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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพศิลปกรรม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานการถายภาพและ
มัลติมีเดีย
4. เพื่อใหสามารถผลิตสื่อมัลติมีเดีย สรางสรรคศิลปะการถายภาพ
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร งานมัลติมีเดีย งานดนตรีเพื่อการจัด
งานและมีเทคนิคการนําเสนอไดอยางมีคุณภาพ
6. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านถ า ยภาพเพื่ อ ผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย และศิ ล ปะการถ า ยภาพในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

2

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน
1.2 ดานพฤติก รรมลัก ษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรัก สามั คคีมีมนุษ 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 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ประยุกตใชงานถายภาพและมัลติมีเดียเพื่องานอาชีพ
3.4 ประยุกตใชงานศิลปะภาพถายเพื่องานอาชีพ
สาขางานการถายภาพและมัลติมีเดีย
3.5 ประยุกตใชงานถายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย
3.6 ประยุกตใชงานผลิตวีดิทัศนเพื่องานมัลติมีเดีย
3.7 ประยุกตใชงานสรางภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ และแบบสามมิตเิ พื่องานมัลติมีเดีย
3.8 ประยุกตใชเพื่อสรางสรรคการจัดงานธุรกิจถายภาพและมัลติมีเดีย
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สาขางานศิลปะการถายภาพ
3.5 ประยุกตใชงานถายภาพเพื่อสรางสรรคศิลปะภาพถาย
3.6 ประยุกตใชงานถายภาพเพื่อผลิตวีดิทัศน
3.7 ประยุกตใชงานถายภาพเพื่องานโฆษณา
3.8 ประยุกตใชงานถายภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ
3.9 ประยุกตใชเพื่อสรางสรรคการจัดงานธุรกิจถายภาพ
3.10 ประยุกตใชเพื่อสรางสรรคการจัดแสดงงานศิลปะภาพถาย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา
83 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแปปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอ ยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

21 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
56 หนวยกิต
(15 หนวยกิต)
(21 หนวยกิต)
(12 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชา การถายภาพและวีดิทัศน ประเภทวิชาศิลปกรรมตางสาขาวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน่ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน่
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3300 - 0001
3300 - 0002
3300 - 0003

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับศิลปะ
การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ
องคประกอบศิลป

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท-ป-น
2-4-4
1-4-3
2-4-4

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
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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

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3300-1001
3300-1002
3300-1003

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
ศิลปะและวัฒนธรรม
การสรางสรรคการจัดงาน

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3306-2001
3306-2002
3306-2003
3306-2004
3306-2005
3306-2006
3306-2007

ชื่อวิชา
การถายภาพเพือ่ งานมัลติมีเดีย
การจัดแสงเพื่องานมัลติมีเดีย
การวางแผนผลิตวีดิทัศน
การถายทําวีดิทัศน
การตัดตอวีดิทัศน
การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ
การสรางสรรคการจัดงานธุรกิจถายภาพและมัลติมีเดีย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
กรณีมีสาขางาน
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กําหนดในกรณีที่
ตองการใหผูเรียนไดสาขางานนั้น
2.3.1 สาขางานการถายภาพและมัลติมีเดีย
รหัสวิชา
3306-2101
3306-2102
3306-2103
3306-2104
3306-2105
3306-2106

ชื่อวิชา
การออกแบบสิ่งพิมพดวยโปรแกรมประยุกต
งานมัลติมีเดีย
ดนตรีเพื่อการจัดงาน
เทคนิคการนําเสนอ
การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรื่อง
จิตรกรรมดิจิตอล

