หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ตัวอยาง
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม

สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

1

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป
งาน/รายวิชา

สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 1

งาน ผลิตผลงานศิลปะ
2301-0101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ
2301-1002 การวาดเขียนเบื้องตน
2301-1001 องคประกอบศิลปะเบื้องตน
2301-2113 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน
2301-2109 ทัศนียวิทยา
2301-2115 ประติมากรรมภาพนูน

งาน/รายวิชา
งาน ภาพหุนนิ่ง
2301-1003 ความคิดสรางสรรค
2301-2101 การวาดเขียนหุนนิ่ง
2301-2118 ภาพพิมพเบื้องตน
2301-2110 จิตรกรรมหุนนิ่ง
2301-2122 ศิลปะประจําชาติ
2301-2206 การเขียนภาพฉาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1. การใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานวิจิตรศิลป
2. วาดภาพรูปทรงพื้นฐาน
3. เขียนภาพทัศนียวิทยา
4. ปนภาพนูนต่ํา และนูนสูง
5. เขียนภาพจิตรกรรมไทยพื้นฐาน

สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 2
.
.
.
1. ถายทอดรูปแบบสรางงานจากกระบวนการความคิด
สรางสรรค
2. รางภาพจัดภาพ เขียนสัดสวนรูปทรงหุนนิ่ง และลงน้ําหนัก
แสงเงา
3. ออกแบบลวดลายสรางแมพิมพปฏิบัติงานพิมพดวยแมพิมพ
ไม
4. รางภาพจัดภาพเขียนสัดสวนรูปทรงหุนนิ่งดวยเทคนิคสีน้ํา
5. รางแบบเขียนแบบตามลวดลายศิลปะประจําชาติ
6. การเขียนแบบรูปทรงตาง ๆ ดวยวิธีการของการเขียนภาพ
ฉาย

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

2

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป
งาน/รายวิชา

สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 3

งาน ศิลปะภาพพิมพ
2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
2301-1004 สุนทรียศาสตรเบื้องตน
2301-2102 การวาดเขียนทิวทัศน
2301-2119 ภาพพิมพรองลึกและสกรีน
2301-2114 จิตรกรรมไทย
2301-2116 ประติมากรรมไทย
2301-2211 การถายภาพเบื้องตน

งาน/รายวิชา
งาน ประติมากรรมวิถีชีวิตไทย
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2301-2108 กายวิภาค
2301-2117 ประติมากรรม
2301-2103 การวาดเขียนคนและสัตว
2301-2105 องคประกอบศิลป
2301-2111 จิตรกรรมทิวทัศนและคนเหมือน
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1. ออกแบบสรางแมพิมพดวยคอมพิวเตอร
2. จัดวางตําแหนงงานภาพพิมพใหเหมาะสมกับสถานที่
3. วาดเขียนภาพทิวทัศน
4. ทํางานภาพพิมพรองลึกและพิมพสกรีน
5. เขียนภาพลายเสนและลงสีจิตรกรรมไทย
6. ทํางานประติมากรรมไทย
7. นําหลักการถายภาพขาวจัดดําจัดมาใชสรางแบบแมพิมพ

สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 4
.
.
1. ดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมในองคกรและชุมชน
2. การวาดภาพคนและสัตว
3. การปนรูปนูนต่ํา – นูนสูง และลอยตัว
4. การจัดองคประกอบศิลป
5. การเขียนภาพทิวทัศนและคนเหมือนดวยสีน้ํา

.

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

3

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป
งาน/รายวิชา

สมรรถนะ

ภาคเรียนที่ 5
งาน เขียนภาพคนเหมือน
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถาน
ประกอบการ
2301-2125 การวาดเขียนภาพคนเหมือน
2301-2112 เทคนิคงานจิตรกรรม
2301-2128 การพิมพสกรีน

1. เขียน อาน ใชภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. รางภาพจัดภาพเขียนสัดสวนลงน้ําหนักแสงเงา ภาพคนเหมือนครึ่งตัว
3. ปฏิบัติการสรางงานจิตรกรรมดวยเทคนิคสีน้ํา ดินสอสี
สีชอรค ฯลฯ
4. ออกแบบลวดลายสรางแมพิมพจากแบบ
ปฏิบัติงานพิมพจากแมพิมพถายแสง

งาน/รายวิชา

สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 6

งาน ผลิตงานเขียน งานปน และงานภาพพิมพ
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตผล
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน
2301-2104 การวาดเขียนคนเต็มตัว
2301-2126 จิตรกรรมสรางสรรค
2301-2130 ประติมากรรมสรางสรรค
2301-2120 ภาพพิมพเทคนิคผสม
2301-5001 โครงการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1. การบริหารงานใหเกิดคุณภาพและปริมาณ
2. การจัดการดวยธุรกิจศิลปฯ
3. การเขียนภาพคนเต็มตัว
4. การสรางงานจิตรกรรม
5. การสรางงานประติมากรรม
6. การพิมพงานดวยเทคนิคตาง ๆ

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

4

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบการจัดแผนการเรียน

รหัส
2000-1101
2000-1201
2000-1301
2000-1601

แผนการเรียน หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ 7 นก.
1. หมวดวิชาสามัญ 5 นก.
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1
2 2 2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 2 2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ1
วิถีธรรมวิถีไทย
2 2 2000-1501 คณิตศาสตรพื้นฐาน
พลศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
1 2

2.หมวดวิชาชีพ 3 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.
2300-0101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

2301-1001
2301-1002

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 6 นก.
องคประกอบศิลปะเบื้องตน
การวาดเขียนเบื้องตน

2.3 วิชาชีพสาขางาน 6 นก.
2301-2113 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน
2301-2109 ทัศนียวิทยา
2301-2115 ประติมากรรมภาพนูน

3

4

3
3

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 3 นก.
4 2301-1003 ความคิดสรางสรรค
4

2
2
2

3 2301-2101
2 2301-2118
4 2301-2110
2301-2122
2301-2206

2
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2
1
2

3
2
2

3

4

2
2
2
2

3
3
3
3

2

4

0
18

2
29

2.หมวดวิชาชีพ
นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นก.
4. กิจกรรม
ลูกเสือ

นก. ชม.

ชม.
0
22

2
31

2.3 วิชาชีพสาขางาน 8 นก.
การวาดเขียนหุนนิ่ง
ภาพพิมพเบื้องตน
จิตรกรรมหุนนิ่ง
ศิลปะประจําชาติ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 นก.
การเขียนภาพฉาย
4. กิจกรรม 2
ชม.
ลูกเสือ
รวม

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบการจัดแผนการเรียน

รหัส

2000-1303
2000-1602
2000-1221
2000-1421

แผนการเรียน หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4
รายวิชา
นก ชม รหัส
รายวิชา
. .
1. หมวดวิชาสามัญ 6 นก.
1. หมวดวิชาสามัญ 6 นก.
การดํารงชาติไทย
2 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ครอบครัวศึกษาและความ
1 1 2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5
ปลอดภัยในชีวิต
การสนทนาภาษาอังกฤษ1
1 2 2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3
วิทยาศาสตรประยุกต
2 3

2.หมวดวิชาชีพ 2 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.
2301-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

2301-1004

2301-2102

2301-2119
2301-2114
2301-2116
2301-2211

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 2 นก.
สุนทรียศาสตรเบื้องตน
2.3 วิชาชีพสาขางาน 8 นก.
การวาดเขียนทิวทัศน
ภาพพิมพรองลึกและสกรีน
จิตรกรรมไทย
ประติมากรรมไทย
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 นก.
การถายภาพเบื้องตน
4. กิจกรรม 2 ชม.
องคการวิชาชีพ
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2

2.หมวดวิชาชีพ 2 นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.
3 2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

นก. ชม.

2
2

2
2

2

2

2

3

2
2
2
2

3
4
3
3

2

3

0
18

2
27

นก.

2 2

2
2
2
2

4
3
4
3

2301-2108
2301-2117
2301-2103
2301-2105

2.3 วิชาชีพสาขางาน 8 นก.
กายวิภาค
ประติมากรรม
การวาดเขียนคนและสัตว
องคประกอบศิลป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2นก.

3 2301-2111 จิตรกรรมทิวทัศนและคนเหมือน
4. กิจกรรม 2 ชม.
0 2
องคการวิชาชีพ
20 32
รวม
2

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบการจัดแผนการเรียน
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขางานวิจิตรศิลป
ภาคเรียนที่ 5
ภาคเรียนที่ 6
รหัส
รายวิชา
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ 1 นก.
1. หมวดวิชาสามัญ 1 นก.
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประ
1 2 2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม
กอบการ

2.หมวดวิชาชีพ
นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.

2.หมวดวิชาชีพ นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 4 นก.
2001-0003 การบริหารคุณภาพและเพิ่ม
ผลิตผล
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา นก.

2301-2125
2301-2112

2.3 วิชาชีพสาขางาน 5 นก.
การวาดเขียนภาพคนเหมือน
เทคนิคงานจิตรกรรม

1

2

2

3

2

3

2
3
3

3
6
6

2
4

4
4

0
19

2
33

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา นก.

3
2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 นก.
2301-2128 การพิมพสกรีน

2

4. กิจกรรม 2 ชม.
กิจกรรมสถานประกอบการ
รวม

0
8

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นก. ชม.

