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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พที่สัมพั น ธเกี่ ยวของกับการพัฒ นาวิชาชี พ สาขาวิชาการออกแบบ ใหทัน ตอการ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจในหลั ก การและกระบวนการทํ า งานในกลุ ม งานพื้ น ฐานด า นการเป น
ผูประกอบการและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ การพัฒนาความคิด
สรางสรรค ศิลปะกับมนุษย และสรางสรรคการจัดงาน
4. เพื่อใหสามารถใชหลักการออกแบบ กายวิภาค โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการออกแบบงานนิเทศ
ศิลป หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ หรืองานการออกแบบตกแตงภายใน หรือการออกแบบเครื่อง
แตงกาย และสามารถนํามาจัดแสดงนิทรรศการ
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานนําเสนองานการออกแบบงานนิเทศศิลป หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ
หรืองานการออกแบบตกแตงภายใน หรือการออกแบบเครื่องแตงกาย
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการออกแบบงานนิเทศศิลป หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ หรืองาน
การออกแบบตกแตงภายใน หรือการออกแบบเครื่องแตงกาย ในสถานประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน
1.2 ดานพฤติก รรมลัก ษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรัก สามัคคีมีมนุษ ย
สัมพันธเชื่อมั่นในตนเองขยันประหยัดอดทนพึ่งตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลัก การและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 แสดงความรู บูรณาการ ปฏิบัติงานสรางสรรค พัฒนาความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ
3.4 แสดงความรู เลือกใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่น ประยุกตใชเพื่อสรางสรรค ศิลปะตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3.5 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ และพัฒนางาน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางสรรคการจัด
งานใหเหมาะสมตามขอกําหนด
สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป
3.6 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานออกแบบนิเทศศิลปดวยหลักการออกแบบเขียน
แบบดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.7 ประยุกตใช หลักกายวิภาคเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป
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3.8 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ เพื่อการนําเสนองานออกแบบนิเทศศิลป
3.9 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางาน เพื่อการจัดแสดงและนิทรรศการ งานออกแบบ
นิเทศศิลป
สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ
3.6 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑดวยหลักการออกแบบเขียน
แบบดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.7 ประยุกตใช หลักกายวิภาคเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ
3.8 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ เพื่อการนําเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ
3.9 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางาน เพื่อการจัดแสดงและนิทรรศการ งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ
สาขางานการออกแบบตกแตงภายใน
3.6 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานออกแบบตกแตงภายในดวยหลักการออกแบบ
เขียนแบบดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.7 ประยุกตใช หลักกายวิภาคเพื่องานออกแบบตกแตงภายใน
3.8 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ เพื่อการนําเสนองานออกแบบตกแตงภายใน
3.9 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางาน เพื่อการจัดแสดงและนิทรรศการ งานออกแบบ
ตกแตงภายใน
สาขางานการออกแบบเครื่องแตงกาย
3.6 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานออกแบบเครื่องแตงกายดวยหลักการออกแบบ
เขียนแบบดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.7 ประยุกตใช หลักกายวิภาคเพื่องานออกแบบเครื่องแตงกาย
3.8 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ เพื่อการนําเสนองานออกแบบเครื่องแตงกาย
3.9 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางาน เพื่อการจัดแสดงและนิทรรศการ งานออกแบบ
เครื่องแตงกาย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ

21 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอ ยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
(15 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบหรือเทียบเทา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ
จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3300-0001
ความรูเกี่ยวกับศิลปะ
2-4-4
3302-0001
การออกแบบเขียนแบบ
2-4-4
3302-0002
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
2-4-4

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัว และดําเนิน ชีวิต ในสังคมสมัยใหม เห็นคุณ คาของตนและการพัฒ นาตน
มี ค วามใฝ รู แสวงหาและพั ฒ นาความรู ใ หม มี ค วามสามารถในการใช เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีคุณ ธรรม จริยธรรม มนุษ ยสัมพัน ธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสว น
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1304
วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน
3000-1305
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ
3000-1309
วิทยาศาสตรเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ
3000-1310
วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1317
การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิตศาสตรธุรกิจ
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3000–1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608
3000-1609
-

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพือ่ การสมาคม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1

ประเภทวิชาศิลปกรรม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3001-1002
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3300-1001
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3300-1002
ศิลปะและวัฒนธรรม
3300-1003
การสรางสรรคการจัดงาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

ใหศึกษารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 3 รายวิชาแรกตามลําดับ รวม 9 หนวยกิต
และใหเลือกศึกษาในรายวิชาที่เหลือ 12 หนวยกิต รวมทั้งหมดจํานวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3302-2001
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเขียนแบบ
2-3-3
3302-2002
กายวิภาคเพื่องานออกแบบ
2-3-3
3302-2003
การจัดแสดงและนิทรรศการ
2-3-3
3302-2004
การวาดเขียนสรางสรรค
2-3-3
3302-2005
การออกแบบกราฟกสื่อโฆษณา
2-3-3
3302-2006
การออกแบบบรรจุภัณฑ
2-3-3
3302-2007
การออกแบบฉากและเวที
2-3-3
3302-2008
การสรางภาพ 3 มิตดิ วยคอมพิวเตอร
2-3-3
3302-2009
แนวโนมสมัยนิยม
3-0-3
3302-2010
วิวัฒนาการเครื่องแตงกายไทย
3-0-3
3302-2011
พื้นฐานงานตัดเย็บและงานปก
2-3-3
3302-2012
การออกแบบถักทอและแฟชั่น
2-3-3
3302*2001 ถึง 3302*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-*
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กําหนดในกรณีที่ตองการใหผูเรียน
ไดสาขางานนัน้ หรือเลือกเรียนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3302-2101
การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง
3302-2102
การโฆษณาทางยานพาหนะ
3302-2103
การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรื่อง
3302-2104
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ2-3-3
2.3.2 สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3302-2201
การออกแบบผลิตภัณฑพื้นฐาน
3302-2202
การออกแบบผลิตภัณฑเชิงกล
3302-2203
การออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะ
3302-2204
การออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

2.3.3 สาขางานการออกแบบตกแตงภายใน
รหัสวิช
ชื่อวิชา
3302-2301
การออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย
3302-2302
การออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย
3302-2303
การออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย
3302-2304
การออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

2.3.4 สาขางานการออกแบบเครื่องแตงกาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3302-2401
การออกแบบเครื่องแตงกายแบบไทย
3302-2402
การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันออก
3302-2403
การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันตก
3302-2404
การออกแบบเครือ่ งแตงกายสรางสรรค

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว ยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝก
อาชีพ ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3302-8001 หรือรายวิชา 3302-8002 และ 3302-8003
รหัสวิชา
3302-8001
3302-8002
3302-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3302-8501 หรือรายวิชา 3302-8502 และ 3302-8503
รหัสวิชา
3302-8501
3302-8502
3302-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาทีเ่ สนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตอง
ไมเปน รายวิชาที่เคยศึ ก ษามาแล ว และตองไมเปน รายวิชาที่กําหนดใหศึก ษาโดยไมนับหนว ยกิต รวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3302-9201
3302-9202
3302-9203
3302-9204
3302-9205