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

2.3.2 สาขางานศิลปะการถายภาพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3306-2201
ศิลปะการถายภาพ
2-3-3
3306-2202
ศิลปะการถายภาพขัน้ สูง
2-3-3
3306-2203
องคประกอบศิลปเพื่อการถายภาพ
2-3-3
3306-2204
การจัดแสงเพื่องานถายภาพ
2-3-3
3306-2205
การตัดแตงภาพดวยโปรแกรมประยุกต
2-3-3
3306-2206
การจัดแสงถายภาพบุคคล
2-3-3
3306-2207
การถายภาพโฆษณา
2-3-3
3306*2101 ถึง 3306*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-*
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว ยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนด
จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝก
อาชีพ ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3306-8001 หรือรายวิชา 3306-8002 และ 3306-8003
รหัสวิชา
3306-8001
3306-8002
3306-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3306-8501 หรือรายวิชา 3306-8502 และ 3306-8503
รหัสวิชา
3306-8501
3306-8502
3306-8503

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

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
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3300-0001
3300-0002
3300-0003

ความรูเกี่ยวกับศิลปะ
การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ
องคประกอบศิลป

2-4-4
1-4-3
2-4-4

1
3300-0001

ความรูเกี่ยวกับศิลปะ
(Career Knowledge for Art)

2-4-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความหมาย ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพที่สําคัญ ตามยุคสมัยของไทย และตางประเทศ
2. มีทักษะในการคนควาและนําเสนอ การคนควางานศิลปะตามยุคสมัย
3. มีทักษะในการประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม
4. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพศิลปกรรม
5. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจความหมาย ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะตามยุคสมัยของไทย
และตางประเทศ
2. คนควา จําแนก วางแผน และนําเสนอผลงานคนควาศิลปะตามยุคสมัย
3. ประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม
4. แสดงออกถึงทัศนคติทดี่ ีตออาชีพศิลปกรรม
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประวัติ งานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ หลักการ วิธีการสรางสรรคงานศิลปะใน
ยุคสมัยตาง ๆ ของไทย และตางประเทศ ปฏิบัติการประเมินคาผลงานศิลปกรรม และนําเสนอผลการประเมิน
ตามหลักการ ทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3300- 0002

การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ
(Drawing for careers)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูคุณสมบัติวัสดุอุปกรณอันทําใหเกิดเทคนิควาดเขียนที่มีคุณสมบัติ แสดงออกทางคุณคา
ความงาม
2. มีความเขาใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน
3. ตระหนัก รูสาระ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ตรวจสอบและปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดวยตัวเอง
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานและประเมินคุณคาผลงาน
5. มีเจตคติทดี่ ีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การวาดภาพ รูปทรงดวยวิธีการพื้นฐาน ตามหลักการ โดยคํานึงถึงหลักการ
จัดภาพ
2. ปฏิบัติงานดวยเทคนิควิธีการ โครงสรางสัดสวน รูปทรง ลักษณะพื้นผิว ไดตามขั้นตอน
3. ตรวจสอบและปรับปรุงผลงานได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณวาดเขียน ทักษะกระบวนการวาดเขียน โดยใชหลักการจัดภาพ
การรางภาพ การแรเงา การเนนน้ําหนักและรายละเอียดใหมองดูคลายตนแบบ

3

3300-0003

องคประกอบศิลป

2-4-4

(Composition)
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการองคประกอบศิลป
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานองคประกอบศิลป ตามหลักการ
3. มีกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน มุงมั่นขยันหมั่นเพียร
4. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจหลักการองคประกอบศิลป
2. ปฏิบัติงานองคประกอบศิลป ตามหลักการ
3. แสดงออกถึงกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มุงมั่นขยันหมั่นเพียร
4. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีองคประกอบศิลป ธาตุทางทัศนศิลป เอกภาพ ขั้นตอนการ
ออกแบบงานองคประกอบศิลป หลักการจัดภาพ ทฤษฎีสี วิธีการสรางสรรคศิลปะแบบรูปธรรม นามธรรม
และกึ่งนามธรรม โดยสรางสรรคงานใหมีความสัมพันธระหวาง รูปทรง เนื้อหาและเทคนิค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย
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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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการและองคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตการ
จัดการความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่ มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ ม
ผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต
มาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือ ขายคอมพิ วเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็ บ คนคื น สง ผานจัดดําเนิน การขอ มูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พโดยใชคอมพิวเตอร และอุ ปกรณ โทรคมนาคมและโปรแกรมสําเร็ จรูปที่
เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคนจัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศและ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชคอมพิวเตอร และอุ ปกรณ โทรคมนาคมในการสืบคน และสื่ อสารขอ มูล สารสนเทศผา นระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสื บค น ข อ มู ล สารสนเทศ การจั ดเก็ บ ค น คื น ส ง ผ า นและจั ดดํ า เนิ น การข อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Develop Creative Thinking)