4
4

2.3 วิชาชีพสาขางาน 8 นก.
2301-2104 การวาดเขียนคนเต็มตัว
2301-2126 จิตรกรรมสรางสรรค
2301-2130 ประติมากรรมสรางสรรค

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 นก.
3 2301-2120 ภาพพิมพเทคนิคผสม
2301-5001 โครงการ
4. กิจกรรม 2 ชม.
2
องคการวิชาชีพ
15
รวม

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

7

แบบกําหนดหัวขอ (Theme) /งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) ผลิตผลงานศิลปะ ภาคเรียนที่ 1
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
สรางสรรคงานศิลปะแบบตาง ๆ โดยทําการรางภาพ จัดองคประกอบของภาพ เพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ ตามตองการ
เปนภาพงานแบบเหมือนจริง กึ่งนามธรรม และนามธรรม ภาพจิตรกรรมไทยหรือประติมากรรมภาพนูน
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
1. รางและจัดองคประกอบของภาพ
สมรรถนะ
Competency
1.รางและจัดองคประกอบของภาพ

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
2. จัดทํารายละเอียดภาพ
สมรรถนะ
Competency
2.ทํารายละเอียดภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

1.1 ถูกตองตามหลักเกณฑการรางภาพ
1.2 ถูกตองตามหลักเกณฑ
องคประกอบศิลป

-ทัศนียภาพ
(วิชาทัศนียวิทยา)
หลักเกณฑการจัดองคประกอบศิลป
(วิชาองคประกอบศิลปเบื้องตน)

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

2.1 รายละเอียด สัดสวนถูกตอง

-การทํารายละเอียดของภาพ
(วิชาจิตรกรรมไทยพื้นฐาน)
(วิชาประติมากรรมภาพนูน)

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบกําหนดหัวขอ (Theme) /งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) ภาพหุนนิ่ง ภาคเรียนที่ 2
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
สรางสรรคงานภาพหุนนิ่ง โดยทําการออกแบบรางภาพ จัดองคประกอบ ทํารายละเอียดตาง ๆ ของภาพ โดยใชวิธีการ
วาดเขียนภาพลายเสน แรเงา ลงสี หรือทําแมพิมพไม และพิมพดวยหมึกพิมพ ตามจินตนาการเปนภาพงานเหมือนจริง
กึ่งนามธรรม นามธรรม หรือภาพศิลปกรรมไทย
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
1. ราง และจัดองคประกอบภาพ
สมรรถนะ
Competency
1. รางและจัดองคประกอบของภาพ

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
2. การทํารายละเอียดของภาพ
สมรรถนะ
Competency
2. การทํารายละเอียดของภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1.1 โครงสรางของพื้นรองรับหุนนิ่ง
ถูกตอง
1.2 รูปราง รูปทรงของหุนนิ่งถูกตอง
1.3 องคประกอบของภาพเหมาะสม
สวยงาม
1.4 รูปแบบการแสดงออกเหมาะสม
สวยงามสอดคลองกับเรื่อง

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
2.1 เทคนิควิธีการสรางภาพถูกตอง
เหมาะสม
2.2 สัดสวนรายละเอียดของภาพ
เหมาะสมถูกตองสวยงาม

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-การรางภาพ
(วิชาการเขียนภาพฉาย)
-รูปแบบงานศิลปะ
(วิชาความคิดสรางสรรค)

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(วิชาภาพพิมพเบื้องตน)
(วิชาจิตรกรรมหุนนิ่ง)
(วิชาศิลปะประจําชาติ)
(วิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
เบื้องตน)

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบกําหนดหัวขอ (Theme) /งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) งานศิลปะภาพพิมพ ภาคเรียนที่ 3
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
สรางงานศิลปะภาพพิมพดวยแมพิมพโลหะ แมพิมพสกรีน โดยการออกแบบทําภาพตนแบบ สรางแมพิมพ และพิมพ
ตามจํานวนที่ตองการ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 1. ออกแบบทําภาพตนแบบ
สมรรถนะ
Competency
1. ออกแบบทําภาพตนแบบและ
แมพิมพแผนใส

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

1.1 ภาพตนแบบสวยงามเรียบรอย
1.2 ภาพตนแบบเหมาะสมกับเทคนิค
วิธีการทําแมพิมพ
1.3 แมแบบแผนใสมีคุณภาพดี

-คอมกราฟก
(วิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ)
-รูปแบบงานศิลปะ
(วิชาสุนทรียศาสตร)
-การออกแบบ
(วิชาจิตรกรรมไทย)
-การออกแบบ
(วิชาประติมากรรมไทย)
-การเขียนภาพทิวทัศน
(วิชาการวาดเขียนภาพทิวทัศน)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 2. การสรางแมพิมพ
สมรรถนะ
Competency
2. การสรางแมพิมพ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
2.1 ความสมบูรณของแมพิมพ
2.2 เทคนิควิธีการทําแมพิมพ
2.3 ความคงทนของแมพิมพ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-การถายภาพ
(วิชาการถายภาพเบื้องตน)
-การทําแมพิมพ
(วิชาภาพพิมพรองลึก และสกรีน)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 3.การพิมพผลงาน
สมรรถนะ
Competency
3. การพิมพผลงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
3.1 ผลงานพิมพมีคุณภาพดี
3.2 ครบตามจํานวนที่กําหนด
3.3 ตัดการดเรียบรอยเหมาะสม
สวยงาม

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-การพิมพ
(วิชาภาพพิมพรองลึก และสกรีน)

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบกําหนดหัวขอ (Theme) /งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) งานประติมากรรมวิถีชีวิตไทย ภาคเรียนที่ 4
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
ผลิตงานประติมากรรมนูน โดยทําการเขียนโครงการประติมากรรม ออกแบบภาพตนแบบ รางภาพ ปนภาพนูนต่ํา ทํา
แมพิมพทุบ หลอชิ้นงานโดยปูนปลาสเตอร ตกแตงชิ้นงาน เขียนรายงานการปฏิบัติงาน
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
1. เขียนโครงการ
สมรรถนะ
Competency
1. เขียนโครงการผลิตงาน
ประติมากรรมนูนต่ํา

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1.1 โครงการมีองคประกอบครบตาม
หลักการเขียนโครงการ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-การเขียนโครงการ
(วิชาภาษาไทย)

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
2.1 สวนประกอบตาง ๆ เชน รูปคน
สัตว ทิวทัศน ถูกตองสวยงาม
เหมาะสม
2.2 องคประกอบของภาพถูกตองตาม
หลักการ สวยงามเหมาะสม

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การเขียนภาพคน สัตว
(วิชาการวาดเขียนคน และสัตว)
- การเขียนภาพทิวทัศน
(วิชาจิตรกรรมทิวทัศน และ
คนเหมือน)
- หลักการจัดองคประกอบศิลป
(วิชาองคประกอบศิลป)
- กายวิภาคคน สัตว
(วิชา กายวิภาค)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
2.ออกแบบภาพตนแบบ
สมรรถนะ
Competency
2. ออกแบบภาพตนแบบ

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
3.การรางภาพ
สมรรถนะ
Competency
3. การรางภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Topic/Subject
- สัดสวนของภาพคน สัตว
3.1 ถูกตองตามภาพตนแบบ
3.2 สัดสวน สวนประกอบตางๆถูกตอง (วิชา การวาดเขียนคน สัตว)
- การเขียนทัศนียภาพ
3.3 เขียนทัศนียภาพถูกตอง
(วิชา จิตรกรรมทิวทัศนและ
คนเหมือน)
สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

11

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
4. ปนภาพนูนต่ํา
สมรรถนะ
Competency
4. ปนภาพนูนต่ํา

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
4.1 ถูกตองตามหลักการปนภาพนูนต่ํา

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การปนภาพนูนต่ํา
(วิชา ประติมากรรม)

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
5.1 ถูกตองตามหลักการ วิธีการทํา
แมพิมพทุบ
5.2 การจัดการวัสดุ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การทําแมพิมพทุบ
(วิชาประติมากรรม)
- การรักษาสภาพแวดลอม
(วิชาการจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
5. สรางแมพิมพทุบ
สมรรถนะ
Competency
5. สรางแมพิมพทุบ

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
6. การหลอชิ้นงานประติมากรรม
สมรรถนะ
Competency
6. การหลอชิ้นงานประติมากรรม

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
6.1 ถูกตองตามวิธีการหลอ
6.2 การจัดการวัสดุ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การหลอปูนปลาสเตอร
(วิชาประติมากรรม)
- การรักษาสภาพแวดลอม
(วิชาการจัดการสิ่งแวดลอม)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
7. การตกแตงชิ้นงานประติมากรรม
สมรรถนะ
Competency
7. การตกแตงชิ้นงานประติมากรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
7.1 สวยงาม เหมาะสม
7.2 การจัดการวัสดุ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การตกแตงชิ้นงาน
(วิชา ประติมากรรม)
- การรักษาสภาพแวดลอม
(วิชา การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน)

