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คํานํา
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับฝี มือที่มีสมรรถนะวิชาชี พ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชี พ สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะ
ผูป้ ฏิ บ ัติห รื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระได้
สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ ง ชาติ แ ละ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกระบบและวิธีการเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่ งเสริ มให้มีการประสานความร่ วมมื อเพื่อจัดการศึ กษาและพัฒนา
หลักสู ตรร่ วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่ วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 สําเร็ จลงได้ดว้ ยความร่ วมมือ
อย่างดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิ เทศก์ ครู ผสู ้ อน ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดัง รายนามที่ ป รากฏ
ซึ่ ง ได้อุ ทิ ศ สติ ปั ญญา ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็ นสําคัญ ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2556

คําชี้แจง
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้ดาํ เนินการพัฒนา
และอนุมตั ิประกาศใช้ในปี 2556 จํานวน 12 สาขาวิชา โดยจัดทําเป็ นเอกสารหลักสู ตร รวม 3 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 จํานวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา
ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
เล่มที่ 2 จํา นวน 4 สาขาวิ ช า ประกอบด้ว ย สาขาวิ ช าการถ่ า ยภาพและวี ดิ ท ัศ น์ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก และสาขาวิชาศิลปการดนตรี
เล่ มที่ 3 จํานวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
สาขาวิชาเครื่ องประดับอัญมณี และสาขาวิชาช่างทองหลวง

สารบัญ
หน้ า
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หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ต รระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ หลัง มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น หรื อเที ย บเท่ า ด้า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ และประชาคมอาเซี ยน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝี มือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอน
ผลการเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่ สนับสนุ นการประสานความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาร่ วมกันระหว่างหน่ วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนํา
ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชี พไปปฏิบตั ิงานอาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกวิถี
การดํารงชี วิต การประกอบอาชี พได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริ ญต่อชุ มชน ท้องถิ่ น
และประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกั ษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชี พที่เรี ยน รักงาน รักหน่ วยงาน
สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูร่ ่ วมกัน การต่อต้านความรุ นแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่ วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคม เข้าใจและเห็ นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสํานึ กด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู ้จกั ใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สํานึ กในความเป็ นไทย เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาํ หนด และ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบ
ความรู ้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัด การเรี ย นการสอนเน้น การปฏิ บตั ิ จ ริ ง สามารถจัด การเรี ย นการสอนได้ห ลากหลาย
รู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน
ในขอบเขตสํา คัญ และบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ สั ม พัน ธ์ กัน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานประจํา สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะไปสู่ บริ บทใหม่ สามารถให้คาํ แนะนํา แก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมในคณะทํางานหรื อมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยั ที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค ภาคเรี ยนละ
18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่วยกิตตามที่กาํ หนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่ น้อยกว่า
320 ชัว่ โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัด
ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

5

5. การฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
เป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน
กับภาคการผลิตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บตั ิ
เบื้ อ งต้น ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน แล้ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย น
ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชี พ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย
และบรรยากาศการทํางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและเจตคติที่ดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่ ง วิ ท ยาการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณี สถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน ต้อ งการเพิ่ ม พูน ประสบการณ์ ท ัก ษะวิ ช าชี พ สามารถนํา รายวิ ช า
ในหมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พที่ ตรงหรื อสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ ก
ในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ โดยใช้เ วลารวมกับ การฝึ ก
ประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ องที่จะ
ศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํา
รายงาน ซึ่ งอาจทําเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา
โครงการดังกล่าว ต้องดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน ต้อ งจัด ให้ผูเ้ รี ย นจัด ทําโครงการพัฒ นาทัก ษะวิช าชี พ
ที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจํานวน
4 หน่ วยกิต ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
ต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัด ให้ มี โครงการพัฒนาทักษะวิ ชาชี พ 2 รายวิ ชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าว
ข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึ กษาที่ เกิ ดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน
กับสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยผูเ้ รี ย นใช้เ วลาส่ ว นหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา
อาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บตั ิในสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่ อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้า นการผลิ ต และพัฒ นากํา ลัง คน
ตามจุดหมายของหลักสู ตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดทําแผนฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยก็ได้