2- 2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค

มีทักษะในการสรางสรรคงานศิลปกรรมตามขอกําหนด
มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพศิลปกรรม
มีเ จตคติแ ละกิ จนิสั ย ที่ดีในการเรีย นรูแ ละปฏิ บัติ งานดวยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินั ย ขยั น
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
2. แสดงความเขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค
3. ปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด ตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติงานเกีย่ วกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการสรางสรรค
แนวความคิดในงานศิลปกรรม สรางสรรคงานที่เนนทักษะกระบวนการตามเนือ้ หา เรือ่ งราวหรือประเด็นทีก่ ําหนด
พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเนื้อหา มาสรางสรรคงานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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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 วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการสรางสรรคสังคม
และวัฒนธรรม แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต การสรางสรรคศิลปกรรมดวยการผสาน
แนวความคิด 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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กลุม ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
สาขางานถายภาพและมัลติมีเดีย
3306-2001
3306-2002
3306-2003
3306-2004
3306-2005
3306-2006
3306-2007

การถายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย
การจัดแสงเพื่องานมัลติมีเดีย
การวางแผนผลิตวีดิทัศน
การถายทําวีดิทัศน
การตัดตอวีดิทัศน
การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ
การสรางสรรคการจัดงานธุรกิจถายภาพและมัลติมีเดีย

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

20

3306-2001

การถายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย
(PhotographyforMultimedia )

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจกระบวนการถายภาพประเภทตางๆ ดวยการใชกลองและเครือ่ งมืออุปกรณ
ชนิดตางๆ
2. มีทักษะการถายภาพเพือ่ ประยุกตใชในงานมัลติมีเดีย
3. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
4. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู การถายภาพประเภทตางๆ ดวยการใชกลองและเครือ่ งมืออุปกรณ
2. ถายภาพเพือ่ ประยุกตใชในงานมัลติมีเดีย
3.ประเมินคุณคางานมัลติมีเดีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพประเภทตางๆ ดวยการใชกลองและเครือ่ งมืออุปกรณชนิดตางๆ
เพื่อประยุกตใชในงานมัลติมีเดีย
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3306-2002

การจัดแสงเพื่องานมัลติมีเดีย
(Lighting TechniquesforMultimedia)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจวิธกี ารจัดแสงเพือ่ งานมัลติมีเดีย
2. มีทักษะ ประยุกตใชเครือ่ งมืออุปกรณในการจัดแสงถายภาพประเภทตางๆ
3. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาดานการจัดแสงในและนอกสถานที่
4. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู วิธกี ารจัดแสงเพือ่ งานมัลติมีเดีย
2. จัดแสงถายภาพประเภทตางๆ ในและนอกสถานที่
3.แกปญ
 หาดานการจัดแสงในและนอกสถานที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับวิธกี ารใชและประยุกตเครือ่ งมืออุปกรณ ในการจัดแสงทั้งในและนอกสถานที่ เพือ่ งาน
มัลติมีเดีย
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3306 – 2003