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
8. การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
Competency
8. การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
8.1 การคํานวณตนทุน
8.2 การเขียนรายการวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ การปฏิบัติงานเปน
ภาษาอังกฤษ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- คํานวณราคา ตนทุน วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เฉลี่ยตนทุนเปนรายชิ้น
วิชาคณิตศาสตร 5
- ศัพทชาง
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
- การรักษาสภาพแวดลอม
วิชา การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบกําหนดหัวขอ (Theme) /งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) งานเขียนภาพคนเหมือน ภาคเรียนที่ 5
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
ผลิตงานศิลปะภาพคนเหมือน ดวยวิธีการวาดเขียนและจิตรกรรม โดยเขียนโครงการวาดภาพคนเหมือน การรางภาพ
ตามแบบ การแรเงา การลงสีและการใสกรอบภาพใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
1. เขียนโครงการวาดภาพคนเหมือน
สมรรถนะ
Competency
1.เขียนโครงการวาดภาพคนเหมือน

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
2. รางภาพตามแบบ
สมรรถนะ
Competency
2.รางภาพตามแบบ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

1.1 องคประกอบการเขียนโครงการมี -หลักการเขียนโครงงาน
(วิชาโครงการ)
ครบตามขอกําหนด
1.2 ถูกตองตามหลักการเขียนโครงการ
1.3 มีลําดับการวางแผนชัดเจน
1.4 มีการกําหนดราคา ชิ้นงาน/กรอบ ที่
แนนอนที่ชัดเจน เหมาะสมตาม
ประเภท/เทคนิคของงาน

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
2.1 โครงสรางสัดสวน เหมือนถูกตอง
ตามแบบ
2.2 จัดองคประกอบของภาพได
เหมาะสม

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-การรางภาพ
-การจัดองคประกอบของภาพ
(วิชาการวาดเขียนภาพคนเหมือน)
(วิชาเทคนิคงานจิตรกรรม)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
3.แรเงาตามแบบ
สมรรถนะ
Competency
3.แรเงาตามแบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Topic/Subject
-การแรเงา
3.1 แรเงาน้ําหนักแสงเงา แสดง
-การเนน
ปริมาตรไดถูกตองตามแบบ
3.2 ลักษณะของผิวเหมือนจริงตามแบบ (วิชาการวาดเขียนภาพคนเหมือน)
3.3 แสดงความเหมือนจริงตามแบบ

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
4.ลงสีตามแบบ
สมรรถนะ
Competency
4.ลงสีตามแบบ
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เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Topic/Subject
4.1 ลงสี น้ําหนักแสงเงา แสดงปริมาตร -ขั้นตอนการลงสี
-หลักการลงสี
ไดถูกตองตามแบบ
4.2 แสดงความเหมือนจริง และความมี (วิชาเทคนิคงานจิตรกรรม)
ชีวิต

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
5.ใสกรอบภาพ
สมรรถนะ
Competency
5.ใสกรอบภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Assessment/Performance Criteria
Topic/Subject
5.1 .ติดการด ใสกรอบ ไดเหมาะสมกับ -หลักการใสกรอบ
-ขั้นตอนการใสกรอบ
ผลงาน
5.2 กรอบภาพมีความประณีตเรียบรอย (วิชาเทคนิคงานจิตรกรรม)

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบกําหนดหัวขอ (Theme) /งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) ผลิตงานเขียน งานปน และงานภาพพิมพ ภาคเรียนที่ 6
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
สรางสรรคผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ โดยเริ่มตั้งแต เขียนโครงการ ออกแบบงาน ปฏิบัติงานตาม
แบบ ตามกระบวนการสรางสรรคงานเขียน งานปน และงานภาพพิมพ ตกแตงชิ้นงาน ติดตั้ง หรือใสกรอบใหสมบูรณ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
1.เขียนโครงงานและแผนปฏิบัติงาน
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Performance Criteria
Topic/Subject
-การเขียนโครงการ
1. เขียนโครงการ สรางงานจิตรกรรม 1.1 โครงการสรางผลงานจิตรกรรม
(วิชาโครงการ)
ประติมากรรมและภาพพิมพมี
ประติมากรรมและภาพพิมพ
องคประกอบครบตามขอกําหนด
1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบครบ
ตามขอกําหนดและทํางานไดจริง
1.3 กําหนดประเภท และรูปแบบของ
ผลงานไดถูกตอง
1.4 กําหนดวัสดุอุปกรณตามประเภท
และรูปแบบของงานไดถูกตอง
1.5 รายการวัสดุอุปกรณมีคุณสมบัติ
จํานวน และราคาถูกตอง
1.6 รายการ ปริมาณงาน ระยะเวลา และ
คาแรงถูกตอง
1.7 รายการคากรอบรูป และคาติดตั้ง
ผลงานถูกตอง
1.8 คาใชจายในการดําเนินการผลิตงาน
เขียน งานปน และงานพิมพถูกตอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
2. ออกแบบงาน
สมรรถนะ
Competency
2. ออกแบบงาน
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เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
2.1 สวยงาม เหมาะสม
2.2 ถูกตองตามกระบวนการ

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
3. สรางสรรคงานเขียน งานปน และงานพิมพตามกระบวนการที่ถูกตอง
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Performance Criteria
3.สรางสรรคงานเขียน งานปนและ 3.1 ผลงานภาพเขียน สวยงาม ถูกตอง
งานพิมพตามกระบวนการที่ถูกตอง เหมาะสม
3.2 งานปนสวยงาม ถูกตอง เหมาะสม
3.3 งานภาพพิมพสวยงาม ถูกตอง
เหมาะสม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-หลักการรางภาพ
(วิชาการวาดเขียนคนเต็มตัว)
-รูปแบบงานจิตรกรรม
(วิชาจิตรกรรมสรางสรรค)
-รูปแบบงานประติมากรรม
(วิชาประติมากรรมสรางสรรค)
-รูปแบบงานภาพพิมพ
(วิชาภาพพิมพเทคนิคผสม)

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-หลักการเขียนภาพลายเสน
(วิชาการวาดเขียนคนเต็มตัว)
-การทํางานจิตรกรรม
(วิชาจิตรกรรมสรางสรรค)
-การทํางานประติมากรรม
(วิชาประติมากรรมสรางสรรค)
-กระบวนการพิมพ
(วิชาภาพพิมพเทคนิคผสม)
-การควบคุมการผลิต
(วิชาการบริหารงานคุณภาพ และเพิ่ม
ผลิตผล)

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
4. ตกแตงชิ้นงาน ติดตั้ง หรือใสกรอบ
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Performance Criteria
4. ตกแตงชิ้นงาน ติดตั้ง หรือ
4.1 ผลงานสมบูรณ สวยงาม เหมาะสม
ใสกรอบ

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
5. ติดตั้ง หรือใสกรอบ
สมรรถนะ
Competency
5. ติดตั้ง หรือใสกรอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
5.1 ติดการด ใสกรอบ ติดตั้ง ได
เหมาะสม สวยงาม ถูกตอง

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-การตกแตงงาน
(วิชาการวาดเขียนคนเต็มตัว)
-การตกแตงงาน
(วิชาจิตรกรรมสรางสรรค)
-การตกแตงงาน
(วิชาประติมากรรมสรางสรรค)
-การเขียนอธิบายงานภาพพิมพ
(วิชาภาพพิมพเทคนิคผสม)

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
-หลักการติดการด หรือใสกรอบ
(วิชาการวาดเขียนคนเต็มตัว)
-หลักการติดการด หรือใสกรอบ
(วิชาจิตรกรรมสรางสรรค)
-หลักการติดตั้ง
(วิชาประติมากรรมสรางสรรค)
-หลักการติดการด หรือใสกรอบ
(วิชาภาพพิมพเทคนิคผสม)

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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ตัวอยางแบบแผนการเรียนรูแบบบูรณาการภาคเรียนที่ 4
บูรณาการวิชา กายวิภาค ประติมากรรม การวาดเขียน คนสัตว องคประกอบศิลป จิตรกรรมทิวทัศน
หนวยที่ 5
และคนเหมือน การจัดสิ่งแวดลอม คณิตศาสตร 5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 สอนครั้งที่ 8-10
ชื่อหนวย งานบูรณาการอาชีพงานปน
หัวขอเรื่อง
หนวยที่ 1. งานบูรณาการอาชีพงานปน
หัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้
รายการสอน
1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ
2. การรางแบบตนแบบ
3. การปน
4. การเขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

จํานวน 24 ชม.

