กำหนดกำรสอนรำยวิชำทัศนศิลป์ รหัสวิชำ ศ 11101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่ 1-2 ปีกำรศึกษำ 2562 ครูผู้สอน นำงสำวอังค์ริสำ คำลือ
สัปดำห์ที่สอน

หน่วยที่สอน

สัปดาห์ที่ 1-6

ทัศนธาตุ

สัปดาห์ที่ 7-9

ความรู้สึกของฉัน

สัปดาห์ที่10 -11

การวาดภาพจาก
ความรู้สึก

สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่13 -14

การวาดภาพจาก
ความรู้สึก(ต่อ)
สัปดาห์ที่ 15-20 สนุกกับสีเทียนและ
สีไม้
สัปดาห์ที่ 21

หัวข้อย่อยที่สอน
-จุด
-เส้น
-รูปร่าง รูปทรง
-ความรู้สึก
-ประเภทความรู้สึก
-ความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อม
-การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
-ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด
สอบพญำไทเทสครั้งที่ 1
-การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
-ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด
- สีเทียนและสีไม้
-เทคนิคและวิธีการใช้สีเทียนและสีไม้
-วิธีเก็บรักษาสีเทียนและสีไม้
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
16 พ.ค. –
21 มิ.ย. 62

หมำยเหตุ

24มิ.ย. – 12 ก.ค.
62

3 คาบ

15-26 ก.ค.62

2 คาบ

6 คาบ

31ก.ค.62-2ส.ค.62
5-16 ส.ค. 62

2 คาบ

19 ส.ค. 62 –
27 ก.ย. 62

6 คาบ

2-4ต.ค.62

กำหนดกำรสอนรำยวิชำทัศนศิลป์
รหัสวิชำ ศ 12101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ครูผู้สอน นำยพอชำย พึงไชย
สัปดำห์ที่สอน

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

สัปดาห์ที่ 1-6

งานวาด

สัปดาห์ที่ 7-11

งานปั้น

-เส้น
-รูปร่าง รูปทรง
-อิทธิพลของสีต่อความรู้สึก
สร้างสรรค์งานวาดภาพ ระบายสี
-ประเภทของงานปั้น นูนต่่า นูนสูง ลอยตัว
- อุปกรณ์ส่าหรับงานปั้น
-วิธีปั้น
-สร้างสรรค์งานปั้น
สอบพญำไทเทสครั้งที่ 1

สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่13 -16

งานพิมพ์

สัปดาห์ที่ 17 -20

การปะติด

สัปดาห์ที่ 21

-แม่พิมพ์จากนิ้วมือ
-การพิมพ์จากการพับสี
-การพิมพ์จากการฝนสี
-สร้างสรรค์งานพิมพ์
- วัสดุอุปกรณ์ในการ ตัด ฉีก ปะติด
-การตัด ฉีก ปะติด ด้วยกระดาษสีเดียว
-การตัด ฉีก ปะติด ด้วยกระดาษหลายสี
- สร้างสรรค์งานตัด ฉีก ปะติด เป็นเรื่องราว
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
16 พ.ค. –
21 มิ.ย. 62

หมำยเหตุ

24 มิ.ย.62 – 26
ก.ค.62

5 คาบ

6 คาบ

31ก.ค.62-2ส.ค.62
5-30 ส.ค. 62

4 คาบ

2-27 ก.ย. 62

4 คาบ

2-4ต.ค.62

กำหนดกำรสอนรำยวิชำทัศนศิลป์
รหัสวิชำ ศ 13101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ครูผู้สอน นำงสำวอังค์ริสำ คำลือ
สัปดำห์ที่สอน

หน่วยที่สอน

สัปดาห์ที่ 1-6

ทัศนธาตุ

สัปดาห์ที่ 7-11

วาดทุกสิ่งใกล้ตัว

สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่13 -16
สัปดาห์ที่ 17 -20

สัปดาห์ที่ 21

การวาดภาพจาก
ความรู้สึก
การวาดภาพจาก
เหตุการณ์

หัวข้อย่อยที่สอน
-เส้น
-รูปร่าง รูปทรง
-รูปร่าง รูปทรงในการออกแบบ
-สิ่งของรอบตัว
-การวาดรูป ระบายสีสิ่งของรอบตัว
-การชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงาน
ตนเอง
สอบพญำไทเทสครั้งที่ 1
-การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
-ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด
- การวาดภาพจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง
-สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงาน
ของตนเอง
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2562