การวางแผนผลิตวีดทิ ัศน
(VideoPre- Production)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในขั้นตอนวางแผนการผลิตวีดิทัศน
2. มีทักษะในการเขียนบทและสตอรี่บอรดเพื่อการผลิตวีดทิ ัศน
3.มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
4. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูขนั้ ตอนวางแผนการผลิตวีดิทัศน
2. เขียนบทและสตอรี่บอรดเพื่อการผลิตวีดิทัศน
3.ประเมินคุณคางานวางแผนการผลิตวีดิทัศน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ ขั้นตอนวางแผน เขียนบทและสตอรี่บอรดเพือ่ การผลิตวีดิทัศน
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3306 – 2004

การถายทําวีดิทัศน
(Video Production)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในขั้นตอนการถายทําการผลิตวีดิทศั น
2. มีทักษะในการจัดเตรียมกลองและอุปกรณใหพรอมในการถายทํา
3.มีทักษะในกระบวนการถายทําวีดิทัศนตามแผนการผลิต
4. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาการถายทําวีดิทัศนทั้งในและนอกสถานที่
5. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ขัน้ ตอนการถายทําการผลิตวีดิทัศน
2. เตรียมกลองและอุปกรณใหพรอมในการถายทํา
3.ถายทําวีดิทัศนตามแผนการผลิต
4. แกปญ
 หาการถายทําวีดิทัศนทั้งในและนอกสถานที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ ขั้นตอนการถายทําวีดิทัศน เตรียมความพรอมของกลองและอุปกรณ แกปญหาการถาย
ทําทั้งในและนอกสถานที่
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3306 – 2005

การตัดตอวีดิทศั น
(Video Editing )

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1มีความรูความเขาใจในการตัดตอ ลําดับภาพ-เสียง ตามบท
2. มีทักษะในการเลือกและใชโปรแกรมประยุกตในการตัดตอและลําดับภาพ-เสียง
3. มีทักษะในการจัดเก็บขอมูล
4. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
5. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู การตัดตอ ลําดับภาพ-เสียง ตามบท
2. เลือกและใชโปรแกรมประยุกตในการตัดตอและลําดับภาพ-เสียง
3.จัดเก็บขอมูล ผลงานที่ตดั ตอสําเร็จ
4.ประเมินคุณคางานทีต่ ัดตอสําเร็จตามบท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการตัดตอและการลําดับภาพ-เสียง ดวยโปรแกรมประยุกตและอุปกรณที่เกีย่ วของ
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3306 – 2006

การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ
(3 DimensionsAnimation)

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจ กระบวนการสรางภาพเคลือ่ นไหวแบบสามมิติ ดวยโปรแกรมประยุกต
2. มีทักษะในการเลือกและใชโปรแกรมประยุกตในการสรางภาพเคลือ่ นไหวแบบสามมิติ
3. มีทักษะในการจัดเก็บขอมูล
4. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
5. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู กระบวนการสรางภาพเคลือ่ นไหวสามมิติ ดวยโปรแกรมประยุกต
2. เลือกใชโปรแกรมประยุกตในการสรางภาพเคลือ่ นไหวแบบสามมิติ
3.จัดเก็บขอมูลภาพเคลือ่ นไหวแบบสามมิติ
4.ประเมินคุณคางาน ภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับกระบวนการสรางภาพเคลือ่ นไหวแบบสามมิติ ดวยโปรแกรมประยุกต

