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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก 
 

จุดประสงคสาขาวิชา 
 

1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของ
งานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิก ใหทันตอการเปล่ียนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการและกระบวนการทํางานกลุมงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาออกแบบ
งานเซรามิก การวิเคราะหเลือกสรรวัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต และการเลือกใชเทคโนโลยี   

4.  เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาออกแบบงานเซรามิก  วิเคราะหวัตถุดิบ 
     เทคนิคการผลิต และการเลือกใชเทคโนโลย ี
5.  เพ่ือใหมีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและแกไขปญหา      
6.  เพ่ือใหมีความสามารถในการจัดการธุรกิจเซรามิกและเทคนิคการนําเสนอ ในสถานประกอบการ 
     และประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
7.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปน 
     ผูมีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

 



มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

ศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที อดกล้ัน ละเวนส่ิงเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรักสามัคคีมีมนุษย

สัมพันธเช่ือม่ันในตนเองขยันประหยัดอดทนพ่ึงตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 

 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3.3  วิเคราะหวัตถุดิบ กระบวนการผลิตเซรามิก เทคนิควิธีการผลิต   
3.4  ควบคุม ดูแลรักษา ปรับปรุง ซอมบํารุง อุปกรณ  การแกไขปญหาเครื่องมือ เครื่องจักร 
3.5  ตรวจสอบ  วัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  และผลผลิต 
3.6  สามารถประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
3.7  มีความคดิสรางสรรค สามารถพัฒนารูปแบบผลผลิต และ เทคนิคการนําเสนอ  
3.8  มีกิจนิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอการทํางานปฏิบัติงานโดย

คํานึงถึงความปลอดภัยและการอนุรกัษส่ิงแวดลอม 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 

 
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557      ประเภทวิชา

ศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา .   
83.หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี ้

 

1.  หมวดวิชาทกัษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

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

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก หรือเทียบเทา 



สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3304-0001 งานเซรามิกเบ้ืองตน  1-4-3 

3304-0002 การขึน้รูปงานเซรามิกดวยมือ 1-4-3 
 3304-0003 การขึน้รูปงานเซรามิก ดวยแปนหมุน  1-4-3 
 3304-0004 ตนแบบและพิมพเซรามิก  1-4-3 
 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใช เหตุผล  การคิดวิ เคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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 
 



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    ไมนอยกวา 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 ศิลปะกับมนุษย 2-2-3 
3300-1003 การสรางสรรคการจดังาน 2-2-3 

 2.2 กลุมทกัษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3304-2001 องคประกอบศิลปงานเซรามิก 1-3-2 
3304-2002 เทคนิคการออกแบบเขียนแบบเซรามิก 2-2-3 
3304-2003 เทคนิคงานออกแบบลวดลาย 1-3-2 
3304-2004 วัสดุงานเซรามิก 1-3-2 
3304-2005 เทคนิคการขีน้รูปดวยแปนหมุน 1-3-2 
3304-2006 เทคนิคการทําตนแบบและพิมพ 2-2-3 
3304-2007 เทคนิคการตกแตงเซรามิก 1-3-2 
3304-2008 น้ําเคลือบและการเคลือบเซรามิก 1-3-2 
3304-2009 เตาและเทคนิคการเผาเซรามิก 2-2-3 

 

 2.3 กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 กรณีไมมีสาขางาน  ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกําหนด  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3304-2101 เทคนิคการขึน้รูปดวยใบมีด 2-2-3 
3304-2102 การจัดการและการควบคุมคุณภาพงานเซรามิก 2-3-3 
3304-2103 เทคนิคการนําเสนอ 1-3-2 



รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3304-2104 เทคนิคในงานบรรจภุัณฑ 1-3-2 
3304-2105 ประติมากรรมเซรามิก   1-3-2 
3304-2106 เทคนิคการพิมพสกรีนในงานเซรามิก 1-3-2 
3304-2107 เครื่องประดับเซรามิก 1-3-2 
3304-2108 เซรามิกส่ือผสม 1-3-2 
3304-2109 การจัดการโรงงานเซรามิก 1-2-2 
3304-2110 เครื่องมือและเครื่องจักรในงานเซรามิก 1-2-2 
3304*2101 ถึง 3304*2199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝกอาชีพ     ใน
แตละรายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สมรรถนะรายวิชา ท้ังนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกติ) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3404-8001  หรือรายวิชา 3404-8002  และ 3404-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3304-8001 ฝกงาน *-*-4  
3304-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3304-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3304-8501  หรือรายวิชา 3304-8502  และ 3304-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3304-8501 โครงการ *-*-4 
3304-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3304-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม  ในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
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 
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 