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่ าํ กว่าระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่า และมี คุณสมบัติ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน ต้อ งจัด ให้ มี กิ จ กรรมเสริ มหลัก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า
2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์
สร้ างสรรค์การทํางาน ปลูกฝั งจิ ตสํานึ กและเสริ มสร้ างการเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่น
รวมทั้งการทะนุ บาํ รุ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ ง
การทํา งาน ทั้ง นี้ สํา หรั บ นัก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ให้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที่
สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
11.1 ประเมิ นผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชี วิต หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ และหมวดวิชาเลื อกเสรี
ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร
11.2 ได้จาํ นวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร
11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร

12.1 หมวดวิชาทักษะชี วิต
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ ละกลุ่ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทักษะชี วิ ต ในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิ ชาหรื อลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชา
สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ในสัด ส่ ว นที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของ
กลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของราย วิ ช า ใ น ก ลุ่ มทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พเ ฉพา ะ แ ล ะ ห รื อ พั ฒ น า ร า ยวิ ชาเพิ่ ม เ ติ ม
ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของ
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแก้ ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
13.1 การพัฒ นาหลัก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํา คัญ ของหลัก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ให้ เ ป็ นหน้า ที่ ข องสํา นัก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อสถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมตั ิหลักสูตร ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถาบันการอาชี วศึกษาหรื อสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

14. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
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ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
14.2 การบริ หารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจัด ให้ มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ท–ป–น

ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ลําดับทีว่ ชิ า 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่ วม

กลุ่มวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวติ

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
16 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุ่มวิชาบูรณาการ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (คอมพิวเตอร์ )

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยส่ วนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่ วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสู ตร
2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ปวช.

10

หน้ าว่ าง
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โครงสร้ างหลักสู ตร
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ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ากําลัง
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจติ รศิลป์
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา สุ ข
ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่ อ ให้มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในหลัก การบริ ห ารและจัด การวิ ช าชี พ การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
และหลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ วิ จิ ต รศิ ล ป์ ให้ ท ั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพวิจิตรศิลป์
4. เพื่ อ ให้มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในงานผลิ ต และบริ ก ารทางวิจิ ต รศิ ล ป์ ตามหลัก การและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิ งธุ รกิ จ โดยคํานึ งถึงการใช้ทรั พยากรอย่างคุ ม้ ค่า การอนุ รักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านวิจิตรศิลป์ ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ ใช้ความรู ้
และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพวิจิตรศิลป์
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัด อดทน
มีวินยั
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึ กและเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย ได้ แ ก่ ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทัก ษะทางปั ญ ญา ได้แ ก่ ความรู ้ ใ นหลัก ทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิหน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง
การบริ หารงานคุ ณภาพ การอนุ รักษ์ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เข้าใจหลักการ กระบวนการของการเป็ นผูใ้ ห้บริ การงานวิจิตรศิลป์
3.5 เข้าใจวัฒนธรรมในมิติของศิลปกรรมร่ วมสมัย
3.6 ปฏิบตั ิงานวิจิตรศิลป์ มีทกั ษะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่ อผสมรู ปแบบไทย
และสากล
3.7 พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชี พ ปรับตัวเข้ากับสังคมโลกาภิวฒั น์
อย่างมีความสุ ข
3.8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานวิจิตรศิลป์ ให้ทนั สมัย
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่ วยกิต และเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3
6
4
4
3
2

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่ า
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

22 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากําหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานอาชีพ
2000-1407
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
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2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2301-2001
2301-2002
2301-2003
2301-2004
2301-2005
2301-2006
2301-2007
2301-2008
2301-2009
2301-2010
2301-2011
2301-2012

