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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ23101                                รายวิชา ทัศนศิลป์ 3                             สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต            เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน นางสาวปิยะรัตน์   ผลเจริญ            ภาคเรียนที่ 2                              ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะห์ ระบุและบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ

และหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุ  และหลักการ
ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคของวัฒนธรรมไทยและสากล  การสร้างงานทัศนศิลป์
อย่างน้อย 3 ประเภท  การผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบสร้างงาน
ทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ  เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อ
ความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือ
บรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย  ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่
จ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆ  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นอย่าง  เหมาะสมและน าไปจัด
นิทรรศการ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี และวิเคราะห์ อภิปรายรูปแบบเนื้อหา  และคุณค่าใน
งานทัศนศิลป์ของตนเองผู้อื่นและศิลปิน     

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิต
สาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
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ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
ม.3/1  บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
ม.3/2  ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ 
ม.3/3  วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง     
          ให้มีคุณภาพ 
ม.3/4  มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท  
ม.3/5  มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ 
ม.3/6  สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 
ม.3/7  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
ม.3/8  วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน 
ม.3/9  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพ่ือบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค ที่หลากหลาย 
ม.3/10 ระบุอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
ม.3/11 เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และน าไป จัดนิทรรศการ 
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
 งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
ม.3/1  ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม 
ม.3/2  เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
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ก าหนดการสอน 
รหัสวิชา ศ23101                                รายวิชา ทัศนศิลป์ 3                             สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                     จ านวน 0.5 หน่วยกิต            เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 

 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-4 - ทัศนธาตุ หลักการ
ออกแบบในสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์ 
- เทคนิควิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงาน 
ทัศนศิลป์ 
- วิธีการใช้ทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบ
ใสร้างงานทัศนศิลป์ 

ม.3/1  บรรยายสิ่งแวดล้อม 
และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบ 
ม.3/2  ระบุ และบรรยาย
เทคนิค วิธีการ  ของศิลปิน
ในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ 
ม.3/3  วิเคราะห์ และ
บรรยายวิธีการใช้ ทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองให้มีคุณภาพ 
 

5 - ใบงานทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ 
- ผลงานทัศนศิลป์จาก
เทคนิคของศิลปิน 

5 
 

10 

5-9 - การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ทั้งไทยและ
สากล 
- การใช้หลักการ
ออกแบบในการสร้าง
งานสื่อผสม 
- สร้างงานทัศนศิลป์ 
ทั้ง 2 มิติ และ   3 มิติ 
เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และ
จินตนาการ 

ม.3/4  มีทักษะในการสร้าง
งานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 
ประเภท  
ม.3/5  มีทักษะในการ
ผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ใน
การสร้างงานทัศนศิลป์โดย
ใช้หลักการออกแบบ 
ม.3/6  สร้างงานทัศนศิลป์ 
ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ 
 

4 - งานออกแบบตัวอักษร 
2 มิติ 
- งานออกแบบตัวอักษร 
3 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 สอบกลางภาค 20 
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สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

11-13 - การประยุกต์ใช้ทัศน
ธาตุและหลักการ
ออกแบบสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 
- การใช้เทคนิค วิธีการ
ทีห่ลากหลาย             
สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อ
สื่อความหมาย 
 

ศ 1.1 ม.3/7  สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์สื่อความ 
หมายเป็นเรื่องราว โดย
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ 
ศ 1.1 ม.3/9  สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์เพ่ือบรรยาย 
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
เทคนิค ที่หลากหลาย 

3 - งานวาดภาพถ่ายทอด
เรื่องราว 

10 

14-15 - การวิเคราะห์รูปแบบ 
เนื้อหา และคุณค่า         
ในงานทัศนศิลป์ 
- การจัดนิทรรศการ
ทางด้านศิลปะ 

ศ 1.1 ม.3/8  วิเคราะห์
และอภิปรายรูปแบบ 
เนื้อหาและคุณค่าในงาน
ทัศนศิลป์ ของตนเอง และ
ผู้อื่น หรือของศิลปิน 
ศ 1.1 ม.3/11 เลือกงาน
ทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม 
และน าไป จัดนิทรรศการ 

2 - ออกแบบป้ายนิเทศ 5 

16-17 - การประกอบอาชีพ
ทางทัศนศิลป์ 

ศ 1.1 ม.3/10 ระบุอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์
และทักษะที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ 

2 - แผ่นพับอาชีพทาง
ทัศนศิลป์ 
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18-19 - งานทัศนศลิป์กับการ
สะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรม 
- ความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในแต่ละยุค
สมัยของวัฒนธรรมไทย
และสากล 

ศ 1.2 ม.3/1 ศึกษาและอภิ 
ปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป ์
ที่สะท้อนคุณค่า/วัฒนธรรม 
ศ 1.2 ม.3/2  เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของงานทัศน 
ศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

2 - แบบทดสอบทัศนศิลป์
ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

5 

20 สอบปลายภาค 30 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน 
2. การบรรยาย/อธิบาย 
3. การน าเสนอ/อภิปราย 
4. การสืบค้นข้อมูล 
6. การสาธิต 
7. การฝึกทักษะปฏิบัติ 
8. การสรุป 

การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ใบงานทัศนธาตุและหลักการออกแบบ   5   คะแนน 
  1.2 ผลงานทัศนศิลป์จากเทคนิคของศิลปิน   10  คะแนน 
  1.3 งานออกแบบตัวอักษร 2 มิต ิ    5   คะแนน 
  1.4 งานออกแบบตัวอักษร 3 มิต ิ    5   คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 งานวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว    10  คะแนน 

3.2 ออกแบบป้ายนิเทศ     5   คะแนน 
 3.3 แผ่นพับอาชีพทางทัศนศิลป์    5   คะแนน 
 3.4 แบบทดสอบทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย   5   คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

สื่อและแหล่งเรียนรู ้ 
 1. หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.3 
 2. สื่อการน าเสนอ PowerPoint 
 3. .ใบความรู้/ใบงาน 

4. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์/เว็ปไซต์ต่างๆ  