ช่วงวันที่
ดำเนินกำรสอน
16 พ.ค. –
21 มิ.ย. 62

หมำยเหตุ

24 มิ.ย.62 – 26
ก.ค.62

5 คาบ

6 คาบ

31ก.ค.62-2ส.ค.62
5-30 ส.ค. 62

4 คาบ

2-27 ก.ย. 62

4 คาบ

2-4ต.ค.62

กำหนดกำรสอนรำยวิชำทัศนศิลป์
รหัสวิชำ ศ 14101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ครูผู้สอน นำงสำวอภิญญำ สุขบัว
สัปดำห์ที่สอน

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

ช่วงวันที่
หมำยเหตุ
ดำเนินกำรสอน
16-31พ.ค.
3 คาบ
2562

สัปดาห์ที่ 1-3 มองเห็น คิดเป็น ทาได้
ทัศนธำตุ
(เส้น)
-เส้น
-ความหมายและลักษณะของเส้น
-เส้นในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และในงาน
ทัศนศิลป์
สัปดาห์ที่ 4-5 มองเห็น คิดเป็น ทาได้
ทัศนธำตุ
3-14มิ.ย.2562
(รูปร่าง รูปทรง)
-รูปร่าง รูปทรง
- ลักษณะของรูปทรงประเภทต่างๆ
-รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และ
ในงานทัศนศิลป์
สัปดาห์ที่6-7 มองเห็น คิดเป็น ทาได้
ทัศนธำตุ
17-28มิ.ย.
(พื้นผิว)
-พื้นผิว
2562
-ความหมายของพื้นผิว
-พื้นผิวลักษณะต่างๆ
-พื้นผิวในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และในงาน
ทัศนศิลป์
สัปดาห์ที่8-9 มองเห็น คิดเป็น ทาได้
ทัศนธำตุ
1-12ก.ค.2562
(พื้นที่ว่าง)
-พื้นที่ว่าง
-พื้นที่ว่างบริเวณรอบๆภาพและพื้นที่ว่างในภาพ
-พื้นที่ว่างในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และใน
งานทัศนศิลป์
สัปดาห์ที่10- มองเห็น คิดเป็น ทาได้
ทัศนธำตุ
15-26ก.ค.
11
(สี)
-สี
2562
-ความหมายของสีและสีลักษณะต่างๆ
-สีในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และในงาน
ทัศนศิลป์

2 คาบ

2 คาบ

2 คาบ

2คาบ

สัปดำห์ที่สอน

หน่วยที่สอน

สัปดาห์ที่ 12

สอบพญำไทเทสครั้งที่ 1

สัปดาห์ที่1314

สีอุ่นกับสีเย็น

สัปดาห์ที่1518

สีอุ่นกับสีเย็น

สัปดาห์ที่1920

สีอุ่นกับสีเย็น

สัปดาห์ที่ 21

หัวข้อย่อยที่สอน

วรรณะสี

ช่วงวันที่
หมำยเหตุ
ดำเนินกำรสอน
31ก.ค.-2ส.ค.
2562
5-16ส.ค.2562 2คาบ

-การแบ่งวรรณะสี
-วงจรสี
วรรณะสี
-วรรณะสีอุ่น
-วรรณะสีเย็น
-จาแนกสีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็นในงาน
ทัศนศิลป์
วรรณะสี
-อิทธิพลของวรรณะสี
-วรรณะสีและความรู้สึก
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562

19ส.ค.-13ก.ย.
2562

4คาบ

16ก.ย.-27ก.ย.
2562

2คาบ

2-4ต.ค.2562

กำหนดกำรสอนรำยวิชำทัศนศิลป์
รหัสวิชำ ศ 15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ครูผู้สอน นำงสำวอภิญญำ สุขบัว
สัปดำห์ที่สอน

หน่วยที่สอน

สัปดาห์ที่ 1-3 เหมือนต่างสร้างสรรค์

สัปดาห์ที่ 4-5

การจัดองค์ประกอบ
และการสื่อ
ความหมายในงาน
ทัศนศิลป์

สัปดาห์ที่6-7

การจัดองค์ประกอบ
และการสื่อ
ความหมายในงาน
ทัศนศิลป์
วาดแสงเล่นสี

สัปดาห์ที่8-9

สัปดาห์ที่1011

วาดแสงเล่นสี

สัปดาห์ที่12
สัปดาห์ที่1314

ปั้นตามจินตนาการ

หัวข้อย่อยที่สอน
จังหวะและตำแหน่ง
-จังหวะและตาแหน่งในงานทัศนศิลป์
-ความหมายของจังหวะและตาแหน่งใน
สิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์
-การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้จังหวะและ
ตาแหน่งในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์
กำรจัดองค์ประกอบ
-การจัดองค์ประกอบของภาพ
-เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์
-เทคนิคการใช้สีชอล์ค
กำรวำดภำพสื่อควำมหมำย
-การวาดภาพสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์
-การระบายไล่สีชอล์ค
-การขูดสีชอล์ค
แสงและเงำ
-เทคนิคการระบายไล่สีเข้มไปอ่อน
-การไล่นาหนักแสงและเงา
วรรณะสี
-วรรณะสีร้อนและวรรณะสีเย็น
-การจาแนกวรรณะสีต่างๆ
-เทคนิคการระบายสีร้อนสีเย็น
สอบพญำไทเทสครั้งที่1
ประติมำกรรม
-ประติมากรรมนูนต่า
-เทคนิคการสร้างงานประติมากรรมนูนต่า

