
 

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

 
ค าอธิบายรายวิชา ระดับตอนต้น 

 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ศ 21111 ทัศนศิลป์ 1 (Visual Arts 1)                    1.0 หน่วยกิต  1  คาบ/สัปดาห/์ภาค 
    ศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล ระบุ
ส่วนประกอบของทัศนธาตุ อธิบายความแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ เข้าใจหลักการออกแบบ หลักการวาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะใกล้ ไกลเป็น 3 มิติ  
   โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ตามเทคนิควิธีการ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ประเมินงาน
ทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานโดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนด มีทักษะในเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคนิคในการสร้างผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม การออกแบบรูปภาพ และสัญลักษณ์ 
    เล็งเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ มีความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ชื่นชมผลงาน
ของศิลปินไทยและสากล รวมทั้งรู้จักการประเมินและวิจารณ์งานศิลปะ สามารถน าความรู้ทางด้านทัศนศิลป์
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ศ 21112 ทัศนศิลป์ 2 (Visual Arts 2)                                 1.0 หน่วยกิต 1  คาบ/สัปดาห/์ภาค              
     

ศึกษาลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ และ ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
และสากล การถ่ายทอดทางจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  ความรู้สึก  ความประทับใจและความงามทาง
ศิลปะผ่านงานทัศนศิลป์  การน าเสนอหรือการแสดงผลงานอย่างมีระเบียบแบบแผน วิเคราะห์เนื้อหา 
จุดมุ่งหมายของศิลปะไทย และแนวคิดของศิลปิน มีความรู้ในการจัดองค์ประกอบและการเขียนลวดลายไทย
พ้ืนฐานหมวดลายกระหนก เข้าใจหลักการออกแบบ เพ่ือสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ และงานสื่อผสม และ
สามารถอธิบายการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงต่างๆได้ 
    โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การเขียนลายไทยหมวดกระหนก การ
ออกแบบร่างภาพ และเทคนิคการพิมพ์ภาพอย่างง่าย มีทักษะน าเสนอผลงาน  การรับรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและ
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  การรับรู้ถึงแนวคิดต่าง ๆ ด้านศิลปะอันเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้เข้าใจศิลปะ
และถ่ายทอดแนวความคิด จินตนาการ  
    เล็งเห็นคุณค่าของศิลปะไทย มีความภาคภูมิใจกับผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆของตนเอง ชื่นชม
ผลงานของศิลปินไทยและสากล รวมทั้งรู้จักการประเมินและวิจารณ์งานศิลปะได้ตรงตามวัตถุประสงค์  เห็น
คุณค่าของงานศิลปะ วัฒนธรรมและสามารถน าความรู้ทางด้านทัศนศิลป์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ศึกษาการน าเสนอผลงานศิลปะ ทัศนธาตุกับการน าไปประยุกต์ใช้ในงานทัศนศิลป์  รูปแบบของการ
สร้างงานศิลปะ  การอภิปรายเกี่ยวกับและแนวคิดของผลงานทัศนศิลป์ บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และศึกษาการวาดภาพโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย  แยกความเหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงาน
ทัศนศิลป์ในปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เพ่ือสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ การวาดภาพ
แสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน น าผลการ
วิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ 

เห็นความส าคัญ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์แขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน มีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมต่างๆที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน รวมถึงผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

ศ 22112 ทัศนศิลป์ 4 (Visual Arts 4)                              
ศึกษาการบรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา  เพื่อโน้มน้าวใจและน าเสนอตัวอย่าง

ประกอบ  สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์  เพื่อน าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนางานของตนการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์  มีความรู้สามารถบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน  ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่างๆ  ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน  เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก
วัฒนธรรมไทยและสากลได้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ศ  23111 ทัศนศิลป์  5 (Visual Arts 5)     1.0 หน่วยกิต  1  คาบ/สัปดาห/์ภาค                                 

 ศึกษาวิธีการ และการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย เหตุการณ์ต่างๆ  

มีทักษะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์อย่างน้อย 3 ประเภท ผสมผสานวัสดุต่างๆในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ สื่อความหมายเป็นเรื่องราว เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยเทคนิคที่หลากหลายโดยประยุกต์ใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างให้มีคุณภาพ 

 มีความชื่นชมในผลงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผลงานของศิลปินทั้งไทยและสากล เห็นคุณค่าของ
งานศิลปะ สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

