
กําหนดการสอน 
Course Syllabus 

 
รหัสวิชา :  3300-1002 
ชื่อวิชา :  ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
จํานวน :  3 หนวยกิต 4 ช่ัวโมง  

หลักสูตรการศึกษา (Course status) :  ปวส.1  เทคโนโลยีศิลปกรรม 
ความรูพื้นฐาน (Pre-requisite) :   
ภาคเรียนท่ี (Semester) :  1/2558     
วัน เวลาท่ีเรียน (Class Meeting) :  วันศุกร13.20 – 16.20 น. 

ชื่อผูสอน (Instructor) :  นางสาวเมทินี  ปญญาฟู    
ท่ีทํางาน (Office) :  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประเภทวชิาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท (Phone) :   083-577-7585     
อีเมล (E-Mail) :  maytinee_mays@hotmail.com 

หนังสือเรียน (Text Book) :  ชนะ เทศทอง.รวมสุดยอดโปรแกรม แปลงไฟล.นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2552 
 อัมรินทร เพ็ชรกุล. แปลงไฟลอัพเดท 2012. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย จํากัด, 2552 
แหลงควาเพิ่มเติม (Reference) : -หองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -หองสมุด แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -www.stou.ac.th/study/sumrit/6-56(500)/page3-6-56(500).html 
 -pirun.ku.ac.th/~agrpct/lesson1/creative_thinking.html 
 -www.prc.ac.th/newart/webart/creation.html 
 -aoao555.wordpress.com 
 -www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_11/pdf/aw027.pdf 
 -www.artbangkok.com/detail_page.php?sub_id=88 

 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม 
2. เขาใจววิัฒนาการศิลปะกับมนษุย ศิลปะกับการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจบัุน   
3. เขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 
4. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม  
5. มีความสนใจใฝรู มุงม่ัน ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติ ผลงานศิลปกรรม และการเช่ือมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน  อิทธิพลทาง

วัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการสรางสรรคสังคมและวัฒนธรรม  
แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต  การสรางสรรคศิลปกรรมดวยการผสานแนวความคิด  วิธีการท่ี
ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู  
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม 
2. แสดงความเขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณ

ปจจุบัน 
3. แสดงความเขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 

ทักษะ 
1. สรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 

คุณธรรม 
1. แสดงความสนใจใฝรู มุงม่ัน ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
 1.  ผูเรียนนําความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม วิวัฒนาการศิลปะกับ
มนุษย ศิลปะกับการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน บทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และ
วัฒนธรรมสมัยใหม 
 2.  ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหมได 
 3.  ผูเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ข้ึนไป 
เกณฑการใหคะแนน (Mark Allocation)   

แบงเปน 4 สวน      100% 
   1.  เจตคติ        20% 

2.  ผลงานปฏิบัติระหวางภาคเรียน     60% 
3.  สอบปฏิบัติปลายภาคเรียน     16% 
4.  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน       4% 

วิธีการสอน (Instructional Strategies)  
จัดการเรียน การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 

ท้ังทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ ดังนี้ 
 1.  บรรยาย และใหผูเรียนทําการคนควาขอมูล องคความรูจากเอกสาร หนังสือ และอินเทอรเน็ต 
 2.  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
 3.  มอบหมายงานใหผูเรียนวิเคราะหข้ันตอนการสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
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 4.  ใหผูเรียนนําเสนอความคิดเห็น ปญหา แนวทางพัฒนางาน เกี่ยวกับการสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความ
ตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
 5. ใชส่ือ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชปฏิบัติงานถายภาพวีดิทัศน ประกอบการบรรยาย 
 6. ผูเรียนทุกคนตองรักษาระเบียบ วนิัย และเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

การมอบหมายงานใหผูเรียนคนควา (Work Assignments) 
ใหผูเรียนคนหาองคความรูหลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม วิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการ

เช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน บทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 
เพิ่มเติมจากหนังสือในหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และอินเทอรเน็ตในหัวขอ ท่ีศึกษาในแตละสัปดาห และนําเสนอ
ขอมูล พรอมกับสงผลงานท่ีปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนด 
 
เกณฑการประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลการเรียน 

ความหมาย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลการเรียน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 
70 - 74 3.0 การเรียนด ี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช  0 - 49 0 การเรียนไมผาน 

 
รายละเอียดกําหนดการสอน  ชื่อวิชา : ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) เรียน 18 คร้ัง 72 ช่ัวโมง 

ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
ส่ือการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผูเรียน 

1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แนะนําวิธีการเรียน และ
อธิบายความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรม 
มอบหมายงานใหคนควา 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

Pre-Test 
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูพืน้ฐาน  
การตอบคําถาม 
ความพรอมเรียน 

2 ศิลปะ (Art) อธิบายเกี่ยวกบัศิลปะ 
มอบหมายงานใหคนควา 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูเกี่ยวกับ
ศิลปะ 
ความพรอมเรียน 

