การวัดผล

สั ปดาห์ /วันที่

ก่อนกลางภาค
40
คะแนน

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 7

แผนการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน = 90:10
รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ 31101 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
เวลา 1 ชั่วโมง/สั ปดาห์ จานวน 20 ชั่วโมง
ครู ผ้ สู อน นางสาวจุฑามาส ซุ่ นห้ วน
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
สั ดส่ วนคะแนน
รวม
ชิ้นงาน/ภาระงาน
คะแนน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา
K
P
A
ศ 1.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์การใช้
-นักเรี ยนวาดภาพด้วยวิธีการจุดลง
3
5
2
10
ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ในกระดาษ 100 ปอด์นขนาดA4
ในการสื่ อความหมายในรู ปแบบ
หัวข้อ ตัวตนวิถีใต้
ต่างๆ
ศ 1.1 ม.4-6/2บรรยายจุดประสงค์
และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์
โดยใช้ศพั ท์ทางทัศนศิลป์
ศ 1.2 ม.4-6/1วิเคราะห์ และ
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบรู ปแบบ
5
3
2
10
เปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ใน
งานทัศนศิลป์ ระหว่างตะวันออก
รู ปแบบตะวันออกและรู ปแบบ
กับตะวันตก
ตะวันตก
ศ 1.2 ม.4-6/2
ระบุงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่มี

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือในการวัดผล
-ประเมินชิ้นงานวาดภาพ
ด้วยวิธีการจุด หัวข้อ
ตัวตนวิถีใต้

-ประเมินแบบทดสอบ
รู ปแบบงานทัศนศิลป์
ระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตกจานวน 5 ข้อ
แบบเขียนตอบ

การวัดผล

ก่อนกลางภาค
40
คะแนน

สั ปดาห์ /วันที่

สัปดาห์ที่ 8

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ชื่อเสี ยงและบรรยายผลตอบรับ
ของสังคม
ศ 1.2 ม.4-6/3อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์
ในสังคม
ศ 1.1ม.4-6/3 วิเคราะห์การ
เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคนิค
ของศิลปิ นในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์
ศ 1.1ม.4-6/4มีทกั ษะและเทคนิค
ในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ ศ 1.1ม.4-6/7
วิเคราะห์และอธิ บายจุดมุ่งหมาย
ของศิลปิ นในการเลือกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้ อหา เพื่อ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

สั ดส่ วนคะแนน
K
P
A

3

3

4

รวม
คะแนน

10

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือในการวัดผล

-นักเรี ยนรวงรวมผลงานและศึกษา -ตรวจชิ้นงานทัศนศิลป์
เทคนิคการสร้างสรรค์งาน
ของศิลปิ นสาขาใดสาขา
ทัศนศิลป์ ของศิลปิ น
หนึ่งและนามาวิเคราะห์
ถึงการเลือกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์และเทคนิคของ
ศิลปิ นในการแสดงออก
ทางทัศนศิลป์ ทาเป็ น
รู ปแบบรายงาน

การวัดผล

สั ปดาห์ /วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

ก่อนกลางภาค
40
คะแนน

สัปดาห์ที่ 8

ศ 1.1ม.4-6/10
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทย
สากลโดยศึกษาจากแนวคิดและ
วิธีการ สร้างงานของศิลปิ นที่ตน
ชื่นชอบ

สอบกลางภาค
10
คะแนน

รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10 ศ 1.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์การใช้
ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ในการสื่ อความหมายในรู ปแบบ
ต่างๆ
ศ 1.1 ม.4-6/2 บรรยาย
จุดประสงค์และเนื้ อหาของงาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ศพั ท์ทาง
ทัศนศิลป์
ศ 1.1ม.4-6/3 วิเคราะห์การ

สั ดส่ วนคะแนน
K
P
A

14
5

18
5

8
-

รวม
คะแนน

40
10

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา

-นักเรี ยนทาข้อสอบกลางภาค

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือในการวัดผล

-สอบกลางภาคแบ่งเป็ น
ข้อสอบปรนัยแบบ 4
ตัวเลือก 20 ข้อ 10
คะแนนและอัตนัย 2 ข้อ
10 คะแนน

การวัดผล

สั ปดาห์ /วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคนิค
ของศิลปิ นในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์
ศ 1.1ม.4-6/7 วิเคราะห์และ
อธิ บายจุดมุ่งหมาย ของศิลปิ นใน
การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เทคนิค
และเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์
ศ 1.2 ม.4-6/1วิเคราะห์ และ
เปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ใน
รู ปแบบตะวันออกและรู ปแบบ
ตะวันตก
ศ 1.2 ม.4-6/3อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิ พลของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์
ในสังคม
รวมคะแนนกลางภาค

สั ดส่ วนคะแนน
K
P
A

19

23

8

รวม
คะแนน

50

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือในการวัดผล

การวัดผล

สั ปดาห์ /วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

หลังสอบกลาง
ภาค 40 คะแนน

สัปดาห์ที่ 15

หลังกลางภาค
40
คะแนน

สัปดาห์ที่ 18

ศ 1.1 ม.4-6/5 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
โดยเน้นหลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ศ 1.1 ม.4-6/6 ออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ ได้เหมาะกับโอกาสและ
สถานที่
ศ 1.1 ม.4-6/11วาดภาพระบายสี
เป็ นภาพล้อเลียน หรื อภาพการ์ตูน
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปัจจุบนั
ศ 1.1ม.4-6/8ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการ
วิจารณ์ศิลปะ

สั ดส่ วนคะแนน
K
P
A
6
6
8

รวม
คะแนน
20

6

6

8

20

รวมคะแนนหลังสอบกลางภาค

14

16

10

40

รวมคะแนนระหว่างเรียน

33

39

18

90

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา
-นักเรี ยนออกแบบถังขยะ

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือในการวัดผล
-ประเมินชิ้นงานถังขยะที่
ออกแบบ โดยเน้น
หลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์

-นักเรี ยนประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ ของศิลปิ น

-ประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ ของศิลปิ น

การวัดผล

สั ปดาห์ /วันที่

สอบปลายภาค
10
คะแนน

สัปดาห์ที่ 20

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

ศ 1.1ม.4-6/5 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
โดยเน้นหลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ศ 1.1ม.4-6/6 ออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ ได้เหมาะกับโอกาสและ
สถานที่
ศ 1.1ม.4-6/8ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการ
วิจารณ์ศิลปะ
ศ 1.1 ม.4-6/11วาดภาพระบายสี
เป็ นภาพล้อเลียน หรื อภาพการ์ตูน
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปัจจุบนั
รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนทั้งหมด

สั ดส่ วนคะแนน
K
P
A
5
5
-

38

42

16
100

รวม
คะแนน
10

100

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา
-นักเรี ยนสอบปลายภาค

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือในการวัดผล
-ประเมินข้อสอบปลาย
ภาคเป็ นข้อสอบปรนัย
แบบ 4 ตัวเลือก 20 ข้อ 10
คะแนน

