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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุก ตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิด และการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีเซรามิก ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจหลักการและกระบวนการทํางานกลุมงานพื้นฐานดานการพัฒนาออกแบบ
งานเซรามิก การวิเคราะหเลือกสรรวัตถุดิบ เทคนิควิธีการผลิต และการเลือกใชเทคโนโลยี
4. เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาออกแบบงานเซรามิก วิเคราะหวัตถุดิบ
เทคนิคการผลิต และการเลือกใชเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและแกไขปญหา
6. เพื่อใหมีความสามารถในการจัดการธุรกิจเซรามิกและเทคนิคการนําเสนอ ในสถานประกอบการ
และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปน
ผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณ ภาพของผูสําเร็จ การศึก ษาระดับคุณ วุฒิก ารศึก ษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน
1.2 ดานพฤติก รรมลัก ษณะนิสัย เชน ความมีวินัย ความรั บผิด ชอบความรัก สามัค คี มีมนุษ ย
สัมพันธเชื่อมั่นในตนเองขยันประหยัดอดทนพึ่งตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒ นางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 วิเคราะหวัตถุดิบ กระบวนการผลิตเซรามิก เทคนิควิธีการผลิต
3.4 ควบคุม ดูแลรักษา ปรับปรุง ซอมบํารุง อุปกรณ การแกไขปญหาเครื่องมือ เครื่องจักร
3.5 ตรวจสอบ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลผลิต
3.6 สามารถประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
3.7 มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนารูปแบบผลผลิต และ เทคนิคการนําเสนอ
3.8 มีกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอการทํางานปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลัก สูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้น สูง พุทธศัก ราช 2557 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเ ซรามิก จะตองศึก ษารายวิชาจากหมวดวิช าตา ง ๆ รวมไมนอ ยกวา .
83.หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ

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

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (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

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก หรือเทียบเทา
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3304-0001
งานเซรามิกเบื้องตน
1-4-3
3304-0002
การขึน้ รูปงานเซรามิกดวยมือ
1-4-3
3304-0003
การขึน้ รูปงานเซรามิก ดวยแปนหมุน
1-4-3
3304-0004
ตนแบบและพิมพเซรามิก
1-4-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัว และดําเนิน ชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็น คุณคาของตนและการพัฒ นาตน
มี ค วามใฝ รู แสวงหาและพั ฒ นาความรู ใ หม มี ค วามสามารถในการใช เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มนุ ษ ยสั ม พั น ธ รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม ในสั ด ส ว น
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

5
1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1304
วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน
3000-1305
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ
3000-1309
วิทยาศาสตรเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ
3000-1310
วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1317
การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*

ประเภทวิชาศิลปกรรม

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

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

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

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

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

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3300-1001
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3300-1002
ศิลปะกับมนุษย
3300-1003
การสรางสรรคการจัดงาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3304-2001
3304-2002
3304-2003
3304-2004
3304-2005
3304-2006
3304-2007
3304-2008
3304-2009

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

ชื่อวิชา
องคประกอบศิลปงานเซรามิก
เทคนิคการออกแบบเขียนแบบเซรามิก
เทคนิคงานออกแบบลวดลาย
วัสดุงานเซรามิก
เทคนิคการขีน้ รูปดวยแปนหมุน
เทคนิคการทําตนแบบและพิมพ
เทคนิคการตกแตงเซรามิก
น้ําเคลือบและการเคลือบเซรามิก
เตาและเทคนิคการเผาเซรามิก

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
กรณีไมมีสาขางาน ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3304-2101
เทคนิคการขึน้ รูปดวยใบมีด
3304-2102
การจัดการและการควบคุมคุณภาพงานเซรามิก
3304-2103
เทคนิคการนําเสนอ
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ท-ป-น
2-2-3
2-3-3
1-3-2

