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ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชือ่วิชา 20114901 (ศลิปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ) 
                               20114901 (Arts and Drawing for Design) 
2.  สภาพรายวิชา       วิชาชีพ 
                               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
3.  ระดับรายวิชา        ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 1 
4.  รายวิชาพืน้ฐาน      .......................................   
5.  เวลาศึกษา             ทฤษฎี  1  ชั่วโมง    ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 64  ชั่วโมง  และนักศึกษา 
                               จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นควา้นอกเวลา 3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สัปดาห์    
                             ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จ านวนหนว่ยกิต      2 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา   7.1 มีความรูแ้ละเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคการเขียนภาพร่างด้วย

ดินสอ 

7.2 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสี ทฤษฎี และจิตวิทยาสี 

7.3 สามารถเขยีนภาพร่างหุ่นนิ่ง 

7.4 สามารถจดัองค์ประกอบศิลป์ และการใช้สีตามทฤษฎี และจิตวิทยาส ี

7.5 มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน มีความประณีต เรียบร้อย มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 

  8. ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ สี ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี เทคนิค
การเขียนภาพร่างด้วยดินสอ เขียนภาพร่างหุ่นนิ่งและการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

หมายเหตุ        1. การเขียนจดุมุ่งหมายรายวิชา ต้อง    
                        1.1 เป็นจุดประสงค์ทั่วไป  

                                             1.2  ต้องครอบคลุมทั้งรายวิชาโดยดูจากค าอธิบายรายวิชาเป็นหลัก                                                                                                                                                                    
                                             1.3  เรียงตามล าดับการเรียนรู้  ต่ าไปสูง (ขึ้นอยู่กับต้องการให้ผู้เรียนบรรลุถึงระดับใด)  
                                             1.4  จ านวนข้อควรไม่ควรเกิน10 ข้อ                                                                                                                      

                    2. การแบ่งบท-หัวข้อ  ในทางปฏิบัติท าได้โดยน าเน้ือหาในค าอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่มให้เป็นบท  โดย
เรียงล าดับเนื้อหาให้มีความตอ่เนื่องของเนื้อหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ต่ ากว่า 2 หัวข้อ   
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การแบ่งบทเรียน/หวัข้อ 
 

บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  วัสดุ อุปกรณ ์ในการเขยีนภาพร่าง วาดเส้น ในงานสถาปัตยกรรม 
          1.1 อปุกรณ์ในการวาดเส้น 
          1.2 อปุกรณ์เสริมเพือ่อ านวยความสะดวก 

1 3 

2 2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเส้น 
           2.1 ชนิดของเส้น 

2.2 ลักษณะของเส้น 

1 3 

3 3.  พื้นฐานการวาดเส้น 
           3.1 หลักเกณฑ์ส าคัญของการวาดเส้น 

        3.2 รูปร่าง (Shape) และรายละเอียดของภาพ (Details) 
       3.3 การแรเงา 

1 3 

4 4.  การสเกตซ์ภาพ 
           4.1 หลักการและวธิีการสเกตซ์ภาพ (Sketch) 

        4.2 การสเกตซ์ภาพรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่ง และรปูทรงต่างๆ 
4.3 การสเกตซ์ภาพในงานสถาปัตยกรรม 

1 3 

5 5.  องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานงานศิลปะ 
           5.1 ความหมายของการจัดองค์ประกอบศิลป ์

        5.2 ความส าคัญขององค์ประกอบศิลป ์
5.3 ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่ส าคัญ 
5.4 การจัดองค์ประกอบศิลป ์

1 3 

6 6. สี ทฤษฎี และจิตวิทยา 
6.1 ความหมายและความส าคัญทฤษฎีสี (Theory of Color) 
6.2 วรรณะของส ี
6.3 ประเภทของส ี

1 3 

7 7. การระบายสีในงานสถาปตัยกรรม 
7.1 รู้จกัวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีภาพในงานสถาปัตยกรรม 
7.2 สมบัติของสีและหลักการระบายสี 

1 3 

 

 

 

 



3 
 

จุดประสงค์การสอน 
 

บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 

1 1.  วัสดุ อุปกรณ ์ในการเขยีนภาพร่าง วาดเส้น ในงานสถาปัตยกรรม 
1.1 ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
1.2. รู้จักเครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้งาน การเขียนเส้น 
1.3 รู้อุปกรณ์เสริมเพื่ออ านวยความสะดวก 

2  

2 2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเส้น 
1.1 รู้ความหมายและความส าคัญของเส้น 
1.2 เข้าใจองค์ประกอบในการวาดเส้น 
1.3 เข้าใจชนิดและลักษณะของเส้น 
1.4 ปฏิบัติการวาดเส้นแต่ละชนิด 

2  

3 3.  พื้นฐานการวาดเส้น 
3.1 รู้หลักเกณฑ์การวาดเส้น 
3.2 เรียนรูข้ั้นตอนการร่างภาพ 
3.3 สามารถปฏิบัติการวาดเส้นได้ (คน รถ ต้นไม้) 
3.4  ฝึกปฏิบัติการแรเงา 