ชื่อวิชา
การนําเสนองานออกแบบ
การออกแบบปายโฆษณา
การออกแบบเครื่องหมายการคา
การออกแบบเครื่องประดับ
รูปแบบเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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รหัสวิชา
3302-9206
3302-9207
3302-9208

ชื่อวิชา
การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ
ศิลปะสิ่งทอ
เทคนิคการแตงหนา

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3300-0001
3302-0001
3302-0002

ความรูเกี่ยวกับศิลปะ
การออกแบบเขียนแบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

2-4-4
2-4-4
2-4-4
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3300-0001

ความรูเกี่ยวกับศิลปะ
(Career Knowledge for Art)

2-4-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขา ใจความหมาย ประวัติ รูปแบบ และจํา แนกงานศิล ปะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพที่
สําคัญ ตามยุคสมัยของไทย และตางประเทศ
2. มีทักษะในการคนควาและนําเสนอการคนควางานศิลปะตามยุคสมัย
3. มีทักษะในการประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม
4. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพศิลปกรรม
5. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขา ใจความหมาย ประวัติ รู ปแบบ และจํา แนกงานศิล ปะตามยุค สมัยของไทย และ
ตางประเทศ
2. คนควา จําแนก วางแผน และทําการนําเสนอผลงานคนควาศิลปะตามยุคสมัย
3. ประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม
4. แสดงออกถึงทัศนคติที่ดีตออาชีพศิลปกรรม
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประวัติ งานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ หลักการ วิธีก ารสรางสรรคงานศิล ปะในยุค
สมัยตาง ๆ ของไทย และตางประเทศ ปฏิบัติการประเมินคาผลงานศิลปกรรม และนําเสนอผลการประเมินตามหลักการ
มีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3302-0001

การออกแบบเขียนแบบ
(Draft & Design)

2-4-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเขียนแบบภาพ 2 มิติและ 3 มิติ
2. มีทักษะในการออกแบบเขียนแบบภาพ 2 มิติและ 3 มิติดวยเครื่องมือมาตรฐานสากล
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติที่ดแี ละเห็นคุณคาของการออกแบบเขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการออกแบบเขียนแบบภาพ 2 มิติและ 3 มิติ
2. ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ตามหลักการออกแบบเขียนแบบ โดยใชเครือ่ งมือ
มาตรฐานสากลไดถูกตอง
3. แสดงกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ 2 มิติแ ละ 3 มิติตามขั้นตอนของการออกแบบเขียนแบบโดยใช
หลักการออกแบบเขียนแบบ การออกแบบรางการรางแบบ การเขียนแบบโดยใชเครื่องมือมาตรฐานสากล
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3302-0002

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
(Computer Aided Design)

2-4-4

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัตกิ ารขององคประกอบของคอมพิวเตอร
2. มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานออกแบบสรางภาพ
การพิมพภาพออกทางเครือ่ งพิมพ
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบสรางภาพการพิมพภาพออกทางเครือ่ งพิมพ
4. มีกิจนิสัยที่ดแี ละเห็นคุณคาในการเรียนรูคอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับระบบปฏิบัติการขององคประกอบของคอมพิวเตอร
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ ชในการทํางานออกแบบสรางภาพและการพิมพผลงานออก
ทางเครื่องพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการขององคประกอบของคอมพิวเตอรการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพือ่ การทํางานกราฟกในการออกแบบและสรางภาพการพิมพภาพออกทางเครือ่ งพิมพ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ

18

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001–1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001
3300-1002
3300-1003

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
ศิลปะและวัฒนธรรม
การสรางสรรคการจัดงาน
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคก ารและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัด การงานอาชีพ โดยประยุก ตใ ช หลั ก การจั ด การองค ก าร การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัด การงานอาชีพ ดว ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลัก การจัด การองคก ารและองคก ร การบริหารงานคุณ ภาพและเพิ่ม
ผลผลิตการจัดการความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ โ ทรคมนาคมระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร แ ละ
สารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัด เก็บ คน คืน สงผานจัดดําเนิน การขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช คอมพิว เตอรและอุปกรณโทรคมนาคมและโปรแกรม
สําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
3. มีคุณ ธรรม จริยธรรมและความรับผิด ชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด การ
อาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บหลั ก การและกระบวนการสื บ ค น จั ด ดํ า เนิ น การและสื่ อ สารข อ มู ล
สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และสารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ โ ทรคมนาคมระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ การสืบคนขอมูล สารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการ
ขอมูลสารสนเทศ การประยุกตใ ชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตาม
ลักษณะงานอาชีพ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Develop Creative Thinking)

2- 2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
2. เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค
3. มีทักษะในการสรางสรรคงานศิลปกรรมตามขอกําหนด
4. มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพศิลปกรรม
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
2. แสดงความเขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค
3. ปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด ตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการ
สรางสรรคแนวความคิดในงานศิลปกรรม สรางสรรคงานที่เนนทักษะกระบวนการตามเนื้อหา เรื่องราว
หรือประเด็นที่กําหนด พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเนื้อหา
มาสรางสรรคงานรูปแบบงานศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ
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3300-1002

ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)

2- 2-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม
2. เขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณ

ปจจุบัน
3. เขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม
4. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม
5. มีความสนใจใฝรู มุงมั่น ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม
2. แสดงความเขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สถานการณปจจุบัน
3. แสดงความเขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม
4. สรางสรรคศิลปะที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม
5. แสดงความสนใจใฝรู มุงมั่น ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ผลงานศิลปกรรม และการเชื่อมโยง วิถีชวี ิต วัฒนธรรม และสถานการณ
ปจจุบัน อิทธิพลทางวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการ
สรางสรรคสังคมและวัฒนธรรม แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต การสรางสรรค
ศิลปกรรมดวยการผสานแนวความคิด วิธกี ารที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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3300-1003

การสรางสรรคการจัดงาน
(Creative Event Organization)

2- 2-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจหลักการ รูปแบบงาน การนําเสนอ ประมาณราคา และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีนําเสนอ และจัดงานธุรกิจศิลปกรรม
3. มีทักษะในการประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานรูปแบบตาง ๆ
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจหลักการนําเสนอ และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม
2. จัดงานธุรกิจศิลปกรรม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
3. ประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานตามรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติก ารดําเนิน งานจัดงานธุร กิจ ศิลปกรรม รูปแบบตาง ๆ ตามหลัก การ การ
ประมาณราคา และประยุก ตใ ช เทคโนโลยี นําเสนองาน อยา งหลากหลาย ใหสอดคลอง เหมาะสมกั บ
กลุมเปาหมาย ประเพณี วัฒนธรรมในทองถิ่น และสังคมยุคปจจุบัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3302-2001
3302-2002
3302-2003
3302-2004
3302-2005
3302-2006
3302-2007
3302-2008
3302-2009
3302-2010
3302-2011
3302-2012

