
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ : 2300-2003  ชื่อวิชำ : จิตรกรรมเพ่ืองานออกแบบ  จ ำนวน : 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status) : ชศบ.1 การออกแบบ   
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite) : จิตรกรรมเพ่ืองานออกแบบ   
ภำคเรียนที่ (Semester) : 2/2561   วัน-เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) : ศุกร์ 08.20 – 12.20 น. 
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นายธนกร   โพธาชัย  ที่ท ำงำน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) : 063-0789390   อีเมล์ (E-Mail) karanyapas.jay@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) :  
แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference) : www.google.com www.pinterest.com  

จุดประสงค์รำยวิชำ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ 
2. มีทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ 
3. ประยุกต์ใช้การวาดภาพระบายสีเพื่องานออกแบบ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานการวาดภาพระบายสี 

 
มำตรฐำนรำยวิชำ 

มีความรู้ เข้าใจในหลักการ กระบวนการคิด งานจิตรกรรมเพื่อการออกแบบ ในกลวิธีตีความ
เลียนแบบ-ดัดแปลง-สร้างสรรค์รูปแบบ และน าหลักการ วิธีการมาปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างสร้างสรรค์
สวยงามและมีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ปฏิบัติการฝึกทักษะงานด้านจิตรกรรมเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี ของรูปร่าง - รูปทรงท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานออกแบบ ด้วยเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ ได้แก่ ดินสอสี สีน้ า สีเมจิก สีโปสเตอร์ สีอะคลิลิค  
 
สมรรถนะ (Competency)  

ควำมรู้  
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี ของรูปร่าว - รูปทรงท่ีเกี่ยวกับงานออกแบบ 
 2. วาดภาพระบายสี ของรูปร่าง – รูปทรงท่ีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 
 3. ประยุกต์ใช้การวาดภาพระบายสีเพื่องานออกแบบด้วยเทคนิคการใช้ดินสอสี สีน้ า สีเมจิก            
สีโปสเตอร์ สีอะคลิลิค 

ทักษะ 
1. ให้มีทักษะและสามารถสร้างสรรค์งานด้วยหลักของงานวาดเขียนเบ้ืองต้นได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสามารถใช้งานองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้นได้ 

คุณธรรม 
1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ    
2. ความซื่อสัตย์ - ความสนใจใฝ่รู้ - ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 

 
 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
http://www.google.com/
http://www.pinterest.com/


 
ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
 1.  ผู้เรียนน าความรู้เกี่ยวกับการวาดเขียนเบ้ืองต้นไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได้อย่างเหมาะสม 
 2.  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรผลงานได้อย่างถูกต้องและสวยงาม 
 3.  ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาท่ีระดับคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด  
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   

เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 4 ส่วน    100% 
   1.  เวลาเรียนการแต่งกาย และความประพฤติ   20% 

2.  การสืบค้นและรายงานกลุ่ม  (สัปดาห์ 16-17)     20% 
3.  เก็บสะสมระหว่างเรียน     40% 
4.  การสอบประมวลความรู้     20% 

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)  
การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 1.  บรรยายและให้นักศึกษาท าการค้นคว้าจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานวาดเขียนเบ้ืองต้นในการปฏิบัติงานจิตรกรรมได้ 
 3.  มอบหมายงานให้นักเรียนวิเคราะห์บทบาทของผู้สามารถประยุกต์ใช้งานองค์ประกอบศิลป์
เบ้ืองต้น  ในการปฏิบัติงานจริง 
 4.  สถานการณ์จ าลองให้นักเรียนน าเสนอประโยชน์จากการใช้งานองค์ประกอบศิลป์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ได้ 

5. การสอนทุกครั้งใช้ภาพนิ่ง Power point และภาพเคล่ือนไหว ประกอบการบรรยาย 
 6. ทุกสัปดาห์ท่ีเรียนนักเรียนได้รับหัวข้องานจากผู้สอนแล้วน าไปฝึกปฏิบัติเป็นช้ินงาน 
 
กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 

ให้นักเรียนศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาการวาดเขียนพื้นฐาน   เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ 
ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานจริงรายงานความก้าวโดยผลงานท่ีได้ฝึกปฏิบัติกับครูผู้สอนทุกสัปดาห์ โดยมีหลักฐานแบบ
บันทึกความก้าวหน้าของงานท่ีท าทุกครั้ง (ส่ังงานสัปดาห์ต่อสัปดาห์) 
 
เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 – 64 2.0 การเรียนพอใช ้
75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 – 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 – 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 – 49 0 การเรียนขั้นต่ ำ 

 
 



 
รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ชื่อวิชำ : วิชาจิตรกรรมเพื่อการออกแบบ     18 ครั้ง 72 ช่ัวโมง 

ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและกระบวนกำร

สอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1-2 แนะน าการหลักการเบื้องต้น
เก่ียวกับงานวาดเขียนและ
ความหมายของงาน
องค์ประกอบศิลป ์

ฟังครูแนะน าการเรียน 
และบรรยายถึงภาพรวม
เก่ียวกับการหลักการ
เบื้องต้นเก่ียวกับงานวาด
เขียนพ้ืนฐาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ใช้ห้องปฏิบัติการ
ห้องภาพพิมพ์ได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

3-4 ส่วนประกอบส าคัญของการ
วาดเขียนพ้ืนฐาน  
- โครงสร้าง 
- รูปแบบของเส้น 

 

สืบค้นข้อมูลเรื่องทฤษฎี    
เส้น  รูปแบบของเส้น  
และความรู้สึกที่ได้รับ
สัมผัสลักษณะของ
โครงสร้างของวัถุที่ก าหนด  

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
ทางอินเทอร์เน็ต /
ห้องสมุด 

5-6 ส่วนประกอบส าคัญของการ
วาดเขียนพ้ืนฐาน  
- โครงสร้าง 
- รูปแบบของเส้น 

สืบค้นข้อมูลเรื่องน้ าหนัก  
อ่อน  แก่  ความหมาย
ของน้ าหนัก  และการใช้
ค่าน้ าหนัก 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
ทางอินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด 

7-8 ส่วนประกอบส าคัญของการ
วาดเขียนพ้ืนฐาน  
- โครงสร้าง 
- รูปแบบของเส้น 

เรื่องพ้ืนผิว  ลักษณะ
พ้ืนผิวและความรู้สึกที่ได้
จากพ้ืนผิว 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
ทางอินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด 

9-10 ส่วนประกอบส าคัญของการ
วาดเขียนพ้ืนฐาน  
- โครงสร้าง 
- รูปแบบของเส้น 

เรื่องสี  ชนิดของสี   
ความรู้สึกของสีอ่อนและสี
เข้ม  การเลือกใช้สีในงาน
จิตรกรรม 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

11-12 ส่วนประกอบส าคัญของการ
วาดเขียนพ้ืนฐาน  
- โครงสร้าง 
- รูปแบบของเส้น 

ความหมายของรูปร่าง  
รูปทรง  ประเภทของ
รูปร่าง  รปูทรง 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

13-14 หลักขององค์ประกอบศิลป์   
 

เอกภาพ  ความหมายของ
เอกภาพ   

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

15-16 หลักขององค์ประกอบศิลป์  
 

เรื่องของดุลยภาพ Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

17 งานสอบปฏิบัติ (สร้างงานตาม
หัวข้อที่ก าหนด 4  ชั่วโมง 

งานสอบปฏิบัติ Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

18 สรุปผลงาน/วิจารณ์ผลงาน/
ประเมินผลการเรียน 

 Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

งานข้ันส าเร็จ 



หมำยเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน  ช่ือวิชา : วิชาจิตรกรรมเพื่อการออกแบบ ในช่องกิจกรรม และกระบวน     

การจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและ

แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวน การท างานให้ส าเร็จ 
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 