ช่วงวันที่
หมำยเหตุ
ดำเนินกำรสอน
16-31พ.ค.2562 3 คาบ

3-14มิ.ย.2562

2 คาบ

17-28มิ.ย.2562

2 คาบ

1-12ก.ค.2562

2 คาบ

15-26ก.ค.2562

2คาบ

31ก.ค.-2ส.ค.
2562
5-16ส.ค.2562

2คาบ

สัปดำห์ที่สอน

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

สัปดาห์ที่1516

ปั้นตามจินตนาการ

สัปดาห์ที่1720

ปั้นตามจินตนาการ

ประติมำกรรม
-ประติมากรรมนูนสูง
-การเปรียบเทียบประติมากรรมนูนต่ากับนูน
สูง
ประติมำกรรม
-การปฏิบัติงานกลุ่ม ประติมากรรมนูนสูง
-การนาเสนอผลงานกลุ่ม
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562

สัปดาห์ที่ 21

ช่วงวันที่
หมำยเหตุ
ดำเนินกำรสอน
19-30ส.ค.2562
2คาบ

2ก.ย.-27ก.ย.
2562
2-4ต.ค.2562

4คาบ

กำหนดกำรสอนรำยวิชำทัศนศิลป์
รหัสวิชำ ศ 16101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ครูผู้สอน นำงสำวอภิญญำ สุขบัว
สัปดำห์ที่สอน

หน่วยที่สอน

สัปดาห์ที่ 1-3

สวยงามด้วยความ
สมดุล

สัปดาห์ที่ 4-5

สวยงามด้วยความ
สมดุล

สัปดาห์ที่6-9

2มิติ สู่3มิติ

สัปดาห์ที่1011

2มิติ สู่3มิติ

สัปดาห์ที่12
สัปดาห์ที่1314

หัวข้อย่อยที่สอน
-ความสมดุล
-รูปและพื้นที่ว่าง
-การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้ความสมดุล
-ขนาด
-สัดส่วน
-การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้ขนาดและ
สัดส่วน
รูปร่ำงรูปทรง
-รูปร่าง 2 มิติ
-รูปทรง 3 มิติ
-การเปรียบเทียบรูปร่างและรูปทรง
-รูปทรงกับแสงเงา
-การลงน้้าหนักแสงเงา
-เงาตกกระทบ
-การฝึกไล่น้าหนักแสงเงาโดยใช้อุปกรณ์ที่
แตกต่างกัน เช่น ดินสอEE สีไม้ เป็นต้น
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนแสงและเงำ
-แสงเงาในภาพทิวทัศน์
-แสงเงากับการสร้างสรรค์
สอบพญำไทเทสครั้งที่1

ปั้นแต่งเติม เพิ่มและ
ประติมำกรรม
ลด
-ความหมายของประติมากรรม
-ประติมากรรมนูนต่้า

ช่วงวันที่
หมำยเหตุ
ดำเนินกำรสอน
16-31พ.ค.
2 คาบ
2562
3-14มิ.ย.2562

2 คาบ

17มิ.ย.-12ก.ค.
2562

4 คาบ

15-26ก.ค.
2562

2คาบ

31ก.ค.-2ส.ค.
2562
5-16ส.ค.2562

2คาบ

สัปดำห์ที่สอน
สัปดาห์ที่1516

สัปดาห์ที่1720

สัปดาห์ที่ 21

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

ปั้นแต่งเติม เพิ่มและ
ประติมำกรรม
ลด
-ประเภทของประติมากรรม
-ประติมากรรมนูนสูง
-การเพิ่ม การลดดินน้้ามัน
ปั้นแต่งเติม เพิ่มและ
ประติมำกรรม
ลด
-วิธีสร้างงานประติมากรรม
-ประติมากรรมลอยตัว
-ผลงานกลุ่ม งานประติมากรรม
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562

ช่วงวันที่
หมำยเหตุ
ดำเนินกำรสอน
19-30ส.ค.
2คาบ
2562

3ก.ย.-27ก.ย.
2562

2-4ต.ค.2562

4คาบ