2. โครงงานผลิตภัณฑ
ทฤษฎี (ชม.)
1
1
3
1

ปฏิบัติ (ชม.)
3
3
9
3

6
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สาระสําคัญ การศึกษาและปฏิบัติงานอาชีพ การจัดทํางานประยุกต ในลักษณะโครงงานที่ประกอบอาชีพจริงเริ่มตั้งแต
การวางแผน การเขียนโครงการ การรางตนแบบ การปฏิบัติงาน การทํารายงานผลการดําเนินการโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะงานอาชีพ ทักษะกระบวนการตาง ๆ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม
โดยใชประสบการณตรง
จุดประสงคทั่วไป เพื่อใหนักเรียนไดบูรณาการความรู และทักษะดานวิชาพื้นฐาน และวิชาชีพเฉพาะในงานปนมา
ประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานในอาชีพชางปน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม หลังจากเรียนรูหนวยนี้แลวนักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน
2. เขียนโครงการแผนปฏิบัติงานและนําเสนอขออนุมัติโครงการ
3. อธิบายหักการเขียนแบบสั่งงาน
4. เขียนแบบสั่งงานผลิตภัณฑที่จะทําและรายการวัสดุ อุปกรณ
5. กําหนดชนิดขนาดลักษณะแนวเชื่อมในโครงสรางของผลิตภัณฑ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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6. กําหนดรายการวัสดุอุปกรณ ขนาด ลักษณะแนวเชื่อมเปนภาษาอังกฤษ
7. ประมาณราคางานผลิตภัณฑ
8. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณชวยงาน ตัดประกอบเชื่อม ติดตั้และทาสีงานผลิตภัณฑ
9. เขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
10. เขียนรายงานผลการดําเนินโครงการเปนภาษาอังกฤษ
ครุภัณฑ / เครื่องมือ / วัสดุ-อุปกรณ
ขึ้นอยูกับผูเรียนจะจัดทํางานอะไร
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพตัวอยางโครงการของจริง
1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยคณะครูที่รวมสอน งานบูรณาการประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแต
ละคนจะเจามาเปนผูสอนหลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การประเมิน
ผลงาน แนะนําและใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตาง ๆ
1.3 การใหขอมูลหรือการสอน โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงานหรือชุดการเรียน
สื่อ โสตทัศนแลวทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบ ใหทบทวนบทเรียนใหม
1.4 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ
1.5 การประยุกตใช โดยใหใบมอบงานแกผูเรียน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการ ที่
กําหนดไวโดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เริ่มตั้งแตระบุปญหา
ตั้งสมมติฐานทําการทดลองรวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง
1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการ คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียน
ตองการ
1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมินงานโครงการรวมกับผูเรียน
ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง
1.8 สังเกต บันทึกพฤติกรรมนักเรียนขณะผูเรียนทํางาน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิงตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด
2.2 นําเขาสูบทเรียนโดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเจามาเปนผูสอน หลักการ
แนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การประเมินผลงาน ดูตัวอยางโครงการลักษณะตาง ๆ
2.3 จัดกลุมกันศึกษาคนควา หาขอมูลจากเอกสารตํารา หนังสืออางอิง และเรียนจากชุดการเรียนและสื่อ
การเรียนตาง ๆ แลวตัดสินใจเลือกทํางานที่สนใจ
2.4 การใหขอมูล โดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน หรือชุดการเรียน สื่อ โสตทัศน แลวทํา
แบบทดสอบหากทําไดไมครบใหทําการทําทวนบทเรียนใหม หากมีปญหาขอขัดของใหขอแนะนํา
จากผูสอน และเพื่อนในกลุม
2.5 การประยุกตใชโดยศึกษาใบมอบงาน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่กําหนดไว
โดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เริ่มตั้งแตระบุปญหาตั้งสมมติ ฐาน การ
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ทดลองรวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทําลองหากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจาก
ผูสอน และเพื่อนในกลุม

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยทํารายงานผลการดําเนินงานรวมกับผูสอน กําหนดหัวขอที่จะ
ประเมินงานโครงการ รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมิน และแกไขขอบกพรอง หากมี
ปญหาขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอน และเพื่อนในกลุม
สื่อการเรียน
1. ตําราเรื่องงานปน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชุดสื่อการเรียนเรื่องงานปน
3. ตําราเรื่องเกี่ยวกับโลกอาชีพในกลุมงานปน
4. คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ ของวิชาภาษาไทย
5. คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
6. ตัวอยางชิ้นงานของจริง
7. อุปกรณเครื่องมืองานปน
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนเรื่อง
1.1 ตําราเรื่องงานประติมากรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ตําราเรื่องกายวิภาค การวาดเขียนคนและสัตว องคประกอบศิลป จิตรกรรมทิวทัศน และ
คนเหมือน
1.3 คูมือการจัดโครงการงานชนิดตาง ๆ
1.4 คูมือศัพทและการเขียนรายงาน
1.5 ตําราการจัดการสิ่งแวดลอม
2. จัดทําโครงการและแผนการปฏิบัติงาน
3. จัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรวมทั้งรวมกับผูสอนตรวจประเมินผลงาน
4. รายงานการนําเสนอโครงงานรวมทั้งรวมกับเพื่อน ผูสอนประเมินโครงการ
การประเมินผล
1 ตรวจแผนงานโครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน
2 ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานและวิสัยชาง
3 ผูเรียนผูสอนตรวจชิ้นงานสําเร็จ
4 ผูเรียนรวมกันพรอมกับผูสอนตรวจประเมินโครงงาน
เอกสารอางอิง
1. จุลทรรศน พยาฆรานนท. “ ลักษณะประติมากรรมไทย ” เอกสารการสอนชุด วิชาไทยศึกษา.
พิมพครั้งที่ 12 . นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531
2. โกสุม สายใจ. การวาดเสน . กรุงเทพ : โอเดียนสโตร, 2530
3. ประสพ ลี้เหมือดภัย. ทฤษฎีวาดเขียน. พิมพครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2541
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ชะลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบศิลป
เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. องคประกอบศิลป
กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
กาญจนี ละอองศรี. รวมบทความเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออก . กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,2522

8. กําจร สุนพงษศรี . ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก ศิลปตะวันตกสมัยกลาง . กรุงเทพฯ : บริษัท
สารมวลชน จํากัด , ม.ป. ป.
9. ขจรศักดิ์ ศิริมัยและคณะ . โลหะวิทยาในงานอุตสาหกรรม . กรุงเทพฯ : บริษัทสปอรตซินดิเคท
จํากัด, 2538
10. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. พื้นฐานทางวัฒนธรรมไทย . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514
11. จีระพันธ สมประสงค . ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, 2533.
12. จุลทรรศน พยาฆรานนท . เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม. กรุงเทพฯ : บริษัท
วิคตอรี่เพาเวอรพอยท จํากัด , 2529
13. ชะวัชชัย ภาติณธุ . ศิลปะศิลปนหรือศิลปนศิลปะ . กรุงเทพฯ : โอ เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, 2532.
14. ชัยยุทธ รัตตานุกูล . ความคิดสรางสรรคทางทัศนศิลป . กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2537. (อัดสําเนา)
15. เดนดาว ศิลปานนท . การอนุรักษประติมากรรมในประเทศไทย วัดจุฬามณี. กรุงเทพฯ : อมรินทร
พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด , 2535.
16. ทรงพันธ วรรณมาศ. เครื่องปนดินเผา . กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2530.
17. ทวีเกียรติ ไชยยงยศ . สุนทรียะทางทัศนศิลป. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต , 2538.
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เกณฑการประเมินผลโครงการ
1. ขั้นการวางแผนงาน (Planning)
15 คะแนน
1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม
3 คะแนน
1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ
2 คะแนน
1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ
10 คะแนน
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)
20 คะแนน
2.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสมและเพียงพอ หรือเอกสารตํารา
คูมือเหมาะสมและเพียงพอ
5 คะแนน
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสมหรือการคนหาเลือกใชขอมูล
เหมาะสมเพียงพอ
5 คะแนน
2.3 การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผน หรือการจัดกระทําวิเคราะห สรุปผล
ขอมูลเหมาะสม
5 คะแนน
2.4 การตรวจประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 5 คะแนน
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (product)
65 คะแนน
3.1 การประเมินผลผลิต
40 คะแนน
- รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ
10 คะแนน
- คุณภาพ
10 คะแนน
- ปริมาณ
10 คะแนน
- ประโยชนใชสอย
10 คะแนน
3.2 การนําเสนอโครงการ
- เอกสารประกอบโครงงาน
- วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน

25 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
รวม
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100 คะแนน

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

23

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตัวอยางแบบประเมินแผนงาน
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
จํานวนคน ระยะเวลา
คําชี้แจงครู เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโดยใช / ลงในชองที่ตองการ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดีมาก

ระดับคะแนน
ดี พอใช หมายเหตุ

ชื่อโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย
หลักการและสมเหตุสมผล
วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได
ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเปนไปได
สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได
งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนินงานเหมาะสม
แผนปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนปฏิบัติได
การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได
ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ
ความยากงายของงานที่สมกับคนในกลุม
รวม

หมายเหตุ การใหคะแนน ดีมาก = 1.0 คะแนน
ดี = 0.7 คะแนน
พอใช = 0’5 คะแนน
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สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

24

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตัวอยางแบบประเมินโครงการ
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
จํานวนคน
ระยะเวลา
คําชี้แจงครู เจาของโครงการและเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโครงการ
ที่
1

2

3

คะแนน

รายการประเมิน

เต็ม

ขั้นการวางแผนงาน (planning) 15 คะแนน
1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม
1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ
1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน(process) 20 คะแนน
2/1 การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม เพียงพอ
หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม หรือการคนหา
เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ
2.3 การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผน หรือการวิเคราะห
สรุปผล
ขอมูลเหมาะสม
2.4 การตรวจประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน
ขั้นการนําเสนอผลงาน (product)
65 คะแนน
3.1 การประเมินผลผลิต
40 คะแนน
- รูปรางลักษณะหรือองคประกอบ
- คุณภาพ
- ปริมาณ
- ประโยชนใชสอย
3.2 การนําเสนอ โครงการ 25 คะแนน
- เอกสารประกอบโครงงาน
- วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ได

