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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพศิลปหัตถกรรม ใหทันตอการเปล่ียนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานการเปนผูประกอบ  
 การและการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  การพัฒนาความคิดสรางสรรค   
ศิลปะและวัฒนธรรม ธุรกิจสรางสรรคการจัดงาน  

4. เพ่ือใหสามารถคิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค และพัฒนาผลงานทางศิลปหัตถกรรม
อยางมีระบบ สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลย ีและความตองการของตลาดแรงงาน 

5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเทคนิคงานหนัง เทคนิคงานดิน เทคนิคงานหลอ เทคนิคงานพิมพยอม 
เทคนิคงานไม เทคนิคงานโลหะรูปพรรณ เทคนิคงานรัก และเทคนิคงานจักสาน พัฒนา สรางสรรค 
โดยคํานึงถึงคุณคาความงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณี ทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานฝกประสบการณทักษะวิชาชีพศิลปหัตถกรรม ในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระ  รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดบัสูงขึ้นได 

7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

ศิลปกรรม สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม ประกอบดวย 
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  

1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกล้ัน ละเวนส่ิงเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติท่ีดตีอวิชาชีพและสังคมเปนตน 

1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรักสามัคคีมีมนุษย
สัมพันธเช่ือม่ันในตนเองขยันประหยัดอดทนพ่ึงตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง            

การบริหารงานอยางมีคุณภาพ รวมท้ังการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพศิลปหัตถกรรม 

 

1. สาขางานเทคนิคงานหนัง 
3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคาในงานหนัง การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงานศิลปะ 
3.4 ปฏิบัติงานหนัง และงานหนังสรางสรรคตามหลักการ โดยคํานึงถึงการกําหนดแนวความคิด 

องคประกอบของงาน แสดงความคิดสรางสรรค คุณลักษณะเฉพาะตัว เทคนิควิธีการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
                3.5 การใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานหนังตามวิธีการท่ีถูกตอง 



3 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3.6 ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน รอบคอบซ่ือสัตย เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาเฉพาะหนา และมีความเปนผูนํา 

3.7 ประยุกตใชความรู ทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะทางสังคม     
การดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.8 มีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการของงาน
อาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพงานหนัง ใหทันตอการเปล่ียนแปลง กับความกาวหนาของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3.9 มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานงานหนัง 
3.10 คิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑงานหนังอยางเปนระบบ 

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 
3.11 ปฏิบัติงานหนัง และพัฒนาเพ่ือการสรางสรรค  โดยคํานึงถึงคุณคาความงามของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณ ีทรัพยากร ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.12 ปฏิบัติงานหนัง ในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังนําความรูและ

ทักษะเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 

2. สาขางานเทคนิคงานดิน 
3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคาในงานดิน การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงานศิลปะ 
3.4 ปฏิบัติงานดิน และงานดินสรางสรรคตามหลักการ โดยคํานึงถึงการกําหนดแนวความคิด 

องคประกอบของงาน แสดงความคิดสรางสรรค คุณลักษณะเฉพาะตัว เทคนิควิธีการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
                   3.5 การใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัตงิานดินตามวิธีการท่ีถูกตอง 

3.6 ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน รอบคอบซ่ือสัตย เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาเฉพาะหนา และมีความเปนผูนํา 

3.7 ประยุกตใชความรู ทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะทางสังคม     
การดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.8 มีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการของงาน
อาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพงานดิน ใหทันตอการเปล่ียนแปลง กับความกาวหนาของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3.9 มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานงานดิน 
3.10 คิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑงานดินอยางเปนระบบ 

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 
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3.11 ปฏิบัติงานดิน และพัฒนาเพ่ือการสรางสรรค  โดยคํานึงถึงคุณคาความงามของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณ ีทรัพยากร ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.12 ปฏิบัติงานดิน ในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังนําความรูและทักษะ
เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 

 
3. สาขางานเทคนิคงานหลอ 

3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคาในงานหลอ การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงานศิลปะ 

3.4 ปฏิบัติงานหลอ และงานหลอสรางสรรคตามหลักการ โดยคํานึงถึงการกําหนดแนวความคิด 
องคประกอบของงาน แสดงความคิดสรางสรรค คุณลักษณะเฉพาะตัว เทคนิควิธีการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
                 3.5 การใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานหลอตามวิธีการท่ีถูกตอง 

 3.6 ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน รอบคอบซ่ือสัตย เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาเฉพาะหนา และมีความเปนผูนํา 

 3.7 ประยุกตใชความรู ทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะทางสังคม     
การดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.8 มีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการของงาน
อาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพงานหลอ ใหทันตอการเปล่ียนแปลง กับความกาวหนาของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3.9 มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานงานหลอ 
3.10 คิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑงานหลออยางเปนระบบ 

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 
3.11 ปฏิบัติงานหลอ และพัฒนาเพ่ือการสรางสรรค  โดยคํานึงถึงคุณคาความงามของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณ ีทรัพยากร ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.12 ปฏิบัติงานหลอ ในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังนําความรูและ

ทักษะเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 

4. สาขางานเทคนิคงานพิมพ ยอม 
3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคาในงานพิมพ ยอม การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงานศิลปะ 
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3.4 ปฏิบัติงานพิมพ ยอม และงานพิมพ ยอมสรางสรรคตามหลักการ โดยคํานึงถึงการกําหนด
แนวความคิด องคประกอบของงาน แสดงความคิดสรางสรรค คุณลักษณะเฉพาะตัว เทคนิควิธีการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                3.5 การใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานพิมพ ยอมตามวิธีการท่ีถูกตอง 

3.6 ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน รอบคอบซ่ือสัตย เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาเฉพาะหนา และมีความเปนผูนํา 

3.7 ประยุกตใชความรู ทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะทางสังคม     
การดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.8 มีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการของงาน
อาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพงานพิมพ ยอม ใหทันตอการเปล่ียนแปลง กับความกาวหนา
ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3.9 มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานงานพิมพยอม 
3.10 คิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑงานพิมพ ยอมอยางเปนระบบ 

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 
3.11 ปฏิบัติงานพิมพ ยอม และพัฒนาเพ่ือการสรางสรรค โดยคํานึงถึงคุณคาความงามของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณ ีทรัพยากร ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.12 ปฏิบัติงานพิมพ ยอม ในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังนําความรูและ

ทักษะเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 

5. สาขางานเทคนิคงานไม 
3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคาในงานไม การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงานศิลปะ 
3.4 ปฏิบัติงานไม และงานไมสรางสรรคตามหลักการ โดยคํานึงถึงการกําหนดแนวความคิด 

องคประกอบของงาน แสดงความคิดสรางสรรค คุณลักษณะเฉพาะตัว เทคนิควิธีการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
                3.5 การใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานไมตามวิธีการท่ีถูกตอง 

3.6 ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน รอบคอบซ่ือสัตย เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาเฉพาะหนา และมีความเปนผูนํา 

3.7 ประยุกตใชความรู ทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะทางสังคม     
การดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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3.8 มีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการของงาน
อาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพงานไม ใหทันตอการเปล่ียนแปลง กับความกาวหนาของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3.9 มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานงานไม 
3.10 คิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑงานไมอยางเปนระบบ 

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 
3.11 ปฏิบัติงานไม  และพัฒนาเพ่ือการสรางสรรค  โดยคํานึงถึงคุณคาความงามของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณ ีทรัพยากร ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.12 ปฏิบัติงานไม ในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังนําความรูและทักษะ

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 

6. สาขางานเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ 
3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคาในงานโลหะ การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงานศิลปะ 
3.4 ปฏิบัติงานโลหะ และงานโลหะสรางสรรคตามหลักการ โดยคํานึงถึงการกําหนด

แนวความคิด องคประกอบของงาน แสดงความคิดสรางสรรค คุณลักษณะเฉพาะตัว เทคนิควิธีการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                3.5 การใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัตงิานโลหะตามวิธีการท่ีถูกตอง 

3.6 ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน รอบคอบซ่ือสัตย เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาเฉพาะหนา และมีความเปนผูนํา 

3.7 ประยุกตใชความรู ทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะทางสังคม     
การดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.8 มีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการของงาน
อาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพงานโลหะใหทันตอการเปล่ียนแปลง กับความกาวหนาของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3.9 มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานงานโลหะ 
3.10 คิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑงานโลหะอยางเปนระบบ 

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 
3.11 ปฏิบัติงานโลหะ และพัฒนาเพ่ือการสรางสรรค  โดยคํานึงถึงคุณคาความงามของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณ ีทรัพยากร ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.12 ปฏิบัติงานโลหะ ในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังนําความรูและ

ทักษะเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
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7. สาขางานเทคนิคงานรัก 
3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคาในงานรัก การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงานศิลปะ 
3.4 ปฏิบัติงานรัก และงานรักสรางสรรคตามหลักการ โดยคํานึงถึงการกําหนดแนวความคิด 

องคประกอบของงาน แสดงความคิดสรางสรรค คุณลักษณะเฉพาะตัว เทคนิควิธีการ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
                3.5 การใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัตงิานรักตามวิธีการท่ีถูกตอง 

3.6 ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน รอบคอบซ่ือสัตย เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาเฉพาะหนา และมีความเปนผูนํา 

3.7 ประยุกตใชความรู ทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะทางสังคม     
การดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.8 มีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการของงาน
อาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพงานรัก ใหทันตอการเปล่ียนแปลง กับความกาวหนาของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3.9 มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานงานรัก 
3.10 คิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑงานรักอยางเปนระบบ 

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 
3.11 ปฏิบัติงานรัก และพัฒนาเ พ่ือการสรางสรรค  โดยคํานึง ถึงคุณค าความงามของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณ ีทรัพยากร ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.12 ปฏิบัติงานรัก ในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังนําความรูและทักษะ

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
 

8. สาขางานเทคนิคงานจักสาน 
3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห สังเคราะห การประเมินคาในงานจักสาน การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงานศิลปะ 
3.4 ปฏิบัติงานจักสาน และงานจักสานสรางสรรคตามหลักการ โดยคํานึงถึงการกําหนด

แนวความคิด องคประกอบของงาน แสดงความคิดสรางสรรค คุณลักษณะเฉพาะตัว เทคนิควิธีการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                3.5 การใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัตงิานจักสานตามวิธีการท่ีถูกตอง 

3.6 ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน รอบคอบซ่ือสัตย เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความ
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย แกปญหาเฉพาะหนา และมีความเปนผูนํา 
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3.7 ประยุกตใชความรู ทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะทางสังคม     
การดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.8 มีความเขาใจหลักการบริหาร จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการของงาน
อาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพงานจักสาน ใหทันตอการเปล่ียนแปลง กับความกาวหนาของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3.9 มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานงานจักสาน 
3.10 คิด คนควา วิเคราะห ปฏิบัติการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑงานจักสานอยางเปนระบบ 

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 
3.11 ปฏิบัติงานจักสาน และพัฒนาเพ่ือการสรางสรรค  โดยคํานึงถึงคุณคาความงามของ

ศิลปวฒันธรรมไทย ประวัติศาสตร สังคม ประเพณ ีทรัพยากร ส่ิงแวดลอม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.12 ปฏิบัติงานจักสาน ในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังนําความรูและ

ทักษะเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 80 หนวยกิต 
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้

 

1.  หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาทักษะการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมวิชาทักษะการคดิและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมวิชาทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (12 หนวยกิต) 
2.4   ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา 
ศิลปกรรม  สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม  หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3300-0001  ความรูเกี่ยวกับศิลปะ  2-4-4 
3300-0004  การวาดเขียนเบ้ืองตน 3-2-4 
3300-0006         ทฤษฎีสี 3-2-4   

