศิลปนทัศนศิลป

          สาขาจิตรกรรม  ศิลปนทัศนศิลป

          สาขาประติมากรรม และส่ือผสม

    2.2 ระบุความแตกตางของรูปแบบใช

          วิธีการของศิลปนในการ

          สรางสรรค (FSG)

ศ 1.1 ม.3/2 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของ ศิลปนในการสรางสรรค

          งานทัศนศิลป

3. การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป

    3.1 ใชทักษะการสรางงานทัศนศิลป

          อยางนอย 3 ประเภท 

    3.2 ปายสัญลักษณตางๆ 

    3.3 สัญลักษณหองน้ํา 

    3.4 สัญลักษณความปลอดภัย 

    3.5 ภาพประกอบ ฯลฯ

ศ 1.1 ม.3/3 วิเคราะห และบรรยายวิธีการใช ทัศนธาตุ และหลักการ

          ออกแบบในการสรางงานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ

ม.3/5 มีทักษะในการผลมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงาน

          ทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ 

ม.3/6 สรางงานทัศนศิลปทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถายทอด

          ประสบการณ และ จินตนาการ

ม.3/7 สรางสรรคงานทัศนศิลปส่ือความ หมายเปนเรื่องราว โดย

          ประยุกตใชทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 

ม.3/9 สรางสรรคงานทัศนศิลปเพื่อบรรยายเหตุการณตาง ๆ โดยใช

          เทคนิคที่หลากหลาย
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. การวิเคราะหผลงานทัศนศิลป 

    4.1 รูปแบบผลงานทัศนศิลปที่ศิลปน

          ไดสรางสรรคข้ึนหลายลักษณะ

          (Asean)

    4.2 แนวทางสรางผลงานสวนตัว

          และเพื่อสังคม (ทองถิ่น) 

    4.3 เรียนรูข้ันตอนการวิเคราะห 

          present แนวคิด และ คุณคาของ

          ผลงานทัศนศิลป วามีการเชื่อมโยง  

          อยางไร

ศ 1.1 ม.3/8 วิเคราะห และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา และคุณคาในงาน

          ทัศนศิลปของตนเองและผูอื่นหรือของศิลปน

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. การทดสอบ (Testing) 

    ความรูเบื้องตนทัศนศิลป 

2. ชิ้นงาน 

    2.1 คนพบศิลปน ลัทธิ และ

          การสรางสรรค ศิลปะ

          แนวใหม ( Time line)

    2.2 ภาพงานทัศนศิลปพรอม

          เขียนคํา บรรยาย

          ประกอบรูปภาพ และ

          แสดงความคิดเห็นของ

          งานทัศนศิลป 

    2.3 ภาระงานแบบทดสอบ

          กิจกรรม

1. แบบประเมินชิ้นงาน 20 ศ 1.1 ม.3/1-2

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน สมุดรวบรวมผลงาน

    ออกแบบ ในสมุดวาดเขียน

    จํานวน 4 ชิ้น และ วิเคราะห

    รูปแบบ งานทัศนศิลป ของ

    ศิลปน 1 ทาน

2. ภาระงาน แบบทดสอบแนว

    ขอสอบO -NET จํานวน 50

    ขอ

1. แบบประเมินชิ้นงาน 30 ศ 1.1 ม.3/3

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ 

    จํานวน 1 ชิ้น 

2. ภาระงาน และแบบประเมิน

1. แบบประเมินชิ้นงาน 20 ศ 1.1 ม.3/3-7, 9
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ศ 1.1 ม.3/1-9

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสังเกต - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

สังเกตพฤติกรรม

สมุดรวบรวมผลงาน

แบบสังเกต

แบบประเมินผลงาน

- -

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
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