ศ  23112 ทัศนศิลป์  6 (Visual Arts 6)            1.0 หน่วยกิต  1  คาบ/สัปดาห/์ภาค                  

 ศึกษาการน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์โดยเลือกใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ระบุ และบรรยาย
เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์  วิเคราะห์ และ
อภิปรายรูปแบบ เนื้อหา งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของงาน
ทัศนศิลป์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยทั้งไทย และสากล  

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เ พ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ แสดงเนื้อหาสื่อความหมายและคุณค่าของงาน มีทักษะในการสร้างงานและ 
เลือกผลงานทัศนศิลป์ส าหรับการจัดนิทรรศการได้เหมาะสมตามเกณฑ์  

มีความซาบซึ้งในสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ เห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อ่ืน หรือ
ศิลปิน สะท้อนคุณค่าของงานทัศนศิลป์แต่ละยุคสมัย ทั้งวัฒนธรรมไทย และสากล สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ประณีต 

 

 

 

 

 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับตอนปลาย 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ศ  31111   ทัศนศิลป์ 1 (Visual Arts1)                         1.0 หน่วยกิต  1  คาบ/สัปดาห/์ภาค   

 ศึกษาวิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆ อธิบาย
จุดมุ่งหมาย ของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา เพ่ือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ บรรยาย
จุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ค าศัพท์ทางทัศนศิลป์  

 โดยใช้กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ มีทักษะใน และน าจุดมุ่งหมายในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์งานโดยเน้น
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของตนเอง ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะ  

 เล็งเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ทั้งของไทย และสากล มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและชื่น
ชมผลงานของผู้อ่ืน มีความมุ่งมั่น เพียรพยายามในการเรียนและการท างาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ศ  31112   ทัศนศิลป์ 2 (Visual Arts2)                         1.0 หน่วยกิต  1  คาบ/สัปดาห/์ภาค               

           ศึกษาแนวความคิด วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวคิดศิลปินที่ตนชื่นชอบ เข้าใจอิทธิพลของ
ศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศท่ีมีต่อผลงานทัศนศิลป์ไทย ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง มีความรู้
เรื่องการวาดภาพคน การวาดภาพล้อเลียน การวาดภาพการ์ตูน ค้นคว้าข้อมูลการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบ และการจัดองค์ประกอบ  

 โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แขนงต่างๆ การออกแบบงานทัศนศิลป์ได้
เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียน หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะ 

 เล็งเห็นความส าคัญของงานทัศนศิลป์ทั้งไทย และสากล มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะเพ่ือสังคม เห็นคุณค่าของความงามในผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีความมุ่งมั่นในการเรียนและการ
ท างานด้วยความเอาใจใส่ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 



 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ศ  32111   ทัศนศิลป์ 3(Visual Arts3)                         1.0 หน่วยกิต  1  คาบ/สัปดาห/์ภาค               
 
 ศึกษาการน าทัศนธาตุมาใช้ในงานทัศนศิลป์ หลักการออกแบบ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ การประเมินและการวิจารณ์งานศิลปะ อธิบายการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคในการสร้าง
ผลงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เนื้อหา จุดม่งหมาย และแนวคิด เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ มีทักษะในการใช้เทคนิค การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และกระบวนการในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สูงขึ้นเพ่ือสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ ประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะ  
 มีความภาคภูมิใจกับผลงานทัศนศิลป์ของตนเอง และชื่นชมผลงานของศิลปินทั้งไทยและสากล เห็น
คุณค่าของงานศิลปะ วัฒนธรรม และสามารถน าความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

ศ  32112   ทัศนศิลป์ 4 (Visual Arts 4)                      1.0 หน่วยกิต  1  คาบ/สัปดาห/์ภาค   
    
 ศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบงานทัศนศิลป์ให้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ อธิบายแนวคิด และวิธีการสร้างงาน
ของศิลปินทั้งไทยและสากล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออก และรูปแบบตะวันตก  
 มีทักษะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทั้งไทย และสากลโดยศึกษาจากแนวคิด และวิธีการสร้างงาน
ของศิลปินที่ตนชื่นชอบ ออกแบบงานทัศนศิลป์ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ และเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ในงานทัศนศิลป์ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์  
 มีความภาคภูมิใจกับผลงานทัศนศิลป์ของตนเอง และชื่นชมผลงานของศิลปินทั้งไทยและสากล เห็น
คุณค่าของงานศิลปะรูปแบบตะวันออก และตะวันตก สามารถประยุกต์ใช้ 
ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 