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม  มีความสามารถในการใชเหตุผล  การคิดวิเคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทกัษะภาษาและการส่ือสาร (9 หนวยกติ) 
  

1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพ่ือส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกจิบริการ 3-0-3 
3000-1211 ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3-0-3 
3000-1216 ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณ ี 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.2 กลุมทกัษะการคดิและการแกปญหา (6 หนวยกติ) 
 

1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1304 วิทยาศาสตรเพ่ืองานกอสรางและตกแตงภายใน 2-2-3 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกจิและบริการ 2-2-3 
3000-1309 วิทยาศาสตรเพ่ืองานศิลปะและงานออกแบบ 2-2-3 
3000-1310 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเครื่องประดับอัญมณ ี 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวติ 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวจิัยเบ้ืองตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ       3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3-0-3  
3000-1409          การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3  
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณติศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.3 กลุมทกัษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (6 หนวยกติ) 
 

1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกติ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504  ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505         การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

1.3.2 กลุมวิชามนษุยศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวติเพ่ือสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพ่ือภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคดิอยางเปนระบบ 2-0-2  
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1610 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3300-1001  การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2-2-3 
3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2-2-3 
3300-1003 การสรางสรรคการจดังาน 2-2-3 

 

 2.2 กลุมทกัษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3303-2001 องคประกอบทัศนศิลป 2-2-3 

3303-2002 ออกแบบเขียนแบบงานศิลปหัตถกรรม 2-2-3 
 3303-2003 การออกแบบลวดลาย 2-2-3 
 3303-2004 ศิลปะไทย 2-2-3 

3303-2005 คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบ 2-2-3 
 3303-2006 หลักการถายภาพดิจิตอล 2-2-3 
 3303-2007 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2-2-3 
 3303-2008 เทคนิคการนําเสนองานศิลปหัตถกรรม 2-2-3 
 3303-2009 จิตรกรรมประยกุต 2-2-3 

 

2.3 กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (  12  หนวยกิต) 
            2.3.1  สาขางานเทคนิคงานหนัง 
 3303-2101 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  2-2-3 

3303-2101  เทคนิคสรางสรรคงานหนัง  2-2-3 
3303-2102  เทคนิคการซอมผลิตภัณฑงานหนัง  2-2-3 
3303-2103  งานหนังตกแตงลายสรางสรรค 2-2-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2104  รูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง  2-2-3 

        3303*2101 ถึง 3303*2199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
2.3.2  สาขางานเทคนิคงานดิน 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2201 เทคนิคการขึน้รูปดวยมือ 2-2-3 
3303-2202 เทคนิคการหลอน้ําดินขน 2-2-3 
3303-2203 ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา  2-2-3 
3303 -2204  เตาและการเผา  2-2-3 
3303-2205 เทคนิคการเผาเคลือบ 2-2-3 

         3303-2206 เทคนิคการขึน้รูปดวยแปนหมุน 2-2-3 
        3303-2207  เทคนิคการขึน้รูปดวยใบมีด 2-2-3 

        3303-2208 ประติมากรรมเซรามิคส  2-2-3 
        3303-2209 เทคนิคน้ํายาเคลือบประยุกต  2-2-3 

     3303*2101 ถึง 3303*2199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
2.3.3  สาขางานเทคนิคงานหลอ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2301  เทคนิคงานหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต  2-2-3 

 3303-2302 เทคนิคงานหลอกระดาษ  2-2-3 
3303-2303  เทคนิคงานหลอวัสดุสังเคราะห  2-2-3 

 3303-2304 เทคนิคงานหลอประยกุต  2-2-3 
3303-2305         ผลิตภัณฑงานหลอปูนปลาสเตอร  2-2-3 
3303*2301 ถึง 3303*2399   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 2.3.4  สาขางานเทคนิคงานพิมพ ยอม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2401  เทคนิคงานมัดยอม  2-2-3 
3303-2402          เทคนิคบาตกิ  2-2-3 
3303-2403  เทคนิคงานพิมพยอม 2-2-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2404 เทคนิคพิมพสกรีน 2-2-3 
3303-2405 เทคนิคบาตกิสรางสรรค 2-2-3 
3303-2406 เทคนิคมัดยอมสรางสรรค 2-2-3 
3303-2407 ผลิตภัณฑงานพิมพยอม 2-2-3 
3303*2401 ถึง 3303*2499   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 2.3.5  สาขางานเทคนิคงานไม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2501  เทคนิคงานไม   2-2-3 
3303-2502  ผลิตภัณฑเครื่องเรือน  2-2-3 
3303-2503  เทคนิคงานกลึง  2-2-3 
3303-2504  ผลิตภัณฑงานไมประยุกต  2-2-3 
3303-2505         ผลิตภัณฑของท่ีระลึกงานไม 2-2-3 
3303*2501 ถึง 3303*2599   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 2.3.6  สาขางานเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2601  เทคนิคการขึน้รูปพรรณ  2-2-3 
3303-2602 เทคนิคการทํารูปพรรณงานสลักดุน  2-2-3 
3303-2603 งานโลหะประดษิฐ 2-2-3 
3303-2604 งานเครื่องประดับโลหะ 2-2-3 
3303-2605          ผลิตภัณฑของท่ีระลึกงานโลหะรูปพรรณ 2-2-3 
3303*2601 ถึง 3303*2699   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 2.3.7  สาขางานเทคนิคงานรัก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2701  เทคนิคพ้ืนผิวงานรกั  2-2-3 
3303-2702 เทคนิคลายรดน้ํา 2-2-3 
3303-2703  เทคนิคการปน สลัก และปดทอง  2-2-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2704 งานรักสรางสรรค 2-2-3 
3303-2705          ผลิตภัณฑของท่ีระลึกงานรกั 2-2-3 
3303*2701 ถึง 3303*2799   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 2.3.8  สาขางานเทคนิคงานจักสาน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-2801 เทคนิคงานจักสานโลหะ 2-2-3 
3303-2802 เทคนิคงานจักสานประยกุต 2-2-3 
3303-2803 ผลิตภัณฑงานจกัสานไมไผ 2-2-3 
3303-2804 ผลิตภัณฑงานจกัสานหวาย 2-2-3 
3303-2805         ผลิตภัณฑของท่ีระลึกงานจักสาน 2-2-3 
3303*2801 ถึง 3303*2899   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือนํามากําหนด
จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝก
อาชีพ     ในแตละรายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ท้ังนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกติ) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3303-8001  หรือรายวิชา 3303-8002  และ 3303-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-8001 ฝกงาน *-*-4  
3303-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3303-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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        2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3303-8501  หรือรายวิชา 3303-8502  และ 3303-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3303-8501 โครงการ *-*-4 
3303-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3303-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
             3303–9001 การสรางสรรคงานศิลปะไทย 2-3-3                  
 3303-9002 การผลิตส่ือมัลติมีเดีย   2-2-3 

 

3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 2-0-2 
3000-9204 สนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 สนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 สนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 สนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 สนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 สนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 สนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 สนทนาภาษาลาวเพ่ือการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 สนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 สนทนาภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 สนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2-0-2 
3000-9226 สนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0-2-0 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

3300-0001 ความรูเกี่ยวกับศิลปะ 2-4-4 
3300-0004  การวาดเขียนเบ้ืองตน                            3-2-4 
3300-0006         ทฤษฎีส ี 3-2-4  
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3300-0001 ความรูเกี่ยวกับศิลปะ 2-4-4 
 (Career Knowledge for Art)   

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจความหมาย  ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพท่ี
สําคัญ ตามยุคสมัยของไทย และตางประเทศ 

2. มีทักษะในการคนควาและนําเสนอการคนควางานศิลปะตามยุคสมัย 
3. มีทักษะในการประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม  
4. มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพศิลปกรรม 
5. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความเขาใจความหมาย  ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะตามยุคสมัยของไทย และ
ตางประเทศ 

2. คนควา จําแนก วางแผน และทําการนําเสนอผลงานคนควาศิลปะตามยุคสมัย 
3. ประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม 
4. แสดงออกถึงทัศนคติท่ีดีตออาชีพศิลปกรรม 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย  ประวัติ  งานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ  หลักการ วิธีการสรางสรรคงานศิลปะในยุค
สมัยตาง ๆ ของไทย และตางประเทศ ปฏิบัติการประเมินคาผลงานศิลปกรรม และนําเสนอผลการประเมินตามหลักการ 
มีทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3300-0004                           วาดเขียนเบื้องตน  3-2-4 
                                                     (Basic Drawing) 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

 1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีการเก็บรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ-อุปกรณ 
การวาดเขียน 

2.  เขาใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน 
3.  มีความรูในการคดิเปน ทําเปนและแกปญหาตรวจสอบปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดวยตัวเอง 
4.  มีทักษะในการวาดเขียนและประเมินคณุคาผลงาน 
5.  มีกิจนสิัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบ ใฝรูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดเขียนเบ้ืองตน 
2.   เตรียมวิธีการใช และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณวาดเขียนหุนนิ่งรูปทรงเรขาคณิตและหุนนิ่ง 

รูปทรงเรียบงาย 
3.  จัดภาพ รางภาพโครงสราง สัดสวนของหุนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต และหุนนิ่งรูปทรงเรียบงาย 

ตามแบบ 
  4.  แรเงาน้ําหนักหุนนิ่งรูปทรงเรขาคณิต และหุนนิ่งรูปทรงเรียบงายโดยเนนความเหมือนจริง 

ตามแบบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณการวาดเขียนพื้นฐาน  ฝกทักษะกระบวนการ
วาดเขียน โดยใชหลกัการจัดภาพ  ขนาดสัดสวนโครงสราง การรางภาพการแรเงา   การเนนน้ําหนักและรายละเอียด ใหมี
ลักษณะคลายแบบ 
 
 
 
 



23 

 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาศลิปกรรม 

 
3300-0006     ทฤษฎีสี                               3-2-4 

(Color Theory) 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสีชนิดตาง ๆ 
2. เพ่ือใหเขาใจคุณลักษณะ คุณสมบัตขิองส ีและหลักการผสมส ี
3. เพ่ือใหเขาใจนาํเอาหลักการใชสไีปใชกับงานศิลปะลักษณะตาง ๆ 
4. มีระเบียบวินัย และมีความสนใจใฝรู 

 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1.  มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของส ีชนิด ประเภทของแมส ีคุณลกัษณะ คุณสมบัติของส ีและหลกัก

ผสมส ี
2.  สามารถปฏิบัติงาน ตามหลักทฤษฎีโดยนาํเอาหลักการใชสีไปใชกับงานศลิปะ ลักษณะ 
    ตางๆไดถกูตองตามคณุสมบัติ คุณลกัษณะและหลกัการผสมส ี

 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสีชนิดตาง ๆ แมส ีวัตถุธาตุ แมสีจติวิทยา แมสีวิทยาศาสตร

หลักการผสมส ีคุณลักษณะของส ีคุณสมบัติของส ีและหลกัการใชสีกับงานศิลปกรรม 
เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจแมสีชนดิตาง ๆ และหลักการของทฤษฎสี ีเพื่อนาํไปประยุกตใชกับ 
งานศิลปกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2-2-3 
3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2-2-3 
3300-1003 การสรางสรรคการจดังาน 2-2-3 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3 - 0 - 3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด

อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการและองคกร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตการ

จัดการความเสี่ยง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ 
3. เลือกกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม

ผลผลิต  การจัดการความเสี่ยง  กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิต มาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ          

การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผานจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคนจัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศและ
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ                    
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2- 2-3 
 (Develop Creative Thinking) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค 
2. เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค 
3. มีทักษะในการสรางสรรคงานศิลปกรรมตามขอกําหนด 
4. มีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพศิลปกรรม 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค 
2. แสดงความเขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เช่ือมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค 
3. ปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด ตามขอกําหนด 

คําอธบิายรายวิชา 

       ศึกษา ปฏิบัติงานเกีย่วกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการสรางสรรค
แนวความคิดในงานศลิปกรรม สรางสรรคงานท่ีเนนทักษะกระบวนการตามเนือ้หา  เรือ่งราวหรือประเด็นท่ีกําหนด 
พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเนื้อหา มาสรางสรรคงานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ 
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3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2- 2-3 
 (Arts and Culture) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม 
2. เขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณ

ปจจุบัน   
3. เขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 
4. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม  
5. มีความสนใจใฝรู มุงม่ัน ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม 
2. แสดงความเขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

สถานการณปจจุบัน 
3. แสดงความเขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 
4. สรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
5. แสดงความสนใจใฝรู มุงม่ัน ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

คําอธบิายรายวิชา 

        ศึกษาและปฏิบัติ ผลงานศิลปกรรม และการเชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน  
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการสรางสรรคสังคม
และวัฒนธรรม  แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต  การสรางสรรคศิลปกรรมดวยการผสาน
แนวความคิด  วิธกีารท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
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3300-1003 การสรางสรรคการจัดงาน 2- 2-3 
 (Creative Event Organization) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการ รูปแบบงาน การนําเสนอ ประมาณราคา และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีนําเสนอ และจัดงานธุรกิจศิลปกรรม 
3. มีทักษะในการประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานรูปแบบตาง ๆ   
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจหลักการนําเสนอ และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 
2. จัดงานธุรกิจศิลปกรรม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ 
3. ประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานตามรูปแบบตาง ๆ   

คําอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติการดําเนินงานจัดงานธุรกิจศิลปกรรม รูปแบบตาง ๆ ตามหลักการ การ
ประมาณราคา และประยุกตใชเทคโนโลยีนําเสนองาน อยางหลากหลาย ใหสอดคลอง เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย ประเพณี วัฒนธรรมในทองถ่ิน และสังคมยุคปจจุบัน  
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
 

3303-2001 องคประกอบทัศนศลิป 2-2-3 
3303-2002 ออกแบบเขียนแบบงานศิลปหัตถกรรม 2-2-3 
3303-2003 การออกแบบลวดลาย 2-2-3 
3303-2004 ศิลปะไทย 2-2-3 
3303-2005 คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบ 2-2-3 
3303-2006             การถายภาพดิจิตอล                                                                                                  2-2-3 
3303-2007             การออกแบบบรรจุภัณฑ 2-2-3 
3303-2008              เทคนิคการนาํเสนองานศิลปหัตถกรรม 2-2-3 
3303-2009             จิตรกรรมประยุกต                                                                                                    2-2-3 
  



 
3303–2001 องคประกอบทัศนศลิป 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลกัการองคประกอบศิลป โดยใชเทคโนโลยีพัฒนาสรางสรรคงานทัศนศิลป การใช
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2.มีทักษะสรางสรรคงานองคประกอบทัศนศิลป ตามแนวคิดเฉพาะบุคคลโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตอเวลา มีพฤติกรรมอันพึงประสงคและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการองคประกอบศิลป การใชเทคโนโลยี สรางสรรคงานทัศนศลิป 
การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 
2. วางแผน เตรียมการ สรางสรรคงานองคประกอบทัศนศิลป ตามแนวคิดเฉพาะบุคคลโดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
3. แสดงออกถึงคณุธรรม จริยธรรม การตรงตอเวลา พฤติกรรมอันพึงประสงค ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา และปฏิบัติงานทัศนศิลปตามหลักการองคประกอบศิลป การใชเทคโนโลยีพัฒนาสรางสรรค
ผลงาน ตามแนวความคิดเฉพาะบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตอเวลา มีพฤติกรรมอันพึงประสงคและมี
ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2002 ออกแบบเขียนแบบงานศิลปหัตถกรรม 2-2-3 

       (Art & Craft  Design    ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับขัน้ตอนการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ   
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ดวยเคร่ืองมือมาตรฐานตาง ๆ 
3. ประเมินคุณคางานออกแบบ เขยีนแบบ 
4. มีกิจนสิัยในการปฏิบัติท่ีดแีละเห็นคณุคาของการออกแบบ เขียนแบบ 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูหลักการออกแบบเขียนแบบ การใชวสัดุอุปกรณ บํารุงรักษาถูกตองตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบภาพ 2 มติิ และ 3 มติิ ตามลาํดับขั้นตอน และใชวัสดุอุปกรณถูกตอง
ตามลกัษณะงาน  
3. ประเมินคาของงานออกแบบเขียนแบบ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี และมีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบงานศิลปหัตถกรรม ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  ดวยเคร่ืองมือ 
มาตรฐานตาง ๆ  การประเมินคณุคางานออกแบบ เขียนแบบ  มีกิจนสิัยในการปฏิบัติที่ดีและเห็นคณุคาของการ
ออกแบบ เขียนแบบ  ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

3303-2003 การออกแบบลวดลาย 2-2-3 
      (Pattern Design) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลกัการออกแบบลวดลาย ตามลกัษณะของผลติภัณฑแตละประเภท เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ การนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใช 
2. สามารถออกแบบลวดลาย และประเมินคณุคางานออกแบบลวดลายได 
3. มีกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูหลักการออกแบบลวดลาย ตามลกัษณะของผลิตภณัฑแตละประเภท เคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ การนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใช 
2. ปฏิบัติงานออกแบบลวดลาย ประเภทตาง ๆ  ตามหลักการออกแบบ 
3. ประเมินคางานออกแบบลวดลายตามเกณฑมาตรฐาน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี และมีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบลวดลาย ตามลักษณะของผลติภัณฑ เครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ การนาํ
เทคโนโลยีมาประยุกตใช การประเมินคุณคางานออกแบบลวดลายตามเกณฑมาตรฐาน มีกิจนสิัยท่ีดี มีความ
รับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2004 ศิลปะไทย 2-2-3 

    (Thai Art) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจหลักการ การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี สรางงานศิลปะไทยและศิลปะ

ทองถิ่น 
2. สรางสรรคงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม  และศิลปหัตถกรรม  ตามความเหมาะสม

ของทองถิ่น 
3. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ สนใจใฝเรียนรู มีความเพียรพยายาม และมีกิจนิสัยท่ี

ดีในการปฏิบัติงาน 
4. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการศิลปะไทย การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเทคโนโลยี  
        สรางงานศิลปะไทยและศิลปะทองถิ่น 
2. วางแผน เตรียมการ สรางสรรคงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม  และศิลปหัตถกรรม  

ตามความเหมาะสมของทองถิ่น 
3. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ สนใจใฝเรียนรู มีความเพียร

พยายาม และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการศิลปะไทย วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ในการสรางสรรคงานจิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปตยกรรม  และศิลปหัตถกรรม  ตามความเหมาะสมของทองถิ่น โดยนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใช  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ สนใจใฝเรียนรู มีความเพียรพยายาม และมีกจินสิยัทีดี่
ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 



 
 

3303-2005 คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบ 2-2-3 
     (Computer Graphic Design) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจหลักการ วิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ 
2. ออกแบบเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอรและเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของกับงานออกแบบเขียน

แบบได 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน อดทน ขยัน รับผิดชอบ 
4. ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ 
2. ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิต ิดวยคอมพิวเตอรและเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับงานออกแบบ
เขียนแบบไดตามหลักการ 
3. แสดงกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน อดทน ขยัน รับผิดชอบ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ ประเภทของโปรแกรม
และอุปกรณสรางชิ้นงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ตามมาตรฐาน มีกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวย
ความมุงม่ัน อดทน ขยัน รับผิดชอบ 
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3303-2006             หลกัการถายภาพดิจิตอล                                                                                            2-2-3 

                        (Principle of Digital Photography) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.    เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพระบบดจิิตอล  
2.   สามารถถายภาพระบบดิจิตอล การใชเครือ่งมืออุปกรณ 
3.  มีเจตคติท่ีดีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพระบบดิจิตอล 
2. ถายภาพระบบดิจิตอลตามหลักการถายภาพ 

 คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพระบบบดิจิตอล ปรับแตงภาพ จัดภาพตามหลัก

องคประกอบการถายภาพ และการใชอุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3303-2007             การออกแบบบรรจุภัณฑ 2-2-3 
      (Packaging Design) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบบรรจุภัณฑ ตามลักษณะของผลติภัณฑแตละประเภท การใช
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ และการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ 
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบดวยมือและคอมพิวเตอร 
3. ประเมินคางานบรรจุภณัฑศิลปหัตถกรรมได 
4. มีกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบบรรจุภัณฑ ตามลักษณะของผลติภณัฑแตละ
ประเภท เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ และการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ 
2. ปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบ และสรางบรรจุภัณฑงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ โดยใช
คอมพิวเตอรในการออกแบบ 
3. ประเมินคาของการออกแบบบรรจุภณัฑ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี และมีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขยีนแบบบรรจภุัณฑงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ  การใช  
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ และการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ การประเมินคณุคาของงานออกแบบบรรจุ
ภัณฑ มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผดิชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



41 

 

 
 

 
3303-2008              เทคนิคการนําเสนองานศิลปหัตถกรรม 2-2-3 

          (Presentation Techniques) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ การคนควา การวิเคราะหขอมูล และการเลือกใชโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ 
2. สามารถวางแผน การนําเสนอ การเลือกใชเทคนิค วิธีการในการนําเสนอ การเลือกใชโปรแกรม

สําเร็จรูปและการการวิเคราะหขอมูล 
3. มีเจตคติท่ีดีและปฏิบัติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ การคนควา การวิเคราะหขอมูล และการเลือกใช

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ 
2. วางแผน การนําเสนอ การเลือกใชเทคนิค วิธีการในการนําเสนอ การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป

และการการวิเคราะหขอมูลไดตามหลักการ 
3. มีกิจนสิัยที่ดี และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวิชา 
1. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการ กระบวนการ การวางแผน การนาํเสนอ เทคนิควิธกีารในการ 

นําเสนอ การวิเคราะหขอมูล การเลอืกใชโปรแกรมสาํเรจ็รูปสาํหรับการนาํเสนอและการนาํเสนอผลงานผานสือ่
อิเลคทรอนกิส มีกิจนิสัยท่ีดี และปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 
 
 



 
 

3303-2009             จิตรกรรมประยุกต 2-2-3 
  (Applied  Painting ) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับ สรางจิตรกรรมประยุกต  
2. สามารถ สรางสรรคงานจิตรกรรมประยุกตประเภทตางๆได 
3. หลักการประเมินคุณคาจิตรกรรมประยกุต 
4. มีกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกีย่วกับการสรางสรรคงานจิตรกรรมประยกุต  
2.  สรางจิตรกรรมประยกุตประเภทตางๆ 
3. ประเมินคาจิตรกรรมประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี และมีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ สรางจิตรกรรมประยุกต ตามลกัษณะของผลิตภัณฑ เคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ การใชเทคโนโลยีและกรรมวิธกีารผลิต การประเมินคุณคาจิตรกรรมประยุกต         มีกิจนสิัยท่ีดี มี
ความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานเทคนิคงานหนัง 
 

           3303-2101         การออกแบบผลิตภณัฑเครือ่งหนัง                                                                    2-2-3 
3303-2102 เทคนิคสรางสรรคงานหนัง  2-2-3 
3303-2103 เทคนิคการซอมผลิตภัณฑงานหนัง  2-2-3 
3303-2104  งานหนังตกแตงลายสรางสรรค                                                                          2-2-3 
3303-2105 เทคนิคการผลิตภณัฑงานหนังเบ็ดเตลด็ 2-2-3 