ชื่อวิชา
วาดเขียนหุ่นนิ่ง
วาดเขียนทิวทัศน์
จิตรกรรมหุ่ นนิ่ง
จิตรกรรมทิวทัศน์
ประติมากรรมพื้นฐาน
ประติมากรรมนูนและลอยตัว
ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน
ภาพพิมพ์แกะไม้
เทคนิคองค์ประกอบศิลป์
เทคโนโลยีเพือ่ งานศิลปะ
จิตรกรรมไทยพื้นฐาน
กายวิภาค

ท-ป-น
0-4-2
0-4-2
1-3-2
0-4-2
1-3-2
0-6-2
1-3-2
0- 6 - 2
0-4-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
สาขางานวิจิตรศิลป์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2301-2101
วาดเขียนภาพคนเหมือน
2301-2102
วาดเขียนภาพคนเต็มตัว
2301-2103
จิตรกรรมภาพคนเหมือน
2301-2104
เทคนิคจิตรกรรม
2301-2105
จิตรกรรมสร้างสรรค์
2301-2106
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
2301-2107
ประติมากรรมสร้างสรรค์
2301-2108
ภาพพิมพ์สกรี น
2301*2101 ถึง 2301*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2301-5101
2301-5102
2301-5103

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานวิจิตรศิลป์ 1
ปฏิบตั ิงานวิจิตรศิลป์ 2
ปฏิบตั ิงานวิจิตรศิลป์ 3
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รหัสวิชา
2301-5104
2301-5105
2301-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานวิจิตรศิลป์ 4
ปฏิบตั ิงานวิจิตรศิลป์ 5
ปฏิบตั ิงานวิจิตรศิลป์ 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหน่วยกิตและรายละเอียดของ
แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถาน
ประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2301-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2301-8002 ฝึ กงาน 1 และ2301-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
2301-8001

ชื่อวิชา
ฝึ กงาน

ท-ป-น
*-*-4

2301-8002
2301-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2301-8501 โครงการ หรื อ 2301-8502 โครงการ 1 และ 2301-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2301-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2301-8502
2301-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

10 หน่ วยกิต

ให้ เลื อกเรี ยนตามความถนั ดและความสนใจจากรายวิ ชาที่ ก ําหนด หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิ ชา
ในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ
สถาบั น สามารถพั ฒ นารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ได้ ต ามบริ บทและความต้ อ งการของ
ชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2301-9001
จิตรกรรมประยุกต์
1-3-2
2301-9002
ประติมากรรมประยุกต์
1-3-2
2301-9003
การพิมพ์สกรี นสร้างสรรค์
1-3–2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2301-9004
ภาพล้อ
2301-9005
การแกะสลักโฟม
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ

ท-ป-น
1-3-2
1-3–2
*-*-*

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*20XX

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

0-2-0
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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึ กษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในหลัก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ อาชี พ
การออกแบบ
4. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในงานผลิตและบริ การทางการออกแบบ ตามหลักการและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิ งธุ รกิ จโดยคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุ รักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
5. เพื่ อให้สามารถปฏิ บตั ิ ง านด้า นการออกแบบ ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิ ส ระ
ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการออกแบบ
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติ กรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมี วินัยความรั บผิดชอบความมี มนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิหน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งานจัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฎิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 วาดภาพ ระบายสี รู ปร่ าง รู ปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้
3.5 สร้างสรรค์แนวความคิดและถ่ายทอดรู ปแบบตามแนวความคิดในการออกแบบ
3.6 ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตอล เพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
3.7 ออกแบบ เขี ย นแบบ งานออกแบบตกแต่ ง ออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์
ด้วยเครื่ องมือพื้นฐานและด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
3.8 กําหนดวัสดุและกรรมผลิตในงานออกแบบ
3.9 จัดทําหุ่นจําลองงานออกแบบ
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการออกแบบ

ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิ ลปกรรม
สาขาวิ ชาการออกแบบ จะต้องศึ กษารายวิ ชาจากหมวดวิ ชาต่ าง ๆ รวมไม่ น้อยกว่ า103หน่ วยกิ ต และเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า4หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 2หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของทุกกลุ่มวิชา และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นในกลุ่มให้ครบตามหน่ วยกิต
ที่กลุ่มวิชากําหนด สําหรั บกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึ กษาให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ให้ครบตามหน่ วยกิ ต
ที่กลุ่มวิชากําหนด โดยให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

