
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 20300-1004    ชื่อวิชา :  การวาดเขียนพ้ืนฐาน        จ านวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา (Course Status) : ชศบ.1  ความรู้พ้ืนฐาน (Pre-requisite) : การวาดเขียนพ้ืนฐาน 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 1/2562            วัน–เวลาท่ีเรียน (Class Meeting) : ศุกร์ 08.20–11.20 / ศุกร์ 16.20-17.20   
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นายธนกร  โพธาชัย  โทรศัพท์ (Phone) : 063-0789390 
ที่ท างาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   อีเมล์ (E - Mail) : Karanyapas.jay@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) : เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. Drawing…เอนทรานซ์ _ _ กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2550. 
แหล่งค้นคว้าเพ่ืมเติม (Reference) : Internet 

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้ 
1. รู้คุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์อันท าให้เกิดเทคนิควาดเขียนที่มีคุณสมบัติ แสดงออกทางคุณค่าความงามเฉพาะ 
2. เข้าใจข้ันตอนกระบวนการวาดเขียน 
3. ตระหนัก รู้สาระ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยรู้จักตรวจสอบและปรับปรุง ข้ันตอนการท างานด้วยตัวเอง 
4. มีทักษะในการประเมินคุณค่าผลงาน 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน หมั่นฝึกฝน 

มำตรฐำนรำยวิชำ 
วาดเขียนภาพรูปทรงด้วยวิธีการพ้ืนฐาน ตามหลักการ โดยค านึงถึงหลักการจัดภาพ กระบวนการข้ันตอน เทคนิควิธีการ 

โครงสร้างสัดส่วน ปริมาตรของรูปทรง ลักษณะผิวของวัตถุ มิติ การตรวจสอบและปรับปรุงผลงานด้วยตนเอง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์วาดเขียนพ้ืนฐาน ทักษะกระบวนการวาดเขียน โดยใช้หลักการจัดภาพ การร่างภาพ    

การแรเงา การเน้นน้ าหนัก และรายละเอียดให้มองดูคล้ายแบบ 

สมรรถนะ (Competency) 
 ความรู้ นักเรียนมีความรู้อธิบาย/บอก 

1. มีความรู้เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์อันท าให้เกิดเทคนิควาดเขียนที่มีคุณสมบัติ   
2. เข้าใจข้ันตอนกระบวนการวาดเขียน และทักษะในการประเมินคุณค่าผลงาน 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน หมั่นฝึกฝน 

ทักษะ 
1. มีทักษะปฏิบัติการวิเคราะห์ จ าแนก วิธีการข้ันตอนการท างานได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปกรรมได้ 
3. มีทักษะในการน าความรู้เรื่องทฤษฎีสีมาพัฒนารูปแบบศิลปะ ให้สอดคล้องกับการจัดการเชิงธุรกิจได้ 

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

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) 
 1. ผู้เรียนน าความรู้เก่ียวกับการวาดเขียนพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได้อย่างเหมาะสม 
 2. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรผลงานได้อย่างถูกต้องและสวยงาม 

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. ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการวาดเขียนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานจิตรกรรมได้ 

3. มอบหมายงานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการจากศิลปะไทย ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย 
4. การสอนสื่อใช้ภาพน่ิง Power point ประกอบการอธิบาย และครูสาธิต 

 5. ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนได้รับหัวข้องานจากผู้สอนแล้วน าไปฝึกปฏิบัติเป็นชิ้นงาน 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
ให้นักเรียนศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาการการวาดเขียนพ้ืนฐานมาประยุกต์กับการใช้ในการสร้างผลงาน ก าหนดให้มีการ

ปฏิบัติงานจริงรายงานความก้าวโดยผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติกับครูผู้สอนทุกสัปดาห์ โดยมีหลักฐานแบบบันทึกความก้าวหน้าของงานที่ท า
ทุกครั้ง (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 : กำรวำดเขียนพืน้ฐำน 18 คร้ัง 72 ชั่วโมง 
ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมินผล สมรรถนะของ

ผู้เรียน 
1 บทที่ 1 

- การวาดภาพ (Drawing) 
- หลักการวาดเขียนเบื้องต้น 
- ลักษณะของเส้นที่ใช้ในงานวาดเส้น 
(Drawing) 
- วิธีการจับดินสอส าหรับงานวาดเส้น 
- ลักษณะของเส้น 
- ค่าของแสงและเงา 

ฟังครูแนะน าการ
เรียน และอธิบาย
ถึงภาพรวม
เก่ียวกับความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
วาดเขียนพ้ืนฐาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 



2-3 บทที่ 2 
- ลักษณะของน้ าหนักแสง เงา 
- ภาพแสดงข้ันตอนวิธีการร่างภาพ  

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมทาง
อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด 

4-7 บทที่ 3 
- หุ่นน่ิงพ้ืนฐาน 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานทีส่่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมทาง
อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด 

8-11 บทที่ 4 
- หุ่นน่ิง (Still Life) 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานทีส่่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

12 บทที่ 5  
- การวาดตา 
- การวาดหู 
- การวาดจมูก 
- การวาดปาก 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

13-17 บทที่ 6 
- การวาดภาพคนเหมือน 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

18 สอบปฏิบัติ ปลายภาค 
 

ทดสอบมาตรฐาน
รายวิชาการวาด
เขียนเบื้องต้น 
 

แบบทดสอบ, 
เอกสารกระดาษ 

การทดสอบ 
การปฏิบัติงาน
จริง 

การประเมิน
คุณค่าของผลงาน 
 

หมำยเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา : วิชาการวาดเขียนพ้ืนฐาน กิจกรรม และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังน้ี 
C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง  ๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 

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