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบเขียนแบบ
กายวิภาคเพื่องานออกแบบ
การจัดแสดงและนิทรรศการ
การวาดเขียนสรางสรรค
การออกแบบกราฟกสือ่ โฆษณา
การออกแบบบรรจุภัณฑ
การออกแบบฉากและเวที
การสรางภาพ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร
แนวโนมสมัยนิยม
วิวัฒนาการเครื่องแตงกายไทย
พื้นฐานงานตัดเย็บและงานปก
การออกแบบถักทอและแฟชั่น

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-3-3

3302-2001

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเขียนแบบ
(Software for Design and Draft)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบได
2. มีทกั ษะการออกแบบเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอรและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ
เขียนแบบได
3. สามารถสรางชิ้นงาน 2 มิติ 3 มิติ ดวยอุปกรณที่เกี่ยวของ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธกี ารใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ
ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปไดตามหลักการ
ปฏิบัติงานสรางชิน้ งาน 2 มิติ 3 มิติดวยอุปกรณที่เกีย่ วของได
แสดงกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบ เขียนแบบ ประเภทของโปรแกรม
และอุปกรณสรางชิ้นงานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ตามมาตรฐานสากล

27

3302-2002

กายวิภาคเพื่องานออกแบบ
(Ergonomics for Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา ความหมายของกายวิภาคเชิงกล กายวิภาคศาสตรของมนุษย
สมรรถนะและสัดสวนของมนุษยเพื่องานออกแบบ
2. มีทักษะดานการนําเอาหลักกายวิภาคเชิงกลมาใชในงานออกแบบ
3. มีกจิ นิสัยที่ดใี นการทํางาน เห็นคุณคาของกายวิภาคเพื่องานออกแบบ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความเปนมา ความหมายของกายวิภาคเชิงกล กายวิภาคศาสตร ของมนุษย
สมรรถนะและสัดสวนของมนุษยเพื่องานออกแบบ
2. ปฏิบัติงานออกแบบโดยใชหลักกายวิภาคเชิงกลในการออกแบบ
3. แสดงกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมา ความหมายของกายวิภาคเชิงกล กายวิภาคศาสตรของมนุษย สัดสวน
รางกายของมนุษย สมรรถนะและรางกายของมนุษยที่มีความสัมพันธในงานออกแบบ

3302-2003

การจัดแสดงและนิทรรศการ
(Display & Exhibition)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการออกแบบ ประเภท องคประกอบ และเทคนิคการจัดแสดงและนิทรรศการ
2. มีทักษะออกแบบเขียนแบบเพื่อการจัดแสดงและนิทรรศการ
3. มีกจิ นิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ ประเภท องคประกอบ และเทคนิคการจัดแสดงแลนิทรรศการ
2. ออกแบบเขียนแบบเพื่อการจัดแสดงและนิทรรศการ
3. แสดงความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ประเภท องคประกอบ แนวคิดและเทคนิควิธี วัสดุและการติดตั้ง ในการ
จัดแสดงและนิทรรศการ การวางแผน ออกแบบเขียนแบบ ดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการโดยเลือกใชสื่อสิ่งพิมพ สื่อ
ดิจิตอล หรือสือ่ อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับจุดมุงหมายของการจัดแสดงและนิทรรศการ
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3302–2004

การวาดเขียนสรางสรรค
(Creative Drawing)

2- 3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการวาดเขียน หลักกายวิภาคและหลักทัศนียวิทยา
2. มีทักษะในการวาดภาพคน สัตว สิ่งกอสรางและภาพทิวทัศน
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถประยุกตใชในงานออกแบบ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดเขียน หลักกายวิภาคและหลักทัศนียวิทยา
วาดภาพคน สัตว สิ่งกอสรางและภาพทิวทัศนตามหลักการ
ประยุกตสรางสรรคภาพใชในงานออกแบบ
แสดงความสนใจใฝรู จัดเตรียมอุปกรณและทําความสะอาดหองปฏิบัติการตามลักษณะกิจนิสยั ที่ดี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพคน สัตว สิ่งกอสรางและภาพทิวทัศน ดวยเทคนิควิธีการและวัสดุตางๆ โดยใช
หลักการวาดเขียน หลักกายวิภาคและหลักทัศนียวิทยา ประยุกตใชในงานออกแบบไดอยางเหมาะสม

3302–2005

การออกแบบกราฟกสื่อโฆษณา
(Media AdvertisingGraphic Design)

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ หลักการออกแบบกราฟกสื่อโฆษณา
2. มีทักษะในการออกแบบกราฟกสือ่ โฆษณา
3. มีกจิ นิสัยและเจตคติที่ดใี นการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟกสื่อโฆษณา
2. ปฏิบัติงานออกแบบกราฟกสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ ไดตามหลักการ
3. วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟก หลักการออกแบบสือ่ โฆษณา ประเภทของสื่อ
โฆษณา ออกแบบสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ

2- 3-3
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3302-2006

การออกแบบบรรจุภัณฑ
(Packaging Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑเชิงพาณิชย
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานบรรจุภัณฑ
มีทักษะในการออกแบบโครงสรางบรรจุภณ
ั ฑ กราฟกบรรจุภณ
ั ฑ การพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ
เชิงพาณิชย
5. มีทักษะในการทําหุนจําลองและการนําเสนอผลงาน
6. มีจรรยาบรรณและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัสดุขอ บังคับและกฎหมายออกแบบบรรจุภัณฑเชิงพาณิชยออกแบบ
โครงสราง กราฟก และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑเชิงพาณิชย
2. ทําหุนจําลองและนําเสนอผลงานบรรจุภณ
ั ฑเชิงพาณิชย
3. แสดงความมุงมั่นปฏิบัติงานจนสําเร็จ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑเชิงพาณิชย การเลือกใชวัสดุ การออกแบบโครงสราง
การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานบรรจุภัณฑ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
เชิงพาณิชย การทําหุนจําลองประกอบแบบ และการนําเสนอผลงาน

3302-2007

การออกแบบฉากและเวที
(Scenery and Stage Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา การออกแบบฉากและเวที
มีความรูเกีย่ วกับประเภท รูปแบบฉากและเวที
มีทักษะในการออกแบบฉากและเวที
มีกจิ นิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความเปนมา ประเภท รูปแบบฉากและเวทีการออกแบบฉากและเวที
2. ปฏิบตั ิงานการออกแบบฉากและเวที
3. จัดเก็บ ทําความสะอาด วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการ 5 ส.