2-3-3
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3306 – 2007

การสรางสรรคการจัดงานธุรกิจถายภาพและมัลติมีเดีย
(Creativity inPhotography and Multimedia Business)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1 จัดทํารูปแบบนําเสนอ โดยศึกษารูปแบบงานตามแบบสมัยนิยม และประเมินราคา
2 มีทักษะในการเลือกใชสอื่ มัลติมีเดียในการจัดงานธุรกิจถายภาพลักษณะตางๆ
3. มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะหวจิ ารณแกปญหา สรุปและประเมินผลการจัดงาน
4. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู รูปแบบงานตามแบบสมัยนิยม และประเมินราคา
2. เลือกใชสอื่ มัลติมีเดียในการจัดงานธุรกิจถายภาพลักษณะตางๆ
3.บริหารจัดการ งานธุรกิจถายภาพ
4.ประเมินผลการจัดงานธุรกิจถายภาพลักษณะตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํารูปแบบการนําเสนอการจัดงาน ตามสมัยนิยม และประเมินราคาโดย
เลือกใชสอื่ ตามความเหมาะสมในการจัดงานธุรกิจถายภาพและมัลติมีเดีย ลักษณะตางๆ บริหาร จัดการ
วิเคราะหวจิ ารณแกปญหา สรุปและประเมินผลการจัดงานเหมือนการทํางานจริง
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กลุม ทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานถายภาพและมัลติมีเดีย
3306-2101
3306-2102
3306-2103
3306-2104
3306-2105
3306-2106

การออกแบบสิ่งพิมพดว ยโปรแกรมประยุกต
งานมัลติมีเดีย
ดนตรีเพื่อการจัดงาน
เทคนิคการนําเสนอ
จิตรกรรมดิจิตอล
การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรือ่ ง

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
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3306 – 2101

การออกแบบสิ่งพิมพดวยโปรแกรมประยุกต
(DesktopPublishing)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในการใชโปรแกรมประยุกตเพือ่ ผลิตสือ่ สิ่งพิมพประเภทตางๆ
2. มีทักษะในการเลือกและใชโปรแกรมประยุกตเพื่อผลิตสือ่ สิ่งพิมพประเภทตางๆ
3. มีทักษะในการพิมพดวยเครื่องพิมพ
4. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
5.มีความคิดสรางสรรค มนุษยสัมพันธความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อผลิตสือ่ สิ่งพิมพประเภทตางๆ
2. เลือกใชโปรแกรมประยุกตเพื่อผลิตสือ่ สิ่งพิมพประเภทตางๆ
3. พิมพสอื่ สิ่งพิมพประเภทตางๆ ดวยเครือ่ งพิมพ
4.ประเมินคุณคางานสือ่ สิ่งพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธกี ารเลือกและใชโปรแกรมประยุกตเพือ่ การออกแบบสิ่งพิมพการจัดหนา
และรูปเลมการสั่งสีและแยกสีใหเหมาะสมกับลักษณะงานสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ
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3306 – 2102

งานมัลติมีเดีย
(Multimedia)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในการเลือกและใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการผลิตสือ่ มัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
2. มีทักษะ ในการผลิตและนําเสนอสือ่ มัลติมีเดียเพือ่ งานธุรกิจ
3. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
4. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู การเลือกและใชโปรแกรมประยุกตเพือ่ การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
2. ผลิตและนําเสนอสือ่ มัลติมีเดียเพือ่ งานธุรกิจ
3.ประเมินคุณคางานมัลติมีเดีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเลือกและใช โปรแกรมประยุกตเพื่อการผลิตสือ่ มัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจประเภท
ตางๆ
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3306 – 2103

ดนตรีเพื่อการจัดงาน
(Music Style for Event )

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในการเลือกและใชรูปแบบดนตรี เพือ่ ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
2. มีทักษะ ในการฟงและแยกแยะรูปแบบดนตรีเพือ่ นําไปใชงาน อยางมีรสนิยม
3. มีทักษะ ในการใชเครือ่ งมืออุปกรณดา นโสตทัศนูปกรณ
4. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคาตามลักษณะงาน
5. มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู การเลือกและใชรูปแบบดนตรี เพือ่ ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
2. ฟงและแยกแยะรูปแบบดนตรีเพื่อนําไปใชงาน อยางมีรสนิยม
3. ใชเครือ่ งมืออุปกรณดา นโสตทัศนูปกรณ
4. ประเมินคุณคาดนตรีตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเลือกใชเครือ่ งมืออุปกรณดา นโสตทัศนูปกรณ และรูปแบบดนตรี เพื่อให
เหมาะสมกับลักษณะงานอยางมีรสนิยม
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3306 – 2104

