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ก าหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 2400-1004      ชื่อวิชา : ศิลปะและการออกแบบ           จ านวน : 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) : ชคผ.1 
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) : องค์ประกอบศิลป์ 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 2/2561        วันเวลาที่เรียน (Class Meeting) : จันทร์   12.20 – 16.20  น.  
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล                      
ที่ท างาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ต าแหน่ง : ครูพิเศษสอน                                          วุฒกิารศึกษา : คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                                                                           เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 
โทรศัพท์ (Phone) : 090-0562960                           อีเมล์ (E-Mail) : 
หนังสือเรียน (Text Book) : ศิลปะการออกแบบ 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (Reference) : Internet 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
        1. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจพ้ืนฐานความรู้เรื่องศิลปะ 
        2. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ 
        3. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปทรงแบบต่างๆ 
        4. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สี 
        5. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เส้น 
        6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
        7. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
มาตรฐานรายวิชา 
         เข้าใจความรู้เรื่องศิลปะ,  หลักการออกแบบ,  รูปทรงแบบต่างๆ,  การใช้สี,  การใช้เส้น,  และน าไปใช้ใน
งานคหกรรมได้อย่างถูกต้อง 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ความรู้เรื่องศิลปะ,  หลักการออกแบบ,  รูปทรงแบบต่างๆ,  การใช้สี,  การใช้เส้น 
 
 
 
 



สมรรถนะ (Comtetency)   
  ความรู้ 
         1. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์           
          2. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างงานศิลปะ 
          3. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสี 
     ทักษะ 
          1. สามารถออกแบบงานที่เก่ียวกับอาชีพได้ 
          2. สามารถออกแบบและใช้สีการท าบรรจุภัณฑ์ได้ 
     คุณธรรม 
          1. ความร่วมมือ 
          2. ความสามัคคี 
ตัวช้ีวัด (KPI : Key Performance Indicator) 
            1. ผู้เรียนสามารออกแบบชิ้นงานได้ 
          2. ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงานและใช้สีให้เหมาะสมกับชิ้นงานได้ 
          3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation) 
           การให้คะแนนมี 3 ส่วน                                             100% 
           1. เจตคต ิ                                                                20% 
           2. คะแนนสะสมระหว่างเรียน                                          60% 
           3. การสอบประเมินความรู้                                              20% 
วิธีการสอน (Instructional Strategies) 
           จัดการเรียนการสอนโดยการสาธิต  เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานจากการปฏิบัติจริง   
การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า (Work Assignments) 
           ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลก่อนการเข้าเรียนทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว  ก าหนดให้มีการปฏิบัติในทุกชั่วโมง
เรียนและประเมินผลตามสภาพจริงท้ายชั่วโมง 
เกณฑ์การประเมินผล (Assessment) 
 
 
 

 

ระดับคะแนน ผลการเรียน 
80 -100 4.0 
75 - 79 3.5 
70 - 74 3.0 
65 - 69 2.5 
60 - 64 2.0 
55 - 59 1.5 
50 - 54 1.0 



รายละเอียดก าหนดการสอน ชื่อวิชา : ศิลปะและการออกแบบ   18 ครั้ง  72 ชั่วโมง 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและ
กระบวนการสอน 

สื่อการสอน การประเมินผล สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1. ความหมายของศิลปะ
และองค์ประกอบศิลป์ 

การอธิบาย 
ปฏิบัติงาน 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
วิชาศิลปะการ
ออกแบบ 

งานส าเร็จ 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีความรู้ในงาน
ศิลปะ 

2. โครงสร้างงานศิลปะ ให้ค้นคว้าทฤษฎี 
ให้นักศึกษา
ปฏิบัติงาน 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน, 
Internet 

ประเมินตาม
สภาพจริง 

บอกโครงสร้าง
งานศิลปะได้ 

3. ทฤษฎีสี การอธิบาย 
บรรยาย 
ปฏิบัติงาน 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน, 
Internet 

งานส าเร็จ 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

เข้าใจในการ
เลือกใช้สีให้
เหมาะสม,   
ปฏิบัติงานส าเร็จ 

4. เทคนิคการใช้สี ให้ค้นคว้าทฤษฎี 
ปฏิบัติงาน 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
Internet 

งานส าเร็จ 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

5. การออกแบบงานจาก
รูปทรง  เส้น   

การอธิบาย 
ปฏิบัติงาน 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

งานส าเร็จ 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง, 
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

6. การออกแบบงานให้
เหมาะกับงานอาชีพ 

การอธิบาย 
ปฏิบัติงาน 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

งานส าเร็จ 
ประเมินตาม
สภาพจริง 
ท้ายชั่วโมง 

ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะกับงาน
อาชีพ 

 

 

 
 



 
หมายเหตุ 

รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา ศิลปะและการออกแบบ ในช่วงกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
        C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
        I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและ
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
        P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
        P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการท างานให้ส าเร็จ 
        A (Application) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 