2  

4 4.  การสเกตซ์ภาพ 
4.1 รูแ้ละเข้าใจหลักการและวิธีการสเกตซ์ภาพ (Sketch) 
4.2 สามารถสเกตซ์ภาพรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่ง และรูปทรงต่างๆ ได้ 
4.3 สามารถสเกตซ์ภาพในงานสถาปัตยกรรมได ้

2  

5 5.  องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานงานศิลปะ 
5.1 รู้ความหมายและความส าคัญการจัดองค์ประกอบศิลป ์
5.2 เข้าใจการจัดองค์ประกอบศิลป ์
5.3 ปฏิบัติจัดองค์ประกอบศิลป์ เส้นหุ่นนิ่ง เรื่อง การลงน้ าหนัก แสงเงา 

รูปทรงธรรมชาติได้ 

2  

6 6. สี ทฤษฎี และจิตวิทยา 
6.1 ความหมายและความส าคัญทฤษฎีสี (Theory of Color) 
6.2 มีเข้าใจวรรณะของสี สีโทนร้อน สีโทนเย็นและหลักการใช้สีโทนร้อน เย็น 
6.3 มีความเขา้ใจประเภทของสีต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
6.4 ฝึกปฏิบัติติการใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2  

7 7. การระบายสีในงานสถาปตัยกรรม 
7.1 รู้จกัวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีภาพในงานสถาปัตยกรรม 
7.2 มีความเขา้ใจเรื่องสมบัติของสีน้ าและพื้นฐานการระบายสี 
7.3 มีความเขา้ใจล าดับขั้นตอนในการระบายสีก่อนและหลัง รวมทั้งการ

เขียนทัศนียภาพ 
7.4 ฝึกปฏิบัติการระบายสีทัศนียภาพ 

2  
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หมายเหตุ  การเขียนจุดสงคก์ารสอน 
1. น าช่ือบทเรียนมาเขียนเป็นจุดประสงค์ทั่วไป  โดย ใช้กริยาน า   รู้    เข้าใจ    น า...........ไปใช้    วิเคราะห์     

สังเคราะห์  ประเมิน เป็นต้น ให้ครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดในบทเรียนนี้  หรือไม่ถ้าเขียนยากก็ให้ท าเป็นชื่อบทก็ได้ 
2. น าหัวข้อในแต่ละบทมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ทั่วไปของบท  ในข้อ 

1 ดูจากตารางกริยาใช้น า 
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ตารางค ากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การสอน 

1) วิชาที่เป็นทฤษฎี (ด้านพุทธิพิสัย) 
จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชงิ

พฤติกรรม 
1. มีความรูแ้ละเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคการเขียนภาพร่างด้วย
ดินสอ 

สามารอธิบายและเข้าใจ
ในหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และ
ใชเ้ทคนิคการเขียนภาพ
ร่างด้วยดินสอได ้

2. มีความรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับสี ทฤษฎ ีและจิตวิทยาสี สามารถอธิบายความ
เข้าใจเกี่ยวกับสี ทฤษฎี 
และจิตวิทยาส ีและ
ปฎิบัติการระบายสี ลงสี
ได้อย่างเหมาะสม
สวยงาม 

3. สามารถเขียนภาพร่างหุ่นนิ่ง สามารถเขียนภาพร่างหุ่น
น่ิง 

4. มีกิจนสิัยที่ดีในการท างาน มีความประณีต เรียบร้อย มีความซื่อสัตยแ์ละตรงต่อเวลา มีกิจนิสัยในการท างาน
อย่างเป็นขั้นตอน เป็น
ระเบียบ รอบคอบและ
ตรงตามก าหนดเวลา 

2) วิชาทีม่ีปฏิบัติ (ด้านทักษะพิสัย) 
จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
สี ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี เทคนคิการเขียนภาพร่างด้วย
ดินสอ เขียนภาพร่างหุ่นนิ่งและการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

สามารถอธิบายหลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ สี ทฤษฎีส ีจิตวิทยาสี เทคนิคการ
เขียนภาพร่างด้วยดินสอ เขียนภาพร่างหุ่นนิ่งและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ 

3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสัย) 
จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม 

มีกิจนิสัยในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน เป็น
ระเบียบ รอบคอบและตรงตามก าหนดเวลา 

มีกิจนิสัยในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ 
รอบคอบและตรงตามก าหนดเวลา 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
ตระหนัก และค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน ตระหนัก และค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน 
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การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น7 หน่วย   แยกได้    7   บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ  ดังนี ้
 
1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น 4  ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี ้
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 50 คะแนน  หรือร้อยละ 50 
  1.2 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.3 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.4 จิตพิสัย  10 คะแนน  หรือร้อยละ 10 

 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑค์่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป               ไดร้ะดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 ไดร้ะดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70 ไดร้ะดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65 ไดร้ะดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60 ไดร้ะดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55 ไดร้ะดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50 ไดร้ะดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ไดร้ะดับคะแนน  F 
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ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
เล

