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1

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
งาน/รายวิชาโครงการ
สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 1
งานจิตรกรรมสรางสรรค
3000-1201 ทักษะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3000-1601 หองสมุดกับการรับรูสารสนเทศ
3300-1522 คณิตศาสตร 3
3301-2002 การวาดเขียน 1
3301-2004 องคประกอบศิลป
3301-2009 ประวัติศาสตรศิลป
3301-2011 สุนทรียศาสตร
3301-2101 จิตรกรรม 1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1.1 ฟง พูด อาน และเขียนบทสนทนาภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเบื้องตนไดอยางมั่นใจ
1.2 อธิบายวิเคราะห และประเมินเกี่ยวกับเอกลักษณทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย
1,3 สืบคนและนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตางๆ
1,4 ใชหลักสถิติเบื้องตน เซต ตรรกศาสตร ความนาจะ
เปนไปใชประกอบวิชาชีพ และชีวิตประจําวัน
1.5 เขียนภาพหุนนิ่ง และทิวทัศนดวยดินสอดํา ดินสอถาน
เกรยอง หมึกดํา และการเขียนดวยพูกัน
1,6 จัดองคประกอบ และความคิดสรางสรรคโดยใช
เทคโนโลยีและการสรางสรรคผลงาน
1.7 อธิบายและจําแนกเพื่อพัฒนารูปแบบศิลปะไทย และ
ศิลปะตะวันตก
1.8 อธิบายวิธีสรางความงามทางศิลปกรรมสาขาตางๆ จาก
หลักองคประกอบศิลป และหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับความ
งาม
1.9 เขียนภาพหุนนิ่งดวยเทคนิคสีน้ํา และสีน้ํามัน
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

2

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
งาน/รายวิชาโครงการ
สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 2
งานจิตรกรรมสรางสรรค
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3000-1202 ทักษะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
3000-1304 วิทยาศาสตร 3
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพ
3300-0101 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3301-2002 การวาดเขียน 2
3301-2005 องคประกอบศิลป 2
3301-2102 จิตรกรรม 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1.1 เลือกใชภาษาไทยอยางเหมาะสมถูกตองตามหลักเกณฑ
1.2 สนทนาโตตอบภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆใน
อาชีพไดถูกตองเหมาะสม
1.3 ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม
1.4 สื่อสารสิ่งที่เรียนรูทางวิทยาศาสตรและนําไปใช
ประโยชนในการแกปญหา
1.5 วางแผนและเลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
1.6 สรางสรรคผลงานศิลปกรรมอยางเปนระบบ
1.7 เขียนภาพคนเหมือน คนเต็มตัวและสัตวไดตามหลักการ
เขียนภาพ
1.8 นําหลักองคประกอบมาวิเคราะหใชกับงานจิตรกรรม
อยางถูกตอง
1.9 เขียนภาพคนเหมือนและทิวทัศนเทคนิคสีน้ํามันได
เหมือนจริงตามตนฉบับ
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3