  



 

3303-2101         การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง                                                                    2-2-3 
                            (Leather Product Design) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจหลักการออกแบบเขยีนแบบ ผลติภัณฑงานหนัง การพัฒนาสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑ และ
วิธกีารผลติผลงาน การใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
2. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑงานหนังตามหลักการออกแบบ 
3. ประเมินคุณคางานออกแบบเขยีนแบบผลติภณัฑงานหนงัได 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑงานหนัง การพัฒนาสรางสรรครูปแบบ
ผลิตภณัฑ และวิธีการผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณ 
2. ปฏิบัติ งานออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภณัฑงานหนังตามหลักการออกแบบ 
3. ประเมินคางานออกแบบเขียนแบบผลิตภณัฑงานหนัง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขยีนแบบผลติภณัฑงานหนัง ประเภทตางๆ การใชเครือ่งมือ 
วัสดุ อุปกรณ บํารุงรักษาถูกตองตามลกัษณะงาน การประเมินคุณคางานออกแบบเขียนแบบผลติภัณฑงานหนัง 
ตามหลักการ  มีกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2102  เทคนิคงานหนัง สรางสรรค 2-2-3 

 (Creative Leather Technique) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑงานหนัง พัฒนา สรางสรรคเทคนคิ และวิธีการ
ผลิตผลงาน การใชเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ 
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ สรางผลิตภณัฑงานหนัง ใหสอดคลองกับประเภทวสัดุ วิเคราะหและ
พัฒนาผลงานใหไดมาตรฐาน 
3. หลักการประเมินคุณคาผลติภณัฑงานหนัง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูหลักการออกแบบ เขียนแบบ สรางผลติภัณฑงานหนัง การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 
และบํารุงรักษาถกูตองตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัตสิรางสรรคผลติภัณฑงานหนัง ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาของผลิตภณัฑงานหนัง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ สรางสรรคงานหนังประเภทตางๆ การใชเคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ บํารุงรักษาถูกตองตามลกัษณะงาน การประเมินคุณคาผลติภัณฑสรางสรรคงานหนัง ตามลกัษณะ
ของวัสดุ มีกจินสิัยที่ดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 



 
3303-2103  เทคนิคการซอมผลิตภัณฑงานหนัง  2-2-3 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเทคนิคการซอมและตกแตงผลิตภัณฑ การวิเคราะห การใชเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2. ซอมและตกแตงผลิตภณัฑงานหนังตามเทคนคิวิธกีาร  
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานหนัง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการเทคนคิการซอมผลติภณัฑงานหนัง การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ และ
บํารุงรักษาถกูตองตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานซอมและตกแตงผลิตภัณฑงานหนัง ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาของงานซอมและตกแตงผลติภัณฑงานหนัง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการซอมและตกแตงผลติภณัฑงานหนัง ดวยเทคนคิตางๆ การใชเคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ บํารุงรกัษาถกูตองตามลักษณะงาน การประเมินคณุคาการซอมและตกแตงผลติภณัฑงานหนัง ตาม
ลักษณะของวสัดุ มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
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3303-2104  งานหนังตกแตงลายสรางสรรค                                                                          2-2-3 

  (Creative Decorative Leather) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ วิเคราะหและพัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานหนัง วิธกีารผลิตผลงาน การ
ใชเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2. สามารถออกแบบลวดลายและสรางสรรคผลติภณัฑ สอดคลองกับเทคนคิงานหนัง  
3. ประเมินคุณคางานหนังตกแตงลายสรางสรรคไดตามหลกัการ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบลวดลายตกแตง วิเคราะหและพัฒนา สรางสรรคผลติภัณฑ
งานหนัง การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ และบาํรุงรักษาถกูตองตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานออกแบบลวดลายตกแตง สรางสรรคผลิตภณัฑงานหนัง ตามลาํดับขัน้ตอน 
3. ประเมินคางานหนังตกแตงลายสรางสรรค 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบลวดลายตกแตงงานหนัง ประเภทตางๆ การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 

บํารุงรักษาถกูตองตามลกัษณะงาน การประเมินคุณคางานหนังตกแตงลายสรางสรรค  มีกิจนิสยัท่ีดี มีความ
รับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 



 
 
3303-2105 เทคนิคการผลิตงานหนังเบด็เตล็ด 2-2-3 

   
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เทคนิคการผลิตงานหนังเบ็ดเตล็ด วิธกีารผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ 
2. สามารถออกแบบผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ด สอดคลองกับเทคนคิวิธีการ การวิเคราะหและประเมิน
คุณคาผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ด 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานหนังเบ็ดเตล็ด 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบเขียนแบบ การผลิตงานหนังเบ็ดเตลด็ การใชวัสดุอุปกรณ 
บํารุงรักษาถกูตองตามลกัษณะงาน 
2. ผลิตงานหนังเบด็เตลด็ และประเมินคาผลิตภัณฑงานหนงัเบ็ดเตล็ดตามหลกัการ 
3. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑงานหนงัเบ็ดเตล็ด การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 

บํารุงรักษาถกูตองตามลกัษณะงาน การประเมินคุณคาผลติภัณฑงานหนังเบ็ดเตลด็ มีกจินสิัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานเทคนิคงานดิน 
 
3303-2201 เทคนิคการขึน้รูปดวยมือ 2-2-3 
3303-2202 เทคนิคการหลอน้าํดินขน 2-2-3 
3303-2203 ผลิตภณัฑเครือ่งปนดินเผา  2-2-3 
3303 -2204  เตาและการเผา  2-2-3 
3303-2205 เทคนิคการเผาเคลือบ 2-2-3 

       3303-2206 เทคนิคการขึน้รูปดวยแปนหมุน 2-2-3 
      3303-2207  เทคนิคการขึน้รูปดวยใบมีด 2-2-3 
      3303-2208 เทคนิคน้าํยาเคลือบประยุกต  2-2-3 
      

 
 
 
 
 
 



 
 
3303-2201 เทคนิคการขึ้นรูปดวยมือ 2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการ การขึน้รูปดวยมือ การใชเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ การวิเคราะหและพัฒนาสรางสรรค
ผลิตภณัฑงานดนิ โดยใชเทคนิคผสม  
2. สามารถออกแบบและสรางสรรคผลติภัณฑงานดิน ดวยวิธกีารขึน้รูปดวยมือ 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานดนิ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการการขึ้นรูปดวยมอื การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ การวิเคราะหและ
พัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานดิน โดยใชเทคนิคผสม  
2. ปฏิบัติงานออกแบบและสรางสรรคผลิตภัณฑงานดิน ดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือ 
3. ประเมินคาของผลิตภณัฑงานขึ้นรูปดวยมือ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการขึน้รูปดวยมือ การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ การวิเคราะหและพัฒนาสรางสรรค 
ผลิตภณัฑงานดนิ โดยใชเทคนิคผสม การประเมินคุณคาผลิตภณัฑ  มีกจินสิัยที่ดี มีความรับผิดชอบตาม
กฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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3303-2202 เทคนิคการหลอน้ําดินขน 2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการออกแบบ สรางตนแบบ ทําพิมพ การเตรียมน้าํดิน การ 
หลอ การตกแตง การผ่ึงแหง และการเผา 
2. สามารถสรางตนแบบ ทาํพิมพ การเตรียมน้าํดิน การหลอน้าํดินขน การตกแตง การผึ่งแหง และการ
เผาตามกระบวนการ  
4. ประเมินคุณคาของงานขึ้นรูปดวยวิธีหลอ 
5. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
6. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการและกระบวนการออกแบบ สรางตนแบบ ทําพิมพ การเตรียมน้าํดิน การ 
หลอ การตกแตง การผ่ึงแหง และการเผา 
2. สรางตนแบบ ทําพิมพ การเตรียมน้าํดิน การหลอน้าํดินขน การตกแตง การผึ่งแหง และการเผาตาม
กระบวนการ  
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานดินดวยวิธีหลอน้าํดินขน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ หลกัการและกระบวนการออกแบบ สรางตนแบบ ทําพิมพ การเตรียมน้าํดิน การ 

หลอ การตกแตง การผ่ึงแหง และการเผา หลักการประเมินคุณคาผลิตภัณฑงานดินดวยวิธีหลอน้าํดินขน 
มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏบัิติงาน มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



 
3303-2203 ผลิตภัณฑเครือ่งปนดนิเผา  2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา ตามลกัษณะของ
ผลิตภณัฑแตละประเภท การใชเทคโนโลยีและกรรมวิธกีารผลิต 
2. สามารถออกแบบ ผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาประเภทตาง ๆ 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑเครือ่งปนดินเผา 
4. มีกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ ผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา ตามลักษณะของผลติภัณฑแตละ
ประเภท เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ การใชเทคโนโลยแีละกรรมวิธกีารผลิต 
2. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาประเภทตาง ๆ ไดตามขั้นตอน กระบวนการ 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑเคร่ืองปนดินเผาไดตามหลกัการ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี และมีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหลักการออกแบบ ผลิตภณัฑเครื่องปนดินเผา ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ 
แตละประเภท เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ การใชเทคโนโลยแีละกรรมวิธกีารผลติ การประเมินคณุคาผลงาน
ออกแบบผลิตภณัฑเคร่ืองปนดินเผา มีกจินสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
ตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303 -2204  เตาและการเผา  2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบเขยีนแบบ  รปูแบบเตาเผา การเผาดิบและเผาเคลือบ การบํารุงรักษาเตาเผา
และอุปกรณของเตาเผา 
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบเตาเผาประเภทตางๆ  
3. สามารถใชเตาเผา  ในการเผาดิบ และเผาเคลอืบได 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบเขียนแบบ การเผาดิบ การเผาเคลอืบ 
2. ออกแบบ เขียนแบบเตาเผาประเภทตาง ๆ  ตามหลักการ 
3. เผาดิบ และเผาเคลอืบผลิตภณัฑไดตามหลกัการ 
4. ประเมินคาผลิตภณัฑงานเผาดิบ และเผาเคลือบ  
5. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใชเตาเผาและขัน้ตอนการเผา 
6. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลกัการออกแบบเขียนแบบ  รูปแบบเตาเผา การเผาดิบและเผาเคลอืบ การ 

บํารุงรักษาเตาเผาและอุปกรณของเตาเผา  การเผาดิบและการเผาเคลอืบ การควบคุมการเผาในบรรยากาศ
สมบูรณและไมสมบูรณ ประเมินคาผลิตภัณฑเผาดิบ เผาเคลือบ มกีิจนิสยัท่ีดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัตติาม
กฎระเบียบของการใชเตาเผาและขั้นตอนการเผา  ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

 

 

 



 

3303-2205 เทคนิคการเผาเคลือบ 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ น้าํเคลอืบ การเผาเคลือบผลิตภัณฑ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และวธิกีารใช 
2. สามารถเตรียมผลิตภณัฑสาํหรับเผาเคลอืบและเผาเคลอืบผลิตภัณฑไดตามขั้นตอน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานเผาเคลือบ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใชเตาเผาและขัน้ตอนการเผา 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับการเผาเคลอืบผลติภัณฑ เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ และวิธกีารใช  
2. เตรียมผลิตภัณฑและเผาเคลือบผลิตภัณฑไดตามขัน้ตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานเผาเคลอืบ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดลองน้าํเคลอืบ การเตรียมเคลอืบ วิธกีารเคลือบและการเผาเคลือบ 
ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานเผาเคลือบ มีกิจนิสยัที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัตติามกฎระเบียบของการใชเตาเผา
และขัน้ตอนการเผา ปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2206 เทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการ เทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน และวิธกีารผลติผลงาน การใชเคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ การพัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑ 
2. สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยแปนหมนุ ไดตามหลกัการ 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานขึน้รูปดวยแปนหมุน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกั เทคนคิการขึ้นรูปดวยแปนหมนุ การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ และ
บํารุงรักษาถกูตองตามลกัษณะงาน 
2. ขึ้นรูปดวยแปนหมุน ตามหลักการ ลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคางานผลิตภัณฑขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน การใช วัสดุ อุปกรณ เครือ่งมือ การบํารุงรักษา
ถูกตองตามลกัษณะงาน การประเมินคณุคาผลิตภณัฑงานขึน้รูปดวยแปนหมุน  มีกจินสิัยท่ีดี มีความรับผดิชอบ
ตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