เทคนิคการนําเสนอ
(Presentation Techniques)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจวิธกี ารนําเสนอขอมูลและผลงานดวยสือ่ และเทคนิคตางๆโดยใช
โปรแกรมประยุกต
2. มีทักษะในการนําเสนอขอมูลและผลงานดวยสือ่ และเทคนิคตางๆ โดยใชโปรแกรมประยุกต
3. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
4. มีความคิดสรางสรรค บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู วิธกี ารนําเสนอขอมูลและผลงานดวยสือ่ และเทคนิคตางๆ โดยใชโปรแกรมประยุกต
2. นําเสนอขอมูลและผลงานดวยสือ่ และเทคนิคตางๆ โดยใชโปรแกรมประยุกต
3.ประเมินคุณคาการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอขอมูลและผลงานดวยสื่อและเทคนิคตางๆ โดยใชโปรแกรมประยุกต
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3302-2105

การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรือ่ ง
(Illusstration and Cartoon Design)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1 มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพลอและภาพประกอบเรือ่ ง
2 มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ เครือ่ งมือพื้นฐานและโปรแกรม
สําเร็จรูปทีใ่ ชในงานเขียนภาพลอภาพประกอบเรือ่ ง
3 มีทักษะเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรื่องดวยเครือ่ งมือพืน้ ฐานและโปรแกรมประยุกต
4 มีกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานและเห็นคุณคาของงาน สามารถประเมินคุณคาผลงาน
5 มีเจตคติทดี่ ีตอ วิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรื่อง ประเภทและคุณสมบัตขิ องวัสดุ
เครื่องมือพื้นฐาน รวมทั้งโปรแกรมประยุกตที่ใชในการเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรื่อง
2 ปฏิบัติงานภาพลอ ภาพประกอบเรือ่ ง ดวยเครือ่ งมือพื้นฐานและโปรแกรมประยุกตไดตามหลักการ
3 จัดเก็บ ทําความสะอาด วัสดุอุปกรณ เครือ่ งมือ ตามหลักการ 5 ส.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรือ่ งดวยเครือ่ งมือพื้นฐานและโปรแกรม
ประยุกต ประเภทและคุณสมบัตขิ องวัสดุ เครื่องมือพื้นฐานที่ใชในงานเขียนภาพลอและภาพประกอบเรื่อง
ประเภทและคุณสมบัตขิ องโปรแกรมประยุกตที่ใชในงานเขียนภาพประกอบ หลักการรางภาพ การถายโอนภาพ
เขาสูเครือ่ งคอมพิวเตอร การใชเมาสปากการวาดภาพระบายสี หลักการรางภาพลอและภาพประกอบเรื่องสั้น
นิทานสําหรับเด็ก ภาพโปสเตอร
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3306 – 2106

จิตรกรรมดิจิตอล
(Digital Painting)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.ความรูค วามเขาใจและความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณตา งๆ วาดภาพ ระบายสี
ในลักษณะจิตรกรรม
2.มีความสามารถใชโปรแกรมประยุกตและเครื่องมือ อุปกรณ วาดภาพ ระบายสี จิตรกรรมดิจิตอล
ประเภทตางๆ
3. มีความสามารถในการการจัดเก็บขอมูล การพิมพภาพ
4. มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณตา งๆ วาดภาพ ระบายสีในลักษณะจิตรกรรม
2. ใชโปรแกรมประยุกตและเครือ่ งมือ อุปกรณ วาดภาพ ระบายสี จิตรกรรมดิจติ อล การจัดเก็บขอมูล
การพิมพภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกตดา นกราฟก เครื่องมือ อุปกรณ ในการวาดภาพ ระบายสี
รูปแบบงานจิตรกรรม ประเภทตางๆ การบันทึกขอมูลลงสือ่ ประเภทตางๆ นําเสนอผลงานผานชองทางที่
หลากหลายและการพิมพ
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กลุม ทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานศิลปะการถายภาพ
3306-2201
3306-2202
3306-2203
3306-2204
3306-2205
3306-2206
3306-2207