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
งาน/รายวิชาโครงการ
สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 3
งานจิตรกรรมสรางสรรค
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
3301-2104 จิตรกรรมสรางสรรค 1
3301-2105 จิตรกรรมสรางสรรค 2
3301-2106 จิตรกรรมสรางสรรค 3
3302-2101 การออกแบบนิเทศศิลป 1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3.1 อาน ฟง พูด เขียนรายงาน กรอกแบบฟอรม สรุป
รวบรวม นําเสนอ และอภิปรายไดตามหลักการของ
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3.2 สรางสรรคงานจิตรกรรมดวยวิธีเลียนแบบ ดัดแปลง
สรางสรรคใหม โดยใชสีและเทคนิคผสม
3,3 สรางสรรคงานจิตรกรรม ศิลปะรวมสมัยบนพื้นฐาน
ทักษะ และกระบวนการ ลอกเลียน ดัดแปลง สรางสรรค
ใหม โดยใชเทคนิคสี และเทคนิคผสม
3.4 สรางสรรคงานจิตรกรรมเฉพาะบุคคลและนํามา
ประยุกตใชไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
3.5 ออกแบบ และสรางสรรคเลขศิลปเพื่อนําไปใชในงาน
นิเทศศิลปตามหลักการออกแบบ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
งาน/รายวิชาโครงการ
สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 4
งานจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามัน
3000-1604 ทักษะชีวิต
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟก
3301-2001 กายวิภาคศิลปกรรม
3301-2006 ศิลปะไทย
3301-2103 จิตรกรรม 3
3301-6001 โครงการ
3301-2604 ศิลปกรรมสรางสรรค 1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.1 ใชทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตไดเหมาะสมกับ
สถานภาพ และบทบาทในงานอาชีพ และปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข
4.2 ใชภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการสมัคร และสัมภาษณงาน
ตลอดจนแสวงหาขอมูลเพื่อกรสมัครงานจากแหลงสื่อความรู
ภาษาอังกฤษตางๆ
4.3 ใชคอมพิวเตอรสรางผลงานจิตรกรรม (Digital Painting)ได
อยางมีคุณคา
4.4 รางภาพคน สัตวตามหลักกายวิภาคเพื่อนําไปใชในการ
สรางงานศิลปกรรม
4,5 ออกแบบและเขียนลวดลายไทยดวยวิธีการวาดเสน ระบาย
สี และตัดเสนตามหลักการศิลปะไทย
4.6 เขียนภาพหุนนิ่ง ภาพคนเหมือน ภาพทิวทัศน และภาพ
สัตว ดวยเทคนิคสีน้ํามันได
4.7 จัดทําและนําเสนอโครงงานจิตรกรรมไดอยางมีคุณคา และ
ถูกตองตามหลักการ กระบวนการทําโครงการ
4.8 สรางสรรคงานศิลปกรรมรวมสมัยแนวไทย และสากล
โดยกลวิธีสรางสรรคขึ้นใหมอยางมีระบบ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบการจัดแผนการเรียน

รหัส
3000-1201
3000-1301
3000-1601
3300-1522

-

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง .ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
สาขางานจิตรกรรม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ นก.
1. หมวดวิชาสามัญ นก.
ทักษะพัฒนาการสื่อสารภาษา
2 3 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3000-1202 ทักษะพัฒนาการสื่อสารภาษา
อังกฤษ 1
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
1 1
อังกฤษ 2
หองสมุดกับการรับรู
1 1 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย
สารสนเทศ
คณิตศาสตร 3
3 3 3000-1304 วิทยาศาสตร 3
2.หมวดวิชาชีพ
นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.
-

3301-2011

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
การวาดเขียน 1
องคประกอบศิลป
ประวัติศาสตรศิลป
สุนทรียศาสตร

3301-2101

2.3 วิชาชีพสาขางาน
จิตรกรรม 1

3301-2002
3301-2004
3301-2009

-

-

นก.
3
3
2
2

4
4
2
2

นก.
4

6

3
2

3
3

2

2

3

4

2.หมวดวิชาชีพ
นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพ
3300-0101 การพัฒนาความคิดสรางสรรค

3
3

3
3

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
3301-2002 การวาดเขียน 2
3301-2005 องคประกอบศิลป 2

3
3

4
4

4

6

0
26

2
34

2.3 วิชาชีพสาขางาน
3301-2102 จิตรกรรม 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นก.

3000-2001

4. กิจกรรม

ชม..
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นก. ชม.

นก.

นก.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นก.

0
21

2
28

3000-2002

4. กิจกรรม

ชม.
รวม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

แบบการจัดแผนการเรียน

รหัส
3000-1226

-

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง .ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
สาขางานจิตรกรรม
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4
รายวิชา
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ นก.
1. หมวดวิชาสามัญ นก.
ภาษาอังกฤษสําหรับสถาน 1 2 3000-1604 ทักษะชีวิต
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ประกอบการ

2.หมวดวิชาชีพ
นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.
-

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

3301-2106

3302-2101

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นก.
การออกแบบนิเทศศิลป 1

3301-2105

-

นก.

2.3 วิชาชีพสาขางาน นก.
จิตรกรรมสรางสรรค 1
จิตรกรรมสรางสรรค 2
จิตรกรรมสรางสรรค 3

3301-2104

-

4
4
4

3

6
6
6

4

2
1

2
2

2.หมวดวิชาชีพ
นก.
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน นก.
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟก

3

4

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
3301-2001 กายวิภาคศิลปกรรม
3301-2006 ศิลปไทย

3
3

4
4

4

6

4

8

4

6

0
24

2
36

2.3 วิชาชีพสาขางาน
3301-2103 จิตรกรรม 3
3301-6001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

16

24

นก.