ประเภทวิชาศิลปกรรม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3304-2104
เทคนิคในงานบรรจุภัณฑ
1-3-2
3304-2105
ประติมากรรมเซรามิก
1-3-2
3304-2106
เทคนิคการพิมพสกรีนในงานเซรามิก
1-3-2
3304-2107
เครื่องประดับเซรามิก
1-3-2
3304-2108
เซรามิกสื่อผสม
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 เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพ ใน
แตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทํา แผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3404-8001 หรือรายวิชา 3404-8002 และ 3404-8003
รหัสวิชา
3304-8001
3304-8002
3304-8003

ชื่อวิชา
ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3304-8501 หรือรายวิชา 3304-8502 และ 3304-8503
รหัสวิชา
3304-8501
3304-8502
3304-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
สนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
สนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
สนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
สนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
สนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
สนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
สนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
สนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
สนทนาภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
สนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
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ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

ประเภทวิชาศิลปกรรม

รหัสวิชา
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
สนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2

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

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

คําอธิบายรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 12 หนวยกิต
3304-0001
3304-0002
3304-0003
3304-0004

งานเซรามิกเบื้องตน
การขึน้ รูปงานเซรามิกดวยมือ
การขึน้ รูปงานเซรามิกดวยแปนหมุน
ตนแบบและพิมพเซรามิก

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

3304-0001

งานเซรามิกเบือ้ งตน
( Basic Ceramic )

1-4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจประวัติ วิวัฒนาการของเซรามิก เครื่องมือที่ใชในงานเซรามิก
2. สามารถขึ้นรูปงานเซรามิกพืน้ ฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
ดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับประวัติความเปนมา วิวฒ
ั นาการของรูปแบบของการขึน้ รูปผลิตภัณฑ
การเตรียมวัตถุดิบ วิธกี ารขึน้ รูปดวยมือ การตกแตงผลิตภัณฑ เตา และการเผา
2. ขึ้นรูปโดยวิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผน วิธีผสมผสาน ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึน้ รูปดวยมือตามหลักการขึน้ รูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของรูปแบบ การใช และการบํารุงรักษา เครื่องมือ
อุปกรณ วัตถุดิบในงานเซรามิก การเตรียมดิน กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยมือ การหลอน้ําดิน การ
ตกแตงผลิตภัณฑ การเผาดิบ และการเผาเคลือบ

3304-0002

การขึ้นรูปงานเซรามิกดวยมือ
(Hand Froming)

1-4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ การเตรียมวัตถุดิบและวิธกี ารขึน้ รูปดวยมือ
2. สามารถขึ้นรูปโดยวิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผน วิธีผสมผสาน ตามหลักการและกระบวนการ
และการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึ้นรูปดวยมือ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรม รักษาความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กีย่ วกับการเตรียมวัตถุดบิ และวิธีการขึ้นรูปดวยมือ
2. ขึ้นรูปโดยวิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผน วิธีผสมผสาน ตามขั้นตอนการขึ้นรูป
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึน้ รูปดวยมือตามหลักการขึ้นรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการขึ้นรูปดวยมือ การตรวจสอบคุณภาพผลงาน
ขึ้นรูปงานเซรามิกดวยวิธีอิสระ (Free Form) วิธีขด (Coiling) วิธีแผน (Slab) และวิธีผสมผสาน

3304-0003

การขึ้นรูปงานเซรามิกดวยแปนหมุน
( Wheel Throwing )

1-4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ การเตรียมดินและการขึ้นรูปดวยแปนหมุน
2. สามารถขึ้นรูปดวยแปนหมุน ตามหลักการและกระบวนการ และการประเมินคุณภาพของผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค รอบคอบ
สะอาด ประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการใชวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ การเตรียมดินและการขึน้ รูปดวยแปนหมุน
2. ขึ้นรูปดวยแปนหมุน ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึน้ รูปดวยแปนหมุนตามหลักการขึน้ รูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ การนวดดิน การตั้งศูนย การดึงดิน การขึ้นรูป
ทรงกระบอก การตัดดินออกจากแปน การขูดแตงกนภาชนะโดยใชฐานรองแตงผลิตภัณฑ ( Chuck ) การ
ผึ่งผลิตภัณฑ
การรักษาสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยตอการใชเครื่องมือ อุปกรณ การขึ้นรูปดวยแปนหมุน