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

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานอาชีพ
2000-1407
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
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1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
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2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2302-2001
การวาดเขียนเพื่องานออกแบบ
2302-2002
การใช้สีเพื่องานออกแบบ
2302-2003
จิตรกรรมเพื่องานออกแบบ
2302-2004
กายวิภาคเพื่องานออกแบบ
2302-2005
การออกแบบสร้างสรรค์
2302-2006
การสร้างสรรค์รูปทรง
2302-2007
การเขียนแบบเพื่องานออกแบบ
2302-2008
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2302-2009
การถ่ายภาพดิจิตอล
2302-2010
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2302-2011
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
2302-2012
การทําหุ่ นจําลอง
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21หน่วยกิต) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
สาขางานการออกแบบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2302-2101
พื้นฐานงานออกแบบตกแต่ง
2302-2102
การออกแบบตกแต่งอาคารที่พกั อาศัย
2302-2103
การออกแบบตกแต่งอาคารพาณิ ชย์
2302-2104
การออกแบบตกแต่งสถานที่
2302-2105
พื้นฐานการออกแบบตกแต่งสวน
2302-2106
การตกแต่งผ้าประดับสถานที่
2302-2107
การออกแบบตัวอักษร
2302-2108
การออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
2302-2109
การออกแบบภาพการ์ตนู และภาพล้อ
2302-2110
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
2302-2111
การสร้างภาพประกอบ
2302-2112
การออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้าน
2302-2113
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและสํานักงาน
2302-2114
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
2302-2115
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น
2302-2116
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
2302-2117
การออกแบบเครื่ องประดับ
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ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
0-4-2
1-2-2
1-2-2
0-4-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2

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

30
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2302-2118
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2302-2119
การนําเสนองานออกแบบ
2302*2101 ถึง 2302*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2302-5101
2302-5102
2302-5103
2302-5104
2302-5105
2302-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานการออกแบบ 1
ปฏิบตั ิงานการออกแบบ 2
ปฏิบตั ิงานการออกแบบ 3
ปฏิบตั ิงานการออกแบบ 4
ปฏิบตั ิงานการออกแบบ 5
ปฏิบตั ิงานการออกแบบ 6

ท-ป-น
1-3-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหน่วยกิตและรายละเอียดของ
แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้ใช้เวลาฝึ กใน
สถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2302-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2302-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2302-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
2302-8001

ชื่อวิชา
ฝึ กงาน

ท-ป-น
*-*-4

2302-8002
2302-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2302-8501 โครงการ หรื อ 2302-8502โครงการ 1และ 2302-8503โครงการ 2
รหัสวิชา
2302-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2302-8502
2302-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่ วยกิต

ให้เลื อกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิ ชาที่ กาํ หนด หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิ ชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ทั้งนี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิ ชาเพิ่ มเติ มในหมวดวิ ชาเลื อกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2302-9001
จิตรกรรมสร้างสรรค์
2302-9002
เทคนิคการพิมพ์สกรี นสร้างสรรค์
2302-9003
จิตรกรรมประยุกต์
2302-9004
ประติมากรรมประยุกต์
2302-9005
การแกะสลักโฟม
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ

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

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006
2000*20XX

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา สุ ข
ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลัก การงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การพัฒ นาวิ ช าชี พ ศิ ล ปหั ต ถกรรมให้ ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในหลัก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชี พ
ศิลปหัตถกรรม
4. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในงานผลิตและบริ การทางศิลปหัตถกรรมตามหลักการและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิ งธุ รกิจโดยคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุ รักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิ งานด้านศิ ลปหัตถกรรมในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิ สระ
ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพศิลปหัตถกรรม
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมีวินัยความรับผิดชอบความมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น