 



รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
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 



 

คําอธิบายรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
พื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 12 หนวยกิต 
 

 

 3304-0001 งานเซรามิกเบ้ืองตน 1-4-3 
    3304-0002 การขึน้รูปงานเซรามิกดวยมือ 1-4-3 

 3304-0003  การขึน้รูปงานเซรามิกดวยแปนหมุน  1-4-3 
 3304-0004  ตนแบบและพิมพเซรามิก 1-4-3 
 

 
 

 
  



 
3304-0001 งานเซรามิกเบือ้งตน 1 - 4 – 3 
     ( Basic   Ceramic ) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจประวัติ  วิวัฒนาการของเซรามิก  เครื่องมือท่ีใชในงานเซรามิก 
2. สามารถขึ้นรูปงานเซรามิกพ้ืนฐาน 
3. มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

ดานความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับประวตัิความเปนมา วิวฒันาการของรปูแบบของการขึน้รูปผลิตภณัฑ 

การเตรียมวัตถุดิบ วิธีการขึน้รูปดวยมือ การตกแตงผลิตภณัฑ  เตา และการเผา 
2. ขึ้นรูปโดยวิธีอิสระ  วิธีขด  วิธีแผน   วิธีผสมผสาน ตามหลักการและกระบวนการ 
3. ตรวจสอบคณุภาพของผลงานการขึน้รูปดวยมือตามหลักการขึน้รูป 

 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมา    วิวัฒนาการของรูปแบบ     การใช และการบํารุงรักษา  เครื่องมือ  
อุปกรณ  วัตถุดิบในงานเซรามิก    การเตรียมดิน      กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยมือ   การหลอน้ําดิน   การ
ตกแตงผลิตภณัฑ  การเผาดิบ  และการเผาเคลือบ    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3304-0002 การขึ้นรูปงานเซรามิกดวยมือ 1 - 4 – 3 
                                         (Hand  Froming)  

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. เขาใจ การเตรียมวัตถุดิบและวิธีการขึน้รูปดวยมือ 
2. สามารถขึ้นรูปโดยวิธีอิสระ  วิธีขด  วิธีแผน   วิธีผสมผสาน ตามหลักการและกระบวนการ  

และการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึ้นรปูดวยมือ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดี มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม จรยิธรรม  รักษาความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับการเตรียมวัตถุดบิและวิธีการขึ้นรูปดวยมือ 
2. ขึ้นรูปโดยวิธีอิสระ  วิธีขด  วิธีแผน   วิธีผสมผสาน ตามขั้นตอนการขึ้นรูป 
3. ตรวจสอบคณุภาพของผลงานการขึน้รูปดวยมือตามหลักการขึ้นรูป 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ   วิธีการขึ้นรูปดวยมือ  การตรวจสอบคุณภาพผลงาน    
ขึ้นรูปงานเซรามิกดวยวิธีอิสระ (Free  Form) วิธีขด (Coiling) วิธีแผน (Slab)  และวิธีผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3304-0003               การขึ้นรูปงานเซรามิกดวยแปนหมุน  1 - 4 – 3 
                                            ( Wheel  Throwing ) 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. เขาใจการใชวัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ  การเตรียมดินและการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
2. สามารถขึ้นรูปดวยแปนหมุน ตามหลักการและกระบวนการ และการประเมินคุณภาพของผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดสรางสรรค   รอบคอบ  

สะอาด   ประหยัด  ปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดลอม 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับการใชวัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ  การเตรียมดินและการขึน้รูปดวยแปนหมุน 
2. ขึ้นรูปดวยแปนหมุน ตามหลักการและกระบวนการ 
3. ตรวจสอบคณุภาพของผลงานการขึน้รูปดวยแปนหมุนตามหลักการขึน้รูป 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ  การนวดดิน การตั้งศูนย การดึงดนิ  การขึ้นรูป
ทรงกระบอก  การตัดดนิออกจากแปน  การขดูแตงกนภาชนะโดยใชฐานรองแตงผลิตภณัฑ ( Chuck )  การ
ผ่ึงผลิตภัณฑ   
การรกัษาส่ิงแวดลอม และความปลอดภัยตอการใชเครื่องมือ อุปกรณ การขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3304-0004 ตนแบบและพิมพเซรามิก 1 - 4 – 3 
                                        ( Cast & Mold )  