นก.

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นก.
3301-2604 ศิลปกรรมสรางสรรค 1
3000-2002

รวม

นก. ชม.

4. กิจกรรม

ชม.
รวม
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แบบกําหนดหัวขอ (Theme) /งาน/โครงการ (Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) งานจิตรกรรมสรางสรรคสีนา้ํ มัน

ภาคเรียนที่ 4

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
สรางผลงานจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีนา้ํ มันเพื่อใชประดับตกแตงฝาผนังภายในหองตางฯ เชนหองประชุม
หองรับประทานอาหาร หองรับประทานอาหาร หองนอน ฯลฯ มีขนาดไมนอยกวา 80 x 120 ซม. พรอมเอกสาร
ประกอบแนวคิด ขั้นตอนวิธีการทํางาน การประมาณราคาและการนําเสนอ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
1. เขียนเสนอหัวของานสรางผลงานจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามัน
สมรรถนะ
Competency
1. เขียนเสนอหัวของาน

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1.1 หัวขอสอดคลองกับสถานที่
กําหนด

2. เสนอแนวคิดสรางสรรค

1.2 แนวคิดสรางสรรค(รูปแบบ
เนื้อหา ปรัชญา จินตนาการ ได
เหมาะสมกับสถานที่ประดับฯ)
1.3 เสนอแผนและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามที่
กําหนด

3. เสนอแผนและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- เทคนิคการนําเสนอ
(วิชาทักษะชีวิต,คอมๆกราฟก,
โครงการ)
- การคิดสรางสรรค
(วิชาศิลปกรรมสรางสรรค,จิตรกรรม
3 ,ศิลปะไทย)
- การนําเสนอแผนและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,วิชาโครงการ,ศิลปะไทย)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
2. สงแบบราง
สมรรถนะ
Competency
1. วาดภาพราง

2. กําหนดวิธีการสรางผลงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1.1 ตรงตามหัวของาน
1.2 เสนอแบบรางไมนอยกวา 10
รูปแบบ
1.3 พัฒนาแบบรางที่ไดรับเลือกตาม
ขอแนะนํา
2.1 วิธีการเขียนภาพเหมาะสมสามารถ
นําไปปฏิบัติได

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- หลักการรางภาพ
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,วิชาโครงการ,ศิลปะไทย,
กายวิภาค)
- กําหนดวิธีการสรางผลงาน
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,วิชาโครงการ,ศิลปะไทย)

สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

8

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
3. รางภาพบนผาใบ
สมรรถนะ
Competency
1. เขียนโครงสรางสัดสวนถูกตอง
ตามแบบราง

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1.1 ลักษณะโครงสรางสัดสวนตรงตาม
แบบราง

2. จัดองคประกอบและแกปญหาใน
งานจิตรกรรม

2.1 ไดถูกตองตามหลักการ-องคประกอบศิลป

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- หลักการเขียนโครงสราง
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,ศิลปะไทย,กายวิภาค
ศิลปกรรม)
- หลักการจัดภาพ
- การแกปญหาในการปฏิบัติงาน
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,ศิลปะไทย,กายวิภาค
ศิลปกรรม)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
4. เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ
สมรรถนะ
Competency
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1.1 เตรียมวัสดุอุปกรณไดครบถวน
ถูกตอง

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การเตรียมวัสดุอุปกรณ
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,ศิลปะไทย)

2. เขียนภาพสีน้ํามัน

2.2 เขียนภาพสีน้ํามันไดถูกตองตาม
หลักการ
2.3 ปรับปรุงแกไขปญหาผลงานให
สมบูรณ
2.4 ปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นสมบูรณตาม
วัตถุประสงคและเวลาที่กําหนด

- หลักการเขียนสีน้ํามัน
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,)

3. ดูแลและปรับปรุงรักษาวัสดุ
อุปกรณและหองปฏิบัติงาน

3.1 วัสดุอุปกรณและหองปฏิบัติงานมี
ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย

- การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณและ
หองปฏิบัติการ
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,ศิลปะไทย,กายวิภาค
ศิลปกรรม,คอมพิวเตอรกราฟก)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
5. ประมาณราคาผลงาน
สมรรถนะ
Competency
1. กําหนดราคาตนทุน

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1.1 กําหนดราคาตนทุนเหมาะสมกับ
คาวัสดุ แรงงาน เวลา และฝมือ

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การกําหนดราคาตนทุน
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค)

2. กําหนดราคาจําหนาย

2.1 กําหนดราคาจําหนายอยางเปน
ธรรมตอผูบริโภค

- การกําหนดราคาจําหนาย
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค)

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
6. นําเสนอผลงาน
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Performance Criteria
1. เสนอเอกสารโครงงานและผลงาน 1.1 การเสนอเอกสารโครงงานและ
ผลงานไดตรงตามวัตถุประสงค

2. สรุปแนวคิดผลงานที่สําเร็จเปน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
- การนําเสนอโครงงานและผลางาน
(วิชาจิตรกรรม3,ศิลปกรรม
สรางสรรค,ศิลปะไทย,กายวิภาค
ศิลปกรรม,คอมฯกราฟก,
ภาษาอังกฤษสมัครงาน)

2.1 สรุปความคิดรวบยอดใหเห็นคุณคา - การสรุปแนวความคิดรวบยอด
ของผลงานไดทั้งภาษาไทยและ
(วิชาจิตรกรรม3, ศิลปกรรม
สรางสรรค,ศิลปะไทย,กายวิภาค
ภาษาอังกฤษ
ศิลปกรรม,คอมฯกราฟก,
ภาษาอังกฤษสมัครงาน)

สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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ตัวอยางแบบแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
บูรณาการระหวางรายวิชา โครงการ (งานโครงงานจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามัน )
ทักษะชีวิต, ภาษาอังกฤษสมัครงาน, คอมพิวเตอรกราฟก, กายวิภาคศิลปกรรม
จิตรกรรม 3 ศิลปกรรมสรางสรรค 1
ชื่อหนวย งานโครงงานจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามัน
หัวขอเรื่อง
หนวยที่ 1 งานโครงการสรางสรรคงานจิตรกรรม
หัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้
รายการสอน
1. เขียนเสนอหัวของานสรางผลงานจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามัน
2. สงแบบราง
3. รางภาพบนผาใบ
4. เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ
5. ประมาณราคาผลงาน
6. นําเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

หนวยที่
1
สอนครั้งที่ 1-18
จํานวน 160 ชม.

ทฤษฎี (ชม.)
2
6
4
4
2
2

ปฏิบัติ (ชม.)
14
18
12
68
6
22

20

140

สาระสําคัญ
โครงงานสรางสรรคงานจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามันเพื่อใชประดับตกแตงอาคารสถานที่ โดยการ
นําเสนอโครงงาน การสรางแบบราง การรางภาพ การเขียนภาพสีน้ํามัน การประมาณราคา และการนําเสนอ
จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูความเขาใจ และทักษะทางดานวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ
จิตรกรรมในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ํามัน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากเรียนรูหนวยนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการเขียนโครงการ และแผนปฏิบัติงานได
2. เขียนโครงการแผนปฏิบัติงาน และนําเสนอขออนุมัติโครงการได
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
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เขียนเสนอหัวของานสรางผลงานจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามันได
สามารถรางภาพเพื่อการนําเสนอผลงานได
เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ ได
ประมาณราคาผลงานได
สามารถนําเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ได
มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และ เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