พลเมือง

2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิ ยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ หน้าที่
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งานจัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รัก ษ์ทรั พยากรและสิ่ ง แวดล้อม หลักอาชี ว อนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 แสดงความรู ้ในหลักการกระบวนการ และปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพศิลปหัตถกรรม
3.4 มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานดินเบื้องต้น การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ประติมากรรม การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผาและการเผา
3.5 มี ท ัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านหล่ อ ปู น ปลาสเตอร์ หล่ อ เรซิ่ น หล่ อ เที ย น และการตกแต่ ง
ผลิตภัณฑ์งานหล่อ
3.6 มีทกั ษะในการออกแบบลวดลาย ปฏิบตั ิงานพิมพ์ - ย้อม การพิมพ์สกรี น งานบาติกและ
งานมัด-ย้อมโดยใช้กระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
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3.7 มี ท ัก ษะในการออกแบบ ปฏิ บ ัติ ง านหนั ง เครื่ องหนั ง เบ็ ด เตล็ ด วัส ดุ ท ดแทน และ
การตกแต่งผลิตภัณฑ์งานหนัง
3.8 มีทกั ษะในการออกแบบ และปฏิบตั ิงานรั ก งานรั กสี และประดับเปลือกไข่ งานปิ ดทอง
ประดับกระจกสี งานประดับมุก การเขียนลายรดนํ้า และงานรักประยุกต์
3.9 มีทกั ษะในการการออกแบบ เขียนแบบ และปฏิบตั ิงานไม้พ้นื ฐาน และงานไม้สร้างสรรค์
3.10 มี ท ัก ษะในการการออกแบบ และปฏิ บ ัติ ง านจัก สานพื้ น ฐาน งานจัก สานไม้ไ ผ่ และ
งานจักสานประยุกต์
3.11 มี ทกั ษะในการออกแบบลวดลาย ปฏิ บตั ิ ง านโลหะรู ป พรรณ งานสลัก ดุ น พื้ น ฐานและ
งานเครื่ องประดับ ได้อย่างสร้างสรรค์
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

103 หน่ วยกิต

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

37
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากําหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

38

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1407
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2–1
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
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รหัสวิชา
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2303-2001
2303-2002
2303-2003
2303-2004
2303-2005
2303-2006
2303-2007
2303-2008
2303-2009
2303-2010

ชื่อวิชา
ทฤษฏีสีเพื่องานศิลปหัตถกรรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบงานศิลปหัตถกรรม
การออกแบบและผลิตของที่ระลึก
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
งานศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์1
งานศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์2
การตกแต่งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การถ่ายภาพเพื่องานศิลปหัตถกรรม
การจัดการธุรกิจศิลปหัตถกรรม

ท-ป-น
1-2-2
1-4-3
1-4-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
2-2-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
สาขางานศิลปหัตถกรรม
รหัสวิชา
2303-2101
2303-2102
2303-2103
2303-2104
2303-2105
2303-2106
2303-2107
2303-2108
2303-2109
2303-2110
2303-2111
2303-2112
2303-2113
2303-2114

ชื่อวิชา
งานดินพื้นฐาน
การขึ้นรู ปด้วยมือ
การสร้างต้นแบบและแม่พมิ พ์
การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผา
ประติมากรรมดินเผา
การหล่อปูนปลาสเตอร์
การหล่อเรซิ่น
การหล่อเทียน
การหล่อซีเมนต์
การออกแบบลายผ้าพื้นฐาน
การพิมพ์สกรี น
การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์
บาติก
บาติกสร้างสรรค์
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2303-2115
การมัด – ย้อม
2303-2116
การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหนัง
2303-2117
งานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
2303-2118
ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน
2303-2119
งานตกแต่งผลิตภัณฑ์งานหนัง
2303-2120
การออกแบบงานรัก
2303-2121
งานรักสี และประดับเปลือกไข่
2303-2122
งานปิ ดทองประดับกระจกสี
2303-2123
งานประดับมุก
2303-2124
งานเขียนลายรดนํ้า
2303-2125
งานรักสร้างสรรค์
2303-2126
การออกแบบเขียนแบบงานไม้
2303-2127
งานไม้พ้นื ฐาน
2303-2128
ผลิตภัณฑ์งานไม้
2303-2129
งานไม้สร้างสรรค์
2303-2130
การออกแบบงานจักสาน
2303-2131
งานจักสานพื้นฐาน
2303-2132
งานจักสานไม้ไผ่
2303-2133
งานจักสานสร้างสรรค์
2303-2134
การออกแบบลวดลาย
2303-2135
งานสลักดุนเบื้องต้น
2303-2136
งานเครื่ องประดับ
2303*2101 ถึง 2303*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2303-5101
2303-5102
2303-5103
2303-5104
2303-5105

