
รายละเอียดวิชา

วิชา ทัศนศิลป , , , , รหัสวิชา ศ31101 , ,  จำนวน 2 คาบ / สัปดาห 1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1-4, ,             ภาคเรียนที่ 1/2557   ,                ครูผูสอน  มิสศิรินทรา, ม.มนตชัย   

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

    1.1 ทัศนธาตุ 

    1.2 หลักการออกแบบ 

    1.3 ประเภทของงานออกแบบ 

    1.4 ศัพททางทัศนศิลปกับงาน 

    ทัศนศิลป

ศ 1.1 ม.4-6/1  วิเคราะหการใชทัศนธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือ

              ความหมายในรูปแบบตางๆ

ม4-6/2   บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลปโดยใช 

              ศัพททางทัศนศิลป

ม.4-6/5   สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตางๆโดยเนน 

               หลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป

ม.4-6/6   การออกแบบทัศนศิลปไดเหมาะกับโอกาสและสถานที่ 

2. รูปแบบงานทัศนศิลปตะวันออก

    2.1 รูปแบบงานทัศนศิลป

    2.2 รูปแบบงานทัศนศิลปอินเดีย

    2.3 รูปแบบงานทัศนศิลปจีน

ศ 1.2 ม.4-6/1  วิเคราะหและเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบ

              ตะวันออกและตะวันตก

ม.4-6/3  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศที่

              มีผลตองานทัศนศิลปในสังคม

ม.4-6/9   จัดกลุมงานทัศนศิลปเพื่อสะทอนพัฒนาการและความ

               กาวหนาของตนเอง

3. การแสดงออกทางทัศนศิลปของ 

ศิลปน

    3.1 ศิลปนทางทัศนศิลปสาขา 

    จิตรกรรม 

    3.2 ศิลปนทางทัศนศิลปสาขา 

    ประติมากรรม

    3.3 ศิลปนทางทัศนศิลปสาขา 

    ภาพพิมพ

ศ 1.1 ม.4-6/3   วิคราะหการเลือกใชวัสดุอุปกรณและเทคนิคของศิลปนใน 

               การแสดงออกทางทัศนศิลป

ม.4-6/4   มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณและกระบวน 

               การที่สูงข้ึนในการสรางงานทัศนศิลป

ม.4-6/7   วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใช 

               วัสดุ อุปกรณ เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสรางสรรคงาน 

               ทัศนศิลป

ม.4-6/10 สรางสรรคงานทัศนศิลปไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิด 

               และวิธีการสรางงานของศิลปนที่ตนชื่นชอบ

4. การสรางสรรคงานทัศนศิลป

    4.1 ประเภทงานจิตรกรรม

          -  เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำ

          -  เทคนิคการเขียนภาพสีโปสเตอร

          -  เทคนิคผสมในการเขียนภาพ

    4.2 ประเภทงานประติมากรรม

          -  เทคนิคและการสรางสรรค

             งานปน

ศ 1.1 ม.4-6/4   มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณและกระบวน 

               การที่สูงข้ึนในการสรางงานทัศนศิลป
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

    4.3 ประเภทการตูน

          -  ความหมายและประเภทของ

             การตูน

          -  หลักการเขียนภาพการตูน

             เบื้องตน 

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

                แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพสังคมในปจจุบัน

5. ศิลปวิจารณ

   4.1 ความหมายและความสำคัญของ

การวิจารณศิลปะ 

   4.2 ทฤษฎีการวิจารณศิลปะ

ศ1.1 ม.4-6/8  ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลปโดยใชทฤษฎีการวิจารณ  

              ศิลปะ

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 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

อันพึงประสงค

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ ตรวจจากผลงาน แบบประเมินผลงาน - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจจากรายงาน แบบประเมินรายงาน - -
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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 
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