 

 
 



      3303-2207  เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด วิเคราะห และวิธกีารผลิตผลงาน การใชเครือ่งมือ วัสด ุ
อุปกรณ การพัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑ 
2. สามารถขึ้นรูปดวยใบมีด ไดตามหลักการ 
3. ประเมินคุณคาผลติภณฑงานขึน้รูปดวยใบมีดได 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูหลักการ เทคนิคการขึน้รูปดวยใบมีด วิเคราะห และวิธีการผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ การพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑไดตามหลกัการ 
 2. ขึ้นรูปดวยเทคนิคใบมีด ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานขึ้นรูปดวยใบมีด 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเทคนิคการขึน้รูปดวยใบมีด วิเคราะห และวิธกีารผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ การพัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานขึน้รูปดวยใบมีด การประเมินคณุคาผลิตภณัฑ ตาม
ลักษณะของวสัดุ มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2207 เทคนิคน้ํายาเคลือบประยุกต 2-2-3  
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการทําน้าํยาเคลือบ และพัฒนา สรางสรรคเทคนิคน้าํยาเคลือบประยกุตบนผลิตภณัฑ 
กรรมวธิีผลิตผลงาน การใช วัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือ 
2. สามารถพัฒนาสูตรน้าํเคลือบ ประยุกตท่ีสอดคลองกับเทคนิคผลิตภัณฑ การชุบเคลอืบ เผาเคลอืบ 
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคางานเผาเคลอืบผลติภัณฑจากเทคนิคน้าํยาเคลอืบประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูสูตรผสมน้าํยาเคลอืบประยุกต และพัฒนา สรางสรรคเทคนคิน้าํยาเคลอืบประยุกตบน
ผลิตภณัฑ กรรมวธิีผลติผลงาน การใช วัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือไดตามหลกัการ 
2. ผสมน้าํยาเคลอืบประยุกต และเผาเคลือบ ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาการเผาเคลอืบผลิตภัณฑงานจากเทคนิคน้าํเคลือบประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติสูตรผสมน้าํยาเคลอืบประยกุต และพัฒนา สรางสรรคเทคนคิน้าํยาเคลอืบประยกุตบน
ผลิตภณัฑ กรรมวธิีผลติผลงาน การใช วัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือ บํารุงรักษาถกูตองตามลักษณะงาน การประเมิน
คุณคาผลิตภัณฑจากงานชุบเคลอืบ มีกิจนสิัยทีดี่ มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัตติน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



 
คําอธิบายรายวิชา 

หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
สาขางาน เทคนิคงานหลอ 

 
3303-2301  เทคนิคงานหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต  2-2-3 
3303-2302 เทคนิคงานหลอกระดาษ  2-2-3 
3303-2303  เทคนิคงานหลอวัสดุสังเคราะห  2-2-3 
3303-2304 เทคนิคงานหลอประยุกต  2-2-3 
3303-2305         ผลิตภัณฑงานหลอปูนปลาสเตอร  2-2-3 

 

 

 

 

 

 
 



59 

 

 
3303-2301  เทคนิคงานหลอปนูปลาสเตอรและปนูซีเมนต  2-2-3 

        
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต  กรรมวธิีการผลิต
ผลงาน การใช วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองและการบํารุงรกัษา 
2. สามารถทําตนแบบ แมพิมพ ตามกระบวนการงานหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต  วิเคราะหและ
พัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูการทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต  กรรมวธิกีาร
ผลติผลงาน การใช วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองและการบํารุงรักษาไดตามหลกัการ 
 2. ทําตนแบบ แมพิมพ ตามกระบวนการงานหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต  วิเคราะหและพฒันา
ผลงาน 
3. ประเมินคาของผลิตภณัฑงานหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการสรางตนแบบ แมพิมพ หลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต การใชวสัดุ อุปกรณ 

เคร่ืองมือ และการบํารุงรักษาถูกตองตามลกัษณะงาน การประเมินคุณคาผลติภณัฑงานหลอปูนปลาสเตอรและ
ปูนซีเมนตวิเคราะหและพัฒนาผลงาน มีกจินสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
ตนตามหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
3303-2302 เทคนิคงานหลอกระดาษ  2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ ทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอกระดาษ กรรมวิธกีารผลติผลงาน การใช วัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองและการบํารุงรักษา 
2. สามารถทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอกระดาษ สอดคลองกับเทคนิคผลิตภัณฑงานหลอ 
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑการหลอกระดาษ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอกระดาษ กรรมวธิกีารผลติผลงาน การใช วัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองและการบํารุงรักษาตามหลกัการ 
2. ทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอกระดาษ สอดคลองกับเทคนิคผลิตภัณฑงานหลอ วิเคราะห
และพัฒนาผลงานตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาของผลิตภณัฑงานหลอกระดาษ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการทาํตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอกระดาษ สอดคลองกับเทคนิคผลิตภณัฑงาน 
หลอ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน ประเมินคาผลิตภัณฑงานหลอกระดาษ มกีิจนสิัยท่ีดี  มีความรับผิดชอบตาม
กฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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3303-2303  เทคนิคงานหลอวัสดุสังเคราะห  2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอวสัดุสังเคราะห กรรมวธิีการผลิตผลงาน การใช 
วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองและการบํารุงรักษา 
2. สามารถทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอวสัดุสังเคราะห สอดคลองกับเทคนคิผลิตภัณฑงาน
หลอ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑการหลอวสัดุสังเคราะห 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู ทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอวัสดสุังเคราะห กรรมวิธกีารผลิตผลงาน การใช 
วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองและการบํารุงรักษาไดตามหลกัการ 
2. ทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอวัสดุสังเคราะห สอดคลองกับเทคนคิผลติภัณฑงานหลอ 
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาของผลิตภณัฑจากงานหลอวัสดุสังเคราะห 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการทาํตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอวัสดสุังเคราะห กรรมวิธกีารผลิตผลงาน การ 
ใช วสัดุ อุปกรณ เคร่ืองและการบาํรุงรักษา ทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอวสัดุสังเคราะห สอดคลองกับ
เทคนิคผลิตภณัฑงานหลอ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน มีกจินิสัยทีดี่ มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหอง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 



 
3303-2304 เทคนิคงานหลอประยุกต  2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการหลักการทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอประยกุต กรรมวธิกีารผลติผลงาน การ
ใช วสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือและการบํารุงรักษา 
2. สามารถทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอประยกุต สอดคลองกับเทคนิคผลิตภัณฑงานหลอ 
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานหลอประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับการทาํตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอประยุกต กรรมวิธกีารผลติผลงาน 
การใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องมอืและการบํารุงรักษาไดตามหลักการ 
 2. ทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอประยุกต สอดคลองกับเทคนิคผลิตภัณฑงานหลอ วิเคราะห
และพัฒนาผลงานตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาของผลิตภณัฑงานหลอประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการทาํตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอประยุกต กรรมวิธกีารผลิตผลงาน การใช 
วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือและการบาํรุงรักษา ทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอประยกุต สอดคลองกับเทคนคิ
ผลิตภณัฑงานหลอ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน ประเมินคาของผลิตภณัฑงานหลอประยุกต มีกิจนสิัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน มีการปฏิบัตตินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2305         ผลิตภัณฑงานหลอปูนปลาสเตอร  2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ การทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอปูนปลาสเตอร กรรมวิธีการผลิตผลงาน 
การใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องมอืและการบํารุงรักษา 
2. สามารถทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอปูนปลาสเตอร สอดคลองกับเทคนิคผลิตภัณฑงาน
หลอ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานหลอปูนปลาสเตอร 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูการทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอปูนปลาสเตอร กรรมวิธีการผลติผลงาน การ
ใช วสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือและการบํารุงรักษาไดตามหลกัการ 
2.  ทําตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอปูนปลาสเตอร สอดคลองกับเทคนคิผลติภัณฑงานหลอ 
วิเคราะหและพัฒนาผลงานตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาของผลิตภณัฑงานหลอปูนปลาสเตอร 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการ การทาํตนแบบ แมพิมพ กระบวนการหลอปูนปลาสเตอร กรรมวิธ ี
การผลติผลงาน วิเคราะหและพัฒนาผลงาน การใช วัสดุ อปุกรณ เคร่ืองมือและการบํารุงรกัษา มีกิจนิสัยท่ีดี      
มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานเทคนิคงานพิมพยอม 
 
3303-2401  เทคนิคงานมัดยอม  2-2-3 
3303-2402          เทคนิคบาตกิ  2-2-3 
3303-2403  เทคนิคงานพิมพยอม 2-2-3 
3303-2404 เทคนิคพิมพสกรีน 2-2-3 
3303-2405 เทคนิคบาตกิสรางสรรค 2-2-3 
3303-2406 เทคนิคมัดยอมสรางสรรค 2-2-3 
3303-2407 ผลิตภณัฑงานพิมพยอม 2-2-3 
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3303-2401  เทคนิคงานมัดยอม  2-2-3 
    (Dyed Technique) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการมัดยอม การพฒันาสรางสรรคผลิตภัณฑงานมัดยอม และวิธีการผลิตผลงาน การใช
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2. สามารถออกแบบผลิตภัณฑงานมัดยอมทีส่อดคลองกับเทคนิควิธกีาร วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
ไดตามหลกัการ 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานมัดยอมไดตามเกณฑ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับเทคนคิวิธีการงานมัดยอม การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ วสัดุ และการเก็บรกัษา 
2. ปฏิบัติงานมัดยอมตามเทคนคิวิธกีาร  
3. ประเมินคาผลติภณัฑงานมัดยอมไดตามเกณฑ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบสรางสรรคผลติภัณฑงานมัดยอมตามเทคนิควิธกีาร การใช
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ การเก็บรักษา การประเมินคาผลติภัณฑงานมัดยอมตามเกณฑ  มีกจินสิัยท่ีดี มีความ
รับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 
 
 