3 ความคิดสรางสรรคศิลปะ 
 ลักษณะความคิด

สรางสรรค 
 จุดมุงหมายการสรางสรรค 

อธิบายความคิดสรางสรรค 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ ความคดิ
สรางสรรค 
ความพรอมเรียน 
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ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
ส่ือการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผูเรียน 

4 ความคิดสรางสรรคศิลปะ 
 หลักการและ

องคประกอบความคิด
สรางสรรค 

อธิบายความคิดสรางสรรค 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ ความคดิ
สรางสรรค 
ความพรอมเรียน 

5 ความคิดสรางสรรค 
 กระบวนการความคิด

สรางสรรค 

อธิบายความคิดสรางสรรค 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ ความคดิ
สรางสรรค 
ความพรอมเรียน 

6 ความคิดสรางสรรค 
 เทคนิคความคิด

สรางสรรค 

อธิบายความคิดสรางสรรค 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ ความคดิ
สรางสรรค 
ความพรอมเรียน 

7 วิวัฒนาการศิลปะ 
 ศิลปะสากล 
 ศิลปะสากลกับมนุษย 

อธิบายวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ วัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
ความพรอมเรียน 

8 วิวัฒนาการศิลปะ 
 ศิลปะไทย 
 ศิลปะไทยกับมนุษย 

อธิบายวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ วัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
ความพรอมเรียน 

9 วัฒนธรรมและศิลปะ 
 เชิงแนวความคิด 
 เชิงภูมิภาค 

อธิบายวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ วัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
ความพรอมเรียน 

10 วัฒนธรรมและศิลปะ 
 เชิงสังคม 
 ความเช่ือ 

อธิบายวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ วัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
ความพรอมเรียน 

11 วัฒนธรรมและศิลปะ 
 การศึกษา 
 การเปล่ียนแปลง 

อธิบายวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและ
ทักษะ วัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
ความพรอมเรียน 
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ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
ส่ือการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผูเรียน 

12 ศิลปะและวัฒนธรรมสมัยใหม อธิบายศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมสมัย
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ 
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวมสมัย 
ความพรอมเรียน 

13 ศิลปะและวัฒนธรรมรวมสมัย อธิบายศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมสมัย 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ 
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวมสมัย 
ความพรอมเรียน 

14 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย อธิบายศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ 
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 
ความพรอมเรียน 

15 การหลอมรวมความคิดสรางสรรค 
วัฒนธรรมและศิลปะ 

อธิบายการหลอมรวม
ความคิดสรางสรรค 
วัฒนธรรมและศิลปะ 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ 
การหลอมรวมความคิด
สรางสรรค วัฒนธรรม
และศิลปะ 
ความพรอมเรียน 

16 การหลอมรวมความคิดสรางสรรค 
วัฒนธรรมและศิลปะ 

อธิบายการหลอมรวม
ความคิดสรางสรรค 
วัฒนธรรมและศิลปะ 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ 
การหลอมรวมความคิด
สรางสรรค วัฒนธรรม
และศิลปะ 
ความพรอมเรียน 

17 การหลอมรวมความคิดสรางสรรค 
วัฒนธรรมและศิลปะ 

อธิบายการหลอมรวม
ความคิดสรางสรรค 
วัฒนธรรมและศิลปะ 
มอบหมายงานปฏิบัติงาน 

-สไลด 
-คอมพิวเตอร 

ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูและทักษะ 
การหลอมรวมความคิด
สรางสรรค วัฒนธรรม
และศิลปะ 
ความพรอมเรียน 

18 รวบรวมผลงานและนําเสนอ
ผลงาน 
สอบปลายภาค 

นําเสนอผลงาน 
สอบปลายภาค 
 

ผลงานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู และ
ทักษะ 
การนําเสนอ 
ความพรอมสอบปลาย
ภาค 
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หมายเหตุ 
รายละเอียดกําหนดการสอน    
ช่ือวิชา : วิชาศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี ้
C  (Construction)  คือ  ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผูเรียนทํากิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล และ 
   แหลงความรูท่ีหลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเคล่ือนไหวรางกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตาง ๆ เชนกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปญหากระบวนการทํางานใหเกดิผลสําเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจัดกจิกรรมที่ใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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รายการตรวจสอบ และอนุญาตใหใช 
 
 ควรอนุญาตใหใชสอนได 
 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
 
                  (นายสุรสิทธ์ิ  ปุสุรินทรคํา) 
       หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
       .................../.........................../.............. 
 
 เห็นควรอนุญาตใหใชสอนได 
 ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 อ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
 
           (นายศรากร  บุญปถัมป) 
        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
        ............./.................../........... 
 
 เห็นควรอนุญาตใหใชสอนได 
 อ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
 
           (นางคนึงนจิ  พรหมเนตร) 
                       ผูอํานวยการ 
        ............./.................../........... 
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กําหนดการสอน Course Syllabus 
วิชาศิลปะและวัฒนธรรม รหัส 3300-1002   

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 
 

จัดทําโดย 
 

นางสาวเมทินี  ปญญาฟ ู
 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
สํานักคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 