3
2
10
5
5
5
5

10
10
10
10
10
15

100

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

25

ตัวอยางแผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 2301-2117
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา ประติมากรรม
สาขาวิชา ศิลปกรรม

ทฤษฎี- ปฏิบัติ

2 (4)
80 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจความหมายและความสําคัญโครงสรางกายวิภาค รวมทั้งประโยชนของงานประติมากรรม
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทําโครงงานและสรางงานประติมากรรมลักษณะนูน – ลอยตัว ดวยการ
ปนและแกะสลัก
3. เขาใจหลักการนําความรูและประสบการณไปใชสรางสรรคงานประติมากรรมและการจัดการทางธุรกิจ
4. สามารถใชวัสดุ อุปกรณ ประมวลความรู หลักการ ขั้นตอน วิธีการไดอยางเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหา
และสอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่น
5. มีทักษะในการสรางสรรคประติมากรรมลักษณะนูน – ลอยตัว ดวยการปนและแกะสลัก
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานประติมากรรมลักษณะนูน – ลอยตัว
7. มีระเบียบวินัย มีความปลอดภัย กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
8. มีความพยาม เห็นคุณคา และมีคามสุขในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูเกี่ยวกับการสรางประติมากรรมในลักษณะตาง ๆ
2. สามารถสรางประติมากรรมรูปคนเหมือน รูปสัตว รูปทรงอิสระ ในลักษณะภาพนูนและลอยตัวดวย
เทคนิคการปน และการแกะสลัก ตามหลักการสัดสวนของโครงสราง วิธีการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
และการจัดภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หลักการในการสรางผลงานประติมากรรมลักษณะนูน
และลอยตัว รูปคนเหมือน รูปสัตว รูปทรงอิสระ วิธีการอิสระ และวิธีการทําโครงงานประติมากรรม ปฏิบัติการปน
ประติมากรรมลอยตัว คนเหมือน จากตนแบบหุนปูนปลาสเตอร คนจริงวัยตาง ๆ สัตว รูปทรงอิสระ ประติมากรรม
ลักษณะนูน – ลอยตัว รวมทั้งการแกะสลัก ดวยวิธีการและวัสดุที่เหมาะสมกับงานหรือทองถิ่น และการทําโครงงาน
ประติมากรรม
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ตัวอยางแผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 2301-2117
หนวยที่ 5

ชื่อวิชา ประติมากรรม 4
ชื่อหนวย งานปนภาพนูนสูง

2 (4)

สอนครั้งที่ 8 - 10
จํานวน 24 ชั่วโมง

เรื่อง / งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 5 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
5.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
5.2 การออกแบบ การกําหนดงาน
5.3 การขึ้นรูปแผนพื้น
5.4 การรางภาพ
5.5 การปนขึ้นรูป โครงสรางแผนระนาบ
5.6 การปนปรับแผนระนาบ พื้นผิว ตกแตงรายละเอียด
สาระสําคัญ
การปนภาพนูนสูง จะใชเทคนิควิธีการในการปนโดยการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ การออกแบบงาน
การขึ้นรูป การรางภาพ การปนขึ้นรูป และการปรับแผนระนาบ แผนพื้น พื้นผิวตกแตงรายละเอียด ซึ่งผูเรียนจะตอง
ปฏิบัติเปนขั้นตอน ตามกระบวนการของงานปน จะทําใหเกิดประสบการณมีทักษะความชํานาญมากขึ้น
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหรูและเขาใจการใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณในการปนภาพนูนสูง
2. เพื่อใหปฏิบัติการออกแบบ การกําหนดงาน
3. เพื่อใหปฏิบัติการขึ้นรูปแผนพื้น
4. เพื่อใหปฏิบัติการรางภาพ
5. เพื่อใหปฏิบัติการปนขึ้นรูป โครงสรางแผนระนาบ
6. เพื่อใหปฏิบัติการปนแผนระนาบ พื้นผิว และตกแตงรายละเอียด
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความสําคัญองวัสดุอุปกรณการปนนูนสูงได
2. อธิบายวิธีการใชเครื่องมือในงานปนนูนสูงได
3. ออกแบบ กําหนดแบบ งานปนรูปภาพนูนสูงได
4. ปนขึ้นรูปแผนพื้นได
5. รางภาพลงบนแผนพื้นงานได
6. ปนขึ้นรูปโครสรางแผนระนาบได
7. ปนปรับแผนระนาบ พื้นผิวตกแตงรายละเอียดได
8. เก็บเครื่องมืออุปกรณในการปน
9. ทํางานดวยความมีวินัย รอบคอบ อดทด รักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
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งานที่ปฏิบัติ (เนื้อหาสาระ)
หนวยที่ 5 การปนภาพนูนสูง
ครั้งที่ 1 – 3
เรียนรูและฝกปฏิบัติการปนภาพนูนสูง
ครั้งที่ 4 – 6
เรียนรูและฝกปฏิบัติการปนภาพนูนสูง