ครุภัณฑ /เครื่องมือ /วัสดุ –อุปกรณ
1. สีน้ํามัน / น้ํามันสน / น้ํามันลินสีด
2. พูกัน / เกรียง
3. เฟรมผาใบ
4. จานสี
5. ขาหยั่ง
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสารอางอิง สื่อการเรียนการสอน ตัวอยางโครงการ แนวคิด การเสนอหัวขอเรื่อง
และตัวอยางผลงาน
1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยคณะผูเขารวมจัดการสอนแบบบูรณาการประชุมชี้แจง วิธีการเรียนรู การเสนอ
โครงการ ระยะเวลา ที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนิน
โครงการ การประเมินผลงาน แนะนําและใหตัวอยางโครงงานจิตรกรรมลักษณะตางๆ
1.3 ใหขอมูลหรือสอนโดยใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน ชุดการเรียน สื่อโสตทัศน ภาพ
ตัวอยางงานจิตรกรรม
1.4 ใหคําปรึกษา สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะปฏิบัติงาน และคอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อ
ผูเรียนตองการ
1.5 คณะครูเตรียมตรวจสอบผลการเรียนรูโดยใหผูเรียนรวมกันกําหนดเกณฑ หัวขอที่จะประเมินงาน
โครงงาน กิจกรรมรวมกับผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อเตรียมประเมิน และใหคําแนะนําแกไข
ขอบกพรอง
1.6 คณะครูประเมินโครงงาน กิจกรรม ผลงาน บันทึกสรุปผลการเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนกําหนด
2.2 ผูเรียนรับฟงการชี้แจงวิธีการเรียนรูของครูแตละคนตามหลักการแนวคิดของโครงงานจิตรกรรม และ
ดําเนินโครงการ การประเมินผลงาน ดูตัวอยางโครงงานจิตกรรมลักษณะตางๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
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2.3 แบงกลุมศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสารตํารา หนังสืออางอิง และเรียนจากชุดการเรียน สื่อการ
เรียนตางๆ และตัดสินใจเลือกงานตามแนวคิดเฉพาะบุคคล
2.4 ทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานรวมกับผูสอน กําหนดเกณฑ หัวขอประเมินโครงงานจิตรกรรม
รวมกับผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง หากมีปญหาขอขัดของใหขอ
คําแนะนําจากผูสอนหรือเพื่อนในกลุม
สื่อการเรียน
1. ตัวอยางโครงงานจิตรกรรมประดับฝาผนัง
2. เอกสารใบความรู
3. หนังสืออางอิง (จิตรกรรม)
4. แผน VCD ตัวอยางผลงานจิตรกรรมของศิลปนไทยและตางประเทศ
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศืกษาคนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนรูการเขียนภาพสีน้ํามันประดับฝาผนัง
1.1 ตําราเรื่องงานจิตรกรรมฝาผนังทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ตําราเรื่องกายวิภาค การวาดเขียนคนและสัตว องคประกอบศิลป จิตรกรรมทิวทัศน และ
คนเหมือน
1.3 คูมือการจัดโครงการโครงงานตาง ๆ
1.4 คูมือศัพทและการเขียนรายงาน
2. จัดทําโครงการและแผนการปฏิบัติงาน
3. จัดดําเนินงานตามแผนโครงการปฏิบัติงาน
4. รายงานการนําเสนอโครงงานตอผูสอนและคณะกรรมการการประเมินโครงการ
การประเมินผล
1. ตรวจแผนงาน โครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน
2. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอและผลงานโครงการ
เอกสารอางอิง(References)
ชะวัชชัย ภาติณธุ . ศิลปะศิลปนหรือศิลปนศิลปะ . กรุงเทพฯ : โอ เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, 2532
ชัยยุทธ รัตตานุกูล . ความคิดสรางสรรคทางทัศนศิลป . กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2537. (อัดสําเนา)
ชลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
ทวีเกียรติ ไชยยงยศ . สุนทรียะทางทัศนศิลป. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต , 2538.
ประสพ ลี้เหมือดภัย. ทฤษฎีวาดเขียน. พิมพครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2541
กรมศิลปกร. นิทรรศการพิเศษเชิดชูเกียรติศิลปนอาวุโส. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจีนีซีสแอดเวอรไทซิ่ง, 2529
Bernard S. Myes Encyclopedia of Painting. New York : Crown Publishers, Inc., 1979
Frank Getlein . 25 Impressionist Masterpieces. New York : Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1981

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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เกณฑการประเมินโครงการ
1. การวางแผนงาน (Planning)
1.1 สอดคลองกับวัตถุประสงค
1.2 ความถูกตองของแผนและโครงการ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน( Process)
2.1 การจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือ ถูกตองเหมาะสม
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุถูกตองเหมาะสม
2.3 การทํางานเปนไปตามแผน
2.4 การตรวจประเมินและปรัปปรุงผลงาน
3. ขั้นเสนอผลงาน (Product )
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

