
ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

1. รหัสวชิา                          ศ 32101 

2. จ าบวบหน่วยการเรียน    0.5 

3. ช่ือวชิา                            ศิลปะ (ทศันศิลป์) 

4. ระดับช้ัน                         ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้       ศิลปะ 

6. ปีการศึกษา                      2559 

7. ช่ือผู้สอน                         นายธนรัตน  นิลประภา 

8. เงื่อนไขรายวชิา   - 

9. สถานภาพของวชิา          วชิาพื้นฐาน 

10. จ านวนคาบ : สัปดาห์      1 คาบ : สัปดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวชิา 

             ศึกษา วเิคราะห์ สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดั

องค์ประกอบศิลป์ออกแบบงานทศันศิลป์ได้เหมาะกบัโอกาสและสถานท่ี อธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปิน

ในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์  เทคนิคและเน้ือหา เพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ประเมินและวจิารณ์งาน

ทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะจดักลุ่มงานทศันศิลป์เพื่อสะทอ้นพฒันาการและความกา้วหนา้ของ

ตนเองโดยใชก้ระบวนการทกัษะการวาด การออกแบบ การใชเ้ทคโนโลยี การสืบคน้ขอ้มูล  การคิดวิเคราะห์ 

การปฏิบติั  เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวติ  

              มีคุณธรรม จริยธรรม   มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ใฝ่เรียนรู้ มีวนิยั มี

ความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย อยูอ่ยา่งพอเพียง 

12. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. วเิคราะห์การใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 

2. บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์ 

3. วเิคราะห์การเลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์และ เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

4. มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ อุปกรณ์  และ กระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทศันศิลป์ 

5. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆโดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบ

ศิลป์ 



6. ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกบัโอกาสและสถานท่ี 

7. วเิคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์  เทคนิค  และเน้ือหาในการ

สร้างงานทศันศิลป์ 

8. ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์โดยใชท้ฤษฎี 

9. จดักลุ่มงานทศันศิลป์เพื่อสะทอ้นพฒันาการและความกา้วหนา้ของตนเอง 

10. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย สากลโดยศึกษา  จากแนวคิดและวธีิการสร้างงานของศิลปินท่ีตน ช่ืน

ชอบ 

11. วาดภาพระบายสีเป็นภาพลอ้เลียนหรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพสังคม

ใน  ปัจจุบนั 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1) นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผูส้อน 

2) นกัเรียนสรุปขอ้ประเด็นจากการศึกษา 

3) นกัเรียนสร้างผลงานจากเน้ือหาท่ีไดรั้บความรู้ 

       4) นกัเรียนน าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

5) นกัเรียนคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและหอ้งสมุด 

        14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
(วนั/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

1-4 การบรรยาย
เก่ียวกบัผลงาน
ทางทศันศิลป์ 

- งานทศันศิลป์
ของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง 

-ศึกษาเน้ือหา 
-สร้างผลงาน 
-ท าแบบทดสอบ 

4 

5-6 การแสดงออก
ทางทศันศิลป์ของ
ศิลปิน 

-งานทศันศิลป์ใน
รูปแบบตะวนัออก
และตะวนัตก 

ศึกษาเน้ือหา 
-สร้างผลงาน 
-ท าแบบทดสอบ 

2 

7-9 การสร้างสรรค์
งานทศันศิลป์ 

 - เทคนิค  วสัดุ  
อุปกรณ์  
กระบวนการใน
การสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

ศึกษาเน้ือหา 
-สร้างผลงาน 
-ท าแบบทดสอบ 

3 



10 สอบกลางภาค   1 

11-14 การออกแบบงาน
ทศันศิลป์ 

 - การสร้างงาน
ทศันศิลป์จาก
แนวคิดและวธีิการ 
ของศิลปิน 

ศึกษาเน้ือหา 
-สร้างผลงาน 
-ท าแบบทดสอบ 

4 

15-19 แฟ้มสะสมงาน
ทศันศิลป์ 

- ทฤษฎีการท า
แฟ้มสะสมงาน
ทศันศิลป์ 

-ศึกษาเน้ือหา 
-ท าแบบทดสอบ 

5 

20 สอบปลายภาค   1 

        15.  การวดัและประเมินผล (100 คะแนน)    

                1) สังเกตการปฏิบติังานศิลปะ ซ่ึงประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม การเสนอผลการท า

กิจกรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสรุปความรู้ (10 คะแนน) 

                2) ประเมินจากการร่วมมือในการท ากิจกรรม (10 คะแนน) 

                3) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมท่ีนกัเรียนแสดงออกตลอดการเรียน เช่น การเขา้เรียน การแต่ง

กาย (10 คะแนน) 

                4) จากผลงานศิลปะ (10 คะแนน) 

                5) สอบกลางภาค (20 คะแนน) 

                6) สอบปลายภาค (20 คะแนน) 

        ขอ้เสนอแนะ - 

         16. แหล่งการเรียนรู้ 

                1) จากการฟังค าบรรยาย 

                2) คน้ควา้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต หนงัสือและส่ือจากแหล่งต่าง ๆ 

 

       ลงช่ือ 

                 (นายธนรัตน  นิลประภา) 

                                ผูจ้ดัท า 

ความเห็นหวัหนา้กลุ่มสาระ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................       



                                                                                                 ลงช่ือ 

                 (นายสมเกียรติ  พิมพนัธ์) 

ความเห็นรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................       

                                                                                                 ลงช่ือ 

                 (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศไ์ชย) 

ความเห็นผูอ้  านวยการโรงเรียน 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................       

                                                                                                 ลงช่ือ 

                 (นายจิณณาวฒัน์  โคมบวั) 

 


