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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา ทัศนศิลป์     รหัสวิชา ศ31101    จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5-9              ภาคเรียนที่ 2/2557                   ครูผู้สอน  มิสศิรินทรา, ม.มนต์ชัย    

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 

    1.1 ทัศนธาตุ  

    1.2 หลักการออกแบบ  

    1.3 ประเภทของงานออกแบบ  

    1.4 ศัพท์ทางทัศนศิลป์กับงาน  

    ทัศนศิลป์

ศ 1.1 ม.4-6/1  วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือ 

              ความหมายในรูปแบบต่างๆ 

ม4-6/2   บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้  

              ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 

ม.4-6/5   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆโดยเน้น  

               หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ม.4-6/6   การออกแบบทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ 

2. รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก 

    2.1 รูปแบบงานทัศนศิลป์ 

    2.2 รูปแบบงานทัศนศิลป์อินเดีย 

    2.3 รูปแบบงานทัศนศิลป์จีน

ศ 1.2 ม.4-6/1  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ 

              ตะวันออกและตะวันตก 

ม.4-6/3  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ 

              มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 

ม.4-6/9   จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความ 

               ก้าวหน้าของตนเอง

3. การแสดงออกทางทัศนศิลป์ของ 

ศิลปิน 

    3.1 ศิลปินทางทัศนศิลป์สาขา  

    จิตรกรรม  

    3.2 ศิลปินทางทัศนศิลป์สาขา  

    ประติมากรรม 

    3.3 ศิลปินทางทัศนศิลป์สาขา  

    ภาพพิมพ์

ศ 1.1 ม.4-6/3   วิคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินใน  

               การแสดงออกทางทัศนศิลป์ 

ม.4-6/4   มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวน  

               การที่สูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

ม.4-6/7   วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้  

               วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งาน  

               ทัศนศิลป์ 

ม.4-6/10 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิด  

               และวิธีการสร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ

4. การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

    4.1 ประเภทงานจิตรกรรม 

          -  เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำ 

          -  เทคนิคการเขียนภาพสีโปสเตอร์ 

          -  เทคนิคผสมในการเขียนภาพ 

    4.2 ประเภทงานประติมากรรม 

          -  เทคนิคและการสร้างสรรค์ 

             งานปั้น 

ศ 1.1 ม.4-6/4   มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวน  

               การที่สูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป 
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!
การวัดและประเมินผล 

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

!
!
!

    4.3 ประเภทการ์ตูน 

          -  ความหมายและประเภทของ 

             การ์ตูน 

          -  หลักการเขียนภาพการ์ตูน 

             เบื้องต้น 

ศ 1.1 ม.4-6/11 วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน เพื่อ 

                แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

5. ศิลป์วิจารณ์ 

   4.1 ความหมายและความสำคัญของ

การวิจารณ์ศิลปะ  

   4.2 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

ศ1.1 ม.4-6/8  ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์   

              ศิลปะ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1.  ตรวจจากผลงาน 

2.  ตรวจจากรายงาน

1. แบบประเมินผลงาน 

2. แบบประเมินรายงาน

20 ศ 1.1 ม.4-6/1-3, 

5-6, 9

2. สอบกลางภาค 1.  ตรวจจากผลงาน 

2.  ทดสอบ

1. แบบประเมินผลงาน 

2. แบบทดสอบ

30 ศ 1.1 ม.4-6/1-3, 

5-6, 9

3. หลังกลางภาค 1.  ตรวจจากผลงาน 

2.  ตรวจจากรายงาน

1. แบบประเมินผลงาน 

2. แบบประเมินรายงาน

20 ศ 1.1 ม.4-6/3-4, 

7-8,10-11

4. สอบปลายภาค 1.  ตรวจจากผลงาน 

2.  ทดสอบ

1. แบบประเมินผลงาน 

2. แบบทดสอบ

20 ศ 1.1 ม.4-6/3-4, 

7-8,10-11

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ ตรวจจากผลงาน แบบประเมินผลงาน - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจจากรายงาน แบบประเมินรายงาน - -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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