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความเปนมา ประเภท รูปแบบ วัสดุอุปกรณ หลักพื้นฐานและกระบวนการ
ออกแบบของการออกแบบสรางฉากและเวที
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3302-2008

การสรางภาพ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร
(Computer Graphic for 3 Dimension)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสรางภาพ3 มิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
2. มีทักษะเกี่ยวกับการสรางภาพ 3 มิติ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3. มีความรับผิดชอบและเจตนคติที่ดีตอวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการสรางงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
2. สรางภาพ 3 มิติ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3. วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพ 3 มิตภิ าพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวโดยมุงเนนการประยุกตใชเทคนิคในการสรางภาพกราฟกรูปแบบตาง ๆ การใชสี แสง เงา
จากโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใชในงานออกแบบตามสาขางาน

3302-2009

แนวโนมสมัยนิยม
(Fashion in Trends)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูแ ละเขาใจเกีย่ วกับแนวโนมรูปแบบ เครื่องประดับ เครื่องแตงกายในสมัยปจจุบัน
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแตงกาย ตามผลงานความเคลื่อนไหวทางศิลปะและความ
เจริญทางเทคโนโลยี
3. เห็นคุณคา อนุรักษและใชวัสดุอุปกรณตามธรรมชาติอยางรูคณุ คา

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแนวโนมรูปแบบ เครื่องประดับ เครื่องแตงกายในสมัยปจจุบัน
2. ออกแบบเครือ่ งประดับ เครื่องแตงกาย ตามผลงานความเคลื่อนไหวทางศิลปะและความเจริญทาง
เทคโนโลยี
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณตามธรรมชาติอยางรูคณ
ุ คา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวโนมการพัฒนารูปแบบเครื่องแตงกาย เครื่องประดับในสมัย ปจจุบัน การพัฒนา
พื้นผิว สี รูปแบบ ของวัสดุที่นํามาสรางสรรคงานเครื่องแตงกาย โดยเนนแนวความคิด รูปแบบอันมีผลเนื่องมาจาก
ความเคลื่อนไหวของศิลปะตามยุคสมัยและความเจริญทางเทคโนโลยี จิตวิทยาการรับรูของมนุษ ยในเรื่องความเปน
สมัยนิยม ดวยวิธีการวิจารณ สัมมนา ศึกษาดูงาน
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3302-2010

วิวัฒนาการเครื่องแตงกายไทย
(Thai DressingEvolution)

3-0-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

รูประวัติการวิวฒ
ั นาการเครื่องแตงกายของไทย
อธิบายความแตกตางของเครือ่ งแตงกายชนชาติไทยแตละยุคสมัย
บอกเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการแตงกาย
เห็นคุณคาของเครื่องแตงกายที่ทําจากวัสดุพื้นบานไทย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติการวิวัฒนาการเครื่องแตงกายของไทย และความแตกตางของเครื่องแตงกาย
ชนชาติไทยแตละยุคสมัย
2. คนควาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการแตงกาย
3. แสดงความมุงมั่นสนใจใฝรูเรื่องเครื่องแตงกายที่ทําจากวัสดุพนื้ บานไทย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติการวิวฒ
ั นาการเครื่องกายของชนชาติไทยยุคสมัยตางๆ เชน สุโขทัย อยุธยา เปนตน ใน
รูปแบบสําหรับประชาชน ขาราชสํานักและกษัตริย เกี่ยวกับทรงผม เครื่องประดับ เสื้อผา สําหรับเด็ก ผูหญิง และ
ผูชาย รูปแบบในสมัยปจจุบัน และอิทธิพลที่กอ ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของการแตงกาย

3302-2011

พื้นฐานงานตัดเย็บและงานปก
(Basic Cutting& Decorate)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูแ ละเขาใจวิธกี ารตัดเย็บ การวัดตัวการสรางแบบและการตกแตงงานเครื่องแตงกายเทคนิควิธกี าร
และวัสดุแตละชนิด
2. มีทักษะในการตัดเย็บ วัดตัว สรางแบบและตกแตงงานเครื่องแตงกาย แยกแยะเทคนิควิธีการตางๆ
นํามาใชในการตัดเย็บเครือ่ งแตงกายไดเหมาะสม
3. มีความซาบซึ้งและภาคภูมใิ จในผลิตภัณฑเครื่องแตงกายไทย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธกี ารตัดเย็บ การวัดตัวการสรางแบบและการตกแตงงานเครื่องแตงกายเทคนิค
วิธีการและวัสดุแตละชนิด
2. ตัดเย็บ วัดตัว สรางแบบและตกแตงงานเครื่องแตงกาย แยกแยะเทคนิควิธีการตางๆ นํามาใชในการตัด
เย็บเครื่องแตงกายตามหุนกําหนด
3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงมั่น สนใจใฝรู

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการตัดเย็บ การวัดตัว สรางแบบ ขยายแบบ การตกแตงชิ้นงานดวยวิธกี าร ปก
ถัก รอย วัสดุตาง ๆ อยางประณีตและสวยงาม พรอมทั้งสรางผลงานตัดเย็บและงานตกแตง
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3302-2012

การออกแบบถักทอและแฟชัน่
(Fashion and Wearing Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

รูประวัติการถักทอและแฟชั่นของตะวันออกและตะวันตก
เขาใจเทคนิคกรรมวิธีถักทอ การยอมสี เสื้อผา เครื่องประดับ
สามารถอธิบายจุดเดนของการใชวัสดุสําหรับเครื่องแตงกายตามสมัยนิยม
ออกแบบสิ่งทอประเภทตาง ๆ
5. รูคุณคาของวัสดุธรรมชาติและนํามาใชอยางประหยัด

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติการถักทอและแฟชั่นของตะวันออกและตะวันตก
แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคกรรมวิธีถกั ทอ การยอมสี เสื้อผา เครื่องประดับ
คนควาจุดเดนของการใชวัสดุสําหรับเครื่องแตงกายตามสมัยนิยม
ออกแบบสิ่งทอประเภทตางๆ
5. ใชวสั ดุธรรมชาติอยางประหยัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัตกิ ารถักทอและแฟชั่นตะวันออก ตะวันตก รูปแบบลักษณะเดน เลือกใชวสั ดุ
ดวยเทคนิค กรรมวิธีถกั ทอ การฟอกยอม การประดับตกแตง งานออกแบบเครื่องแตงกาย

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป
3302-2101
3302-2102
3302-2103
3302-2104

การออกแบบสือ่ โฆษณากลางแจง
การโฆษณาทางยานพาหนะ
การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรื่อง
การออกแบบสือ่ สิ่งพิมพ

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
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3302-2101

การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง
(Outdoor AdvertisingDesign)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจการออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง การเลือกทําเลที่ตั้งเพื่อติดตั้งปายโฆษณาการ
ประกอบติดตั้งปาย
2. มีทักษะในการออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง เทคนิควิธีการขัน้ ตอนการติดตั้งปายประเภทตางๆ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ รับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การประกอบติดตัง้ การเลือกทําเลติดตั้ง สื่อโฆษณา กลางแจง
ปฏิบัติงานวางแผนจัดทําสื่อโฆษณากลางแจงประเภทตาง ๆ ไดตามหลักการและกระบวนการ
คนควาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูทงั้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาไดดว ยตนเอง
แสดงกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติการออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง ประเภทของปายโฆษณากลางแจง ปายโปสเตอร (Poster
Billboard) ป ายเขี ยน (Painted Bulletin or Painted Display) ปายตกแตงพิเศษ (Spectacular) ปายโฆษณาเคลื่ อนที่
(Moving Billboard) การเลือกทําเลที่ตั้งเพื่อติดตั้งปายโฆษณาขอดี-ขอเสียของการโฆษณากลางแจงการประกอบติดตั้ง
ปาย เทคนิควิธีการขั้นตอนการติดตั้งปายประเภทตางๆ การออกแบบโครงสรางเพื่อการติดตั้งปาย การบํารุงรักษาและ
จัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ

3302-2102

การโฆษณาทางยานพาหนะ
(Transit Advertising)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบและการโฆษณาทางยานพาหนะ ประเภทของการโฆษณาทาง
ยานพาหนะการใชสื่อโฆษณาทางยานพาหนะ
2. มีทักษะในการออกแบบการใชสื่อโฆษณาทางยานพาหนะ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ รับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของสือ่ หลักการออกแบบ และการใชสอื่ โฆษณาทางยานพาหนะ
ปฏิบัติงานออกแบบสื่อโฆษณาทางยานพาหนะไดอยางเหมาะสมตามหลักการ
คนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูทงั้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาไดดวยตนเอง
แสดงกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโฆษณาทางยานพาหนะ ประเภทของการโฆษณาทางยานพาหนะการโฆษณา
ภายในตัว รถ (Car Cards) การโฆษณาบริเวณตัวถังรถดานนอก (Outside Vehicle Advertising) ปายโฆษณาที่ติดไว
ตามสถานีของยานพาหนะ (Station Poster) ปายโฆษณาภายนอกพาหนะโดยสาร Traveling display เรือ รถแท็กซี่
และสามลอเครื่องรถโดยสารประจําทางปายโฆษณาขางรถ (Bus side) ปายโฆษณาหลังรถ (Bus back) ภาพโฆษณาทั้ง
คันรถ (Bus body)รถของผูผลิตสินคา
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3302-2103

การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรื่อง
(Illustration and Cartoon Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพลอและภาพประกอบเรื่อง
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมือพืน้ ฐานและโปรแกรม
สําเร็จรูปทีใ่ ชในงานเขียนภาพลอภาพประกอบเรื่อง
3. มีทักษะเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรือ่ งดวยเครื่องมือพืน้ ฐานและโปรแกรมสําเร็จรูป
4. มีกจิ นิสัยที่ดใี นการทํางานและเห็นคุณคาของงาน สามารถประเมินคุณคาผลงาน
5. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรื่อง ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ
เครื่องมือพื้นฐาน รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรื่อง
2. ปฏิบัติงานภาพลอ ภาพประกอบเรื่อง ดวยเครือ่ งมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็จรูปไดตามหลักการ
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรื่องดวยเครื่องมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็จรูป
ประเภทและคุ ณ สมบั ติข องวั สดุ เครื่ องมื อพื้ น ฐานที่ ใ ช ใ นงานเขี ย นภาพล อและภาพประกอบเรื่ อง ประเภทและ
คุณ สมบั ติของโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ปที่ ใ ช ใ นงานเขี ย นภาพประกอบ หลั กการร างภาพ การถ ายโอนภาพเข าสู เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร การใชเมาสปากกาวาดภาพระบายสี หลักการรางภาพลอและภาพประกอบเรื่องสั้น นิทานสําหรับเด็ก ภาพ
โปสเตอร

3302-2104

การออกแบบสื่อสิง่ พิมพ
(Design of Print Media)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจขั้นตอนการทําสิ่งพิมพ ระบบการพิมพ และการเขาเลม
มีทักษะในการจัดทําตนฉบับสิ่งพิมพ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสม
มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคาผลงาน
มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ ระบบการพิมพขั้นตอนการทําสิ่งพิมพและการเขาเลม
2. ปฏิบัติงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดทําตนฉบับสิ่งพิมพไดตามหลักการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
คุณภาพและประเมินผลงาน
3. วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
4. แสดงกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทวั่ ไปของสือ่ สิง่ พิมพ การจัดวางองคประกอบของ และวิธีการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพความรูเกี่ยวกับกระดาษที่ใชในการผลิตสือ่ สิ่งพิมพ การใชสใี นงานออกแบบขั้นตอนการทําสื่อสิง่ พิมพแบบ
รูปเลม คุณสมบัติของโปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ ชในงานผลิตสื่อสิง่ พิมพ การเตรียมรูปภาพและขอความ การจัดทําตนฉบับ
สิ่งพิมพ รวมถึงหลักในการออกแบบสือ่ สิง่ พิมพประเภท หนังสือวารสาร การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล
งาน ระบบการพิมพและการเขาเลมสิ่งพิมพ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ
3302-2201
3302-2202
3302-2203
3302-2204

การออกแบบผลิตภัณฑพื้นฐาน
การออกแบบผลิตภัณฑเชิงกล
การออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะ
การออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

3302-2201

การออกแบบผลิตภัณฑพื้นฐาน
(Non Mechanical ProductDesign)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑขนาด
เล็กที่ไมมีระบบกลไกและการวางแผนดําเนินการผลิต
2. มีทักษะในการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบกลไก
ประกอบการทําหุนจําลอง
3. มีกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานและเห็นคุณคาการออกแบบผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบกลไก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมรี ะบบกลไก
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบภาพราง ภาพ 3 มิติ ทําหุน จําลองและวางแผนดําเนินการผลิตไดตามหลักการ
3. แสดงกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไม
มีระบบกลไก โดยการแสดงแบบราง ภาพ 3 มิติ การทําหุน จําลองประกอบการออกแบบและการวางแผน
ดําเนินการผลิต
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3302-2202

การออกแบบผลิตภัณฑเชิงกล
(Mechanical ProductDesign)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑที่มี
ระบบกลไกอยางงายและการทําหุนจําลอง
2. มีทักษะในการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑที่มีระบบกลไกอยางงาย
ประกอบการทําหุนจําลอง
3. มีกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานและเห็นคุณคาการออกแบบผลิตภัณฑขนาดเล็กที่มรี ะบบกลไก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑทมี่ ีระบบกลไกอยางงาย
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบภาพรางภาพ 3 มิติ และทําหุนจําลองไดตามหลักการ
3. แสดงกิจนิสัยทีด่ ใี นการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก
อยางงาย และการทําหุนจําลองประกอบการออกแบบผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก

3302-2203

การออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะ
(Public ProductDesign)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ
สาธารณะและการทําหุนจําลอง
2. มีทักษะในการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑสาธารณะประกอบการทํา
หุนจําลอง
3. มีกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานและเห็นคุณคาการออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑสาธารณะ
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบภาพรางภาพ 3 มิติ และทําหุนจําลองไดตามหลักการ
3. แสดงกิจนิสยั ทีด่ ีในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ พัฒนาแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑสาธารณะและการทํา
หุนจําลองสาธารณะ
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3302-2204

การออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม
(Innovation ProductDesign)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาคนควาเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมอยางงายและ
การทําตนแบบผลิตภัณฑ
2. มีทักษะในการคนควา สรางสรรค ผลิตภัณฑนวัตกรรมและการทําตนแบบผลิตภัณฑ
3. มีกจิ นิสัยที่ดใี นการทํางานและเห็นคุณคาการออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาคนควา สรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอยางงาย
2. ปฏิบัตกิ ารคนควา สรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอยางงาย
3. แสดงกิจนิสยั ที่ดใี นการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาคนควาเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมประเภทอนุรกั ษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรมไทย และการทําตนแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานการออกแบบตกแตงภายใน
3302-2301
3302-2302
3302-2303
3302-2304

การออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย
การออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย
การออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย
การออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
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3302-2301

การออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย
(Residence Interior Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย
2. มีทักษะในการออกแบบราง (SKD)งานออกแบบตกแตงภายใน
3. มีความมุง มั่น ขยัน อดทน และมีกจิ นิสยั ที่ดใี นการปฏิบัตงิ าน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย
2. ปฏิบัติงานออกแบบราง (SKD) งานออกแบบตกแตงภายใน
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส.