12 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

มีรายละเอียดดังนี้
1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ในการปนภาพนูนสูง
1.1 วัสดุอุปกรณ สําหรับการปนภาพนูนสูง
1.2 เครื่องมือปนภาพนูนสูง
1.3 การเตรียมเครื่องมืออุปกรณปนภาพนูนสูง
2. การออกแบบ กําหนดแบบงานปนรูปภาพ
2.1 กําหนดเนื้อหาที่ตองการ
2.2 รางภาพลงบนกระดาษ
3. การขึ้นรูปบนแผนพื้น
3.1 กําหนดขนาดของงานบนแผนไมรองรับ
3.2 การนําดินมาปนขึ้นรูปบนแผนไม ตามขนาดของงานที่เตรียมไว เพื่อตองการใหดินติดพื้นแผนไม
รองรับ
3.3 การปรับแตงดินใหเรียบ
4. การรางภาพลงบนพื้น
4.1 นําแบบที่รางไวในกระดาษ รางบนพื้นที่เตรียมไว
4.2 ตรวจดูรายละเอียดกอนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป
5. ปนขึ้นรูปโครงสรางแผนระนาบ
5.1 นําดินที่นวดแลวมาปนลงบนพื้นที่รางเตรียมไว
5.2 เพิ่มดินใหสูงจากพื้นประมาณครึ่งหนึ่งของรูปทีปน
5.3 ปนดินจนไดรูปทรงที่ตองการ
6. ปนปรับแผนระนาบ พื้นผิวตกแตงรายละเอียดได
6.1 ปรับแตง เพิ่ม ลด จากความนูนของภาพใหเกิด 3 มิติ
6.1.1 ระยะหนา
6.1.2 ระยะกลาง
6.1.3 ระยะหลัง
6.2 ตกแตงรายละเอียดขั้นสุดทาย
7. การเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณการปน
7.1 การใชผาชุบน้ําคลุมงานที่ปน เพื่อรักษาเนื้อดินไมใหน้ําระเหย เพื่อความสมบูรณของงานที่จะปฏิบัติ
ในครั้งตอไป
7.2 นําพลาสติกคลุมทับผาชุบน้ํา
7.3 การเก็บวัสดุอุปกรณทําความสะอาด
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ครุภัณฑ / เครื่องมือ / วัสดุอุปกรณ
1. ขาหยั่งสําหรับปน
2. ลวดขูดดินแบบตาง ๆ
3. ไมปาดดิน
4. เกรียงปาดดิน
5. ดินชนิดตาง ๆ
6. กระดาษบรูฟ
7. ดินสอดํา
8. กระดานรองกระดาษ
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียน ทั้งสื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ ตัวอยางโครงการของจริง
แนะนํารายวิชา วิธีการเรียน การมอบหมายงาน วิธีการวัดและประเมินผล
1.2 ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบกอนการเรียน
1.3 นําเขาสูบทเรียน
1.4 การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนจัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อโสตทัศน ตัวอยางชิ้นงาน
ของจริง
1.5 แจกชุดการเรียนเรื่องงานปนภาพนูนสูงใหผูเรียนศึกษาควบคูกับเอกสารหนังสืออางอิง สังเกต และ
บันทึกพฤติกรรมผูเรียน ขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา เมื่อผูเรียนตองการ
1.6 สังเกต และบันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษา คอยชวยเหลือใหคําแนะนํา และสาธิตการปนภาพ
นูนสูงใหดู เมื่อผูเรียนตองการ
1.7 ตรวจสอบขั้นตอนการศึกษา และฝกหัดการปนภาพนูนสูงใหผูเรียน ไดถูกตองและครบถวน รวมทั้ง
ตรวจสอบการตอบคําถามแตละหัวขอใหไดตามเกณฑที่ชุดการเรียนกําหนด และอนุญาตใหศึกษา และ
ฝกหัดงานหัวขอตอไป
1.8 การประยุกตใช โดยใหผูเรียนดําเนินงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน
1.9 การตรวจสอบผลการเรียนรูใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมินชิ้นงานรวมกับเพื่อน และ
ผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมิน และแกไขขอบกพรอง
2. กิจกรรมผูเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดย ฟง คิดตาม แลวตอบคําถามเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชน การใชงานของการปน
ภาพนูนสูง และสอบถามสิ่งที่ไมเขาใจ
2.3 ทําขอทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวสลับการตรวจคําตอบและใหคะแนน
2.4 เขากลุมตามที่ครูจัดแบง
2.5 การใหขอมูลหรือการสอน โดยศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอการ ตํารา และเรียนจากชุดการเรียน เรื่อง
การปนภาพนูนสูง และสื่อการเรียนตาง ๆ
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2.6 เมื่อมีปญหาใหคําปรึกษาหรือใหครูสาธิตใหดู
2.7 ศึกษาขอมูลตามขั้นตอนของชุดการเรียนพรอมตอบคําถามในขอทดสอบทายบทเรียนแลวใหครูตรวจ
อนุญาตใหศึกษาหัวของานตอไป ทดลองและฝกปฏิบัติงานตามขั้นตอนของชุดการเรียน
2.8 ฝกหัดปฏิบัติงานซ้ําจนเกิดความชํานาญ โดยหากมีปญหาใหขอคําแนะนําจากครู
2.9 แลวรวมกับครูตรวจอบชิ้นงาน เพื่อประเมินและแกไขขอบกพรองเมื่อฝกปฏิบัติงานเสร็จแตละขั้น
2.10 ทําแบบทดสองหลังเรียน โดยใชใบทดสอบกอน / หลังเรียน ทายชุดการเรียน
2.11 ตรวจสอบคําตอบ โดยใชใบเฉลยแลวจัดเก็บคะแนนของแตละคนรวมกับครู สรุปเนื้อหาตามจุดประสงค
การเรียนของหนวยการเรียน โดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน หรือชุดการเรียน สื่อโสตทัศน
แลวทําแบบทดสอบ หากยังทําไดไมครบทําการทบทวนบทเรียนใหม หากมีปญหาของดองใหขอ
คําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม
2.12 การประยุกตใชทํางานตามใบทดสอบทายชุดการเรียนเพื่อนําความรู ทักษะที่ฝกมาใชในการทํางานตาม
ใบทดสอบ
2.13 รวมกับครูตรวจสอบ ประเมินชิ้นงานตามแบบประเมินใหคะแนนทายชุดการเรียน
2.14 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแลวนําไปปรับปรุงการเรียนใน
หนวยตอไป
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรูเรื่องการปนภาพนูนสูง
2. อุปกรของจริงและตัวอยางชิ้นงานปนภาพนูนสูง
3. ตําราเรื่องงานปนภาพนูนสูงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.1 จุลทรรศน พยาฆรานนท. “ ลักษณะประติมากรรมไทย ” เอกสารการสอนชุด วิชาไทยศึกษา.
พิมพครั้งที่ 12 . นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531
3.2 โกสุม สายใจ. การวาดเสน . กรุงเทพ : โอเดียนสโตร, 2530
3.3 ประสพ ลี้เหมือดภัย. ทฤษฎีวาดเขียน. พิมพครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2541
3.4 ชะลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบศิลป
3.5 เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. องคประกอบศิลป
3.6 กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
3.7 กาญจนี ละอองศรี. รวมบทความเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออก . กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,2522
3.8 กําจร สุนพงษศรี . ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก ศิลปตะวันตกสมัยกลาง . กรุงเทพฯ : บริษัท
สารมวลชน จํากัด , ม.ป. ป.
3.9 ขจรศักดิ์ ศิริมัยและคณะ . โลหะวิทยาในงานอุตสาหกรรม . กรุงเทพฯ : บริษัทสปอรตซินดิเคท
จํากัด, 2538
3.10 คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. พื้นฐานทางวัฒนธรรมไทย . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2514
3.11 จีระพันธ สมประสงค . ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, 2533.
3.12 จุลทรรศน พยาฆรานนท . เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยศึกษา : อารยธรรม. กรุงเทพฯ : บริษัท
วิคตอรี่ เพาเวอรพอยท จํากัด , 2529
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3.13 ชะวัชชัย ภาติณธุ . ศิลปะศิลปนหรือศิลปนศิลปะ . กรุงเทพฯ : โอ เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, 2532.
3.14 ชัยยุทธ รัตตานุกูล . ความคิดสรางสรรคทางทัศนศิลป . กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2537. (อัดสําเนา)
3.15 เดนดาว ศิลปานนท . การอนุรักษประติมากรรมในประเทศไทย วัดจุฬามณี. กรุงเทพฯ : อมรินทร
พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด , 2535.
3.16 ทรงพันธ วรรณมาศ. เครื่องปนดินเผา . กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2530.
3.17 ทวีเกียรติ ไชยยงยศ . สุนทรียะทางทัศนศิลป. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต , 2538.
4. ชุดการเรียนเรื่องงานการปนภาพนูนสูง
5. แผนภาพหรือแผนโปรงใส เรื่องการปนภาพนูนสูง
6. ตัวอยางชิ้นงานของจริง
7. เครื่องมืออุปกรณการปนภาพนูนสูง
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียน เรื่องการปนภาพนูนสูง
2. ฝกปฏิบัติงานการปนภาพนูนสูง
3. รายงานเรื่องที่เกี่ยวของงานปนภาพนูนสูง
การประเมินผล
1. นักศึกษาตอบคําถามทายบทเรียน
2. ครูใชขอสอบแบบเติมคําสั้น ๆ ในชอวางเนื้อหาตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมประมาณ 15 – 20 ขอ
ทดสอบนักศึกษาเมื่อจบหนวยการเรียน (ใบทดสอบหลังการเรียน)
3. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานและวิสัยชางในการปฏิบัติงานแตละครั้ง
3.1 ความตั้งใจในการเรียน การปฏิบัติงาน
3.2 ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ดวยความปลอดภัย
3.3 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ – อุปกรณอยางถูกวิธี
3.4 ปฏิบัติตัวในกลุมอยางเหมาะสมทั้งเปนผูนํา และผูตามในกลุม
4. นักศึกษารวมกับครูตรวจชิ้นงานสําเร็จ
5. ตรวจรายงานที่มอบหมาย
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ตัวอยางตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2301-2117
ชื่อวิชา ประติมากรรม
ลําดับ
ชื่อหนวย
ที่
1. ความหมาย ความสําคัญของงานประติมากรรม
2 การใชเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ ในงานประติมากรรม
3 การแกะสลัก
4 การปนภาพนูนต่ํา
5 การปนภาพนูนสูง
6 การปนภาพลอยตัว
7 งานบูรณาการการปน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2 (4)
พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ความรู
ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)
4
1
3
4
1
2
1
4
1
2
1
16
2
10
4
12
3
6
3
24
4
14
6
16
4
8
4

80

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

32

ตัวอยางหนวยการสอนปฏิบัติ
รหัสวิชา 2301-2117

ชื่อวิชา ประติมากรรม

2 (4)

หนวยที่

ชื่อหนวย

จํานวนชั่วโมง

1
2
3
4
5
6

ความหมาย ความสําคัญของการประติมากรรม
การใชเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ ในงานประติมากรรม
การแกะสลัก
การปนภาพนูนต่ํา
การปนภาพนูนสูง
การปนภาพลอยตัว

4
4
8
16
24
24

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ตัวอยางตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่
1

2

3

4

5

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน
ความหมาย ความสําคัญ ของงานประติมากรรม
1.1 ความหมายและรูปแบบงานประติมากรรม
1.2 ความสําคัญ ของงานประติมากรรม
การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ในงานประติมากรรม
2.1 เครื่องมือในการสรางงานประติมากรรม
2.2 วัสดุอุปกรณ ในการสรางงานประติมากรรม
การแกะสลัก
3.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
3.2 การออกแบบ
3.3 การรางภาพ
3.4 การโกลน ขึ้นรูป
3.5 การทํารายละเอียดและตกแตง
การปนภาพนูนต่ํา
4.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
4.2 การออกแบบ / กําหนดแบบ
4.3 การขึ้นรูปแผนพื้น
4.4 การรางภาพ
4.5 การปนขึ้นรูปโครงสรางแผนระนาบ
4.6 การปนปรับแตงแผนระนาบ
4.7 การปนตกแตงพื้นผิว / รายละเอียด
การปนภาพนูนสูง
5.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
5.2 การออกแบบ / กําหนดแบบ
5.3 การขึ้นรูปแผนพื้น
5.4 การรางภาพ
5.5 การปนขึ้นรูปโครงสรางแผนระนาบ
5.6 การปนปรับแผนระนาบ พื้นผิวตกแตงรายละเอียด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
4
4

1

3

4

2

6

8

4

12

16

6

18

24
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ตัวอยางตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่
6

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน
การปนภาพลอยตัว
6.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
6.2 การออกแบบ / กําหนดแบบ
6.3 การขึ้นโครง / ไมกากบาท
6.4 การปนขึ้นรูปโครงสราง
6.5 การปนปรับแตงความสัมพันธของแผนระนาบ
6.6 การตกแตงปริมาตร พื้นผิว และรายละเอียด

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
6
24
18

80
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ตัวอยางแบบแผนการเรียนรูแบบบูรณาการภาคเรียนที่ 6
บูรณาการวิชา การวาดเขียนคนเต็มตัว การบริหารงานคุณภาพ และเพิ่มผลิตผล
การจัดการธุรกิจเบื้องตน จิตรกรรมสรางสรรค ประติมากรรมสรางสรรค ภาพพิมพเทคนิคผสม

สอนครั้งที่
จํานวน 60 ชม.

