
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 20302-2002    ชื่อวิชา : การใช้สีเพ่ืองานออกแบบ        จ านวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา (Course Status) : ชศบ.1  ความรู้พ้ืนฐาน (Pre-requisite) : การใช้สีเพ่ืองานออกแบบ 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 1/2562         วัน–เวลาท่ีเรียน (Class Meeting) : พุธ 08.20–12.20  
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นายธนกร  โพธาชัย  โทรศัพท์ (Phone) : 063-0789390 
ที่ท างาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   อีเมล์ (E - Mail) : Karanyapas.jay@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) : ทวีเดช จิ๋วบาง. เรียนรู้ทฤษฎีสี - พิมพ์ครั้งที่ 2 . - -กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.  
แหล่งค้นคว้าเพ่ืมเติม (Reference) : Internrt 

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีสีและการใช้สีในการออกแบบ 
 2. มีทักษะการใช้สีในการออกแบบประเภทต่าง ๆ 
 3. มกีิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสี คุณลักษณะของสี ชนิดและคุณสมบัติของสี แม่สีวัตถุธาตุ แม่สีของแสงวงจรสี หลักการใช้วรรณะ
ของสี ค่าในน้ าหนักของสี การใช้สีตรงข้าม สีกลมกลืน สีเอกรงค์ สีขัดกัน สีสว่างในที่มืด สีส่วนรวม สีเลื่อมพราย จิตวิทยาเกี่ยวกับสีและ
การใช้สีคู่สี เทคนิควิธีการผสมสี การเลือกใช้สีแต่ละชนิดให้สัมพันธ์กับงานออกแบบ การฝึกทักษะการใช้สีในการออกแบบตามหลัก และ
วิธีการใช้สีชนิดต่าง ๆ (ได้แก่ สีโปสเตอร์ ดินสอสี สีน้ า สีเมจิ) 

สมรรถนะ (Competency) 
 ความรู้ นักเรียนมีความรู้อธิบาย/บอก 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกับทฤษฎีสีและการใช้สีในการออกแบบประเภทต่าง ๆ 

ทักษะ 
 1. ใช้สีโปสเตอร์ ดินสอสี สีน้ า สีเมจิในการออกแบบตามหลักการและวิธีการใช้สี 

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

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) 
 1. ผู้เรียนน าความรู้เก่ียวกับคุณค่าความงามเชิงภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์ และคุณค่าของผลงานได้อย่างถูกต้อง 
 3. ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาท่ีระดับคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation) 

เกณฑ์การให้คะแนน มี 3 ส่วน     100% 
 1.  เวลาเรียนการแต่งกาย และความประพฤติ     20% 

2.  เก็บสะสมระหว่างเรียน      60% 
3.  การสอบประมวลความรู้      20% 

 
วิธีกำรสอน (Instructional Strategies) 

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังน้ี 

1. อธิบายและให้นักเรียนท าการค้นคว้าจากหนังสือ และแหล่งเรียนรู้จากสถานที่ ๆ เก่ียวข้องกับศิลปกรรม 
 2. ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการเทคนิควิธีการ และข้ันตอนส าคัญในการท างานศิลปะไทย  



 3. มอบหมายงานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการจากศิลปะไทยแบบประเพณี เกี่ยวกับการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
4. การสอนสื่อใช้ภาพน่ิง Power point ประกอบการอธิบาย และครูสาธิต 

 5. ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนได้รับหัวข้องานจากผู้สอนแล้วน าไปฝึกปฏิบัติเป็นชิ้นงาน 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
ให้นักเรียนน าความรู้จากการเรียนวิชาการใช้สีเพ่ืองานออกแบบ ไปประยุกต์ใช้กับงานศิลปกรรม ก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน

จริงรายงานความก้าวโดยผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติกับครูผู้สอนทุกสัปดาห์ โดยมีหลักฐานแบบบันทึกความก้าวหน้าของงานที่ท าทุกครั้ง 
(สั่งงานสัปดาห์ต่อสัปดาห์) 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 
ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 
80 – 100 4.0 การเรียนดีเย่ียม 
75 – 79 3.5 การเรียนดีมาก 
70 – 74  3.0 การเรียนดี 
65 – 96 2.5 การเรียนดีพอใช้ 
60 – 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
55 – 59 1.5 การเรียนอ่อน 
50 – 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
0 – 49 0 การเรียนข้ันต่ า 

 

รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน ชื่อวิชำ : กำรใช้สเีพื่องำนออกแบบ 18 คร้ัง 72 ชั่วโมง 
ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมินผล สมรรถนะของ

ผู้เรียน 
1 บทที่ 1 ความเป็นมาของสี 

บทที่ 2 คุณลักษณะของสี 
 

ฟังครูแนะน าการ
เรียน และอธิบาย
ถึงภาพรวม
เก่ียวกับศิลปะไทย 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

2 บทที่ 3 แม่สีระบบต่าง ๆ 
บทที่ 4 ล าดับวงจรสี 
- (ใบงานแม่สีวัตถุธาตุหรือแม่สีช่าง
เขียน) 
- (ใบงานล าดับวงจรสี) 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

3 บทที่ 5 วรรณะของสี 
บทที่ 6 คุณค่าของสี 
- (ใบงานแถบสีวรรณะสีร้อน และสี
เย็น) 
- (ใบงานแถบสีค่าในน้ าหนักของสี ๆ 
เดียว) 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

4 บทที่ 7 สีเอกรงค ์
บทที่ 8 สีกลมกลืน 
 

ครูอธิบาย และ
สาธิต นักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 



5 บทที่ 9 ความเข้มของสี 
บทที่ 10 สภาพสีส่วนรวม 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

6 บทที่ 11 สีคู่ประกอบ 
ยทที่ 12 สีเลื่อมพราย 
- (ใบงานสีคู่ตรงข้ามตัดกัน) 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

7 บทที่ 13 สีขัด 
บทที่ 14 ระยะของสี 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

8 บทที่ 15 ทฤษฎีประยุกต์ใช้สีกับงาน
อื่นๆ 
บทที่ 16 จิตวิทยาของสี 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

9 บทที่ 17 สีกับชีวิตประจ าวัน 
บทที่ 18 สีในงานจิตกรรม 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้อง 

10 บทที่ 19 สีในงานตกแต่ง ดูครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

11-17 บทที่ 20 ใบงานการออกแบบ 
- ภาพผัก (สีไม้) 
- ภาพสัตว์ (สีไม้) 
- ภาพผลไม้ (สีโปสเตอร์) 
- ภาพอาคาร ท่ีพักอาศัย (สีน้ า) 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

ผลงานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

18 สอบปฏิบัติ ปลายภาค ทดสอบมาตรฐาน
รายวิชาการใช้สี
เพ่ืองานออกแบบ 
 

แบบทดสอบ, 
เอกสารกระดาษ 
100 ปอนด์ 

การทดสอบ 
การปฏิบัติงาน
จริง 

การประเมิน
คุณค่าของผลงาน 
 

หมำยเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา : วิชาการใช้สีเพ่ืองานออกแบบ ในช่องกิจกรรม และกระบวน การจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังน้ี 
C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และแหล่งความรู้ที่

หลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา

กระบวน การท างานให้ส าเร็จ 
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 