ศิลปะการถายภาพ
ศิลปะการถายภาพขั้นสูง
องคประกอบศิลปเพื่อการถายภาพ
การจัดแสงเพื่องานถายภาพ
การตัดแตงภาพดวยโปรแกรมประยุกต
การจัดแสงถายภาพบุคคล
การถายภาพโฆษณา

2-3-3
2-3-3
2-3-3
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2-3-3
2-3-3
2-3-3
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3306-2201

ศิลปะการถายภาพ
(The Artof Photography)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในการใชกลองเครือ่ งมืออุปกรณในการถายภาพชนิดตางๆรูเทคนิควิธีการถายภาพ
การจัดแสงกระบวนการในหองมืดทั้งระบบฟลมและระบบดิจิตอล
2. มีทักษะในการผลิตศิลปะภาพถายดวยเครือ่ งมืออุปกรณมาใชในการถายภาพชนิดตางๆ ทั้งระบบฟลม
และระบบดิจิตอล
3. มีทักษะในการผลิตภาพสีและขาวดํา ทั้งระบบฟลมและระบบดิจิตอล
4. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
5.มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรูใ นการใชกลองเครือ่ งมืออุปกรณในการถายภาพชนิดตางๆ
2.ผลิตศิลปะภาพถายดวยเครือ่ งมืออุปกรณมาใชในการถายภาพชนิดตางๆ ทั้งระบบฟลมและ
ระบบดิจิตอล
3.ผลิตภาพสีและขาวดํา ทั้งระบบฟลมและระบบดิจิตอล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะภาพถายสีและขาวดํา ดวยการใชกลองเครือ่ งมืออุปกรณถา ยภาพชนิด
ตางๆเทคนิคการถายภาพ กระบวนการหองมืด ทั้งระบบฟลมและระบบดิจติ อล
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3306-2202

ศิลปะการถายภาพขั้นสูง
(Advance in the Art ofPhotography )

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในการพัฒนาทักษะการใชกลองเครือ่ งมืออุปกรณในการถายภาพชนิดตางๆ
และเทคนิควิธีการถายภาพประเภทตางๆ การจัดแสง ระบบฟลมและระบบดิจิตอล
2. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะภาพถาย และประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการถายภาพชนิด
ตางๆ ทั้งระบบฟลมและระบบดิจิตอล
3. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาดานการถายภาพ
4. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
5.มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู การใชกลองเครือ่ งมืออุปกรณในการถายภาพชนิดตางๆ
2. ใชเครือ่ งมือในการถายภาพชนิดตางๆ ทั้งระบบฟลมและระบบดิจิตอลอยางสรางสรรค
3. ประเมินคุณคางานศิลปะภาพถาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห สรางสรรคและแกปญ
 หาศิลปะภาพถาย และประยุกตใช
เครื่องมืออุปกรณในการถายภาพสีและขาวดําชนิดตางๆ การจัดแสงเทคนิควิธกี ารถายภาพประเภทตางๆ ดวย
ระบบฟลมและระบบดิจิตอล
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3306-2203

องคประกอบศิลปเพื่อการถายภาพ
(CompositionforPhotography)

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจทฤษฎีหลักการองคประกอบศิลปเพือ่ สรางงานศิลปะภาพถาย
2. มีทักษะในการประยุกตใชทฤษฎีหลักการองคประกอบศิลป ในการถายภาพ
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
4.มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูหลักการองคประกอบศิลปเพื่อสรางงานศิลปะภาพถาย
2. ถายภาพตามหลักองคประกอบศิลป
3. ประเมินคา องคประกอบศิลปในภาพถาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับทฤษฎีหลักการองคประกอบศิลปที่ใชกับการสรางงานศิลปะภาพถาย
นําผลงานมาวิเคราะหวิจารณประเมินคุณคางาน