 
3303-2402          เทคนิคบาติก  2-2-3 

 (Batik Technique) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการออกแบบ งานบาติก  ขั้นตอน กระบวนการและวิธกีารผลติผลงาน การใชเคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ 
2.  สามารถออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑงานบาติก ท่ีสอดคลองกับเทคนคิวธิีการ 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานบาติกไดตามเกณฑ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับ หลกัการออกแบบ งานบาติก  ขัน้ตอน กระบวนการและวิธกีารผลิตผลงาน การ
ใชเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2. ออกแบบลวดลายและผลติภณัฑงานบาติก ท่ีสอดคลองกับเทคนคิวธิีการ 
3. ประเมินคาของเทคนิคบาติกสรางสรรค 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย และผลิตภณัฑบาติก ขั้นตอน กระบวนการและวธิีการ 
ผลิตผลงาน การใชเครื่องมอื วัสด ุอุปกรณ การประเมินคณุคาผลิตภัณฑบาติก มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2403  เทคนิคงานพิมพ ยอม 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการเทคนิคงานพิมพ ยอม ขั้นตอน กระบวนการและวิธีการผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ 
2. ออกแบบผลิตภณัฑงานพิมพ ยอม ท่ีสอดคลองกับเทคนคิวธิีการ วิเคราะหและพัฒนาผลงานไดอยาง
สรางสรรค 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑเทคนคิงานพิมพ ยอม 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับเทคนคิงานพิมพ ยอม ขั้นตอน กระบวนการและวิธกีารผลิตผลงาน การใช
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2. ปฏิบัตกิารออกแบบผลติภัณฑงานพิมพ ยอม ท่ีสอดคลองกับเทคนคิวธิีการ วิเคราะหและพัฒนา
ผลงานไดอยางสรางสรรค 
3. ประเมินคาเทคนิคงานมัดยอม 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการเทคนคิงานพิมพ ยอม ขั้นตอน กระบวนการและวิธกีารผลติผลงาน  
การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ  ออกแบบผลติภัณฑงานพิมพ ยอม ท่ีสอดคลองกับเทคนิควิธกีาร วิเคราะหและ
พัฒนาผลงานไดอยางสรางสรรค การประเมินคณุคาผลิตภณัฑพิมพ ยอม มีกิจนิสยัท่ีดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 
3303-2404 เทคนิคพิมพสกรนี 2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ กระบวนการทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
2. สามารถทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง การใชเทคโนโลยีผลิตงานพิมพสกรีนหลายสี 
3. หลักการประเมินคุณคางานผลิตภณัฑพิมพสกรีน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
กระบวนการใชเทคโนโลยีผลิตงานพิมพสกรีนหลายส ี
2. ปฏิบัติงานพิมพสกรีนระบบถายแสง พัฒนาผลิตภัณฑงานพิมพสกรีนหลายสี 
4. ประเมินคาผลิตภณัฑงานพิมพสกรีน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การพิมพสกรีนระบบถายแสง กระบวนการทํางานพิมพสกรีนระบบถาย 
แสง การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ขั้นตอน กระบวน การใชเทคโนโลยีในการผลิตงานพิมพสกรีนหลายสี 
การประเมินคุณคาผลิตภัณฑงานพิมพสกรีน มีกิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2405 เทคนิคบาติกสรางสรรค 2-2-3 

 (Creative Batik Technique) 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการออกแบบ การพัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานบาติก ดวยเทคนิควิธกีารสรางสรรค 
การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ ขัน้ตอน กระบวนการในงานบาติกสรางสรรค 
2. สามารถออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑงานบาติกทีส่อดคลองกับเทคนคิวิธกีารและพัฒนา 
 ผลิตภณัฑงานบาติกไดอยางสรางสรรค  
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานบาติกสรางสรรค 

      4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงานและเห็นคณุคาในการศึกษา
วิชาชีพและภูมิปญญาทองถิน่ 

5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ การพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑงานบาตกิ ดวยเทคนคิวิธีการ
สรางสรรค การใชเครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ ขั้นตอน กระบวนการในงานบาติกสรางสรรค 
2. ออกแบบลวดลายและปฏิบัติการทําบาติกท่ีสอดคลองกบัเทคนิควิธกีารและพัฒนา ผลิตภัณฑงาน
บาติกไดอยางสรางสรรค  
3. ประเมินคาผลงานบาติกเทคนคิสรางสรรค 

      4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงานและเห็นคณุคาในการศึกษา
วิชาชีพและภูมิปญญาทองถิน่ 

5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ การพัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานบาติก ดวยเทคนคิวิธีการสรางสรรค  
การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ ขัน้ตอน กระบวนการในงานบาติกสรางสรรค การประเมินคาผลิตภัณฑบาติก
สรางสรรค ตามหลกัการ มีกจินสิัยท่ีดี มีความรับผดิชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงานและเห็น
คุณคาในการศึกษาวิชาชีพและภูมิปญญาทองถิ่นปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 
3303-2406 เทคนิคมัดยอมสรางสรรค 2-2-3 

 (Creative Dyed Technique) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบงานมัดยอมสรางสรรค การพัฒนาสรางสรรคผลติภัณฑงานมัดยอม และ
วิธกีารผลติผลงาน การใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
2. สามารถออกแบบผลิตภัณฑงานมัดยอม สอดคลองกับเทคนิควิธกีาร วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑเทคนคิงานมัดยอม 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบงานมัดยอมสรางสรรค การพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑงานมัด
ยอม และวิธีการผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2. ปฏิบัติงานมัดยอมสรางสรรค  สอดคลองกับเทคนิควิธกีาร วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาเทคนิคงานมัดยอมสรางสรรค 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบงานมัดยอมสรางสรรค การใชเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณและการ
พัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานมัดยอมตามเทคนคิวธิกีาร การประเมินคุณคาผลติภัณฑมัดยอมสรางสรรค  
มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏบัิติงาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
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3303-2407 ผลิตภัณฑงานพิมพ ยอม 2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการออกแบบผลิตภณัฑงานพิมพ ยอม การใชวัสดุ อุปกรณ เครือ่งมือ และวิธกีารผลิต
ผลงาน การพัฒนาสรางสรรคผลติภณัฑงานพิมพยอม  
2. ออกแบบผลิตภณัฑงานพิมพยอม ท่ีสอดคลองกับเทคนคิวิธีการ การวิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑ  
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานพิมพยอม 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบผลิตภัณฑงานพิมพ ยอม การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และวิธกีาร
ผลิตผลงาน การพัฒนาสรางสรรคผลติภัณฑงานพิมพยอม  
2. พัฒนาผลติภัณฑงานพิมพ ยอม ท่ีสอดคลองกับเทคนิควิธีการ  
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานพิมพยอม 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑงานพิมพ ยอม การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และวธิีการ 
ผลิตผลงาน การพัฒนาสรางสรรคผลติภัณฑงานพิมพยอม ท่ีสอดคลองกับเทคนิควิธกีาร การวิเคราะหและ
พัฒนาผลติภัณฑ การประเมินคณุคาผลิตภณัฑงานพิมพ ยอม  มีกจินิสัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบ
ของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานเทคนิคงานไม 
 
3303-2501  เทคนิคงานไม   2-2-3 
3303-2502  ผลิตภณัฑเครือ่งเรือน  2-2-3 
3303-2503  เทคนิคงานกลึง  2-2-3 
3303-2504  ผลิตภณัฑงานไมประยุกต  2-2-3 
3303-2505         ผลิตภัณฑของทีร่ะลกึงานไม 2-2-3 
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3303-2501  เทคนิคงานไม   2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบเทคนคิงานไม การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ พฒันาสรางสรรค
ผลิตภณัฑงานไม และวิธกีารผลติผลงาน  
2. ออกแบบผลิตภณัฑงานไม ท่ีสอดคลองกับเทคนคิวิธีการ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานไม 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบเทคนคิงานไม การใชวัสด ุอปุกรณ เครื่องมอื 
พัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานไม และวิธกีารผลิตผลงาน  
2. ปฏิบัติงานไมดวยเทคนิค และรูปแบบตางๆ ตามลาํดับขัน้ตอน 
3. ประเมินคาเทคนิคงานไม 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขยีนแบบผลติภณัฑงานไม การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ  
การพัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานไม และวิธกีารผลติผลงาน การประเมินคณุคาผลิตภณัฑงานไม มีกิจนิสัยท่ีดี 
มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 
 

3303-2502  ผลิตภัณฑเครือ่งเรอืน  2-2-3 
   
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบ เครือ่งเรอืน การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื พัฒนาสรางสรรค
ผลิตภณัฑเครือ่งเรือน และกรรมวิธีการผลิตผลงาน  
2. สามารถออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน ท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีในกรรมวิธกีารผลติ 
การวิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑเครือ่งเรอืน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ เขียนแบบ เคร่ืองเรือน การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ พัฒนา
สรางสรรคผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน และกรรมวิธกีารผลิตผลงาน  
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบและสราง ผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน ท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยใีนกรรมวิธกีารผลิต 
ไดตามลาํดับขัน้ตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑเคร่ืองเรือนตามมาตรฐาน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขยีนแบบ เคร่ืองเรือน การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการพัฒนา 
สรางสรรคผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน และวิธกีารผลิตผลงาน การประเมินคณุคาผลิตภณัฑเครือ่งเรอืน มีกิจนสิัยท่ีดี 
มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2503  เทคนิคงานกลึง  2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบเทคนคิงานกลึง การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ พัฒนาสรางสรรค
ผลิตภณัฑงานกลึง และวิธกีรรมการผลิตผลงาน  
2.สามารถออกแบบเขียนแบบผลิตภณัฑงานกลึง ที่สอดคลองกับเทคโนโลยีในกรรมวิธกีารผลิต การ
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานกลึง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูหลักการออกแบบเขียนแบบ งานกลึง การใชเครื่องมอื อุปกรณ วัสดุ และบํารุงรักษา
ถูกตองตามลกัษณะงาน 
2. ออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑงานกลึง ท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยใีนกรรมวิธกีารผลติ การวิเคราะห
และพัฒนาผลงาน ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานกลึง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการออกแบบเขียนแบบ งานกลึง การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ วสัดุ และ 
บํารุงรักษาถกูตองตามลกัษณะงาน ออกแบบเขียนแบบผลติภัณฑงานกลึง ท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีในกรรมวธิี
การผลติ การวิเคราะหและพัฒนาผลงาน  ประเมินคาผลติภณัฑงานกลึง มีกิจนสิัยทีดี่ มีความรับผิดชอบตาม
กฎระเบียบของหองปฏิบัติงานมีการปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 



 
3303-2504  ผลิตภัณฑงานไมประยุกต  2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบเขยีนแบบผลติภัณฑงานไมประยุกต การใชวัสดุ  อุปกรณ เคร่ืองมือ วธิีการ
ผลิตผลงาน และการพฒันาสรางสรรคผลิตภัณฑงานไมประยุกต รูปแบบตางๆ  
2. สามารถออกแบบและสรางผลิตภณัฑงานไมประยุกต สอดคลองกับเทคนคิผลติภัณฑงานไม 
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานไมประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบเขียนแบบผลิตภณัฑงานไมประยกุต การใชวัสด ุอุปกรณ เครือ่งมือ 
และบํารุงรักษาถกูตองตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานออกแบบและสราง ผลติภณัฑงานไมประยุกต ดวยเทคนิคและเทคโนโลยี ตามลาํดับ
ขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานไมประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขยีนแบบผลติภณัฑงานไมประยุกต การใชวัสดุ  อุปกรณ  
เคร่ืองมือ วธิกีารผลติผลงาน และการพัฒนาสรางสรรคผลติภัณฑงานไมประยุกต รูปแบบตางๆ การประเมิน
คุณคาผลิตภัณฑงานไมประยุกต ตามลกัษณะของวัสดุ มีกจินิสัยทีดี่ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2505         ผลิตภัณฑของที่ระลกึงานไม 2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบ การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของที่ระลึก 
2. ออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานไมและประเมินคุณคาได  
4. มีเจตคติและกจินสิัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความ ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑของท่ีระลึกงานไม การใชวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของท่ีระลึก 
2. ออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานไม และ ประเมินคาไดอยางสรางสรรคและถกูตองตามหลกัการ 
4. แสดงออกถึงความ ขยัน อดทน รับผิดชอบ  
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขยีนแบบออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานไม การใชวสัดุ  
อุปกรณ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของที่ระลึก การประเมินคุณคาผลติภณัฑของที่ระลึก ตามเอกลักษณ
ของทองถิ่นและสากล มีกิจนสิัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 



 
คําอธิบายรายวิชา 

หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
สาขางานเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ 