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจการใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  การสรางตนแบบและการทําพิมพ 
2. สามารถสรางตนแบบ   การทําพิมพการเตรียมดินการตรวจสอบคุณภาพตนแบบพิมพ 

และผลงานการขึ้นรูปดวยพิมพ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฎิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดสรางสรรค  มีวนิัย  

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอม 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับการใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  การสรางตนแบบและการทําพิมพ 
2. สรางตนแบบ  ดวยวิธีปน  การแกะปูน  พิมพทุบ  ทําพิมพชนิดหลอกลวงและหลอตัน  

ตามหลักการและกระบวนการ 
3. เตรียมดิน  หลอน้ําดิน ในการขึ้นรูปผลิตภณัฑ 
4. ตกแตงช้ินงานกอนการเผาดิบ 
5. ตรวจสอบคณุภาพตนแบบ  พิมพ และผลงานการขึ้นรูปดวยพิมพ 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุ  อุปกรณ เครื่องมือของการทําตนแบบและพิมพ    การสราง
ตนแบบและการทําพิมพ   ดวยวิธีปน  การแกะปูน  การทําพิมพทุบ การทําพิมพชนดิหลอกลวง   หลอตนั    
การเก็บรกัษา   การเตรียมดนิ  การหลอน้ําดนิ  การตกแตงช้ินงาน  และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ    
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
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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 

 
3304-2001 องคประกอบศิลปงานเซรามิก 1-3-2 
3304-2002 เทคนิคการออกแบบเขียนแบบเซรามิก 2-2-3 
3304-2003 เทคนิคงานออกแบบลวดลาย 1-3-2 
3304-2004 วัสดุงานเซรามิก 1-3-2 
3304-2005 เทคนิคการขีน้รูปดวยแปนหมุน 1-3-2 
3304-2006 เทคนิคการทําตนแบบและพิมพ 2-2-3 
3304-2007 เทคนิคการตกแตงเซรามิก 1-3-2 
3304-2008 น้ําเคลือบและการเคลือบเซรามิก 1-3-2 
3304-2009 เตาและเทคนิคการเผาเซรามิก 2-2-3 
 
3304-2101 เทคนิคการขึน้รูปดวยใบมีด 2-2-3 
3304-2102 การจัดการและการควบคุมคุณภาพงานเซรามิก 2-3-3 
3304-2103 เทคนิคการนําเสนอ 1-3-2 
3304-2104 เทคนิคในงานบรรจภุัณฑ 1-3-2 
3304-2105 ประติมากรรมเซรามิก   1-3-2 
3304-2106 เทคนิคการพิมพสกรีนในงานเซรามิก 1-3-2 
3304-2107 เครื่องประดับเซรามิก 1-3-2 
3304-2108 เซรามิกส่ือผสม 1-3-2 
3304-2109 การจัดการโรงงานเซรามิก 1-2-2 
3304-2110 เครื่องมือและเครื่องจักรในงานเซรามิก 1-2-2 
 

 
 
 
 
 
 



3304-2001 องคประกอบศลิปงานเซรามิก 1-3-2 
                                   (Ceramic   Composition) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการทัศนธาตุและหลักการจดัองคประกอบศิลปะสรางสรรคงานเซรามิก 
2. สามารถจัดองคประกอบศิลปะสรางสรรคงานเซรามิก 
3. มีเจตคติและกจินิสัยในการปฏิบัติท่ีดเีห็นคุณคาเกี่ยวกับการจัดองคประกอบศิลปในงานเซรามิก 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการทัศนธาต ุหลักการจัดการองคประกอบศิลปหลักการวิเคราะห 
งานศิลปะ และ สรางสรรคงานเซรามิก 

2. จัดองคประกอบศิลปสรางสรรคในงานเซรามิกไดอยางเหมาะสม  
3. ปฏิบัตงิานไดทันเวลา  รอบคอบ  ประณีต  สะอาด  

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักทัศนธาตุ  หลักองคประกอบศิลป แนวคิด ทฤษฎี  ความคิดสรางสรรค 
หลักการวิเคราะหงานศิลปะ วิธีการลด ทอน เพ่ิม สลับตําแหนง รูปทรง  เนื้อหา  เรื่องราว  องคประกอบท่ี
จําเปนในงานเซรามิก และสรางงานเซรามิกโดยอาศัยเทคนคิ   วิธีการใหไดผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะบุคคล 
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3304-2002                  เทคนิคการออกแบบเขียนแบบเซรามิก    2-2-3 
                          (Sketch  Design  Ceramic  Technique ) 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการออกแบบ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบเซรามิก  

