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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ22101                                รายวิชา ทัศนศิลป์ 1                             สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต             เวลาเรียน 38 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นายธนชัย  สอนโพธิ์                         ภาคเรียนที่ 2                          ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

  ศึกษา อภิปราย เกี่ยวกับรูปแบบและแนวคิดของผลงานทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติวาดภาพด้วยเทคนิคที่
หลากหลาย เพ่ือแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรยายความแตกต่างของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของศิลปิน วิธีการใช้งานทัศน์ศิลป์ในการโฆษณา 
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย เห็นคุณค่า เปรียบเทียบแนวคิด
ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากลเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ

พิจารณา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 
                     คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และ 
           ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ม.2/1  อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรปูแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ทีเ่ลือกมา 
ม.2/2  บรรยายเกีย่วกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของ   
          ศิลปิน 
ม.2/3  วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ 
ม.2/4  สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
ม.2/5  น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 
ม.2/6  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
ม.2/7  บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา เพ่ือโน้มน้าวใจและน าเสนอตัวอย่างประกอบ 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
    งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

ม.2/1  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
ม.2/2  บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย โดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหา 
          ของงาน 
ม.2/3  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ทีม่าจากวัฒนธรรมไทยและสากล 
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ก าหนดการสอน 
รหัสวิชา ศ22101                                รายวิชา ทัศนศิลป์ 1                              สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                   จ านวน 1.0 หน่วยกิต              เวลาเรียน 38 คาบ/ภาคเรียน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-4 - รูปแบบทัศนธาตุและ 
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ 
- รูปแบบการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในงาน 
ทัศนศิลป์ของศิลปิน   

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

9 -ใบงานที่ 1 แนวคิดใน 
งานทัศนศิลป์ 
-ใบงานที่ 2 ความ 
เหมือนและความ 
แตกต่างของรูปแบบการ 
ใช้วัสดุอุปกรณ ์ในงาน 
ทัศนศิลป์ 

5 
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5-9 - การวาดภาพสื่อความ 
หมายและเรื่องราว   
- การวาดภาพถ่ายทอด 
บุคลิกลักษณะของตัว 
ละคร 

ศ 1.1 ม.2/3 วาดภาพด้วย 
เทคนิคที่หลากหลายในการ 
สื่อความหมายต่าง ๆ 
ศ 1.1 ม.2/6วาดภาพแสดง 
บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

10 -ชิ้นงานที่ 1 วาดภาพสื่อ
ความหมายและเรื่องราว   
-ชิ้นงานที่ 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  น าผลการ 
วิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนางาน 
ศ 1.1 ม.2/7บรรยายวิธีการ 
ใช้งานทัศนศิลป์ในการ 
โฆษณาเพ่ือโน้มน้าวใจและ 
น าเสนอตัวอย่างประกอบ 
 

 -ชิ้นงานที่ 3 ออกแบบ 
โปสเตอร์การรณรงค์ 
-ใบงานที่ 3 การประเมิน 
และวิจารณ์งาน 
ทัศนศิลป์ 

10 
 
5 
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สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

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

ศ 1.2 ม.2/1  ระบุและ 
บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ต่างๆ ที่สะท้อนถึงงาน 
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน 
ศ 1.2 ม.2/2  บรรยายถึง
การเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละ
ยุคสมัย โดยเน้นถึงแนวคิด
และเนื้อหาของงาน 
ศ 1.2 ม.2/3  เปรียบเทียบ 
แนวคิดในการออกแบบงาน 
ทัศนศิลป์ที่มาจาก 
วัฒนธรรมไทยและสากล 

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

5 
 
5 

20 สอบปลายภาค 30 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน 

2. การบรรยาย/อธิบาย 

3. การน าเสนอ/อภิปราย 

4. การสืบค้นข้อมูล 

6. การสาธิต 

7. การฝึกทักษะปฏิบัติ 

8. การสรุป 
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การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเกบ็ตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  

1.1 ใบงานที่ 1 แนวคิดในงานทัศนศิลป์    5   คะแนน 

1.2 ใบงานที่ 2 ความเหมือนและความแตกต่างงานทัศนศิลป์  5   คะแนน 

1.3 ชิ้นงานที่ 1 วาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว   10 คะแนน 
1.4 ชิ้นงานที่ 2 วาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร  5   คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลางภาค        20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 

3.1 ชิ้นงานที่ 3 ออกแบบโปสเตอร์การรณรงค์   10  คะแนน 

3.2 ใบงานที่ 3 การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  5   คะแนน 

3.3 ใบงานที่ 4 ผลงานทัศนศิลป์ไทยสมัยต่างๆ   5   คะแนน 

3.4 ใบงานที่ 5 แนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์   5   คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค       30 คะแนน 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  

 1. หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.2 

 2. สื่อการน าเสนอ PowerPoint 

 3. ใบความรู้/ใบงาน 

4. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์/เว็บไซต์ต่างๆ  