 
3303-2601  งานออกแบบรูปพรรณและเครื่องประดับ 2-2-3 
3303-2602 เทคนิคการขึน้รูปพรรณ 2-2-3 
3303-2603 เทคนิคการทํารูปพรรณงานสลักดุน 2-2-3 
3303-2604 งานโลหะประดษิฐ 2-2-3 
3303-2605         งานเครือ่งประดับโลหะสรางสรรค 2-2-3 
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3303-2601  งานออกแบบงานรปูพรรณและเครือ่งประดับ 2-2-3 
 (METALWORK AND JEWELRY DESIGN) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบ ประวัติความเปนมาของงานรูปพรรณและเคร่ืองประดับ แบบ
สากล แบบประจําชาติ และลกัษณะของลวดลายท่ีใชตกแตงงานโลหะรูปพรรณและเครือ่งประดับ 
2. ออกแบบ เขียนแบบ และทําตนแบบผลติภณัฑงานโลหะรูปพรรณและเครือ่งประดับ 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑรูปพรรณเคร่ืองประดับ 
4.  มีเจตคตแิละกจินสิัยท่ีดใีนการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความ ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบเขียนแบบ ความเปนมาของงานรูปพรรณแบบสากล แบบ
ประจําชาติและลกัษณะของลวดลายท่ีใชตกแตงงานโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 

2.  ออกแบบเขียนแบบ ทําตนแบบผลิตภณัฑงานโลหะรูปพรรณและเครือ่งประดับ 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑรูปพรรณเคร่ืองประดับ 
4.  มีกิจนสิัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบ ประวัติความเปนมาของงานรูปพรรณและ 
เคร่ืองประดับ แบบสากล แบบประจําชาต ิและลกัษณะของลวดลายท่ีใชตกแตงงานโลหะรูปพรรณและ
เคร่ืองประดับประเมินคุณคาผลติภัณฑรูปพรรณเคร่ืองประดับ  มีกิจนิสัยทีดี่ มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบ
ของหองปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
 



 
 
 

3303-2602  เทคนิคการขึ้นรูปพรรณ  2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบเขยีนแบบ การขึ้นรูปรูปพรรณ การใชวสัดุ อุปกรณ  เครื่องมือ การพัฒนา
สรางสรรคผลิตภัณฑดวยเทคนิค และวิธกีารผลติผลงาน  
2. สามารถออกแบบผลิตภัณฑรูปพรรณ ลวดลายและการขึน้รูปท่ีสอดคลองกับเทคนคิวิธกีาร วิเคราะห
และพัฒนาผลงาน 
3. หลักการประเมินคุณคาผลติภณัฑรูปพรรณ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการขึ้นรูปรูปพรรณ การใชวัสดุ อุปกรณ  เคร่ืองมือ การพัฒนาสรางสรรค
ผลิตภณัฑดวยเทคนคิ และวิธีการผลิตผลงาน  
2. ออกแบบ เขียนแบบ  ผลิตภัณฑรูปพรรณ ลวดลายและการขึ้นรูปท่ีสอดคลองกับเทคนคิวธิีการ 
วิเคราะหและพัฒนาผลงานตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานรูปพรรณ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขยีนแบบ การขึ้นรูปรูปพรรณ การใชวัสดุ อุปกรณ  เคร่ืองมือ  
การพัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑดวยเทคนคิ และวิธกีารผลติผลงาน ท่ีสอดคลองกับเทคนคิวธิีการ วิเคราะหและ
พัฒนาผลงาน การประเมินคณุคาผลิตภัณฑรูปพรรณ มกีิจนิสัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหอง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2603 เทคนิคการทํารูปพรรณงานสลกัดนุ  2-2-3 
   
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการออกแบบ ลวดลาย การสรางรูปพรรณดวยเทคนิคสลักดุน การใชวัสดุ อุปกรณ  
เคร่ืองมือ การวิเคราะหและพฒันาสรางสรรคผลิตภัณฑรูปพรรณงานสลักดุน  
2. ออกแบบ เขียนแบบ ลวดลายผลติภณัฑรูปพรรณงานสลกัดุน สอดคลองกับการทํารูปพรรณงาน 
สลกัดุน วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑเทคนคิการทํารูปพรรณงานสลกัดุน 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ ลวดลาย การสรางรูปพรรณดวยเทคนคิสลกัดุน การใชวสัดุ 
อุปกรณ  เคร่ืองมือ การวิเคราะหและพัฒนาสรางสรรคผลติภัณฑรูปพรรณงานสลกัดุน  
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ ลวดลาย สรางงานรูปพรรณและตกแตงดวยเทคนิคสลกัดุน ตามลาํดับ
ขั้นตอน 
3. ประเมินคางานผลิตภัณฑรูปพรรณสลักดนุ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ ลวดลาย การสรางรูปพรรณดวยเทคนิคสลักดุน การใชวัสดุ  
อุปกรณ  เคร่ืองมือ การวิเคราะหและพัฒนาสรางสรรคผลติภัณฑรูปพรรณงานสลกัดุน การประเมินคุณคา
ผลิตภณัฑงานรูปพรรณสลักดุน มีกจินสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
3303-2604 งานโลหะประดิษฐ 2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบงานโลหะประดิษฐ ดวยรูปแบบและเทคนคิตางๆ พัฒนา
สรางสรรคผลิตภัณฑงานโลหะประดษิฐ และวิธกีารผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ งานโลหะประดิษฐ สอดคลองกับรูปแบบ เทคนิคผลิตภัณฑงานโลหะ
ประดิษฐ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานโลหะประดิษฐ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ เขียนแบบงานโลหะประดิษฐ ดวยรูปแบบและเทคนคิตางๆ 
พัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานโลหะประดิษฐ และวิธกีารผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ
ตามหลักการ 
2. ออกแบบ เขียนแบบ งานโลหะประดิษฐ สอดคลองกับรูปแบบ เทคนิคผลิตภัณฑงานโลหะประดิษฐ 
ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานโลหะประดิษฐ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบงานโลหะประดิษฐ ดวยรูปแบบและเทคนคิ 
วิธกีารตางๆ พัฒนาสรางสรรคผลิตภณัฑงานโลหะประดิษฐ และวิธีการผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ การประเมินคุณคาผลติภัณฑงานโลหะประดิษฐ มีกิจนสิัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบของ
หองปฏิบติังาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2605 งานเครื่องประดบัโลหะสรางสรรค 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบ งานเคร่ืองประดับโลหะสรางสรรค  การใชวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ และเทคนคิตางๆ การพัฒนา สรางสรรคผลิตภัณฑงานเครือ่งประดับโลหะสรางสรรค และ
วิธกีารผลติผลงาน  
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ งานเครือ่งประดับโลหะ สอดคลองกับรูปแบบและเทคนิคผลิตภัณฑ
งานเครือ่งประดับโลหะ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานเครือ่งประดับโลหะ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ เขียนแบบ งานเคร่ืองประดับโลหะสรางสรรค  การใชวัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนคิตางๆ การพัฒนา สรางสรรคผลิตภณัฑงานเครื่องประดับโลหะ
สรางสรรค และวิธกีารผลิตผลงาน  
2. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑงานเคร่ืองประดับโลหะสรางสรรค  ดวยเทคนิคตางๆ ตามลาํดับ
ขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานเคร่ืองประดับโลหะ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลกัการออกแบบ เขียนแบบ งานเคร่ืองประดับโลหะสรางสรรค  การใชวัสดุ  
อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนคิตางๆ การพัฒนา สรางสรรคผลิตภณัฑงานเครื่องประดับโลหะสรางสรรค และ
วิธกีารผลติผลงาน การประเมินคุณคาผลิตภัณฑงานเคร่ืองประดับโลหะ มีกจินสิัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตาม
กฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 



 
คําอธิบายรายวิชา 

หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
สาขางานเทคนิคงานรัก 

 
3303-2701  เทคนิคพ้ืนผิวงานรัก  2-2-3 
3303-2702 เทคนิคลายรดน้าํ 2-2-3 
3303-2703  เทคนิคการปน สลัก และปดทอง  2-2-3 
3303-2704 งานรักสรางสรรค 2-2-3 
3303-2705          ผลิตภัณฑของท่ีระลกึงานรัก 2-2-3 
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3303-2701  เทคนิคพ้ืนผิวงานรกั  2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบ งานเทคนิคพ้ืนผิวงานรัก การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื และ
เทคนิคตางๆ การพัฒนา สรางสรรคผลิตภณัฑงานเทคนิคพ้ืนผิวงานรัก และวิธีการผลิตผลงาน  
2. ออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑงานพ้ืนผิวงานรัก สอดคลองกับรูปแบบและเทคนิคตางๆ ของงาน 
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานพื้นผิวงานรัก 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูการออกแบบ เขียนแบบ งานเทคนคิพ้ืนผิวงานรัก การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื และ
เทคนิคตางๆ การพัฒนา สรางสรรคผลิตภณัฑงานเทคนิคพ้ืนผิวงานรัก และวิธีการผลิตผลงาน ตาม
หลักการ 
2. ออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑงานพ้ืนผิวงานรัก สอดคลองกับรูปแบบและเทคนิคตางๆ ของงาน 
วิเคราะหและพัฒนาผลงานได ตามขัน้ตอน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานพื้นผิวงานรัก 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ เขยีนแบบ งานเทคนิคพ้ืนผิวงานรัก การใชวัสดุ อุปกรณ  
เคร่ืองมือ และเทคนคิตางๆ การพัฒนา สรางสรรคผลิตภัณฑงานเทคนคิพ้ืนผิวงานรัก และวิธกีารผลิตผลงาน 
ออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑงานพ้ืนผิวงานรกั สอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของงาน วิเคราะหและ
พัฒนาผลงาน ประเมินคุณคาผลติภัณฑงานพ้ืนผิวงานรักมีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหอง
ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 



 
3303-2702 เทคนิคลายรดน้ํา 2-2-3 

   
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบลายรดน้าํ การใชวัสด ุอุปกรณ เครื่องมอื และเทคนคิตางๆ ในการ
พัฒนา สรางสรรคผลิตภณัฑงานเทคนิคลายรดน้าํ และวิธีการผลิตผลงาน 
2. ออกแบบ เขียนแบบลายรดน้ํา สอดคลองกับรูปแบบและเทคนิคตางๆ ของผลิตภัณฑ วิเคราะหและ
พัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑเทคนคิลายรดน้าํ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ เขียนแบบลายรดน้าํ การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนคิ
ตางๆ ในการพัฒนา สรางสรรคผลติภณัฑงานเทคนิคลายรดน้าํ และวิธกีารผลิตผลงาน 
2. ออกแบบ เขียนแบบลายรดน้ํา สอดคลองกับรูปแบบและเทคนิคตางๆ ของผลิตภัณฑ วิเคราะหและ
พัฒนาผลงานตามลาํดับขัน้ตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑดวยเทคนคิลายรดน้าํ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขยีนแบบลายรดน้าํ การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนคิ 
ตางๆ ในการพัฒนา สรางสรรคผลติภณัฑงานเทคนิคลายรดน้าํ และวิธกีารผลิตผลงาน ออกแบบ เขียนแบบลาย
รดน้าํ สอดคลองกับรูปแบบและเทคนิคตางๆ ของผลิตภณัฑ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน  ประเมินคาผลิตภัณฑ
ดวยเทคนิคลายรดน้าํ  มีกจินสิัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบติังาน  มีการปฏิบัตตินตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2703  เทคนิคการปน สลัก และปดทอง  2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบลวดลาย ประกอบเทคนิคการปน สลักและปดทอง การใชวสัดุ 
อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนคิตางๆ ในการพัฒนา สรางสรรคผลติภัณฑเทคนคิการปน สลกั และปด
ทอง และวิธีการผลิตผลงาน 
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบลวดลาย ประกอบเทคนิคการปน สลกัและปดทอง สอดคลองกับ
ผลิตภณัฑ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑดวยเทคนคิการปน สลกัและปดทอง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูหลักการออกแบบ เขียนแบบ ลวดลาย ประกอบเทคนิคการปน สลกัและปดทอง การใช
วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนิคตางๆ ในการพัฒนา สรางสรรคผลิตภัณฑเทคนิคการปน สลกั และ
ปดทอง และวิธีการผลติผลงาน 
2. ออกแบบ เขียนแบบลวดลาย ประกอบเทคนคิการปน สลักและปดทอง สอดคลองกับผลิตภัณฑ 
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลติภณัฑดวยเทคนคิการปน สลกัและปดทอง 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบลวดลาย ดวยเทคนิคการปน สลกัและปดทอง การใชวัสด ุ
อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนคิตางๆ ในการพัฒนา สรางสรรคผลติภัณฑ และวิธกีารผลิตผลงาน ออกแบบ เขียน
แบบลวดลาย ประกอบเทคนคิการปน สลกัและปดทอง สอดคลองกับผลติภณัฑ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน  
ประเมินคาผลติภณัฑดวยเทคนคิการปน สลกัและปดทองมีกิจนสิัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบของ
หองปฏิบติังานมีการปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

