
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 2300-1004    ชื่อวิชา :  องค์ประกอบศิลป์         จ านวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา (Course Status) : ชศบ.2  ความรู้พ้ืนฐาน (Pre-requisite) : องค์ประกอบศิลป์ 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 1/2562         วัน–เวลาท่ีเรียน (Class Meeting) : จันทร์ 08.20–12.20 น. 
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นายธนกร  โพธาชัย  โทรศัพท์ (Phone) : 063-0789390 
ที่ท างาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   อีเมล์ (E - Mail) : Karanyapas.jay@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) สมภพ จงจิตต์โพธา. องค์ประกอบศิลป์.— กรุงเทพฯ : 2554 
แหล่งค้นคว้าเพ่ืมเติม (Reference) Internet 

จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักและทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ข้ันพ้ืนฐาน 
2. มีความเข้าใจวิธีการสร้างงานองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางรูปร่าง รูปทรง ให้สัมพันธ์กับเน้ือที่ว่าง โดยค านึงถึงหลักในการ

จัดภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา รูปแบบ เทคนิค วิธีการใช้วัสดุ โดยการสร้างสรรค์งานด้วยการท าน้ าหนัก ขาว–ด า 
3. มีทักษะการท างานองค์ประกอบศิลป์ด้วยการท าน้ าหนักขาว-ด า ที่สอดคล้องกับ หลักการ และความคิดสร้างสรรค์ 
4. มีทักษะการใช้วัสดุในการสร้างสรรค์งานองค์ประกอบได้เหมาะสมกับกลวิธีและท้องถ่ิน 
5. มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ ภูมิปัญญาไทย 
6. มีทักษะในการประเมินคุณค่าผลงานของตนเอง และเพ่ือนร่วมชั้น 
7. มีระเบียบวินัย และมีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 
8. มีความซาบซึ้งในคุณค่าของงานองค์ประกอบศิลป์ และมีความสุขในการท างาน 

มำตรฐำนรำยวิชำ 
1. มีความรู้หลักและทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ วิธีการสร้างงานองค์ประกอบศิลป์การจัดวางรูปร่าง รูปทรง ให้สัมพันธ์กับพ้ืนที่

ว่าง โดยค านึงถึงหลักในการจัดภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา รูปแบบ เทคนิควิธีการใช้วัสดุ โดยการสร้างสรรค์งานด้วยการท า
น้ าหนัก ขาว-ด า 

2. สามารถปฏิบัติการท างานองค์ประกอบศิลป์ด้วยการท าน้ าหนักขาว-ด าที่สอดคล้องกับหลักการ และทฤษฎีองค์ประกอบ
ศิลป์ การจัดวางรูปร่าง รูปทรง สัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่างความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา รูปแบบ และวิธีการใช้วัสดุ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาหลักการจัดภาพ การสร้างเอกภาพโดยการน าส่วนประกอบที่ส าคัญของศิลปะ เช่น จุดเส้น สี รูปทรง ลักษณะพ้ืนผิว 

และพ้ืนที่ว่างปฏิบัติการสร้างงาน องค์ประกอบศิลป์ ด้วยรูปทรงพ้ืนฐาน เช่น รูปทรงเรขาคณิตรูปทรงอิสระ  และรูปทรงธรรมชาติ โดย
ก าหนดเรื่องราวตามความเหมาะสมน ามาจัดภาพ โดยใช้หลักการทางองค์ประกอบศิลป์ 

สมรรถนะ (Competency) 
 ความรู้ นักเรียนมีความรู้อธิบาย/บอก 

1. ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ 
2. หลักการของงานองค์ประกอบศิลป์ 
3. ประเภทและคุณลักษณะของงานองค์ประกอบศิลป์ 
4. การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกต้องตามองค์ประกอบศิลป์ 

ทักษะ 
1. ให้มีทักษะและสามารถสร้างสรรค์งานด้วยหลักของงานองค์ประกอบศิลป์ได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะสามารถใช้งานองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้นได้ 

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



ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) 
 1. ผู้เรียนน าความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได้อย่างเหมาะสม 
 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. ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับงานองค์ประกอบศิลป์ในการปฏิบัติงานจิตรกรรมได้ 

3. มอบหมายงานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ ภูมิปัญญาไทย 
4. การสอนสื่อใช้ภาพน่ิง Power point ประกอบการอธิบาย และครูสาธิต 

 5. ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนได้รับหัวข้องานจากผู้สอนแล้วน าไปฝึกปฏิบัติเป็นชิ้นงาน 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
ให้นักเรียนศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์มาประยุกต์กับการใช้ในการสร้างผลงาน   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 : องค์ประกอบศิลป์ 18 คร้ัง 72 ชั่วโมง 
ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมินผล สมรรถนะของ

ผู้เรียน 
1-2 บทที่ 1 ความเข้าใจในงานศิลปะ 

- ความหมายของศิลปะ 
- ประเภทของศิลปะ 
- ความหมายและความส าคัญของ
องค์ประกอบศิลป ์

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ใช้ห้องปฏิบัติการ
ห้องภาพพิมพ์ได้
อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 



5-6 บทที่ 2 องค์ประกอบพ้ืนฐานของ
งานศิลปะ 
- จุด 
- เส้น 
- รูปร่าง รูปทรง และมวล 
- ระนาบ 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมทาง
อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด 

7-8 บทที่ 2 องค์ประกอบพ้ืนฐานของ
งานศิลปะ 
- ระนาบ 
- พ้ืนผิว 
- สัดส่วน 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานทีส่่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมทาง
อินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด 

9-10 บทที่ 2 องค์ประกอบพ้ืนฐานของ
งานศิลปะ 
- ความสว่างและความมืด 
- บริเวณว่าง 
- สี 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานทีส่่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

11-12 บทที่ 3 หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป ์
- เอกภาพ 
- ความสมดุล 
- ความเคลื่อนไหว 
- ความกลมกลืน 
 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

13-14 บทที่ 3 หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป ์
- จังหวะ 
- ความผันแปร 
- ลวดลาย 
- การซ้ า 
- การลดหลั่น 
- ทิศทาง 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

15-16 บทที่ 4 การจัดโครงสร้างของภาพ 
- ความหมายของการจัดโครงสร้าง
ของภาพ 
- การวางจุดเด่น 
 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

17 บทที่ 4 การจัดโครงสร้างของภาพ 
- การเน้น 
- รูปแบบการจัดโครงสร้างของภาพ 

ครูอธิบาย และ
สาธิตนักเรียน
ปฏิบัติงาน 
ตามใบงาน 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานที่ส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สร้างผลงานตาม
หัวข้อที่ได้ก าหนด 

18 สอบปลายภาค งานสอบทฤษฏี แบบทดสอบ งานที่ส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

การประเมิน
คุณค่าของผลงาน 
 

 



หมำยเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา : วิชาองค์ประกอบศิลป์ 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 


