
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ : 2302 9004  ชื่อวิชำ : ประติมากรรมประยุกต์        จ ำนวน : 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
หลักสูตรกำรศึกษำ (Course status) : ชศบ.2 การออกแบบ 
ควำมรู้พื้นฐำน (Pre-requisite) : ประติมากรรมประยุกต์    
ภำคเรียนที่ (Semester) : 2/2561       วัน-เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) : พุธ 12.20 – 16..20 น. 
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นายธนกร   โพธาชัย   ที่ท ำงำน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) : 063-0789390    อีเมล์ (E-Mail) : karanyapas.jay@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) : สนุกกับการปันดิน งานแกะสลักชั้นเย่ียม  กรุงเทพฯ: โดยส านักพิมพ์เศษฐศิลป์ จ ากดั.   
แหล่งคว้ำเพิ่มเติม (Reference) : www.google.com www.pinterest.com  
 
จุดประสงค์รำยวิชำ  เพื่อให ้

1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ การประยุกต์งานด้านประติมากรรมเป็นผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลึก 

2. มีทักษะในการประยุกต์งานประติมากรรมเป็นผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก เพื่อจ าหน่ายโดยการออกแบบ
ช้ินงานการเลือกใช้วัสดุ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การผลิตช้ินงาน  และตกแต่งช้ินงานส าเร็จได้ตามหลักการ 

3. ประมาณราคาช้ินงานและการผลิตราคาช้ินงานตามจ านวนได้อย่างเหมาะสม 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฎิบัติงาน 
5. มีคุณธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มำตรฐำนรำยวิชำ 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ  การบวนการการประยุกต์งานประติมากรรมเพื่อธุรกิจ 
2. เตรียมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์ประติมากรรมเพื่อธุรกิจ 
3. ออกแบบ  เขียนแบบ  ผลิตภัณฑ์เพื่องานประติมากรรมประยุกต์ 
4. สร้างหุ่นจ าลองเพื่อผลิตช้ืนงาน 
5. ผลิตช้ินงานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมตามข้อก าหนด 
6. น าเสนอผลงานประติมากรรมประยุกต์ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและ วัสดุอุปกรณ์ การประยุกต์งานประติมากรรมเป็น

ผลิตภัณฑ์ของทีระลึกเพื่อจ าหน่าย การออกแบบช้ินงาน การเลือกใช้วัสดุ การผลิตช้ินงาน  การตกแต่งช้ินงาน
ส าเร็จ  และการประมาณราคา     

สมรรถนะ (Competency)  
ควำมรู้ นักเรียนมีความรู้อธิบาย/บอก 

1. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการประยุกต์งานประติมากรรม   
2. เข้าใจขั้นตอนกระบวนการการประยุกต์งานประติมากรรม  ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ     

ในการประยุกต์งานประติมากรรม และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการการประยุกต์งานประติมากรรมเพื่อ
ธุรกิจ 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน หมั่นฝึกฝน 
 

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


 
ทักษะ 

1. มีทักษะปฏิบัติการวิเคราะห์ จ าแนก วิธีการขั้นตอนการท างานได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานประยุกต์งานประติมากรรมเป็น ผลิตภัณฑ์

ของทีระลึกเพื่อจ าหน่าย การออกแบบช้ินงาน การเลือกใช้วัสดุ การผลิตช้ินงาน  การตกแต่งช้ินงานส าเร็จ   
3. มีทักษะในการน าความรู้เรื่องการประยุกต์งานประติมากรรมเพื่อธุรกิจได้ 

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

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
 1.  ผู้เรียนน าความรู้เกี่ยวกับคุณค่าความงามเชิงภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์และคุณค่าของผลงานได้อย่างถูกต้อง 
          3.  ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาท่ีระดับคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด  

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   
เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 3 ส่วน    100% 

   1.  เวลาเรียนการแต่งกาย และความประพฤติ   20% 
2.  เก็บสะสมระหว่างเรียน     60% 
3.  การสอบประมวลความรู้     20% 

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)  
การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 1. อธิบายและให้นักเรียนท าการค้นคว้าจากหนังสือ และแหล่งเรียนรู้จากสถานท่ีๆเกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนต่างๆในการการประยุกต์งานด้านประติมากรรม 
 2.  ฝึกปฏิบั ติ เกี่ยวกับกระบวนการเทคนิควิธีการและ ขั้นตอน ส าคัญในการประยุกต์งานด้าน
ประติมากรรม 
 3.  มอบหมายงานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการการประยุกต์งานด้านประติมากรรมรูปแบบต่างๆ 