ขท
ี่บท

เรีย
น   คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ าหนักคะแนน 

พุทธพิิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

สูง
กว

่า 

1 แนะน ำรำยวิชำ  

วัสดุ อุปกรณ ์

2      

2 ควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกับเส้น 5      
3 พื้นฐำนกำรวำดเส้น 10      
4 กำรสเก็ตซ์ภำพ 5      
5 องค์ประกอบศิลป์พื้นฐำนงำนศิลปะ 5      
6 สี ทฤษฎี และจิตวิทยำ 3      
7 กำรระบำยสี 5      
ก คะแนนภาควชิาการ (พทุธิพิสัยและทักษะพิสัย) 40      

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุก
หน่วย) 

50 

 
ค คะแนนจิตพสิัย 10 

 รวมทั้งสิ้น 100 
 
หมายเหตุ   

1. การก าหนดคะแนนในรายบท ให้ใช้เวลาที่ใช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการ  
   ก าหนดก็ได ้

      2. การก าหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสัย(ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใข้ และ 
       สูงกว่า)  ให้ใช้วิธีรวมจ านวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน  แล้วเทียบเป็นสัดส่วน 
         ในการก าหนดคะแนนก็ได ้ เช่นหน่วยที่หนึ่ง 10 คะแนน   เมื่อนบัจุดประสงค์ มีระดับความรู้ความจ า 3 ข้อ  
         ความเข้าใจ 9 ข้อ การน าไปใข้ 18 ข้อ เมื่อเทียบสดัส่วนจะได้ความรู้ความจ า 1 คะแนน  ความเข้าใจ 3  
         คะแนน   และการน าไปใข้ 6  คะแนน(ถ้าเป็นทศนิยมให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม)   
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ก าหนดการสอน 
สัปดาห์ที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหต ุ

1   บรรยาย : แนะน ารายวิชา อธิบายวิธีการเรียนการสอน การให
คะแนน เกณฑในการประเมินผลการเรียน 

 

2   อธิบาย อุปกรณ์ในการวาดเส้น 
และ อุปกรณ์เสริมเพื่ออ านวยความสะดวก 

 

3    อธิบายความเป็นมาของการวาดเส้นในงานสถาปัตยกรรม 
ยกตัวอย่างสถาปนิกเอกกับงานเขียนภาพลายเส้น และความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับเส้น ชนิดของเส้น 
ลักษณะของเส้น 

 

4   หลักเกณฑ์ส าคัญของการวาดเส้น รูปร่าง (Shape) และ
รายละเอียดของภาพ (Details) 

 

5   อธิบายลายเส้นของแสงและเงา (Light & Shadow) ลักษณะของ
น้ าหนักลายเส้น (Strokes) 

 

6   หลักการและวธิีการสเกตซ์ภาพ (Sketch) รูปทรงเรขาคณิต 
เรขาคณิต หุ่นนิ่ง และรูปทรงต่างๆ 

 

7   หลักการและวธิีการสเกตซ์ภาพ (Sketch) คน รถ ต้นไม ้  
8   หลักการและวธิีการสเกตซ์ภาพ (Sketch) ทัศนียภาพ ในงาน

สถาปัตยกรรม 
 

9                                  สอบกลางภาค  
10   อธิบาย ความหมายของการจัดองค์ประกอบศิลป์ ความส าคัญของ

องค์ประกอบศิลป์ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่ส าคัญ 
- จุด เส้น ระนาบ 
- รูปร่าง 
- รูปทรง 
- สัดส่วน 
- ความสมดุล 

 

11   หลักการจัดองค์ประกอบศิลป ์
องค์ประกอบภาพ ศูนย์กลางแห่งความน่าสนใจ มิติภาพ ล าดับ
ฉากในภาพ แสงและเงา 

 

12   อธิบายความหมายและความส าคัญทฤษฎีส ี(Theory of Color) 
ยกตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมโดยใช้สีน้ า และสีประเภทอ่ืนๆ 

 

13   อธิบาย วรรณะของสีและ ประเภทของสี  
14   ความเข้าใจเกี่ยวกับสีการระบายสีในงานสถาปัตยกรรม รู้จักวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีภาพในงานสถาปัตยกรรม สมบัติของสี 
 

15   อธิบายหลักการระบายสี ผสมสี ขั้นตอนในการลงสีภาพ  
16   ความเข้าใจการระบายสีรูปทรงเราขาคณิต พืน้ผิวเกลี้ยง การลงส ี  
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สัปดาห์ที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหต ุ
   ของแสงและเงาที่ตกมากระทบวัตถุ  

17   ความเข้าใจการระบายสี ล าดับขั้นตอนในการเขียนภาพ
สถาปัตยกรรม และทศันียภาพ 

 

18   สอบปลายภาค  
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

นัฐประชา หงส์สุวรรณ. วาดเส้นสถาปัตย์. บริษัทวาดศิลป์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

วัชรี วัชรสินธ์ุ. เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กุลนิดา เหลือบจ าเริญ. องค์ประกอบศิลป์. ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

วัชรี วัชรสินธ์ุ. เทคนิคการเขียนภาพสีน้ าในงานสถาปัตยกรรม. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 