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรม
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรม
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรม
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรม
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรม
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ท-ป-น
1-3-2
1-2-2
1-3-2
1-4–3
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-4–3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

1
2
3
4
5
ประเภทวิชาศิลปกรรม
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รหัสวิชา
2303-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรม 6

ท-ป-น
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมกับ
สถานประกอบการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ เพื่ อ กํา หนดจํา นวนหน่ ว ยกิ ต และ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้
ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2303-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2303-8002 ฝึ กงาน 1 แล ะ2303-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2303-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2303-8002
ฝึ กงาน 1
*-*-2
2303-8003
ฝึ กงาน 1
*-*-2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2303-8501 โครงการ หรื อ 2303-8502 โครงการ 1 และ 2303-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2303-8501
โครงการ
*-*-4
2303-8502
2303-8502

โครงการ 1
โครงการ 1

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006
2000*20XX

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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หน้าว่าง
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านภาษา วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึ กษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลัก การงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ ศิ ล ปกรรมเซรามิ ก ให้ ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในหลัก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชี พ
ศิลปกรรมเซรามิก
4. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในงานผลิ ต และบริ การทางศิ ล ปกรรมเซรามิ ก ตามหลัก การและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิ งธุ รกิ จโดยคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านศิลปกรรมเซรามิกในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ
ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพศิลปกรรมเซรามิก
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิกประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมีวินัยความรับผิดชอบความมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น

พลเมือง

2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิ ยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ หน้าที่
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง
การบริ หารงานคุ ณภาพ การอนุ รักษ์ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฎิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 ออกแบบ อ่านแบบ และเขียนแบบ ภาพ ๒มิติ ๓มิติ ภาพฉาย ภาพด้านและภาพตัด และ
ปฏิบตั ิงานออกแบบ เขียนแบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3.5 แสดงความรู ้ การจําแนกชนิ ด ลักษณะและคุณสมบัติวตั ถุดิบของงานเซรามิ ก เลื อกใช้
วัตถุดิบเซรามิก โดยคํานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม ตามแบบสั่งงาน ทดลองและเตรี ยมวัตถุดิบตาม
กําหนด
3.6 ผลิ ต เซรามิ ก การขึ้ น รู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์โ ดยวิ ธี อิ ส ระ ขึ้ น รู ป ประติ ม ากรรมเซรามิ ก ในเชิ ง
สร้างสรรค์ศิลปะ การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน ขึ้นรู ปด้วยใบมีดภายในและภายนอก
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3.7 สร้างแบบ โดยการปั้ น การแกะ การกลึง จากปูนปลาสเตอร์ สร้างต้นแบบและทําพิมพ์
ชนิดหล่อตันและหล่อกลวง
3.8 เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานตกแต่งเซรามิก ออกแบบลวดลาย เขียนสี ใต้
เคลือบ เขียนสี บนเคลือบ
3.9 แสดงความรู ้ การเตรี ยมวัตถุดิบ วัสดุ -อุปกรณ์ ทํานํ้าเคลื อบ เตรี ยมนํ้าเคลื อบตามสู ตร
ตรวจสอบคุณภาพของนํ้าเคลือบ เคลือบผลิตภัณฑ์ตามเทคนิคที่กาํ หนด
3.10 เตรี ยมอุปกรณ์การเผา ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าเตาเผา บรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าเตาเผา
ควบคุมการเผาบรรยากาศที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
3.11 ตรวจสอบคุณภาพของผลงานที่สาํ เร็ จ
3.12 แสดงความรู ้ ก ารดําเนิ น ธุ รกิ จเซรามิ ก การวางแผนขบวนการผลิ ต ความปลอดภัย ใน
โรงงาน การดําเนินแผนการขาย การทําบัญชีตามหลักการบัญชี
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิกจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วย
กิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3
6
4
4
3
2