4.  การสอนในบางครั้งใช้ภาพนิ่ง Power point และสาธิตโดยการเขียน ประกอบการอธิบาย  
 5. ในแต่ละสัปดาห์ท่ีเรียนนักเรียนได้รับหัวข้องานจากผู้สอนแล้วน าไปฝึกปฏิบัติเป็นช้ินงาน 
 
กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 

ให้นักเรียนศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับศิลปะ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับงาน
ศิลปกรรม  ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานจริงรายงานความก้าวหน้าโดยผลงานท่ีได้ฝึกปฏิบัติกับครูผู้สอนทุก
สัปดาห์ โดยมีหลักฐานแบบบันทึกความก้าวหน้าของงานท่ีท 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 

 
 

รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา ประติมากรรมประยุกต์   18 ครั้ง 72 ชั่วโมง 

ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและกระบวนกำร

สอน 
สื่อกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1 ความหมาย ความส าคัญและความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับงานประติมากรรม
ประยุกต์ 

ครูแนะน าการเรียน และ
อธิบายถึงภาพรวมเก่ียวกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน
ประติมากรรมประยุกต์ 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

2-5 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นจ าลองแบบนูนต่ า 

ครูแนะน าการเรียน และ
อธิบายถึงภาพรวมเก่ียวกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นจ าลองแบบนูนต่ านักเรียน
ปฏิบัติการท างาน 
ประติมากรรมแบบนูนต่ า 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

 ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

6-8 
 

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นจ าลองแบบนูนสูง 

ครูแนะน าการเรียน และ
อธิบายถึงภาพรวมเก่ียวกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นจ าลองแบบนูนสูงนักเรียน
ปฏิบัติการท างาน 
ประติมากรรมแบบนูนสูง 

Power Point, 
Internet, 
Computer 
ภาพตัวอย่าง
ผลงาน 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

9-
11 
 

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นจ าลองแบบลอยตัว 
 

ครูแนะน าการเรียน และ
อธิบายถึงภาพรวมเก่ียวกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์การสร้าง
หุ่นจ าลองแบบลอยตัวนักเรียน
ปฏิบัติการท างาน 
ประติมากรรมแบบลอยตัว 
 

 
Power Point, 
Internet, 
Computer 
ภาพตัวอย่าง
ผลงาน 

 
ผลงานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

 
ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

12 การสร้างแม่แบบพิมพ์ยางพาลา ครูอธิบายและสาธิตเทคนิค
วิธีการในการสร้างแม่แบบ
พิมพ์ยางพาลา นักเรียน
ปฏิบัติการการการสร้าง
แม่แบบพิมพ์ยางพาลา 

Power Point, 
Internet, 
Computer 
ภาพตัวอย่าง
ผลงาน 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 



13-
14 

การสร้างงานประติมากรรมแบบนูน
ต่ า  นูนสูง  จากการหล่อปูนพลา
สเตอร์ 

ครูอธิบายและสาธิตวิธีการการ
การสร้างงานประติมากรรม
แบบนูนต่ า  นูนสูง  จากการ
หล่อปูนพลาสเตอร์นักเรียน
ปฏิบัติการการการสร้างงาน
ประติมากรรมแบบนูนต่ า  นูน
สูง  จากการหล่อปูนพลา
สเตอร์ 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 
ภาพตัวอย่าง
ผลงาน 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

15 การแกะสลักโฟมกรอบภาพขนาด
ต่างๆ 

ครูอธิบายและสาธิตวิธีการ
แกะสลักโฟมกรอบภาพขนาด
ต่างๆนักเรียนปฏิบัติการการ
แกะสลักโฟมกรอบภาพขนาด
ต่างๆ 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 
ภาพตัวอย่าง
ผลงาน 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพ
จริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

16 การแกะสลักผลไม ้ ครอูธิบายและสาธิตวิธีการการ
แกะสลักผลไม้นักเรียนไม้
ปฏิบัติการแกะสลักผลไม้  
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 
ภาพตัวอย่าง
ผลงาน 

การทดสอบ 
การ
ปฏิบัติงาน
จริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการ
ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ 

17 การแกะสลักสบู ่ ครูอธิบายและสาธิตวิธีการการ
แกะสลักสบู่นักเรียน
ปฏิบัติการการแกะสลักสบู ่
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 
ภาพตัวอย่าง
ผลงาน 

การทดสอบ 
การ
ปฏิบัติงาน
จริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการ
ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ 

18 ประเมินผลปลายภาค ประเมินผลปลายภาค  ประเมินผล
ปลายภาค 

นักเรียนสอบ
ผ่านตาม
มาตราฐานที่
ก าหนด 

 
หมำยเหตุ 

รายละเอียดก าหนดการสอน  ช่ือวิชา : ประติมากรรมประยุกต์  ในช่องกิจกรรม และกระบวน      
การจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 

C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล

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

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

 