2-3-3
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3306-2204

การจัดแสงเพื่องานถายภาพ
(Lighting TechniquesforPhotography)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจวิธกี ารจัดแสงเพือ่ การถายภาพ
2. มีทักษะ ประยุกตใชเครือ่ งมืออุปกรณในการจัดแสงถายภาพประเภทตางๆ
3. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาดานการจัดแสงทั้งในและนอกสถานที่
4.มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูวธิ กี ารจัดแสงเพือ่ การถายภาพ ทั้งในและนอกสถานที่
2. จัดแสงถายภาพโดยใชเครือ่ งมืออุปกรณ ทั้งในและนอกสถานที่
3. แกปญ
 หาการจัดแสงทั้งในและนอกสถานที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับวิธกี ารใชและประยุกตเครือ่ งมืออุปกรณ ในการจัดแสงเพือ่ ถายภาพ ประเภท
ตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่
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3306-2205

การตัดแตงภาพดวยโปรแกรมประยุกต
(PhotoRetouching)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจในการใชโปรแกรมประยุกตตดั แตงภาพ
2. มีทักษะการเลือกและประยุกตใชโปรแกรมประยุกตตดั แตงภาพ
3. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะภาพถาย
4.มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูใ นการใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการตัดแตงภาพ
2. เลือกและประยุกตใชโปรแกรมประยุกตเพือ่ ตัดแตงภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกและประยุกตใชโปรแกรมประยุกตในการตัดแตง สรางสรรคศลิ ปะ
ภาพถาย ลักษณะตางๆ
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3306-2206

การจัดแสงถายภาพบุคคล
(LightingTechniques forPortraits)

2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจวิธกี ารจัดแสงเพือ่ การถายภาพบุคคล
2. มีทักษะ ประยุกตใชเครือ่ งมืออุปกรณในการจัดแสงถายภาพบุคคล
3. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาดานการจัดแสงถายภาพบุคคล ทั้งในและนอกสถานที่
4.มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงวิธกี ารจัดแสงเพือ่ การถายภาพบุคคล
2. เลือกและประยุกตใชเครือ่ งมืออุปกรณในการจัดแสงถายภาพบุคคล
3. แกปญ
 หาดานการจัดแสงถายภาพบุคคล ทั้งในและนอกสถานที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับวิธกี ารใชและประยุกตเครือ่ งมืออุปกรณ ในการจัดแสงเพือ่ ถายภาพ บุคคล ทั้ง
ในและนอกสถานที่
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2-3-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจกระบวนการถายภาพโฆษณาดวยการใชกลองและเครือ่ งมืออุปกรณชนิดตางๆ
2. มีทักษะการถายภาพโฆษณา ประเภทหุนนิ่งภาพบุคคลภาพแฟชั่นภาพสถาปตยกรรม
3. มีทักษะสรางสรรค งานโฆษณาโดยใชเทคนิคผสม
4. มีทักษะในการวิเคราะหวจิ ารณและประเมินคุณคางาน
5.มีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงกระบวนการถายภาพโฆษณาดวยการใชกลองและเครื่องมืออุปกรณชนิดตางๆ
2. ถายภาพโฆษณา ประเภทหุนนิ่งภาพบุคคลภาพแฟชั่นภาพสถาปตยกรรม
3.สรางงานโฆษณาโดยใชเทคนิคผสม
4. ประเมินคุณคางานถายภาพโฆษณา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพโฆษณาสรางสรรค โดยใชเทคนิคผสม ดวยการใชกลอง
และเครือ่ งมืออุปกรณชนิดตางๆประกอบการถายภาพหุนนิง่ ภาพบุคคลภาพแฟชั่นภาพสถาปตยกรรม
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