 2. เขาใจและคดิสรางสรรคการออกแบบงานเซรามิก 
 3.  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบภาพดาน  2 มิติ และภาพ 3 มิต ิ
 4. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป แกไขช้ินงาน  เก็บขอมูล  และ พิมพผลงาน 
 5.  มีเจตคตกิิจนิสัยในการปฏิบัติท่ีดีและเห็นคุณคาของการออกแบบ เขียนแบบ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบเซรามิก 
2. ออกแบบงานเซรามิกอยางสรางสรรค 

 3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบ ภาพดาน แบบ 2 มิติและ3 มิติ  
 4. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปแกไขช้ินงาน  เก็บขอมูล และพิมพผลงาน 
 5. ปฏิบัติงานไดทันเวลา  รอบคอบ  ประหยดั โดยคํานึงถึงกฎระเบียบในการใชเทคโนโลย ี
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ  เขยีนแบบ
ภาพดาน แบบ 2 มิติและ3 มิติ  แกไขช้ินงาน  เก็บขอมูล   พิมพผลงาน และสรางสรรคผลงานการออกแบบ
เซรามิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3304 – 2003               เทคนิคงานออกแบบลวดลาย               1-3-2 
                                   (Pattern  Design  Technique)  

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. เขาใจประเภทและวิธีการใชงานโปรแกรมกราฟกเพ่ือการออกแบบลวดลาย 
2. เขาใจในการเลือกใชโปรแกรมกราฟกเพ่ือการออกแบบลวดลายและตราสัญลักษณ 
3. สามารถใชโปรแกรมงานกราฟกออกแบบลวดลาย และตราสัญลักษณ 
4. มีเจตคตแิละกจินิสัยท่ีดตีออาชีพ มีจรรยาบรรณ ในการทํางาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทและวิธีการใชงานโปรแกรมกราฟกในการออกแบบ 
2. ใชโปรแกรมงานกราฟกในการออกแบบลวดลาย และ สรางตราสัญลักษณ  
3. ปฏิบัติงานสรางผลงานดวยตนเอง  ไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน  

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประเภท  วิธีการใชงานโปรแกรมกราฟก  เพ่ือการออกแบบลวดลาย   
และตราสัญลักษณในงานเซรามิก 
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3304 – 2004               วัสดุงานเซรามิก                                     1-3-2 
                                    (Ceramic  Material) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจประเภทและสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานเซรามิก 
2. สามารถเลือกและเตรียมวัสดุ ประเภทตาง ๆ ท่ีนํามาใชในงานเซรามิก 
3. สามารถปรับปรุงและพัฒนา วัสดุใหเหมาะสมกับงานเซรามิก 
4. มีเจตคตแิละกจินิสัยท่ีดตีองานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับ ประเภทของวัสดุงานเซรามิก  สมบัตขิองวัสดุ  ท่ีใชในงานเซรามิก 
2. เลือกและเตรียมวัสดุงานเซรามิกประเภทตาง ๆ   
3. ปรับปรุงพัฒนาวัสดุเซรามิกใหเหมาะสมกับงานเซรามิก 
4. ปฏิบัติงานดวยความประหยดั โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับประเภทและสมบัตขิองวัสด ุ   การเลือก   การเตรียม ทดสอบ  ปรับปรุงและ
พัฒนาวัสดุท่ีใชในงานเซรามิก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
3304-2005 เทคนิคการขี้นรูปดวยแปนหมุน  1-3-2 
                                   (Wheel  Throwing   Technique) 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
 1.  เขาใจในรูปทรง  และ ขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
 2.  สามารถขึ้นรูปดวยแปนหมุน และพัฒนารูปทรงรูปทรงผลิตภัณฑขนาดใหญ   
  การปนตอผลิตภณัฑใหไดขนาดและสัดสวนตามแบบ 
 3.  มีเจตคตแิละกจินิสัยท่ีดตีอวิชาชีพ มุงม่ัน รับผิดชอบตอหนาท่ี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับรูปทรง และขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
2. ขึ้นรูปดวยแปนหมุน และพัฒนารูปทรงผลิตภณัฑขนาดใหญ  การปนตอผลิตภัณฑใหไดขนาด

และสัดสวนตามแบบ 
3.  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  มุงม่ัน  รับผิดชอบ โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

