
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 2302-2102   ชื่อวิชา :  การออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัย        จ านวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา (Course Status) : ชศบ.2  ความรู้พ้ืนฐาน (Pre-requisite) : การออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัย 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 1/2562            วัน–เวลาท่ีเรียน (Class Meeting) : พุธ 12.20-16.20 น. 
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นายธนกร  โพธาชัย  โทรศัพท์ (Phone) : 063-0789390 
ที่ท างาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   อีเมล์ (E - Mail) : Karanyapas.jay@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) : สมศักด์ิ มาลาวิโรจน์พันธ์ุ, พัชรา ไท่กลาง. การวาดภาพคนส าหรับงานสถาปัตย์และออกแบบภายใน, - -

กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2552 
 สุทิน ตันติภาสน์. ภาพลายเส้นส าหรับการออกแบบ : ต้นไม้, - - กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2554 
แหล่งค้นคว้าเพ่ืมเติม (Reference) : Internet 

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง และประเภทของอาคารที่พักอาศัย 
2. มีทักษะในการเขียนแบบ ผังพ้ืน และรูปด้านของการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พักอาศัยตามมาตรฐานการเขียนแบบ 
3. มีทักษะในการเขียนภาพต้นไม้ คน สิ่งประดับตกแต่งประกอบภายในทัศนียภาพอาคารที่พักอาศัย 
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างของอาคารที่พักอาศัยงานออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พัก

อาศัย การเขียนผังรูปด้าน และทัศนียภาพด้วยเทคนิคลายเส้นและสี ฝึกทักษะในการเขียนภาพคนต้นไม้สิ่งของประกอบทัศนียภาพ 

สมรรถนะ (Competency) 
 ความรู้ นักเรียนมีความรู้อธิบาย/บอก 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับโครงสร้างลักษณะประเภทของอาคารที่พักอาศัย   
2. เขียนแบบ ผังพ้ืน และรูปด้านของงานออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พักอาศัยตามมาตรฐานการเขียนแบบ 
3. เขียนแบบทัศนียภาพสิ่งประดับตกแต่ง ภาพต้นไม้ ภาพคน และสิ่งของต่าง ๆ 
4. ออกแบบโดยศึกษาข้อมูลประกอบการออกแบบ การก าหนดรูปแบบแนวความคิด 

ทักษะ 
1. มีทักษะการเลือก และประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือ และวัสดุข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
2. มีทักษะการปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพ และงานเฉพาะตามแบบแผนที่ก าหนด 
3. มีทักษะกีคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
4. มีทักษะด้านสุขภาวะ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

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 และแหล่งเรียนรู้จาก Internet 
 2. ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัยในการปฏิบัติงานได้ 

3. มอบหมายงานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัยข้ันพ้ืนฐาน 
4. การสอนสื่อใช้ภาพน่ิง Power point ประกอบการอธิบาย และครูสาธิต 

 5. ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนได้รับหัวข้องานจากผู้สอนแล้วน าไปฝึกปฏิบัติเป็นชิ้นงาน 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
ให้นักเรียนศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาการออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัยมาประยุกต์กับการใช้ในการสร้างผลงาน 

ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานจริงรายงานความก้าวโดยผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติกับครูผู้สอนทุกสัปดาห์ โดยมีหลักฐานแบบบันทึกความก้าวหน้า
ของงานที่ท 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 : กำรออกแบบตกแต่งอำคำรที่พักอำศัย 18 คร้ัง 72 ชั่วโมง 
ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมินผล สมรรถนะของ

ผู้เรียน 
1-4 บทที่ 1 

- การใช้ภาพลายเส้นต้นไม้ในงาน
ออกแบบ 
- ข้อแนะน าในการฝึกวาดภาพ
ลายเส้นต้นไม้ส าหรับการออกแบบ 

ฟังครูแนะน าการ
เรียน และอธิบาย
ถึงภาพรวม
เก่ียวกับความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ออกแบบตกแต่ง
อาคารที่พักอาศัย 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ใช้เครื่องมือใช้
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

5 บทที่ 2 
- Human rendering คืออะไร 
- การใช้งาน 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมทาง



เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด 

6-7 บทที่ 3 
- เทคริคการฝึกฝน 
- Female Figure : ภาพลายเส้น
ผู้หญิง Scale 1 : 50 
- Female Figure : ภาพลายเส้น
ผู้หญิง Scale 1 : 25 
 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานทีส่่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมทาง
อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด 

8-9 บทที่ 4 
- Male Figure : ภาพลายเส้นผู้ชาย 
Scale 1 : 50 
- Male Figure : ภาพลายเส้นผู้ชาย 
Scale 1 : 25 
 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานทีส่่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

10-11 บทที่ 5 
- Group Figure : ภาพลายเส้นกลุ่ม
คน Scale 1 : 50 
- Group Figure : ภาพลายเส้นกลุ่ม
คน Scale 1 : 25 
 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

12-14 บทที่ 6 
- ออกแบบอาคารที่พักอาศัย งาน
สถาปัตย์ และออกแบบตกแต่ง
ภายใน 

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

15-17 บทที่ 7 
- การน าภาพคน ลายเส้นต้นไม้มาใช้
ในงานออกแบบตกแต่งอาคารที่พัก
อาศัย งานสถาปัตย์ และออกแบบ
ตกแต่งภายใน  

สืบค้นข้อมูล
เรื่องราวและ
เน้ือหาที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

18 สอบปฏิบัติ ปลายภาค สอบปฏิบัติ  
 

แบบทดสอบ, 
เอกสารกระดาษ 

การทดสอบ 
การปฏิบัติงาน
จริง 

การประเมิน
คุณค่าของผลงาน 
 

หมำยเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา : การออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัย กิจกรรม และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (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 