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. ชื่อโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมายได
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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แบบประเมินโครงการ
ชื่อโครงการ...................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ...................................................จํานวนคน........................ระยะเวลา...................................
คําชี้แจงคณะครู เจาของโครงการ และเพื่อนนักศึกษารวมกันประเมินโครงการ
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
เต็ม
ได
15 คะแนน
1 ขั้นการวางแผนงาน (Planning)
1.1 ความยากงายของงานในการคนควาขอมูล
3
1.2 ความสอดคลองกับแนวคิด(Concept)
2
1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ
10
2

3

ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)
20 คะแนน
2.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสมเพียงพอหรือเอกสาร ตํารา
คูมือเหมาะสมและเพียงพอ
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสมหรือการคนหา เลือกใช
ขอมูลเหมาะสมเพียงพอ
2.3 การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนหรือการจัดกระทํา วิเคราะห สรุป
ขอมูลเหมาะสม
2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน
ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน (Product) 65 คะแนน
3.1 การประเมินผลผลิต 40 คะแนน
- ความคิดสรางสรรค
- องคประกอบและสัดสวนของภาพ
- เทคนิคการเขียนภาพ
- คุณคาและความงาม
3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน
- เอกสารประกอบโครงงาน
- วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5
5
5
5

10
10
10
10
10
15

100
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ตัวอยางแผนการเรียนรูของแตละวิชา
รหัส 3501 – 6001
ชื่อวิชา โครงการ
4 (8)
ระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชา วิจิตรศิลป
สาขางานจิตรกรรม
ทฤษฎี – ปฏิบัติ 160 ชั่วโมง
______________________________________________________________________________________________
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพศิลปกรรมอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพศิลปกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพศิลปกรรม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพศิลปกรรม
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชา
ศิลปกรรม ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน สรางสรรค หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอ
โครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการ
นําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลว เสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 3301-6001
ชื่อวิชา โครงการ
ลําดับ
ชื่อหนวย
ที่
1. งานโครงการสรางสรรคงานจิตรกรรม
1.1 เขียนเสนอหัวของานวาดภาพจิตรกรรม
สรางสรรคสีน้ํามัน
1.2 สงแบบราง
1.3 รางภาพบนผาใบ
1.4 เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ
1.5 ประมาณราคาผลงาน
1.6 นําเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4 (8)
พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ความรู
ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)
20
130
10
160

160

สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม
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ตัวอยางหนวยการสอนปฏิบัติ
รหัสวิชา 3501-6001

ชื่อวิชา โครงการ

หนวยที่
1

ชื่อหนวย

4 (8)
จํานวนชั่วโมง

งานโครงการจิตรกรรมสรางสรรค
160
- เขียนเสนอหัวของานวาดภาพจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามัน
- สงแบบราง
- รางภาพบนผาใบ
- เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ
- ประมาณราคาผลงาน
- นําเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
รวม
160

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

1

งานโครงการจิตรกรรมสรางสรรค
1.1 เขียนเสนอหัวของานวาดภาพจิตรกรรมสรางสรรคเทคนิคสีน้ํามัน
1.2 สงแบบราง
1.3 รางภาพบนผาใบ
1.4 เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ
1.5 ประมาณราคาผลงาน
1.6 นําเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
160
14
2
16
18
6
24
12
4
16
68
4
72
6
2
8
22
2
24

20

140

160

สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขางานจิตรกรรม

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

20

ตัวอยาง แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 3501-6001
หนวยที่ 1

วิชา โครงงาน 4 (8)
ชื่อหนวย งานโครงการสรางสรรคงานจิตรกรรม

สอนครั้งที่ 1-18
จํานวน 160 ชม.