  
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับ   ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยแปนหมุนและการพัฒนารูปทรง
ผลิตภัณฑ   ผลิตภัณฑขนาดใหญ   การปนตอผลิตภัณฑใหไดขนาดและสัดสวนตามแบบ เชน แจกัน  จาน  
ชาม  ชุดน้ําชา  ฯลฯ 
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3304-2006 เทคนิคการทําตนแบบและพิมพ  2-2-3 

                        (Cast & Mold  Making  Technique) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1. เขาใจ การสรางตนแบบ  การสรางพิมพชนิดตาง ๆ 
 2. สามารถสรางตนแบบและสรางพิมพชนิดตาง ๆ  

3. สามารถสรางตนแบบและพิมพดวยวิธีผสมผสาน   
4. มีเจตคตแิละกจินิสัยท่ีดตีอการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

  อนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรูเกีย่วกับประเภทตนแบบและพิมพ วัสด ุอุปกรณ การสรางตนแบบและการทําพิมพ 
 2.  สรางตนแบบ ดวยวิธีปน  การกลึง  การแกะปูน  
 3. ทําพิมพช้ิน  การทําแมพิมพ  หลอพิมพใชงาน ตกแตงพิมพ  
 4. ตรวจสอบคณุภาพตนแบบ-พิมพ 
 5.  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  ประหยัด  คุมคา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และอนุรกัษ 
                  ส่ิงแวดลอม 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทตนแบบและพิมพ      การใชวัสด ุอุปกรณ   สรางตนแบบ ดวยวิธีปน  
การกลึง  การแกะปูน  สรางพิมพชนดิ  พิมพอัด  หลอกลวง  หลอตัน  ทําพิมพช้ิน   Case  Mold       หลอพิมพ
ใชงาน (Working  Mold)   ตกแตงพิมพและตรวจสอบคุณภาพผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
3304-2007 เทคนิคการตกแตงเซรามิก  1-3-2 
                                   (Ceramic Decoration Technique) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเทคนิคการตกแตงผลิตภณัฑเซรามิก 
2. สามารถตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก 
3. มีเจตคตแิละกจินิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  
 และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับเทคนคิการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกท่ีเหมาะสมกับสภาวะของผลิตภณัฑ 
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ เหมาะสมกับเทคนคิการตกแตง 
3. ตกแตงผลิตภณัฑไดถูกตองเหมาะสมกับสภาวะของผลิตภณัฑ 
4. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  คุมคา ประหยัด ปลอดภัย และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก โดยใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆเชน  เขียน
ลาย  ลอกลาย  บังผิว  ฝงดินตางสี  สติ๊กเกอรบนเคลือบ  ใตเคลือบ ฯลฯ  ในสภาวะกอนการขึ้นรูป กอนการเผา   
กอนการเคลือบ และหลังการเผาเคลือบ   
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3304-2008 น้ําเคลอืบและการเคลือบเซรามิก  1-3-2 
                                   (Ceramic  Glazes) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจ ความหมาย ประเภท ประโยชนของน้ําเคลือบ สมบัติ ของวัตถุดิบ เครื่องมือ และ อุปกรณ 

ในการทําน้ําเคลือบ 
2. สามารถผลิตน้ําเคลือบ ตามประเภทการใชงาน 
3. สามารถเคลือบผลงาน ประยุกตเทคนคิการเคลือบ และ การแกไขปญหาท่ีเกิดจากกระบวนการ 

เคลือบผลิตภัณฑ 
4.  มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับสมบัติของวัตถุดิบท่ีใชในการเคลือบผลิตภัณฑ 
2. วิเคราะห  คํานวณสูตรเคลือบ ไดเหมาะสมกับผลิตภณัฑ 
3. ใชเครื่องมือ อุปกรณ สําหรับการเตรยีมเคลือบและเคลือบผลิตภัณฑ 
4. ทําน้ําเคลือบและเคลือบผลิตภัณฑและการแกไขปญหาท่ีเกดิจากกระบวนการเคลือบผลิตภัณฑ 
5. ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความประหยัด  ปลอดภัย และอนุรกัษส่ิงแวดลอม 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ   ประเภท    ประโยชนของน้ําเคลือบ    สมบัติของวัตถุดิบ  
ท่ีใชทําน้ําเคลือบ   เครื่องมือและอุปกรณ     การคํานวณสูตรเคลือบ   การบดผสมเคลือบ   การเตรยีมเคลือบ   
เทคนิควิธีการเคลือบ    การเคลือบผลิตภัณฑและแกไขปญหาท่ีเกิดจากกระบวนการเคลือบผลิตภัณฑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3304-2009 เตาและเทคนิคการเผาเซรามิก  2-2-3 
                                    (Kiln & Firing  Technique) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจระบบเตาเผาและการเผาเซรามิก   การบํารุงรกัษาเตาเผา 
2. สามารถจัดเรียงผลิตภัณฑ  การเผาดิบ   การเผาเคลือบ 
3. มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับรูปแบบเตาเผาประเภทตางๆ หลักการใชงานและบํารุงรกัษาเตาเผา 
2. จัดเรียงผลิตภณัฑตามลักษณะเตาและการเผา 
3. เผาดิบ  เผาเคลือบ ตามลักษณะผลิตภัณฑและบรรยากาศการเผา 
4. บํารุงรักษา  แกไขปญหา เตาเผาและอุปกรณ 
5. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความประหยัด  ปลอดภัย  และอนุรกัษส่ิงแวดลอม  