3304-0004

ตนแบบและพิมพเซรามิก
( Cast & Mold )

1-4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การสรางตนแบบและการทําพิมพ
2. สามารถสรางตนแบบ การทําพิมพการเตรียมดินการตรวจสอบคุณภาพตนแบบพิมพ
และผลงานการขึ้นรูปดวยพิมพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฎิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค มีวนิ ัย
รักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การสรางตนแบบและการทําพิมพ
2. สรางตน แบบ ดวยวิธีปน การแกะปูน พิมพทุบ ทําพิมพชนิดหลอกลวงและหลอตัน
ตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมดิน หลอน้ําดิน ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ
4. ตกแตงชิ้นงานกอนการเผาดิบ
5. ตรวจสอบคุณภาพตนแบบ พิมพ และผลงานการขึ้นรูปดวยพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือของการทําตนแบบและพิมพ การสราง
ตนแบบและการทําพิมพ ดวยวิธีปน การแกะปูน การทําพิมพทุบ การทําพิมพชนิดหลอกลวง หลอตัน
การเก็บรักษา การเตรียมดิน การหลอน้ําดิน การตกแตงชิ้นงาน และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

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

3-0-3

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001
3300-1002
3300-1003

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
ศิลปะและวัฒนธรรม
การสรางสรรคการจัดงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

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

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

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

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

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

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Develop Creative Thinking)

2- 2-3

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

เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค

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

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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3300-1002

ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)

2- 2-3

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

ปจจุบัน
3. เขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม
4. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม
5. มีความสนใจใฝรู มุงมั่น ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม
2. แสดงความเขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สถานการณปจจุบัน
3. แสดงความเขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม
4. สรางสรรคศิลปะที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม
5. แสดงความสนใจใฝรู มุงมั่น ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ผลงานศิลปกรรม และการเชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการสรางสรรคสังคม
และวัฒนธรรม แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต การสรางสรรคศิลปกรรมดวยการผสาน
แนวความคิด วิธกี ารที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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3300-1003

การสรางสรรคการจัดงาน
(Creative Event Organization)

2- 2-3

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

1

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3304-2001
3304-2002
3304-2003
3304-2004
3304-2005
3304-2006
3304-2007
3304-2008
3304-2009

องคประกอบศิลปงานเซรามิก
เทคนิคการออกแบบเขียนแบบเซรามิก
เทคนิคงานออกแบบลวดลาย
วัสดุงานเซรามิก
เทคนิคการขีน้ รูปดวยแปนหมุน
เทคนิคการทําตนแบบและพิมพ
เทคนิคการตกแตงเซรามิก
น้ําเคลือบและการเคลือบเซรามิก
เตาและเทคนิคการเผาเซรามิก

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

3304-2101
3304-2102
3304-2103
3304-2104
3304-2105
3304-2106
3304-2107
3304-2108
3304-2109
3304-2110

เทคนิคการขึน้ รูปดวยใบมีด
การจัดการและการควบคุมคุณภาพงานเซรามิก
เทคนิคการนําเสนอ
เทคนิคในงานบรรจุภัณฑ
ประติมากรรมเซรามิก
เทคนิคการพิมพสกรีนในงานเซรามิก
เครื่องประดับเซรามิก
เซรามิกสื่อผสม
การจัดการโรงงานเซรามิก
เครื่องมือและเครื่องจักรในงานเซรามิก

2-2-3
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-2-2
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2001

องคประกอบศิลปงานเซรามิก
(Ceramic Composition)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทัศนธาตุและหลักการจัดองคประกอบศิลปะสรางสรรคงานเซรามิก
2. สามารถจัดองคประกอบศิลปะสรางสรรคงานเซรามิก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการปฏิบัติที่ดเี ห็นคุณคาเกี่ยวกับการจัดองคประกอบศิลปในงานเซรามิก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการทัศนธาตุ หลักการจัดการองคประกอบศิลปหลักการวิเคราะห
งานศิลปะ และ สรางสรรคงานเซรามิก
2. จัดองคประกอบศิลปสรางสรรคในงานเซรามิกไดอยางเหมาะสม
3. ปฏิบัตงิ านไดทันเวลา รอบคอบ ประณีต สะอาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักทัศนธาตุ หลักองคประกอบศิลป แนวคิด ทฤษฎี ความคิดสรางสรรค
หลักการวิเคราะหงานศิลปะ วิธกี ารลด ทอน เพิ่ม สลับตําแหนง รูปทรง เนื้อหา เรื่องราว องคประกอบที่
จําเปนในงานเซรามิก และสรางงานเซรามิกโดยอาศัยเทคนิค วิธีการใหไดผลงานที่มีลกั ษณะเฉพาะบุคคล

3
3304-2002

เทคนิคการออกแบบเขียนแบบเซรามิก
(Sketch Design Ceramic Technique )

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบเซรามิก
2. เขาใจและคิดสรางสรรคการออกแบบงานเซรามิก
3. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบภาพดาน 2 มิติ และภาพ 3 มิติ
4. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป แกไขชิ้นงาน เก็บขอมูล และ พิมพผลงาน
5. มีเจตคติกิจนิสัยในการปฏิบัติที่ดีและเห็นคุณคาของการออกแบบ เขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบเซรามิก
2. ออกแบบงานเซรามิกอยางสรางสรรค
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบ ภาพดาน แบบ 2 มิติและ3 มิติ
4. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปแกไขชิ้นงาน เก็บขอมูล และพิมพผลงาน
5. ปฏิบัติงานไดทันเวลา รอบคอบ ประหยัด โดยคํานึงถึงกฎระเบียบในการใชเทคโนโลยี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ เขียนแบบ
ภาพดาน แบบ 2 มิติและ3 มิติ แกไขชิน้ งาน เก็บขอมูล พิมพผลงาน และสรางสรรคผลงานการออกแบบ
เซรามิก
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304 – 2003

เทคนิคงานออกแบบลวดลาย
(Pattern Design Technique)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจประเภทและวิธีการใชงานโปรแกรมกราฟกเพื่อการออกแบบลวดลาย
2. เขาใจในการเลือกใชโปรแกรมกราฟกเพื่อการออกแบบลวดลายและตราสัญลักษณ
3. สามารถใชโปรแกรมงานกราฟกออกแบบลวดลาย และตราสัญลักษณ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดตี ออาชีพ มีจรรยาบรรณ ในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทและวิธีการใชงานโปรแกรมกราฟกในการออกแบบ
2. ใชโปรแกรมงานกราฟกในการออกแบบลวดลาย และ สรางตราสัญลักษณ
3. ปฏิบัติงานสรางผลงานดวยตนเอง ไมลอกเลียนงานของผูอื่น
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท วิธีการใชงานโปรแกรมกราฟก เพื่อการออกแบบลวดลาย
และตราสัญลักษณในงานเซรามิก

5
3304 – 2004

วัสดุงานเซรามิก
(Ceramic Material)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจประเภทและสมบัติของวัสดุทใี่ ชในงานเซรามิก
2. สามารถเลือกและเตรียมวัสดุ ประเภทตาง ๆ ที่นํามาใชในงานเซรามิก
3. สามารถปรับปรุงและพัฒนา วัสดุใหเหมาะสมกับงานเซรามิก
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดตี องานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับ ประเภทของวัสดุงานเซรามิก สมบัตขิ องวัสดุ ที่ใชในงานเซรามิก
2. เลือกและเตรียมวัสดุงานเซรามิกประเภทตาง ๆ
3. ปรับปรุงพัฒนาวัสดุเซรามิกใหเหมาะสมกับงานเซรามิก
4. ปฏิบัติงานดวยความประหยัด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับประเภทและสมบัตขิ องวัสดุ การเลือก การเตรียม ทดสอบ ปรับปรุงและ
พัฒนาวัสดุทใี่ ชในงานเซรามิก
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2005

เทคนิคการขี้นรูปดวยแปนหมุน
(Wheel Throwing Technique)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในรูปทรง และ ขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน
2. สามารถขึ้นรูปดวยแปนหมุน และพัฒนารูปทรงรูปทรงผลิตภัณฑขนาดใหญ
การปนตอผลิตภัณฑใหไดขนาดและสัดสวนตามแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดตี อวิชาชีพ มุงมั่น รับผิดชอบตอหนาที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับรูปทรง และขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน
2. ขึ้นรูปดวยแปนหมุน และพัฒนารูปทรงผลิตภัณฑขนาดใหญ การปนตอผลิตภัณฑใหไดขนาด
และสัดสวนตามแบบ
3. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ มุงมั่น รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยแปนหมุนและการพัฒนารูปทรง
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑขนาดใหญ การปน ตอผลิตภัณฑใหไดขนาดและสัดสวนตามแบบ เชน แจกัน จาน
ชาม ชุดน้ําชา ฯลฯ
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3304-2006

เทคนิคการทําตนแบบและพิมพ
(Cast & Mold Making Technique)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ การสรางตนแบบ การสรางพิมพชนิดตาง ๆ
2. สามารถสรางตนแบบและสรางพิมพชนิดตาง ๆ
3. สามารถสรางตนแบบและพิมพดวยวิธีผสมผสาน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดตี อการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับประเภทตนแบบและพิมพ วัสดุ อุปกรณ การสรางตนแบบและการทําพิมพ
2. สรางตนแบบ ดวยวิธีปน การกลึง การแกะปูน
3. ทําพิมพชิ้น การทําแมพิมพ หลอพิมพใชงาน ตกแตงพิมพ
4. ตรวจสอบคุณภาพตนแบบ-พิมพ
5. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ประหยัด คุมคา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทตนแบบและพิมพ การใชวัสดุ อุปกรณ สรางตนแบบ ดวยวิธีปน
การกลึง การแกะปูน สรางพิมพชนิด พิมพอัด หลอกลวง หลอตัน ทําพิมพชิ้น Case Mold หลอพิมพ
ใชงาน (Working Mold) ตกแตงพิมพและตรวจสอบคุณภาพผลงาน
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2007

เทคนิคการตกแตงเซรามิก
(Ceramic Decoration Technique)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเทคนิคการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก
2. สามารถตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับเทคนิคการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกที่เหมาะสมกับสภาวะของผลิตภัณฑ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ เหมาะสมกับเทคนิคการตกแตง
3. ตกแตงผลิตภัณฑไดถูกตองเหมาะสมกับสภาวะของผลิตภัณฑ
4. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ คุมคา ประหยัด ปลอดภัย และอนุรักษสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก โดยใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆเชน เขียน
ลาย ลอกลาย บังผิว ฝงดินตางสี สติ๊กเกอรบนเคลือบ ใตเคลือบ ฯลฯ ในสภาวะกอนการขึ้นรูป กอนการเผา
กอนการเคลือบ และหลังการเผาเคลือบ
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3304-2008

น้ําเคลือบและการเคลือบเซรามิก
(Ceramic Glazes)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ ความหมาย ประเภท ประโยชนของน้ําเคลือบ สมบัติ ของวัตถุดิบ เครื่องมือ และ อุปกรณ
ในการทําน้ําเคลือบ
2. สามารถผลิตน้ําเคลือบ ตามประเภทการใชงาน
3. สามารถเคลือบผลงาน ประยุกตเทคนิคการเคลือบ และ การแกไขปญหาที่เกิดจากกระบวนการ
เคลือบผลิตภัณฑ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับสมบัติของวัตถุดิบทีใ่ ชในการเคลือบผลิตภัณฑ
2. วิเคราะห คํานวณสูตรเคลือบ ไดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
3. ใชเครื่องมือ อุปกรณ สําหรับการเตรียมเคลือบและเคลือบผลิตภัณฑ
4. ทําน้ําเคลือบและเคลือบผลิตภัณฑและการแกไขปญหาที่เกิดจากกระบวนการเคลือบผลิตภัณฑ
5. ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความประหยัด ปลอดภัย และอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ประเภท ประโยชนของน้ําเคลือบ สมบัติของวัตถุดิบ
ทีใ่ ชทําน้ําเคลือบ เครื่องมือและอุปกรณ การคํานวณสูตรเคลือบ การบดผสมเคลือบ การเตรียมเคลือบ
เทคนิควิธีการเคลือบ การเคลือบผลิตภัณฑและแกไขปญหาที่เกิดจากกระบวนการเคลือบผลิตภัณฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2009

เตาและเทคนิคการเผาเซรามิก
(Kiln & Firing Technique)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบเตาเผาและการเผาเซรามิก การบํารุงรักษาเตาเผา
2. สามารถจัดเรียงผลิตภัณฑ การเผาดิบ การเผาเคลือบ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับรูปแบบเตาเผาประเภทตางๆ หลักการใชงานและบํารุงรักษาเตาเผา
2. จัดเรียงผลิตภัณฑตามลักษณะเตาและการเผา
3. เผาดิบ เผาเคลือบ ตามลักษณะผลิตภัณฑและบรรยากาศการเผา
4. บํารุงรักษา แกไขปญหา เตาเผาและอุปกรณ
5. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความประหยัด ปลอดภัย และอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ เตาเผาแบบตาง ๆ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ การใชงานเตาเผา การบํารุงรักษา
การจัดเรียงผลิตภัณฑการเผาดิบและ การเผาเคลือบในบรรยากาศการเผาแบบ สมบูรณ ( Oxidation ) และ
ไมสมบูรณ( Reduction) การยืนไฟ ( Soaking) การใชเชื้อเพลิงชนิดตางๆ เชน แกส ไฟฟา ฟน น้ํามัน ฯลฯ
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต)
กรณีไมมีสาขางาน ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
3304-2101

เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด
(Jiggering Technique)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบใบมีดของเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมเซรามิก
2. เขาใจ การออกแบบงานเซรามิกที่ขึ้นรูปดวยใบมีด
3. สามารถออกแบบ ผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปดวยใบมีด
4. สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกดวยเทคนิคการใชใบมีด
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดตี อการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับระบบใบมีดของเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมเซรามิก
2. แสดงความรูเกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑทขี่ ึ้นรูปดวยใบมีด
3. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ ดวยเทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด
4. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง อนุรกั ษพลังงานโดยคํานึงถึงและความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ วิวฒ
ั นาการ ระบบใบมีดของเครือ่ งจักร ในอุตสาหกรรมเซรามิก
และหลักการออกแบบของงานเซรามิกทีข่ ึ้นรูปดวยใบมีด เครื่องจิ๊กเกอร (Jigger) เครื่องโรลเลอร (Roller)
ในอุตสาหกรรมเซรามิก เทคนิคการขึน้ รูป การสรางตนแบบ สรางใบมีด สรางพิมพ แบบภายใน ภายนอก
( Inside - Outside) และขึ้นรูปผลิตภัณฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2102

การจัดการและการควบคุมคุณภาพงานเซรามิก
(Ceramic Management & Quality Control)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ การควบคุมคุณภาพ และการวางแผนการผลิตเซรามิก
2. สามารถคํานวณตนทุนการผลิตงานเซรามิก
3. สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานเซรามิก
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในจรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธทดี่ ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับคํานวณตนทุน การควบคุมคุณภาพ ในการผลิตงานเซรามิก
2. คํานวณตนทุนการผลิต ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ
3. กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานเซรามิก
4. ปฏิบัติงานไดตรงเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ประหยัด คุมคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการจัดการ การวางแผนการผลิต การคํานวณตนทุน ระบบการควบคุม
คุณภาพงานเซรามิก เชน ระบบ 5 ส ISO KAIZEN ฯลฯ กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพงานเซรามิก ตามแผนการผลิตงานเซรามิกที่กําหนด
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3304-2103

เทคนิคการนําเสนอ
(Presentation Technique)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการพูด การจัดแสดงผลงาน
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป เทคนิคการพูด
3. สามารถจัดแสดงผลงานเซรามิก
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดตี อการนําเสนอผลงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับเทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการพูด การจัดแสดงผลงาน
2. นําเสนอผลงานและจัดแสดงผลงาน
3. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ตรงเวลา มีความเชื่อมั่น สุภาพ มีบุคลิกภาพทีด่ ี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการพูด การจูงใจ เทคนิคการนําเสนอดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ออกแบบจัดแสดงผลงานเซรามิก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2104

เทคนิคในงานบรรจุภัณฑ
(Packaging Technique)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ และเทคนิคการใชวัสดุเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑงานเซรามิก
3. สามารถผลิตบรรจุภัณฑตามแบบ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขอบังคับดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการและเทคนิคการใชวัสดุเพื่อการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3. สรางบรรจุภัณฑสําหรับงานเซรามิก ตามแบบ
4. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ไมลอกเลียนแบบ โดยคํานึงถึง กฎระเบียบ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการ วิธีการ ประเภท เทคนิคการเลือกใชวัสดุ-อุปกรณ บรรจุภัณฑ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ สราง พัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑเซรามิกเพื่องานศิลปะและ
อุตสาหกรรม
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3304-2105

ประติมากรรมเซรามิก
(Ceramic Sculpture)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตประติมากรรมเซรามิก
2. มีความคิดสรางสรรค มีเทคนิคการขึ้นรูปประติมากรรมเซรามิก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการและกระบวนการผลิตประติมากรรมเซรามิก
2. ปฏิบัติการขึน้ รูปประติมากรรมเซรามิก
3. สรางสรรคและพัฒนารูปแบบประติมากรรมเซรามิก
4. ปฏิบัติงานดวยความอดทน ซื่อสัตย ไมลอกเลียนแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับแนวคิด หลักการ กระบวนการ วัสดุ การผลิตประติมากรรมเซรามิก
การขึน้ รูป พัฒนารูปแบบประติมากรรมเซรามิก รองลึก นูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2106

เทคนิคการพิมพสกรีนในงานเซรามิก
(Ceramic Silkscreen Printing Technique)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ กระบวนการ วิธีการพิมพสกรีนเพื่องานเซรามิก
2. สามารถใช บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในงานพิมพสกรีน
3. สามารถทําบล็อกสกรีนและพิมพสกรีน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงคุณคาของศิลปะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับหลักการกระบวนการและวิธีการผลิตงานพิมพสกรีนเพื่องานเซรามิก
2. เลือกสีเซรามิกที่เหมาะสมกับงานพิมพ
3. ใช ดูแลบํารุงรักษา วัสดุ-เครื่องมืออุปกรณ ในงานพิมพสกรีน
4. ทําบล็อกสกรีนและพิมพงานสกรีนเซรามิก
5. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึง กฎระเบียบ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการกระบวนการ วิธกี ารผลิตงานพิมพสกรีน การเลือกใชเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณและการดูแลบํารุงรักษา การทําตนแบบงานพิมพชนิดสีเดียว หลายสี แบบอักษร ตรา
สัญลักษณ ภาพลายเสน เทคนิคการเลือกสีสําหรับงานพิมพเซรามิก สรางบล็อกสกรีน พิมพสกรีน
ติดลวดลายและเผาตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก
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3304-2107

เครื่องประดับเซรามิก
1-3-2
(Ce CERAMIC JEWELRY )
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบ การใชวัสดุ เครื่องมือ- อุปกรณ สําหรับงานเซรามิกประเภทเครื่องประดับ
2. สามารถออกแบบ สรางสรรค เครื่องประดับเซรามิก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงคุณคาของศิลปะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการออกแบบ การใชวัสดุ เครื่องมือ- อุปกรณ สําหรับงานเซรามิก
ประเภทเครื่องประดับ
2. ใชวัสดุ เครื่องมือ- อุปกรณเหมาะสมกับ งานเซรามิก ประเภทเครื่องประดับ
3. ออกแบบ สรางสรรคเครื่องประดับ
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ประณีต สวยงาม ใชงานไดจริง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก การเลือกใชวัสดุประกอบชิ้นงาน
การใช บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ออกแบบและสรางสรรคเครื่องประดับเซรามิก ประเภทตางๆ เชน
สรอย กําไล ตางหู เข็มขัด ฯลฯ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2108

เซรามิกสื่อผสม
(Mixed Media Ceramic )

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับแนวความคิดการสรางสรรคผลงานเซรามิกโดยใชสื่อผสม
2. สามารถสรางสรรคผลงานเซรามิกสื่อผสม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ตระหนักถึงคุณคาของศิลปะ รักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับแนวคิดการสรางสรรคผลงานเซรามิกโดยใชสื่อผสม
2. สรางสรรคผลงานโดยใชเซรามิกรวมกับวัสดุอื่นๆ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ใชวัสดุอยางคุมคา ประหยัด โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีสื่อผสม ออกแบบเซรามิกสื่อผสม เทคนิควิธกี ารใชวัสดุ
อื่นรวมกับเซรามิก สรางสรรคผลงานเซรามิกสื่อผสม เพื่อใหเกิดคุณคาทางศิลปะ หรือประโยชนใชสอย
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3304-2109

การจัดการโรงงานเซรามิก
( Ceramic Plant Layout )

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจรูปแบบ การจัด การวางผังโรงงานเซรามิก
2. เขาใจกฎหมายในการจัดตั้งโรงงานเซรามิก
3. สามารถออกแบบ วางผังโรงงานเซรามิก ขนาดยอม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการจัดสภาพแวดลอม ภายในและภายนอกโรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับการออกแบบ การจัดรูปแบบโรงงาน กฎหมายการจัดตั้งโรงงาน
2. ออกแบบ วางผังรูปแบบโรงงาน โดยคํานึงถึงการนําไปปฏิบัติไดจริง สภาพแวดลอมที่ดีทั้ง
ภายในและภายนอกโรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งโรงงาน สถานที่ตั้งโรงงาน สภาพแวดลอม ภายในและ
ภายนอกโรงงาน การออกแบบ การวางผังรูปแบบโรงงานเซรามิกขนาดยอม สรางหุนจําลอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

3304-2110

เครื่องมือและเครื่องจักรในงานเซรามิก
(Equipment For Ceramic Production)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใช การบํารุงรักษา การซอม การสราง เครื่องมือ และเครื่องจักรในงานเซรามิก
2. สามารถปฏิบัตกิ ารบํารุงรักษา การซอม การสราง เครื่องมือ และเครื่องจักรในงานเซรามิก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับชนิด ประเภท วิธีการใช การบํารุงรักษา การซอม การสราง เครื่องมือ
และเครื่องจักรในงานเซรามิก
2. ใชวัสดุเครื่องมือ และเครื่องจักรไดอยางถูกตองและปลอดภัย
3. บํารุงรักษา ซอม เครื่องมือ และเครื่องจักรในงานเซรามิก
4. สราง และพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ในงานเซรามิก
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ประหยัด คุมคา โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับชนิด ประเภท วิธีการใช การบํารุงรักษา การซอม การสรางเครื่องมือ
ในงานเซรามิก เชน เครื่องมือปน เครื่องมือตกแตง เครือ่ งมือกลึง ฯลฯ