3303-2704 งานรักสรางสรรค 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบผลติภัณฑและลวดลายประกอบ เทคนคิการตกแตง และพัฒนา 
สรางสรรคผลิตภัณฑงานรัก การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และวธิีการผลิตผลงาน 
 2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ และผลติงานรักสรางสรรค ท่ีสอดคลองกับเทคนคิตางๆ ของผลิตภณัฑ
งานรัก วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานรกัสรางสรรค 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑและลวดลายประกอบ เทคนคิการตกแตง และ
พัฒนา สรางสรรคผลิตภณัฑงานรัก การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และวิธกีารผลติผลงาน 
2. ออกแบบงานเขียนแบบ และผลติงานรักสรางสรรคท่ีสอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของ
ผลิตภณัฑงานรกั วิเคราะหและพัฒนาผลงาน ตามลาํดับขัน้ตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานรกัสรางสรรค 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ เขยีนแบบและผลิตงานรักสรางสรรคท่ีสอดคลองกับรูปแบบ 
และเทคนคิตางๆ ของผลิตภณัฑงานรกั วิเคราะหและพัฒนาผลงาน การประเมินคุณคาผลติภัณฑงานรัก
สรางสรรค ตามลกัษณะของวัสดุ มีกจินสิัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2705          ผลิตภัณฑของท่ีระลกึงานรัก 2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบ การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของที่ระลึก 
2. ออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานรกัและประเมินคุณคาได  
4. มีเจตคติและกจินสิัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความ ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑของท่ีระลึกงานรัก การใชวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของท่ีระลึก 
2. ออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานรกั และ ประเมินคาไดอยางสรางสรรคและถกูตองตามหลกัการ 
4. แสดงออกถึงความ ขยัน อดทน รับผิดชอบ  
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขยีนแบบออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานรกั การใชวัสดุ  
อุปกรณ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของที่ระลึก การประเมินคุณคาผลติภณัฑของที่ระลึก ตามเอกลักษณ
ของทองถิ่นและสากล มีกิจนสิัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 



 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานเทคนิคงานจักสาน 
 
3303-2801 เทคนิคงานจักสานโลหะ 2-2-3 
3303-2802 เทคนิคงานจักสานประยกุต 2-2-3 
3303-2803 ผลิตภณัฑงานจกัสานไมไผ 2-2-3 
3303-2804 ผลิตภณัฑงานจกัสานหวาย 2-2-3 
3303-2805         ผลิตภัณฑของทีร่ะลกึงานจักสาน 2-2-3 
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3303-2801 เทคนิคงานจักสานโลหะ 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบผลติภัณฑจักสานโลหะ การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และพัฒนา 
สรางสรรคผลิตภัณฑ วิธกีารผลิตผลงาน  
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ สอดคลองกับรูปแบบและเทคนิคตางๆ ของผลิตภัณฑจักสานโลหะ 
วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑจกัสานโลหะ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑจักสานโลหะ การใชวสัดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ และพัฒนาสรางสรรคผลติภัณฑ วิธีการผลิตผลงาน  
2. ออกแบบ เขียนแบบ ใหสอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของผลติภัณฑจักสานโลหะ วิเคราะห
และพัฒนาผลงาน ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑจักสานโลหะ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ สรางสรรคผลติภณัฑจักสานโลหะ การใชวสัดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ การบํารุงรกัษาถกูตองตามลักษณะงาน การประเมินคุณคาผลติภัณฑจักสานโลหะ มกีิจนิสัยท่ีดี มี
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 
3303-2802 เทคนิคงานจักสานประยุกต 2-2-3 

   
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบผลติภัณฑจักสานประยุกต การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และ
พัฒนา สรางสรรคผลิตภณัฑ วธิกีารผลติผลงาน การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ สรางสรรคผลงานท่ีสอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของ
ผลิตภณัฑจกัสานประยุกต วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑจกัสานประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑจักสานประยกุต การใชวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ และพัฒนา สรางสรรคผลติภัณฑ วิธีการผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2. ออกแบบ เขียนแบบ สรางสรรคผลงานท่ีสอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของผลติภณัฑจัก
สานประยุกต วิเคราะหและพัฒนาผลงาน ตามลาํดับขัน้ตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑงานจักสานประยุกต 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑจักสานประยุกต การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ  
และพัฒนา สรางสรรคผลติภณัฑ วธิีการผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ การประเมินคณุคาผลิตภณัฑ
งานจักสานประยุกต  มีกจินสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2803 ผลิตภัณฑงานจกัสานไมไผ 2-2-3 
  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบผลติภัณฑจักสานไมไผ การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และพัฒนา 
สรางสรรคผลิตภัณฑ วิธกีารผลิตผลงาน  
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ สรางสรรคผลงานท่ีสอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของ
ผลิตภณัฑจกัสานไมไผ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑจกัสานไมไผ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑจักสานไมไผ การใชวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ และพัฒนา สรางสรรคผลติภัณฑ วิธีการผลิตผลงาน  
2. ออกแบบ เขียนแบบ สรางสรรคผลงานท่ีสอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของผลติภณัฑจัก
สานไมไผ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน ตามลาํดับขั้นตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑจักสานไมไผ 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขยีนแบบ การใชวัสดุ อุปกรณ เครือ่งมือ การสรางสรรค
ผลิตภณัฑงานจกัสานไมไผ วิเคราะหและพัฒนาผลงาน การประเมินคณุคาผลิตภณัฑงานจักสานไมไผ 
 มีกิจนสิัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 



 
3303-2804 ผลิตภัณฑงานจกัสานหวาย 2-2-3 

  
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบผลติภัณฑจักสานหวาย การใชวัสดุ อุปกรณ เครือ่งมอื และพัฒนา 
สรางสรรคผลิตภัณฑ วิธกีารผลิตผลงาน  
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ สรางสรรคผลงานท่ีสอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของ
ผลิตภณัฑจกัสานหวาย วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
3. ประเมินคุณคาผลติภณัฑงานจกัสานหวาย 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑจักสานหวายการใชวัสด ุอุปกรณ 
เคร่ืองมือ และพัฒนา สรางสรรคผลติภัณฑ วิธีการผลิตผลงาน การใชเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ 
2. ออกแบบ เขียนแบบ สรางสรรคผลงานท่ีสอดคลองกับรูปแบบและเทคนคิตางๆ ของผลติภณัฑจัก
สานหวาย วิเคราะหและพัฒนาผลงาน ตามลําดับขัน้ตอน 
3. ประเมินคาผลิตภณัฑจักสานหวาย 
4. มีกิจนสิัยท่ีดี มีความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขยีนแบบ สรางสรรคผลติภัณฑงานจกัสานหวาย วิเคราะหและ
พัฒนาผลงาน การใชวสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ การประเมินคณุคาผลติภณัฑงานจักสานหวาย มีกิจนิสยัที่ดี มีความ
รับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-2805         ผลิตภัณฑของที่ระลกึงานจกัสาน 2-2-3 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขยีนแบบ การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของที่ระลึก 
2. ออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานจกัสานและประเมินคุณคาได  
4. มีเจตคติและกจินสิัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความ ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการออกแบบ เขียนแบบผลิตภณัฑของท่ีระลึกงานจักสาน การใชวัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของที่ระลึก 
2. ออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานจกัสาน และ ประเมินคาไดอยางสรางสรรคและถกูตองตาม
หลักการ 
4. แสดงออกถึงความ ขยัน อดทน รับผิดชอบ  
5. ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเขยีนแบบออกแบบผลิตภณัฑของท่ีระลกึงานจกัสาน การใชวัสดุ  
อุปกรณ เคร่ืองมือ และกรรมวิธีการผลิตของที่ระลึก การประเมินคุณคาผลติภณัฑของที่ระลึก ตามเอกลักษณ
ของทองถิ่นและสากล มีกิจนสิัยท่ีดี มคีวามรับผิดชอบตามกฎระเบียบของหองปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

        3303–9001   การสรางสรรคงานศิลปะไทย 2- 3-3 
 3303-9002  การผลิตส่ือมัลติมีเดีย    2-2-3 
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3303–9001 การสรางสรรคงานศิลปะไทย 2- 3-3 
 (Creative Thai Art) 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. เขาใจในการใช เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สรางสรรคงานศิลปะไทย 
2. มีทักษะในการใช เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สรางสรรคงานศิลปะไทย 
3. มีทักษะในการใชกระบวนการสรางสรรค เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สรางสรรคงานศิลปะไทย 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานศิลปะไทยสรางสรรค 
5. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู 
6. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใช เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เลือกใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม สรางสรรคงานศิลปะไทย 
2. วางแผน เตรียมการ จัดเตรียม การใชเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เลือกใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม สรางสรรคงานศิลปะไทย 
3. วางแผน เตรียมการ จัดเตรียม และดําเนินการใชเทคโนโลยีที ่เหมาะสม สรางสรรค      

งานศิลปะไทย 
4. ประเมินคุณคางานศิลปะไทยสรางสรรค 
5. แสดงออกถึงระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู 
6. ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
สรางสรรคงานศิลปะไทย การกําหนดเนื้อหา แนวความคิดสรางสรรค และการประเมินคุณคาผลงาน มี
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู และมีการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3303-9002  การผลิตสื่อมัลติมีเดยี 2-2-3 
 (Multimedia Production) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับวิธีการใช เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   

ผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
2. มีทักษะในการใช เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เทคนิคพิเศษ ตาง ๆ ผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
3.     มีทักษะในการจัดเก็บขอมูล เรียกดูขอมูล แกไข ดัดแปลงส่ือมัลติมีเดีย 
2. มีทักษะในการนําเสนอส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบตาง ๆ 
3. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู 
4. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใช เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เลือกใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม ในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
2. วางแผน เตรียมการ ใช เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เทคนิคพิเศษ ตาง ๆ ผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
3. วางแผน เตรียมการ จัดเตรียม และดําเนินการจัดเก็บขอมูล เรียกดูขอมูล แกไข ดัดแปลงส่ือ

มัลติมีเดีย นําเสนอส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบตาง ๆ 
4. แสดงออกถึงระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู 
5. ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ เครื่องมือ และโปรแกรมสําเร็จรูป
ประเภทตาง ๆ เลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผลิตส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบท่ีตองการ การจดัเก็บขอมูลลงใน
ส่ือจัดเก็บชนิดตาง ๆ การเรียกดขูอมูล แกไข ดดัแปลงส่ือมัลติมีเดีย และการนําเสนอส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบ
ตาง ๆ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู ปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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