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โรงเรยีนสตรภีเูกต็ 

โครงการสอนกลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 

รหสัวชิา ศ22101                                รายวชิา ทศันศลิป์ 1                                    สาระ พืน้ฐาน 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 2                     จำนวน 1.0 หนว่ยกติ                 เวลาเรยีน 38 คาบ/ภาคเรยีน 

ครผููส้อน นางราน ี  วนัดาว                         ภาคเรยีนที่ 2                                  ปกีารศกึษา 2564 

 

คำอธบิายรายวชิา 

  ศึกษา อภิปราย เกี่ยวกับรูปแบบและแนวคิดของผลงานทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติวาดภาพด้วยเทคนิคท่ี
หลากหลาย เพื่อแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรยายความแตกต่างของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของศิลปิน วิธีการใช้งานทัศน์ศิลป์ในการโฆษณา 
การเปล่ียนแปลงแนวคิดและเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย เห็นคุณค่า เปรียบเทียบแนวคิด
ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ

พิจารณา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
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ตัวชีว้ดั 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  
          คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน    
          ชีวิตประจำวัน 
ม.2/1  อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา 
ม.2/2  บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของ   
          ศิลปิน 
ม.2/3  วาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่างๆ 
ม.2/4  สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
ม.2/5  นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 
ม.2/6  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
ม.2/7  บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา เพื่อโน้มน้าวใจและนำเสนอตัวอย่างประกอบ 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ม.2/1  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
ม.2/2  บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหา 
          ของงาน 
ม.2/3  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและสากล 
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กำหนดการสอน 
รหสัวชิา ศ22101                                รายวชิา ทศันศลิป์ 1                                    สาระ พืน้ฐาน 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 2                     จำนวน 1.0 หนว่ยกติ                 เวลาเรยีน 38 คาบ/ภาคเรยีน 
 

สปัดาห ์
ที ่

เนือ้หา / สาระทีส่อน 
ตวัชีว้ดั/ 

ผลการเรยีนรู ้
จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 
ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

1-4 - รูปแบบทัศนธาตุและ 
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ 
- รูปแบบการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในงาน 
ทัศนศิลป์ของศิลปิน   

ศ 1.1 ม.2/1 อภิปราย 
เกี่ยวกับทัศนธาตุในด้าน 
รูปแบบและแนวคิดของงาน 
ทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา 
ศ 1.1 ม.2/2  บรรยาย 
เกี่ยวกับความเหมือนและ 
ความแตกต่างของรูปแบบ 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงาน 
ทัศนศิลป์ของศิลปิน 

8 -ใบงานท่ี 1 แนวคิดใน 
งานทัศนศิลป์ 
-ใบงานท่ี 2 ความ 
เหมือนและความ 
แตกต่างของรูปแบบการ 
ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในงาน 
ทัศนศิลป์ 
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5-9 - การวาดภาพส่ือความ 
หมายและเรื่องราว   
- การวาดภาพถ่ายทอด 
บุคลิกลักษณะของตัว 
ละคร 

ศ 1.1 ม.2/3 วาดภาพด้วย 
เทคนิคท่ีหลากหลายในการ 
ส่ือความหมายต่างๆ 
ศ 1.1 ม.2/6วาดภาพแสดง 
บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

10 -ช้ินงานท่ี 1 วาดภาพส่ือ
ความหมายและเรื่องราว   
-ช้ินงานท่ี 2 งานวาด 
ภาพถ่ายทอดบุคลิก 
ลักษณะของตัวละคร 

10 
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10 สอบกลางภาค 20 
11-14 - งานทัศนศิลป์ในการ

โฆษณา   
- การประเมินและ 
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 

ศ 1.1 ม.2/4  สร้างเกณฑ์ 
ในการประเมินและวิจารณ์ 
งานทัศนศิลป์ 
ศ 1.1 ม.2/5  นำผลการ 
วิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนางาน 
ศ 1.1 ม.2/7บรรยายวิธีการ 
ใช้งานทัศนศิลป์ในการ 
โฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและ 
นำเสนอตัวอย่างประกอบ 

8 -ช้ินงานท่ี 3 ออกแบบ 
โปสเตอรก์ารรณรงค์ 
-ใบงานท่ี 3 การประเมิน 
และวิจารณ์งาน 
ทัศนศิลป์ 

10 
 
5 
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สปัดาห ์
ที ่

เนือ้หา / สาระทีส่อน 
ตวัชีว้ดั/ 

ผลการเรยีนรู ้
จำนวน 
คาบ 

การวดัและประเมนิผล 
ภาระงาน/ชิน้งาน คะแนน 

15-19 - ทัศนศิลป์ของไทยใแต่ 
และยุคสมัย 
- วัฒนธรรมท่ีสะท้อน 
ในงานทัศนศิลป์ 
ปัจจุบัน 
- การออกแบบงาน 
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม 
ไทยและสากล 
 

ศ 1.2 ม.2/1  ระบุและ 
บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงงาน 
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
ศ 1.2 ม.2/2  บรรยายถึง
การเปล่ียนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละ
ยุคสมัย โดยเน้นถึงแนวคิด
และเนื้อหาของงาน 
ศ 1.2 ม.2/3  เปรียบเทียบ 
แนวคิดในการออกแบบงาน 
ทัศนศิลป์ท่ีมาจาก 
วัฒนธรรมไทยและสากล 

10 -ใบงานท่ี 4 ผลงาน 
ทัศนศิลป์ไทยสมัยต่างๆ  
-ใบงานท่ี 5  แนวคิดใน 
การออกแบบงาน 
ทัศนศิลป์ 

5 
 
5 

20 สอบปลายภาค 30 

 

กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 

1. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และส่ือการสอน 

2. การบรรยาย/อธิบาย 

3. การนำเสนอ/อภิปราย 

4. การสืบค้นข้อมูล 

6. การสาธิต 

7. การฝึกทักษะปฏิบัติ 

8. การสรุป 
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การวดัและประเมนิผล 

 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  

1.1 ใบงานท่ี 1 แนวคิดในงานทัศนศิลป์    5   คะแนน 

1.2 ใบงานท่ี 2 ความเหมือนและความแตกต่างงานทัศนศิลป์  5   คะแนน 

1.3 ช้ินงานท่ี 1 วาดภาพส่ือความหมายและเรื่องราว    10  คะแนน 
1.4 ช้ินงานท่ี 2 วาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร  5   คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลางภาค        20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 

3.1 ช้ินงานท่ี 3 ออกแบบโปสเตอร์การรณรงค์   10  คะแนน 

3.2 ใบงานท่ี 3 การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  5   คะแนน 

3.3 ใบงานท่ี 4 ผลงานทัศนศิลป์ไทยสมัยต่างๆ   5   คะแนน 

3.4 ใบงานท่ี 5 แนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์  5   คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค       30 คะแนน 

สือ่และแหลง่เรยีนรู ้ 

 1. หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.2 

 2. ส่ือการนำเสนอ PowerPoint 

 3. .ใบความรู้/ใบงาน 

4. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์/เว็บไซต์ต่างๆ  