 
คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ เตาเผาแบบตาง ๆ เครื่องมือ  วัสด ุ อุปกรณ   การใชงานเตาเผา  การบํารุงรกัษา   
การจัดเรียงผลิตภัณฑการเผาดิบและ การเผาเคลือบในบรรยากาศการเผาแบบ สมบูรณ ( Oxidation )   และ 
ไมสมบูรณ( Reduction) การยนืไฟ ( Soaking) การใชเช้ือเพลิงชนิดตางๆ เชน  แกส  ไฟฟา  ฟน  น้ํามัน ฯลฯ 
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กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 กรณีไมมีสาขางาน  ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกําหนด  
 
 

3304-2101 เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด  2-2-3 
                                       (Jiggering Technique) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจระบบใบมีดของเครื่องจกัร ในอุตสาหกรรมเซรามิก   
2. เขาใจ การออกแบบงานเซรามิกท่ีขึ้นรูปดวยใบมีด 

 3. สามารถออกแบบ ผลิตภัณฑท่ีขึ้นรูปดวยใบมีด 
 4. สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกดวยเทคนคิการใชใบมีด 
 5. มีเจตคตแิละกจินิสัยท่ีดตีอการปฏิบัติงาน   
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับระบบใบมีดของเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมเซรามิก  
2. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบผลิตภัณฑท่ีขึ้นรูปดวยใบมีด 
3. ขึ้นรูปผลิตภณัฑ ดวยเทคนคิการขึ้นรูปดวยใบมีด 
4. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  อนุรกัษพลังงานโดยคาํนึงถึงและความปลอดภัยและ 
     ส่ิงแวดลอม 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับ วิวฒันาการ  ระบบใบมีดของเครือ่งจักร ในอุตสาหกรรมเซรามิก  
และหลักการออกแบบของงานเซรามิกท่ีขึ้นรูปดวยใบมีด  เครื่องจิ๊กเกอร (Jigger)  เครื่องโรลเลอร (Roller)  
ในอุตสาหกรรมเซรามิก   เทคนคิการขึน้รูป  การสรางตนแบบ  สรางใบมีด  สรางพิมพ  แบบภายใน ภายนอก  
( Inside - Outside) และขึ้นรูปผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 



3304-2102 การจัดการและการควบคุมคุณภาพงานเซรามิก  2-3-3 
                                     (Ceramic  Management & Quality  Control) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  เขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ  การควบคุมคุณภาพ และการวางแผนการผลิตเซรามิก 
 2. สามารถคํานวณตนทุนการผลิตงานเซรามิก   
 3. สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานเซรามิก 
 4.  มีเจตคติและกจินิสัยในจรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธท่ีด ี 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรูเกีย่วกับคํานวณตนทุน การควบคุมคุณภาพ ในการผลิตงานเซรามิก   
 2.  คํานวณตนทุนการผลิต ควบคุม  ตรวจสอบคุณภาพ 
  3. กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานเซรามิก  
  4.  ปฏิบัติงานไดตรงเวลา  รอบคอบ ซ่ือสัตย  ประหยัด  คุมคา 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลักการจัดการ   การวางแผนการผลิต  การคํานวณตนทุน  ระบบการควบคุม 
คุณภาพงานเซรามิก  เชน   ระบบ 5 ส   ISO   KAIZEN   ฯลฯ กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพงานเซรามิก  ตามแผนการผลิตงานเซรามิกท่ีกําหนด   
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3304-2103 เทคนิคการนําเสนอ  1-3-2 
                                   (Presentation   Technique) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  เขาใจเกี่ยวกับเทคนคิการนําเสนอ  เทคนิคการพูด  การจัดแสดงผลงาน  
 2.  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป   เทคนคิการพูด    
 3.   สามารถจัดแสดงผลงานเซรามิก  
 4.  มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดตีอการนําเสนอผลงาน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับเทคนคิการนําเสนอ  เทคนิคการพูด  การจัดแสดงผลงาน  
2. นําเสนอผลงานและจัดแสดงผลงาน 
3. ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย  ตรงเวลา มีความเช่ือม่ัน สุภาพ มีบุคลิกภาพท่ีดี   