ชื่อหนวย ผลิตงานเขียน งานปน งานภาพพิมพ
หัวขอเรื่อง
หนวยที่ 1 ผลิตงานเขียน งานปน งานภาพพิมพ
หัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้
รายการสอน
1. การเขียนโครงการ และแผนปฏิบัติงานโครงการ
2. การประมาณราคา
3. การกําหนดรายการวัสดุอุปกรณ
4. การผลิตงานเขียน งานปน งานภาพพิมพ
5. การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
6. การรายงานผลการดําเนินงาน

หนวยที่

ทฤษฎี (ชม.)
1
1
1
2
1
1

ปฏิบัติ (ชม.)
2
2
2
43
2
2

สาระสําคัญ
การศึกษาและปฏิบัติงานอาชีพ ใหไดผลดีนั้นนอกจากจะปฏิบัติไดแลว ตองจัดการเปน บริหารเปน และคิดเปน
โดยคํานึงถึงคุณภาพดวย
จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการความรูและทักษะดานวิชาการบริหารการจัดการ และวิชาชีพในการการผลิตงานเขียน
งานปน งานภาพพิมพ มาประยุกตใชในการสรางภาพผลงานในอาชีพวิจิตรศิลป
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากเรียนรูหนวยนี้แลวนักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานได
2. เขียนโครงการแผนปฏิบัติงาน และนําเสนอขออนุมัติโครงการได
3. ประมาณราคาได
4. กําหนดรายการวัสดุอุปกรณได
5. ผลิตงานเขียน งานปน งานภาพพิมพได
6. เขียน และรายงานผลการดําเนินงานโครงการได
ครุภัณฑ / เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
ขึ้นอยูกับผูเรียน และงานที่รับทํา
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียน และสื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ ตัวอยาง
โครงการของจริง
1.2 นําเขาสูบทเรียน โดยคณะครูที่รวทสอนงานบรูณาการ ประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู
ระยะเวลวที่ผูสอนแตละคนตองเขาสอน หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนิน
โครงการ การประเมินผล แนะนํา และใหตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ
1.3 การใหขอมูล หรือการสอน โดยใหผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน
หรือชุดการเรียน สื่อตางๆ แลวทําแบบทดสอบ
1.4 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําผูเรียน
1.5 ประยุกตใช ใหใบมอบหมายงานแกผูเรียน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่กําหนดไว
โดยดําเนินงานตามขั้นตอนกอน หลัง ตั้งแตระบุปญหา ตั้งสมมุติฐาน ทําการทดลอง รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล สรุปผลการปฏิบัติงาน
1.6 สังเกต บันทึก พฤติกรรมผูเรียน ขณะดําเนินงานตามโครงการ
1.7 ตรวจสอบผลการเรียน ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะประเมิน
2. กิจกรรมผูเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสารจากหนังสือที่ผูสอนแนะนํา
2.2 เขาสูบทเรียนโดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู จากผูสอนแตละคน ตามระยะเวลา ที่กําหนดในแตละ
หัวขอ เชน การเขียนโครงการ การทํางาน การประเมินผลงาน การรายงานผล
2.3 จัดกลุมศึกษาคนควา หาขอมูลจากแหลงตางๆ
2.4 นําวิชาตางๆที่กี่ยวของมาประยุกตใชกับการผลิตงานเขียน งานปน งานภาพพิมพ
2.5 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินตามเกณฑทั้งจากผูเรียนและผูสอน และนําขอผิดพลาด
ไปปรัปปรุงแกไข และพัฒนา
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สื่อการเรียน
1. เอกสาร ตํารา การเขียนภาพคนทั้งภาษาไทย และภาษาตางชาติ
2. ชุดสื่อการเรียน เรื่องการผลิตงานเขียน งานปน งานภาพพิมพ ตําราหรือเอกสารการประกอบอาชีพ
ชางเขียน ชางปน ชางพิมพ
3. คูมือการจัดทําโครงการ โครงงานชนิดตางๆ
4. ตัวอยางชิ้นงาน
5. อุปกรณ เครื่องมือ การผลิตงานเขียน งานปน งานภาพพิมพ
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนเรื่อง
1.1 การผลิตงานเขียน งานปน งานภาพพิมพ
1.2 การเขียนโครงการ
1.3 การเขียนรายงาน
1.4 การคิดราคา
2. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. จัดดําเนินงานตามแผนที่นําเสนอ
4. รายงานและนําเสนอ
การประเมิน
1. ตรวจแผนงานรวมกันทั้งครูผูสอน และผูเรียน
2. ผูสอนสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติ
3. ผูสอน และผูเรียนรวมกันตรวจสอบผลงาน และประเมินผลงาน
เอกสารอางอิง ( References )
1. โกสุม สายใจ. การวาดเขียน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2530
2. จุลทัศน พยาฆรานนท. ลักษณะประติมากรรมไทย. เอกสารประกอบชุดวิชาไทยศึกษา. พิมพครั้งที่12
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2531.
3. ชลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
4. ชัยนันท ชะอุมงาม. การฝนมือสรางสรรค. ปที่1 ฉ.3 ( กุมภาพันธ – มีนาคม 2526) หนา77 – 80
5. ธีรวัลย ศิริโภค. ศิลปะและถาพตะวันตกที่สําคัญ. กรุงเทพฯ: หนังสือศึกษานิเทศกอาชีวศึกษา, 2521.
6. นงนารถ เมินทุกข. วาดเขียน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 2534.
7. ปากกาดํา. นักเขียนรูปหมือน บานและสวน. ฉ.33 (พฤษภาคม 2522), หนา111-112
8. เศรษฐมันตร กาญจนากุล. แสง เงา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพดีแอลเอส, 2538.
9. สุวัฒน เกสรกุล. Wood cut เพาะชาง06. กรุงเทพฯ: มงคลการพิมพ, 2507.
10. เสนห ธนารัตนสฤษด. สมุดหัดวาดภาพคนและกายวิภาค. กท.6: นครเขษมบุคสโตร ม.ป.ป.
11. อนันต ประภาโส. วาดเสน. กรุงเทพฯ: ตรีตะวัน. 2537.
12. อัศนีย ชูอรุณ. Drawing,ศิลปฉ.1 (กุมภาพันธ – มีนาคม2524), หนา126 – 129.
13. Frederie Tuabes. Penand ink Drawing. New York: PitmanPublish: ng Corporation, 1962.
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เกณฑการประเมินโครงการ
1. การวางแผนงาน (Planning)
1.1 สอดคลองกับวัตถุประสงค
1.2 ความถูกตองของแผนละโครงการ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน( Process)
2.1 การจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือ ถูกตองเหมาะสม
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุถูกตองเหมาะสม
2.3 การทํางานเปนไปตามแผน
2.4 การตรวจประเมินและปรัปปรุงผลงาน
3. ขั้นนําเสนอผลงาน (Porduct )
3.1 การประเมินผลงาน
3.1.1 องคประกอบ
3.1.2 โครงสรางสัดสวน
3.1.3 แสง เงา
3.1.4 ความประณีตและสมบรูณ
3.2 การนําเสนอโครงการ / โครงงาน
3.2.1 เอกสารประกอบโครงงาน
3.2.2 วิธีนําเสนอผลงาน

10 คะแนน
2 คะแนน
8 คะแนน
20 คะแนน
5
5
5
5

70 คะแนน
50
10
10
15
15
20
10
10
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
100 คะแนน
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แบบประเมินแผนงาน
ชื่อโครงการ...................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ...................................................จํานวนคน........................ระยะเวลา.................
คําชี้แจงครู เจาของโครงการ และเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโดยใช / ลงในชองที่ตองการ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช หมายเหตุ
1. ชื่อโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย
2. หลักการและเหตุผล สมเหตุสมผล
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได
4. ชวงเวลาดําเนินการเหมาะสม
5. สถานที่ปฏิบัติเหมาะสม
6. งบประมาณเหมาะสม
7. แผนปฏิบัติชัดเจน
8. การติดตามประเมินผลปฏิบัติได
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคา
10. ความยากงายเหมาะสมกับระดับการศึกษา

รวม
หมายเหตุ การใหคะแนน ดีมาก = 1.0 คะแนน ดี = 0.1 คะแนน พอใช = 0.5 คะแนน
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ตัวอยางแผนการเรียนรูของแตละวิชา
รหัส 2301 – 2104
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา การวาดเขียนคนเต็มตัว
สาขาวิชา วิจิตรศิลป