เรื่อง /งานทีป่ ฏิบัติ
หนวยที่ 1 งานโครงการสรางสรรคงานจิตรกรรม ประกอบดวยหัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้
1.1 เขียนเสนอหัวของานวาดภาพจิตรกรรมสรางสรรคสีน้ํามัน
1.2 สงแบบราง
1.3 รางภาพบนผาใบ
1.4 เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ
1.5 ประมาณราคาผลงาน
1.6 นําเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

สาระสําคัญ
โครงการสรางสรรคงานจิตรกรรมภาพสีน้ํามันเพื่อประดับตกแตงอาคารสถานที่ โดยการนําเสนอโครงงาน
การสรางแบบราง การรางภาพ การเขียนภาพสีน้ํามัน การประมาณราคา และการนําเสนอ

จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูความเขาใจ และทักษะทางดานวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ
จิตรกรรมมาสรางสรรคภาพสีน้ํามัน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากเรียนรูหนวยนี้แลว นักเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการเขียนโครงการ และแผนปฏิบัติงานได
2. เขียนโครงการแผนปฏิบัติงาน และนําเสนอขออนุมัติโครงการได
3. เขียนเสนอหัวของานวาดภาพจิตรกรรมสรางสรรคสนี ้ํามันได
4. สามารถรางภาพนําเสนอได
5. เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ ได
6. ประมาณราคาผลงานได
7. สามารถนําเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) ได
8. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และ เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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งานทีป่ ฏิบตั ิ (เนื้อหาสาระ)
หนวยที่ 1 งานโครงการสรางสรรคงานจิตรกรรม ประกอบดวยหัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้
ครั้งที่ 1 เรียนรูและฝกเขียนเสนอหัวของานวาดภาพจิตรกรรมสรางสรรคสีน้ํามัน
16
ครั้งที่ 2 สงแบบราง
24
ครั้งที่ 3 รางภาพบนผาใบ
16
ครั้งที่ 4 เขียนภาพสีน้ํามันดวยวิธีการตางๆ
72
8
ครั้งที่ 5 ประมาณราคาผลงาน
ครั้งที่ 6 นําเสนอผลงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

คาบ
คาบ
คาบ
คาบ
คาบ

24 คาบ

ครุภัณฑ /เครือ่ งมือ/วัสดุ - –อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

สีน้ํามัน / น้ํามันสน / น้ํามันลินสีด
พูกัน / เกรียง
เฟรมผาใบ
จานสี
ขาหยั่ง

กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสารอางอิง สื่อการเรียนการสอน ตัวอยางโครงการ แนวคิด การเสนอหัวขอเรื่อง
และตัวอยางผลงาน โครงการของจริง
1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยคณะครูรวมสอนงานบูรณาการประชุมชี้แจง วิธีการเรียนรูการเสนอโครงการ
ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การ
ประเมินผลงาน แนะนําและใหตัวอยางโครงงานจิตรกรรมลักษณะตางๆ
1.3 ใหขอมูลหรือสอนโดยใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน ชุดการเรียน สื่อโสตโทรทัศน
ภาพตัวอยางงานจิตรกรรม
1.4 ใหคําปรึกษา สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะปฏิบัติงาน และคอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อ
ผูเรียนตองการ
1.5 คณะครูเตรียมตรวจสอบผลการเรียนรูโดยใหผูเรียนรวมกันกําหนดเกณฑ หัวขอที่จะประเมินงาน
โครงงานกิจกรรมรวมกับผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อเตรียมประเมิน และใหคําแนะนําแกไขขอบกพรอง
1.6 คณะครูประเมินโครงงานกิจกรรม บันทึกสรุปผลการเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนกําหนด
2.2 ผูเรียนรับฟงการชี้แจงวิธีการเรียนรูของครูแตละคนตามหลักการแนวคิดของโครงงานจิตรกรรม และ
ดําเนินโครงการ การประเมินผลงาน ดูตัวอยางโครงงานจิตกรรมลักษณะตางๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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2.3 แบงกลุมศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสารตํารา หนังสืออางอิง และเรียนจากชุดการเรียน สื่อการ
เรียนตางๆ และตัดสินใจเลือกงานตามแนวคิดเฉพาะบุคคล
2.4 ทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานรวมกับผูสอน กําหนดเกณฑ หัวขอประเมินโครงงานจิตรกรรม
รวมกับผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง หากมีปญหาขอขัดของใหขอ
คําแนะนําจากผูสอนหรือเพื่อในกลุม

สื่อการเรียน
1.
2.
3.
4.

ตัวอยางโครงงานจิตรกรรมประดับผาผนัง
เอกสารใบความรู
หนังสืออางอิง (จิตรกรรม)
แผน VCD ตัวอยางผลงานจิตรกรรมของศิลปนไทยและตางประเทศ

งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1.

ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนรูการเขียนภาพสีน้ํามันประดับฝาผนัง
1.1 ตําราเรื่องงานจิตรกรรมฝาผนังทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ตําราเรื่องกายวิภาค การวาดเขียนคนและสัตว องคประกอบศิลป จิตรกรรมทิวทัศน และ
คนเหมือน
1.3 คูมือการจัดโครงการงานชนิดตาง ๆ
1.4 คูมือศัพทและการเขียนรายงาน
2. จัดทําโครงการและแผนการปฏิบัติงาน
3. จัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
4. รายงานการนําเสนอโครงงานตอผูสอนและคณะกรรมการการประเมินโครงการ

การประเมินผล
1. ตรวจแผนงานโครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน
2. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการประเมินผลการนําเสนอและผลงานโครงการ

เอกสารอางอิง(References)
ชะวัชชัย ภาติณธุ . ศิลปะศิลปนหรือศิลปนศิลปะ . กรุงเทพฯ : โอ เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, 2532
ชัยยุทธ รัตตานุกูล . ความคิดสรางสรรคทางทัศนศิลป . กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2537. (อัดสําเนา)
ชลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
ทวีเกียรติ ไชยยงยศ . สุนทรียะทางทัศนศิลป. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต , 2538.
ประสพ ลี้เหมือดภัย. ทฤษฎีวาดเขียน. พิมพครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2541
กรมศิลปกร. นิทรรศการพิเศษเชิดชูเกียรติศิลปนอาวุโส. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจีนีซีสแอดเวอรไทซิ่ง, 2529
Bernard S. Myes Encyclopedia of Painting. New York : Crown Publishers, Inc., 1979
Frank Getlein . 25 Impressionist Masterpieces. New York : Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1981
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการของวิชาสามัญ

วิจิตรศิลป

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
งานเฉพาะ / งานยอย (Task/ Element)
การนําเสนอภาพงานจิตรกรรมสรางสรรคเปนภาษาอังกฤษ
สมรรถนะ
(Competency)
1. เขียนคําบรรยายภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นเอง
เปนภาษาอังกฤษได

เกณฑการประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1. เขียนคําบรรยายใตภาพของงาจิตรกรรม
ประเภทของภาพ, ชื่อภาพ, ขนาด, สีที่ใช

2. อธิบายภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นเองเปน
ภาษาอังกฤษได

2. บอกแนวคิด แรงบันดาลใจ ของภาพ เขียน
ของตนเปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง

3. เสนอขายภาพจิตรกรรมเปนภาษาอังกฤษได

3. บอกขอมูลของภาพ บอกราคา และตอรอง
ราคา จิตรกรรมไดถูกตอง

4. สัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษได

4. โตตอบการสัมภาษณงานเปนภาษา อังกฤษ
4.1 แนะนําตนเอง ประวัติการศึกษา
ประสบการณ ความสามารถพิเศษได
ถูกตอง
4.2 นําเสนอผลงานจิตรกรรมของตน
(Portfolio) เปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

กลุมภาษาอังกฤษ

จํานวนคาบ 12 คาบ

หัวขอ /รายวิชาที่บูรณาการ
การนําเสนอภาพงาน
จิตรกรรมสรางสรรคเปน
ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษสมัครงาน
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ผังมโนทัศนของโครงการ (Project)ศิลปกรรม
หมวดวิชาสามัญ

3000 – 1604
ทักษะชีวิต
2(2)

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

3000 – 1235
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1(2)

3000 – 0205
คอมพิวเตอรกราฟค
3(4)

3301 – 6001
รายวิชาโครงการศิลปกรรม 4(8)
( จิตรกรรม )

หมวดวิชาชีพสาขาวิชา

3301 – 2001
กายวิภาคศิลปกรรม
3(4)

3301 – 2006
ศิลปะไทย
3(4)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หมวดวิชาชีพสาขางาน

หมวดวิชาเลือกเสรี

3301 – 2103
จิตรกรรม 3
4(6)

3301 – 2604
ศิลปกรรมสรางสรรค 1
4(6)
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รวบรวมโดย
นายวิรัช คุณวุฒิวานิช (virach@bpcd.net)
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1 มิถุนายน 2549

