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โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ21101                        รายวิชา ทัศนศลิป์ 1                                    สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                จำนวน 0.5 หน่วยกิต                 เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นายรุ่งโรจน์   ยานพะโยม                                         ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2564 

 

คำอธิบายรายวชิา 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอผลงาน
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมท้ังสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปิน
ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาคุณค่า 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์  
          คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน    
          ชีวิตประจำวัน 
ม.1/1  บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 
ม.1/2  ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และความ   
          สมดุล 
ม.1/3  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ 
ม.1/4  รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการ 
         ส่ือถึงเรื่องราวของงาน  
ม.1/5  ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์  หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล 
ม.1/6  ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดให้ 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ม.1/1  ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึง 
          ปัจจุบัน 
ม.1/2  ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 
ม.1/3  เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล 
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กำหนดการสอน 
รหัสวิชา ศ21101                       รายวิชา ทัศนศิลป์ 1                                    สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                     จำนวน 0.5 หน่วยกิต           เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวชีวั้ด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-4 - ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับทัศนศิลป์ 
- ทัศนธาตุ 

ศ 1.1 ม.1/1 บรรยายความ
แตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของงาน
ทัศนศิลป์และส่ิงแวดล้อม 
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

4 - ใบงานประเภทของงาน
ทัศนศิลป์ 
- งานวาดภาพจากทัศน
ธาตุ 

5 
 
5 

5-9 - การออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ 
- ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการวาดภาพ 
ระบายสี 
- หลักการวาดภาพ
แสดงทัศนียภาพ 

ศ 1.1 ม.1/2 ระบุและ
บรรยายหลักการออกแบบ
งานทัศนศิลป์ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืนและความสมดุล 
ศ 1.1 ม.1/3 วาดภาพ
ทัศนียภาพแสดงให้เหน็
ระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ 

5 - งานออกแบบโลโก้ 
- งานวาดภาพ 
ระบายสี 

- ใบงานการสร้างความ
ลึกลวงตา 
 

5 
 
5 
5 

10 สอบกลางภาค 20 
11-15 - งานปั้นและงาน

ส่ือผสม 

- การออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณ์ และ 

งานกราฟิก 

ศ 1.1 ม.1/4  รวบรวมงาน
ปั้นหรือส่ือผสมมาสร้างเป็น
เรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความ
เป็นเอกภาพ ความกลมกลืน 
และการส่ือถึงเรื่องราวของ
งาน 
ศ 1.1 ม.1/5 ออกแบบ

รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือ

กราฟิกอื่นๆ ในการนำเสนอ

ความคิดและข้อมูล 

5 - งานเปเปอร์มาเช่ 
- ออกแบบแผ่นพับ
แนะนำตนเอง 

10 
5 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวชีวั้ด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

16-19 - หลักการประเมินงาน
ทัศนศิลป์ 
- ทัศนศิลป์ของชาติและ
ท้องถิ่นทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและ
สากล 

ศ 1.1 ม.1/6 ประเมินงาน
ทัศนศิลป์ และบรรยายถึง
วิธีการปรับปรุงงานของ
ตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์
ท่ีกำหนดให้ 
ศ 1.2 ม.1/1  ระบุ และ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ 
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของ
ชาติและของท้องถิ่นตนเอง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ศ 1.2 ม.1/2  ระบ ุและ
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์
ของภาคต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย 
ศ 1.2 ม.1/3  เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของจุดประ 
สงค์ในการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรม
ไทยและสากล 

4 - ใบงานเรื่องการ
ประเมินงานทัศนศิลป์ 
- แบบทดสอบผลงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรม
สากล 

5 
 
5 

20 สอบปลายภาค 30 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และส่ือการสอน 

2. การบรรยาย/อธิบาย 

3. การนำเสนอ/อภิปราย 

4. การสืบค้นข้อมูล 

6. การสาธิต 

7. การฝึกทักษะปฏิบัติ 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  

  1.1 ใบงานประเภทของงานทัศนศิลป์   5   คะแนน 
 1.2 งานวาดภาพจากทัศนธาตุ    5   คะแนน 

1.3 งานออกแบบโลโก้     5   คะแนน 
1.4 งานวาดภาพระบายสี     5   คะแนน 
1.5 ใบงานการสร้างความลึกลวงตา   5   คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 

  3.1 งานเปเปอร์มาเช่     10  คะแนน 
3.2 ออกแบบแผ่นพับแนะนำตนเอง   5   คะแนน 

 3.3 ใบงานเรื่องการประเมินงานทัศนศิลป์   5   คะแนน 
 3.4 แบบทดสอบผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย  

     และวัฒนธรรมสากล     5   คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  

 1. หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.1 

 2. ส่ือการนำเสนอ PowerPoint 

 3. .ใบความรู้/ใบงาน 

4. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์/เว็ปไซต์ต่างๆ  