2 (3)
ทฤษฎี – ปฏิบัติ

จุดประสงครายวิชา
1. เขาถึงความสําคัญ และประโยชน ของการวาดภาพคนเต็มตัว
2. เขาใจหลักการและขั้นตอนการวาดภาพคนเต็มัวในลักษณะทาทางตาง ๆ
3. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณในการเขียนภาพคนเต็มตัวไดอยางเหมาะสม
4. มีทักษณะในการเขียนภาพคนเต็มตัวไดอยางถูกสัดสวน
5. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเอง และเพื่อนรวมชั้น
6. มุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และมีความรับผิดชอบ
7. มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย และสํานึกในคามเปนไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูในหลักการวาดภาพคนเต็มตัว
2. สามารวาดภาพคนเต็มตัว ในลักษณะทาทางตาง ๆ ดวยเทคนิค ดินสอ ปากกา ชารโคล หมึกดํา บนวัสุดุ
ตาง ๆ เชน กระดาษ กระดาษสา กระดาษเทาขาว ฯลฯ โดยใชหลักการจัดภาพ สัดสวนโครงสราง มิติ
แสงเงา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการใชวัสดุ – อุปกรณเพื่อการวาดภาพคนเต็มตัว (FIGURE) ในลักษณะทาทางตาง ๆ เชน เด็ก
นั่ง คนแกนอน ผูชายยืน ฯลฯ
ปฏิบัติงานภาพคนเต็มตัว ดวยดินสอ ปากกา ชารโคล หมึกดํา เกรยอง บนวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษ
กระดาษสา กระดาษวาดเขียน กระดาษหอปกหนังสือ กระดาษเทาขาว ฯลฯ
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ตัวอยางตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2301- 2104
ชื่อวิชา การวาดเขียนคนเต็มตัว
ลําดับ
พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ชื่อหนวย
ที่
ความรู
ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)
3
3
3
9
1. หลักการวาดเขียนคนเต็มตัว
3
40
8
51
2. การวาดเขียนคนเต็มตัว โดยใชวัสดุอุปกรณชนิด
ตางๆ เชน ดินสอ ปากกา ชารโคล หมึกดํา เกรยอง
บนวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษสา กระดาษวาดเขียน
กระดาษหอปกหนังสือ กระดาษเทาขาว ฯลฯ

รวม

60

ตัวอยางตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่
1.
2.

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
9
6
3
51
48
3

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน
หลักการ และ ขั้นตอนการวาดเขียนคนเต็มตัว
การวาดเขียนคนเต็มตัว
2.1 วัสดุชนิดตางๆ
2.2 เทคนิคตางๆ

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6

54

60
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ตัวอยางแผนการเรียนรูของแตละวิชา
รหัส 2301 – 2104
หนวยที่ 2

ชื่อวิชา การวาดเขียนคนเต็มตัว 2 (3)
ชื่อหนวย การวาดเขียนคนเต็มตัว

สอนครั้งที่ 4 – 20
จํานวน 57 ชั่วโมง

เรื่อง / งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 2 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
1. วัสดุชนิดตาง ๆ ที่ใชในการวาดเขียน
2. เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการวาดเขียน
3. การจัดภาพใหเหมาะสม
สาระสําคัญ
การวาดเขียนคนเต็มตัว ในลักษณะทาทางตาง ๆ ดวยเทคนิค ดินสอ ปากกา ชารโคล หมึกดํา บนวัสดุตาง ๆ
เชน กระดาษสา กระดาษวาดเขียน กระดาษเทาขาว ฯลฯ โดยจัดภาพใหเหมาะสม
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหเขาใจการเลือกวัสดุในการวาดเขียนคนเต็มตัว
2. เพื่อใหเขาใจเลือกเทคนิคใหเหมาะสมกับการวาดเขียนคนเต็มตัว
3. เพื่อใหเขาใจวิธีการจัดภาพ การวาดเขียนคนเต็มตัว
4. เพื่อใหปฏิบัติการเขียนภาพคนเต็มตัว
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เลือกวัสดุในการวาดเขียนคนเต็มตัวได
2. เลือกเทคนิคใหเหมาะสมกับการวาดเขียนเต็มตัวได
3. จัดภาพเพื่อเขียนภาพคนเต็มตัวได
4. ปฏิบัติการเขียนภาพคนเต็มตัวได
5. มีความอดทน มีวินัยในการทํางาน
งานที่ปฏิบัติ (เนื้อหาสาระ)
หนวยที่ 2 การวาดเขียนคนเต็มตัว
ครัง้ ที่ 4 – 20
1. วัสดุตาง ๆ ที่ใชในการวาดเขียน เชน
1.1 กระดาษสา
1.2 กระดาษวาดเขียน
1.3 กระดาษเทาขาว
1.4 กระดาษหอปกหนังสือ
ฯลฯ
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2. เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการวาดเขียน
2.1 ดินสอ
2.2 ปากกา
2.3 ชารโคล
2.4 หมึกดํา
2.5 ผงคารบอน
2.6 เกรยอง
ฯลฯ
3. วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวาดเขียน
3.1 ฝน
3.2 ถู
3.3 เสนแบงตาง ๆ
ฯลฯ
4. การจัดภาพใหเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่
5. น้ําหนักแสงเงา สัดสวน
ครุภัณฑ / เครื่องมือ / วัสดุ – อุปกรณ
1. กระดานรองเขียน
2. กระดาษชนิดตาง ๆ
3. ดินสอ เกรยอง ชารโคล ผงคารบอน หมึกดํา
4. พูกัน
5. ยางลบ
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสารอางอิง สื่อการเรียนตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพ ตัวอยางโครงการของจริง แนะนํารายวิชา
วิธีการเรียน การมอบหมายงาน วิธีการวัดการประเมินผล
1.2 ทดสอบกอนเรียน ใชใบทดสอบ ดวยชุดการเรียน เรื่องการวาดเขียนคนเต็มตัว แลวตรวจคําตอบ
ในใบเฉลย
1.3 นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนแนะนําวัสดุที่ใช เทคนิคตาง ๆ ที่เขียน การจัดภาพใหเหมาะสม
ตลอดจนการลงน้ําหนักแสงเงา
1.4 ใหขอมูลโดยจัดเตรียมเอกสาร และหนังสืออางอิง (ดูจากรายชื่อทายบท) สื่อตาง ๆ
1.5 แจกชุดการเรียนเรื่องการวาดเขียนคนเต็มตัว
1.6 สังเกตบันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะปฏิบัติงาน
1.7 การประยุกตใช โดยสังเกตจากการที่ผูเรียนเลือกวัสดุ อุปกรณ เทคนิคตาง ๆ ในการเขียนภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

44

2. กิจกรรมผูเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสารตามที่ผูสอนกําหนด
2.2 เขาสูบทเรียน ฟงการแนะนํา และสอบคําถาม
2.3 ถามเมื่อสงสัยหรือเกิดปญหา ขณะปฏิบัติงาน
2.4 ฝกปฏิบัติซ้ําจนเกิดความชํานาญ
2.5 ทําแบบทดสอบหลังการเรียน
2.6 ประยุกต โดยนําเทคนิควิธีการมาทดลองทําเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและแปลกใหม
2.7 ตรวจสอบผลการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรูเรื่องการเขียนภาพคนเต็มตัว
2. วัสดุ อุปกรณ เทคนิคการเขียนและใสกรอบชิ้นงาน
3. ตําราเกี่ยวกับการวาดภาพคนเต็มตัว
3.1 โกสุม สายใจ. การวาดเขียน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2530
3.2 จุลทัศน พยาฆรานนท. ลักษณะประติมากรรมไทย. เอกสารประกอบชุดวิชาไทยศึกษา. พิมพครั้งที่
12 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2531.
3.3 ชลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
3.4 ชัยนันท ชะอุมงาม. การฝนมือสรางสรรค. ปที่1 ฉ.3 ( กุมภาพันธ – มีนาคม 2526) หนา77 – 80
3.5 ธีรวัลย ศิริโภค. ศิลปะและถาพตะวันตกที่สําคัญ. กรุงเทพฯ: หนังสือศึกษานิเทศกอาชีวศึกษา,
2521.
3.6 นงนารถ เมินทุกข. วาดเขียน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 2534.
3.7 ปากกาดํา. นักเขียนรูปหมือน บานและสวน. ฉ.33 (พฤษภาคม 2522), หนา111-112
3.8 เศรษฐมันตร กาญจนากุล. แสง เงา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพดีแอลเอส, 2538.
3.9 สุวัฒน เกสรกุล. Wood cut เพาะชาง06. กรุงเทพฯ: มงคลการพิมพ, 2507.
3.10 เสนห ธนารัตนสฤษด. สมุดหัดวาดภาพคนและกายวิภาค. กท.6: นครเขษมบุคสโตร ม.ป.ป.
3.11 อนันต ประภาโส. วาดเสน. กรุงเทพฯ: ตรีตะวัน. 2537.
3.12 อัศนีย ชูอรุณ. Drawing,ศิลปฉ.1 (กุมภาพันธ – มีนาคม2524), หนา126 – 129.
3.13 Frederie Tuabes. Penand ink Drawing. New York: PitmanPublish: ng Corporation, 1962.
4. ชุดการเรียนเรื่องการวาดเขียนเรื่องการวาดเขียนคนเต็มตัว
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราตาง ๆ เรื่องการวาดเขียนคนเต็มตัว
2. ฝกปฏิบัติการเขียนภาพคนเต็มตัว ดวยเทคนิคตาง ๆ
3. ตรวจสอบขอบกพรอง และแกไข
4. รายงานการวดเขียนคนเต็มตัว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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การประเมินผล
1. ตอบคําถามทายบท
2. ผูสอนซักถามเปนรายบุคคล
3. ผูสอนสังเกตการปฏิบัติงาน
3.1 ความตั้งใจ
3.2 ตรงตอเวลา
3.3 ความสะอาด
3.4 ความรวมมือ
3.5 ความซื่อสัตย
4. ผูสอน และผูเรียนรวมกันประเมิน
5. ตรวจรายงานที่มอบหมาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป