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การออกแบบตกแต ง ภายในอาคารอาศั ย ประเภทห อ งชุ ด แฟลต
คอนโดมิเนียม ลักษณะและขนาดสัดสวนเครื่องเรือน หลักการจัดและแบงพื้นที่ใ ชสอยในการจัดวาง เครื่องเรือน
หลั กการออกแบบตกแตงให เกิดความสวยงามและเสริ ม สร างบรรยากาศให เหมาะสมกั บสถานที่ ฝ กปฏิ บั ติการ
ออกแบบตกแตงภายใน ตามหลักการออกแบบตกแตงภายใน การออกแบบราง (SKD) การจัดผังพื้นการเขียนภาพดาน
การเขียนเครื่องประดับตกแตง และการเขียนภาพ Perspective งานออกแบบตกแตง ดวยเทคนิคการศึกษา คัดลอกจาก
ผลงานตัวอยาง

3302-2302

การออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย
(HomeInterior Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจในการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการใชสอยบานพักอาศัยทีม่ ผี ลตอการใชพื้นทีใ่ น
การออกแบบตกแตงภายใน
2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย
3. มีกจิ นิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการใชสอยบานพักอาศัยที่มผี ลตอการใชพื้นทีใ่ นการ
ออกแบบตกแตงภายใน
2. ปฏิบัติงานออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัยตามหลักการสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส.

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมการใชสอยภายในอาคารพักอาศัย ที่มีผ ลตอการใชพื้นที่ การแกปญหางานตกแตงภายใน
การกําหนดวัสดุ และโครงสีที่ใชในการตกแตงภายในอาคารพักอาศัยปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย
การออกแบบราง (SKD) และงานโครงการออกแบบตกแตง (Project Design) อาคารพักอาศัย
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3302-2303

การออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย
(Commercial BuildingsInterior Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหพฤติกรรม กิจกรรมภายในอาคารพาณิชย ที่มีผลตอ
การออกแบบตกแตงภายในได
2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย
3. มีกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมกิจกรรมภายในอาคารพาณิชย ทีม่ ีผลตอ
การออกแบบตกแตงภายในได
2. ปฏิบัติงานออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชยตามหลักการสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน
3. จัดเก็บ ทําความสะอาด วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการ 5 ส.

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสอยภายในอาคารพาณิชยที่มีผลตอการใชพื้นที่ การแกปญหางาน
ตกแตง การกํา หนดวัส ดุ และโครงสีที่ใ ชในการตกแตงภายในอาคารพาณิชย ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
ตกแตงภายในอาคารพาณิชย การออกแบบราง (SKD) และงานโครงการออกแบบตกแตงอาคารพาณิชย

3302-2304

การออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน
(Office BuildingsInterior Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหพฤติกรรม กิจกรรมภายในสํานักงานที่มีผลตอการออกแบบ
ตกแตงภายใน
2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน
3. มีความรับผิดชอบ มุงมั่นในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมกิจกรรมภายในสํานักงานทีม่ ีผลตอการ
ออกแบบตกแตงภายใน
2. ปฏิบัติงานออกแบบตกแตงภายในสํานักงานตามหลักการสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมการใชสอยภายในสํานักงาน ที่มีผลตอการใชพื้นที่ การแกปญหางาน ตกแตง การ
กําหนดวัสดุ และโครงสีที่ใชในการตกแตงภายในสํานักงาน ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน การ
ออกแบบราง (SKD) และงานโครงการออกแบบตกแตง (Project Design) สํานักงาน
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานการออกแบบเครื่องแตงกาย
3302-2401
3302-2402
3302-2403
3302-2404

การออกแบบเครื่องแตงกายแบบไทย
การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันออก
การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันตก
การออกแบบเครื่องแตงกายสรางสรรค

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

3302-2401

การออกแบบเครื่องแตงกายแบบไทย
(Thai Costumes Arts)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับรูปแบบเครือ่ งแตงกายไทยตามยุคสมัย
2. มีความรูเกี่ยวกับหลักกายวิภาคของมนุษย หลักการเขียนภาพแฟชั่น
3. เลือกเครือ่ งประดับประกอบการแตงกายไดเหมาะสม
4. ประยุกตรูปแบบการแตงกายแบบไทยได
5. มีทักษะในการออกแบบชุดเครือ่ งแตงกายโดยประยุกตลกั ษณะไทย
6. มีความสนใจใฝรูในวิวฒ
ั นาการเครือ่ งแตงกาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กีย่ วกับรูปแบบเครือ่ งแตงกายไทยตามยุคสมัย
2. แสดงความรูเ กีย่ วกับหลักกายวิภาคของมนุษยสาํ หรับการออกแบบแฟชัน่
3. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการเขียนภาพแฟชั่นแบบสากล
4. เลือกเครือ่ งประดับประกอบการแตงกายแบบไทยตามสมัยนิยม
5. ประยุกตรูปแบบการแตงกายแบบไทยตามสมัยนิยม
6. แสดงความมุงมั่นปฏิบัติงานจนสําเร็จ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการของเครื่องแตงกายไทยและการสรางสรรคเครื่องประดับ
ดวยวัสดุหลากหลายประเภท ประกอบการสรางสรรคเครื่องแตงกาย หลักการเขียนภาพสัดสวนรา งกายมนุษ ย
ตามหลักการทางกายวิภาคและหลัก การออกแบบแฟชั่นการคัดลอกงานและพัฒนารูปแบบในงานออกแบบ
เครื่องแตงกายแบบไทยและเลือกเครื่องประดับใหเหมาะสมกับรูปแบบและสัมพันธกับเครื่องแตงกาย
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3302-2402

การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันออก
(Eastern Costumes Arts)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูแ ละเขาใจเอกลักษณรูปแบบ คานิยมเรื่องสี เครือ่ งแตงกายตามยุคสมัยของชนชาติ
ตะวันออก
2. มีทักษะออกแบบเครือ่ งแตงกายสมัยปจจุบันของเด็กผูหญิงผูชาย แสดงรูปแบบเอกลักษณ ชนชาติ
ตะวันออกไดเหมาะสม
3. เห็นคุณคาและอนุรกั ษวสั ดุธรรมชาติทนี่ าํ มาผลิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับเอกลักษณรูปแบบ คานิยมเรือ่ งสี เครื่องแตงกายตามยุคสมัยของชนชาติ
ตะวันออก
2. ออกแบบเครือ่ งแตงกายสมัยปจจุบันของเด็กผูหญิงผูชาย แสดงรูปแบบเอกลักษณ ชนชาติ
ตะวันออกอยางเหมาะสม
3. แสดงความมุงมั่นปฏิบัติงานจนสําเร็จ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาวัฒนธรรมเครื่องแตงกายยุคตา งๆ คานิยมเรื่องสีของประเทศ
ตะวันออก การพัฒนารูปแบบของแตละยุคสมัยเพื่อเปนแนวทางประกอบแนวคิดสรางสรรค ในงานออกแบบ
เครื่องแตงกาย ใหมีรูปแบบของวัฒนธรรมประเทศตะวันออกการเขียนภาพสัดสวนรางกาย เพือ่ นําเสนอผลงาน
ออกแบบเครื่องแตงกาย เทคนิคการใชสี โดยการคัดลอก และพัฒนารูปแบบไปสูการออกแบบ เครื่องแตงกาย
ยุคตาง ๆ อยางอนุรักษและสูอนาคตในรูปแบบตะวันออก

3302-2403

การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันตก
(Western Costumes Arts)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูแ ละเขาใจเอกลักษณรูปแบบ คานิยมเรื่องสี เครือ่ งแตงกายตามยุคสมัยของชนชาติ
ตะวันตก
2. มีทักษะออกแบบเครือ่ งแตงกายสมัยปจจุบันของเด็กผูหญิง ผูชาย แสดงรูปแบบเอกลักษณ ชน
ชาติตะวันตกไดเหมาะสม
3. เห็นคุณคาและอนุรกั ษวสั ดุธรรมชาติทนี่ าํ มาผลิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ อกลักษณรูปแบบ คานิยมเรื่องสี เครือ่ งแตงกายตามยุคสมัยของชนชาติตะวันตก
2. ออกแบบเครือ่ งแตงกายสมัยปจจุบันของเด็กผูหญิง ผูชาย แสดงรูปแบบเอกลักษณ ชนชาติ
ตะวันตกอยางเหมาะสม
3. แสดงความมุงมั่นปฏิบัติงานจนสําเร็จ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาวัฒนธรรมเครื่องแตงกายยุคตาง ๆ คานิยมเรื่องสีของประเทศ
ตะวันตก การพัฒนารูปแบบของแตละยุคสมัยเพื่อ เปนแนวทางประกอบแนวคิดสรางสรรค ในงานออกแบบ
เครื่องแตงกาย ใหมีรูปแบบของวัฒนธรรมประเทศตะวันตกการเขียนภาพสัดสวนรางกาย เพื่อนําเสนอผลงาน
ออกแบบเครื่องแตงกาย เทคนิคการใชสี โดยการคัดลอก และพัฒนารูปแบบไปสูการออกแบบ เครื่องแตงกายยุค
ตาง ๆ อยางอนุรักษและสูอนาคตในรูปแบบตะวันตก
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3302-2404

การออกแบบเครื่องแตงกายสรางสรรค
(Creative CostumesArts)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูแ ละเขาใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีที่มีผลตอการออกแบบเครื่องแตงกายและเครือ่ งประดับสีบน
เครื่องประดับและเครือ่ งแตงกายตอจิตใจความงามและอารมณของมนุษย
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับและเครือ่ งตกแตงรางกายไดตามจินตนาการ โดยใชวสั ดุ
อุปกรณอยางคุมคาและตัดเย็บไดจริง
3. อนุรกั ษสภาพแวดลอมและการใชวสั ดุธรรมชาติอยางประหยัด คุมคา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กีย่ วกับเทคโนโลยีที่มีผลตอการออกแบบเครือ่ งแตงกายและเครือ่ งประดับสีบน
เครื่องประดับและเครือ่ งแตงกายตอจิตใจความงามและอารมณของมนุษย
2. ออกแบบเครือ่ งประดับและเครือ่ งตกแตงรางกายไดตามจินตนาการ โดยใชวสั ดุอุปกรณอยาง
คุมคาและตัดเย็บไดจริง
3. ใชวสั ดุธรรมชาติอยางประหยัด คุมคา
4. แสดงความมุงมั่นปฏิบัติงานจนสําเร็จ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวโนมแฟชั่นของสถานการณทางวัฒนธรรม แตละสมัยกับความเจริญ
ทางเทคโนโลยี บทบาทความเคลื่อนไหวของศิลปะตามยุคสมัย คานิยมเรื่องสีที่ใชในงานออกแบบที่แสดงออก
ในแงมุมตาง ๆ ทางความงาม ทางสายตา ทางจิตวิทยา ออกแบบเครื่องแตงกาย โดยการนําเสนอรูปแบบ เนน
จินตนาการที่อาศัยเทคโนโลยีล้ํายุค การเลือกรูปแบบวัสดุที่แปลกล้ําสมัย คํานึงถึงการประหยัดอนุรักษและไม
ทําลายสิ่งแวดลอม คุณภาพของผลงานเปนสําคัญ จัดประกวดผลงาน
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
สาขาวิชาการออกแบบ
3302-9201
3302-9202
3302-9203
3302-9204
3302-9205
3302-9206
3302-9207
3302-9208

การนําเสนองานออกแบบ
การออกแบบปายโฆษณา
การออกแบบเครื่องหมายการคา
การออกแบบเครื่องประดับ
รูปแบบเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน
การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ
ศิลปะสิ่งทอ
เทคนิคการแตงหนา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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สาขาวิชาการออกแบบ
3302-9201

การนําเสนองานออกแบบ
(Project Presentation)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการกระบวนการ ขั้นตอนในการนําเสนอผลงาน
ออกแบบตามสาขางาน
2. มีทักษะในการนําเสนอผลงานออกแบบตามสาขางาน
3. มีเจตคติทดี่ ีตอวิชาชีพ มีวนิ ัยในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กีย่ วกับหลักการ วิธีการกระบวนการ ขัน้ ตอนในการนําเสนอผลงานออกแบบ
ตามสาขางาน
2. ผลิตสื่อนําเสนอสอดคลองตามเปาหมายผลงาน
3. นําเสนอผลงานตามกระบวนการนําเสนอ
4. แสดงความมุงมั่นปฏิบัติงานจนสําเร็จ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ ขัน้ ตอนการนําเสนอผลงานออกแบบตาม
สาขางาน ดวยวัสดุอุปกรณตางๆ วิธีการนําเสนอผลงานดวยการเขียน การพูด การถายภาพ
โสตทัศนูปกรณ และสื่อดิจิตอลประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับเนื้อหา ตลอดจนบุคลิกภาพ การแตงกาย
และทาทางในการนําเสนอผลงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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3302-9202