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีการพูด  การจูงใจ   เทคนิคการนําเสนอดวยโปรแกรมสําเร็จรูป     
ออกแบบจัดแสดงผลงานเซรามิก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
3304-2104  เทคนิคในงานบรรจุภัณฑ  1-3-2 
         (Packaging   Technique) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  เขาใจหลักการ และเทคนิคการใชวัสดุเพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ 
 2.  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑงานเซรามิก 
 3. สามารถผลิตบรรจุภัณฑตามแบบ 
 4.  มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขอบังคับดานความปลอดภยั  
  และส่ิงแวดลอม 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการและเทคนิคการใชวัสดุเพ่ือการออกแบบบรรจุภณัฑโดย 
      ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
2. ออกแบบบรรจุภณัฑโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
3. สรางบรรจุภัณฑสําหรบังานเซรามิก ตามแบบ 
4. ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย  ไมลอกเลียนแบบ  โดยคํานึงถึง กฎระเบียบ ความปลอดภัย  

และส่ิงแวดลอม 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ    ประเภท   เทคนิคการเลือกใชวัสด-ุอุปกรณ บรรจุภัณฑ 
 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ  สราง   พัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑเซรามิกเพ่ืองานศิลปะและ
อุตสาหกรรม 
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3304-2105 ประติมากรรมเซรามิก    1-3-2 
                                    (Ceramic  Sculpture) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตประติมากรรมเซรามิก  
2. มีความคดิสรางสรรค มีเทคนิคการขึ้นรูปประติมากรรมเซรามิก 
3. มีเจตคตแิละกจินิสัยท่ีดี มีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการและกระบวนการผลิตประตมิากรรมเซรามิก  
2. ปฏิบัติการขึน้รูปประติมากรรมเซรามิก  
3. สรางสรรคและพัฒนารูปแบบประติมากรรมเซรามิก 
4. ปฏิบัติงานดวยความอดทน  ซ่ือสัตย ไมลอกเลียนแบบ 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิด หลักการ   กระบวนการ   วัสดุ   การผลิตประติมากรรมเซรามิก    
การขึน้รูป   พัฒนารูปแบบประติมากรรมเซรามิก  รองลึก  นูนต่ํา  นนูสูง  ลอยตัว 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
3304-2106    เทคนิคการพิมพสกรีนในงานเซรามิก  1-3-2 
          (Ceramic  Silkscreen  Printing  Technique) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1. เขาใจหลักการ  กระบวนการ  วิธีการพิมพสกรนีเพ่ืองานเซรามิก 
 2.  สามารถใช  บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ ในงานพิมพสกรีน 
 3.  สามารถทําบล็อกสกรีนและพิมพสกรีน  
 4.  มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน ตระหนกัถึงคุณคาของศิลปะ  
  
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรูเกีย่วกับหลักการกระบวนการและวิธีการผลิตงานพิมพสกรีนเพ่ืองานเซรามิก 
 2.  เลือกสีเซรามิกท่ีเหมาะสมกับงานพิมพ 
 3. ใช ดูแลบํารุงรกัษา วัสด-ุเครื่องมืออุปกรณ ในงานพิมพสกรีน 
 4.  ทําบล็อกสกรีนและพิมพงานสกรีนเซรามิก 
 5.   ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย  ความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึง กฎระเบียบ ความปลอดภัย  
  และส่ิงแวดลอม 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลักการกระบวนการ   วิธีการผลิตงานพิมพสกรนี   การเลือกใชเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณและการดูแลบํารุงรกัษา  การทําตนแบบงานพิมพชนิดสีเดียว  หลายสี  แบบอักษร  ตรา
สัญลักษณ  ภาพลายเสน   เทคนิคการเลือกสีสําหรับงานพิมพเซรามิก  สรางบล็อกสกรนี   พิมพสกรีน   
ติดลวดลายและเผาตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 
3304-2107      เคร่ืองประดบัเซรามิก  1-3-2 
                              (Ce CERAMIC  JEWELRY ) 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  เขาใจหลักการออกแบบ การใชวัสด ุเครื่องมือ- อุปกรณ สําหรับงานเซรามิกประเภทเครื่องประดับ  
 2.  สามารถออกแบบ สรางสรรค เครื่องประดับเซรามิก      
 3.  มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน ตระหนกัถึงคุณคาของศิลปะ  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ การใชวัสด ุเครื่องมือ- อุปกรณ  สําหรับงานเซรามิก  
ประเภทเครื่องประดับ  

 2.  ใชวัสด ุเครื่องมือ- อุปกรณเหมาะสมกับ งานเซรามิก ประเภทเครื่องประดับ  
 3.   ออกแบบ  สรางสรรคเครื่องประดับ    
 4.   ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ประณีต สวยงาม ใชงานไดจริง 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก   การเลือกใชวัสดปุระกอบช้ินงาน 
การใช  บํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ    ออกแบบและสรางสรรคเครื่องประดบัเซรามิก   ประเภทตางๆ   เชน 
สรอย  กําไล ตางหู เข็มขัด  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
3304-2108        เซรามิกส่ือผสม  1-3-2 
                                          (Mixed  Media Ceramic ) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  เขาใจเกี่ยวกับแนวความคิดการสรางสรรคผลงานเซรามิกโดยใชส่ือผสม 
 2.  สามารถสรางสรรคผลงานเซรามิกส่ือผสม 
 3.  มีเจตคติและกจินิสัยท่ีด ีตระหนกัถึงคุณคาของศิลปะ รักษาส่ิงแวดลอม  
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรูเกีย่วกับแนวคิดการสรางสรรคผลงานเซรามิกโดยใชส่ือผสม 
 2.  สรางสรรคผลงานโดยใชเซรามิกรวมกับวัสดุอ่ืนๆ  
 3.  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ใชวัสดุอยางคุมคา  ประหยัด โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีส่ือผสม    ออกแบบเซรามิกส่ือผสม  เทคนิควิธีการใชวัสดุ
อ่ืนรวมกับเซรามิก  สรางสรรคผลงานเซรามิกส่ือผสม  เพ่ือใหเกิดคณุคาทางศิลปะ หรือประโยชนใชสอย 
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3304-2109 การจัดการโรงงานเซรามิก  1-2-2 
                                    ( Ceramic  Plant  Layout ) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจรูปแบบ  การจดั  การวางผังโรงงานเซรามิก 
2. เขาใจกฎหมายในการจัดตั้งโรงงานเซรามิก 
3. สามารถออกแบบ วางผังโรงงานเซรามิก ขนาดยอม  
4. มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการจดัสภาพแวดลอม ภายในและภายนอกโรงงาน  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ  การจดัรูปแบบโรงงาน   กฎหมายการจัดตั้งโรงงาน 
2. ออกแบบ  วางผังรูปแบบโรงงาน โดยคํานึงถึงการนําไปปฏิบัติไดจริง  สภาพแวดลอมท่ีดีท้ัง 

ภายในและภายนอกโรงงาน 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับกฎหมายการจดัตั้งโรงงาน  สถานท่ีตั้งโรงงาน  สภาพแวดลอม ภายในและ
ภายนอกโรงงาน  การออกแบบ  การวางผังรูปแบบโรงงานเซรามิกขนาดยอม   สรางหุนจําลอง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3304-2110                 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในงานเซรามิก  1-2-2 

              (Equipment  For Ceramic Production) 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
 1.  เขาใจการใช  การบํารุงรกัษา  การซอม  การสราง  เครื่องมือ และเครื่องจักรในงานเซรามิก 
 2. สามารถปฏิบัตกิารบํารุงรักษา  การซอม  การสราง  เครื่องมือ และเครื่องจักรในงานเซรามิก 
 3.  มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน ปฏิบัตติามกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภยั 
                  และส่ิงแวดลอม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับชนิด  ประเภท  วิธีการใช  การบํารุงรกัษา  การซอม การสราง เครื่องมือ 
        และเครื่องจักรในงานเซรามิก 
 2. ใชวัสดุเครื่องมือ และเครื่องจักรไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 3. บํารุงรักษา ซอม   เครื่องมือ และเครื่องจักรในงานเซรามิก 
 4. สราง และพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ในงานเซรามิก 
 5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย  ประหยัด  คุมคา โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน 
  และความปลอดภัย 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับชนิด  ประเภท วิธีการใช การบํารงุรักษา การซอม  การสรางเครื่องมือ 
ในงานเซรามิก    เชน เครื่องมือปน  เครื่องมือตกแตง  เครือ่งมือกลึง  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