การออกแบบปายโฆษณา
(Advertising Banner Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจหลักการออกแบบและจัดวางตัวอักษรเพื่อใชประกอบในการออกแบบปาย
งานโฆษณา
2. มีทักษะในการออกแบบปายงานโฆษณาดวยเครื่องมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็จรูป
3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน
4. มีเจตคติทดี่ ีตอวิชาชีพ รับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการออกแบบและจัดวางตัวอักษรเพื่อใชประกอบในการออกแบบ
ปายงานโฆษณาประเภทตาง ๆ
2. ปฏิบัติงานใชเครื่องมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็จรูปออกแบบปายงานโฆษณา
3. วางแผนการทํางานอยางเปนระบบและจัดเก็บบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือตาม
หลักการ 5 ส.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัดสวนโครงสราง รูปแบบและการจัดวางตัวอักษร การออกแบบ
ตัวอักษรเพื่อผลิตงานปายดวยเครื่องมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็จรูป ผลิตงานปายประเภทตางๆ ไดแก
ปายหนาราน ปายโฆษณาประชาสัมพันธไวนิล ปายกราฟกสติ๊กเกอร โดยคํานึงถึงความสัมพันธและการ
สื่อความหมาย ใหเกิดความงดงาม การประกอบติดตั้งงานปาย เทคนิควิธีการขั้นตอนการติดตั้งปาย
ประเภทตาง ๆ การออกแบบโครงสรางเพื่อการติดตั้งปาย การบํารุงรักษาและจัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณ
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3302-9203

การออกแบบเครื่องหมายการคา
(Trademark Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจ เกี่ยวกับความหมายหลักการออกแบบเครื่องหมาย ( Mark ) และสัญลักษณ
ประเภทตางๆ
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณประเภทตางๆ
3. มีเจตคติทดี่ ีตอวิชาชีพ มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ าน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับความหมาย หลักการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณประเภทตาง ๆ
2. ปฏิบัติงานออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณไดตามหลักการออกแบบ
3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงมัน่ สนใจใฝรู
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เครื่องหมายและสัญลักษณ ประเภทตางๆโดยคํานึงถึง
หลักการออกแบบและการสื่อความหมาย
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3302-9204

การออกแบบเครื่องประดับ
(Jewelry Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูและเขาใจการออกแบบ วิธีการผลิต การประกอบและวัสดุ อุปกรณทใี่ ชในการทํา
เครื่องประดับ
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับ
3. มีกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการออกแบบ วิธีการผลิต การประกอบและวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทํา
เครื่องประดับ
2. ออกแบบเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงมัน่ สนใจใฝรู
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกับ การออกแบบ วิ ธี ก ารผลิ ต การประกอบ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการทํ า
เครื่องประดับทั้งในระบบอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมถึงการใชวัสดุทองถิ่นมาประกอบ
จัดทําเครื่องประดับตกแตง
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3302-9205

รูปแบบเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน
(Interior DesignStyle)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติ การพัฒนา รูปแบบเครื่องเรือน แนวทางการตกแตง
แบบตางๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทั้งในประเทศแถบตะวันตก และตะวันออก
2. มีทักษะในการเขียนภาพ ลงสี ตามรูปแบบ ลวดลาย และแนวทางการตกแตงตางๆ ตั้งแต
อดีตถึงปจจุบัน ทั้งในประเทศแถบตะวันตก และตะวันออก
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับประวัติ การพัฒนา รูปแบบเครื่องเรือน แนวทางการตกแตง แบบตางๆ
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบนั ทั้งในประเทศแถบตะวันตก และตะวันออก
2. ปฏิบัติงานเขียนภาพ ลงสี ตามรูปแบบ ลวดลาย และแนวทางการตกแตงตางๆ ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน ทั้งในประเทศแถบตะวันตก และตะวันออก
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ การพัฒนารูปแบบเครื่องเรือน แนวทางการตกแตงแบบตางๆ ตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน ทั้งในประเทศแถบตะวันตก และตะวันออกปฏิบัติการเขียนภาพ ลงสี ตามรูปแบบ ลวดลาย
และแนวทางการตกแตงตางๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบนั ทั้งในประเทศแถบตะวันตก และตะวันออก
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3302-9206

การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ
(Garden and Landscape design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา ความหมาย ขอบขายงาน การจําแนกพรรณไม
ลักษณะ รูปทรง สีสัน ดอก ใบ วิธีการใชพรรณไม วัสดุ อุปกรณ การตัดแตง การดูแลรักษา
หลักการออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ
2. มีทักษะในการออกแบบราง เขียนแบบตกแตงสวนและบริเวณ ตามมาตรฐานการเขียนแบบ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา ความหมาย ขอบขายงาน การจําแนกพรรณไม ลักษณะ
รูปทรง สีสัน ดอก ใบ วิธีการใชพรรณไม วัสดุ อุปกรณ การตัดแตง การดูแลรักษา หลักการ
ออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ
2. ปฏิบัติงานออกแบบราง เขียนแบบตกแตงสวนและบริเวณ ตามมาตรฐานการเขียนแบบ
3. จัดเก็บ ทําความสะอาด วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการ 5 ส.

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา ความหมาย ขอบขายงาน การจําแนกพรรณไม ลักษณะ
รูปทรง สีสัน ดอก ใบ วิธีการใชพรรณไม วัสดุ อุปกรณ การตัดแตง การดูแลรักษา หลักการออกแบบตกแตง
สวนและบริเวณ ออกแบบราง เขียนแบบตกแตงสวนและบริเวณตามพื้นที่กําหนด โดยใชสวนประกอบตางๆ
ตามที่ศึกษามาแสดงในงานแบบ
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3302-9207

ศิลปะสิ่งทอ
(Textile Arts)

3-0-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. อธิบายเทคนิคการสรางลวดลายและสีบนผา เครื่องประดับ และเครือ่ งแตงกาย
2. วิเคราะหการสรางลวดลาย สีและเครือ่ งประดับตกแตงยุคตาง ๆ ได
3. มีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะบนเครื่องประดับและเครือ่ งแตงกาย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสรางลวดลายและสีบนผา เครือ่ งประดับ และเครื่องแตงกาย
2. คนควาและวิเคราะหการสรางลวดลาย สีและเครือ่ งประดับตกแตงยุคตาง ๆ
3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงมั่น สนใจใฝรู

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหศิลปะลวดลายผาพิมพ, ผายอม, ผาทอ, ผาปกสมัยตาง ๆ กระบวนการผลิตดวยมือและ
เครือ่ งจักรอุตสาหกรรม ตามเนื้อหาวัตถุประสงคทกี่ ําหนด เนนคุณคาความงามทางศิลปะ
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3302-9208

เทคนิคการแตงหนา
(Makeup Techniques)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและหลักการ ของการแตงหนา
2. มีความเขาใจในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการแตงหนาที่เหมาะสมกับชนิด และประเภท
ของงาน
3. มีทักษะในการแตงหนา ตามหลักการ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับรูปแบบและหลักการของการแตงหนา
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการแตงหนาที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของงาน
3. แตงหนาตามหลักการ
4. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงมัน่ สนใจใฝรู
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและหลักการแตงหนา
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและกระบวนการแตงหนา
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