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากําหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1407
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่ วยกิต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
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1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
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2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2304-2001
2304-2002
2304-2003
2304-2004
2304-2005
2304-2006
2304-2007
2304-2008
2304-2009
2304-2010

ชื่อวิชา
งานเซรามิกเบื้องต้น
เนื้อดินเซรามิก
นํ้าเคลือบเซรามิก
ออกแบบเขียนแบบเซรามิก
เครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิก
การขึ้นรู ปงานเซรามิกด้วยมือ
การขึ้นรู ปงานเซรามิกด้วยแป้ นหมุน 1
ต้นแบบและพิมพ์เซรามิก 1
การตกแต่งเซรามิก 1
การเผาเซรามิก

ท-ป-น
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1 - 3– 2

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2304-2101
การขึ้นรู ปเซรามิกด้วยใบมีด
2304-2102
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบเซรามิก
2304-2103
การขึ้นรู ปงานเซรามิกด้วยแป้ นหมุน 2
2304-2104
ต้นแบบและพิมพ์เซรามิก2
2304-2105
ประติมากรรมเซรามิก
2304-2106
ตกแต่งเซรามิก 2
2304-2107
คอมพิวเตอร์เพื่องานบรรจุภณั ฑ์เซรามิก
2304-2108
โครงงานเซรามิก
2304-2109
การจัดนิทรรศการธุรกิจเซรามิก
2304*2101 ถึง 2304*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2304-5101
2304-5102
2304-5103
2304-5104

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานศิลปกรรมเซรามิก1
ปฏิบตั ิงานศิลปกรรมเซรามิก2
ปฏิบตั ิงานศิลปกรรมเซรามิก3
ปฏิบตั ิงานศิลปกรรมเซรามิก4
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รหัสวิชา
2304-5105
2304-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานศิลปกรรมเซรามิก5
ปฏิบตั ิงานศิลปกรรมเซรามิก6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมกับ
สถานประกอบการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ เพื่ อ กํา หนดจํา นวนหน่ ว ยกิ ต และ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้
ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2304-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2304-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2304-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2304-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2304-8002
2304-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2304-8501 โครงการ หรื อ 2304-8502โครงการ 1 และ 2304-8503โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2304-8501
โครงการ
*-*-4
2304-8502
2304-8503

โครงการ 1
โครงการ 3

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่ วยกิต
ให้ เลื อกเรี ยนตามความถนั ดและความสนใจจากรายวิ ชาที่ ก ําหนด หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิ ชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ทั้งนี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิ ชาเพิ่มเติ มในหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2304-9001
ประวัติเซรามิก
1 - 0-1
2304-9002
ประติมากรรมดินพื้นบ้าน
1-3-2
2304-9003
เซรามิกประยุกต์
1-3-2
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2304-9004
การเขียนสี ใต้เคลือบ
2304-9005
การเขียนสี บนเคลือบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2304-9006
การพิมพ์สกรี นเพื่องานเซรามิก
2304-9007
เซรามิกสื่ อผสม
2304-9008
เซรามิกสมัยใหม่
2304-9009
การจัดการธุรกิจเซรามิก
2xxx*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิม่ เติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ

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

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*200X

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

0-2-0
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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อ ให้ สามารถประยุ กต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านภาษา วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สั งคมศึ กษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอุตสาหกรรมเครื่ องหนังให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอุตสาหกรรม
เครื่ องหนัง
4. เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะในงานผลิตและบริ การทางอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง ตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิ งธุ รกิ จโดยคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านอุตสาหกรรมเครื่ องหนังในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ
อิสระ ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมีวินัยความรับผิดชอบความมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิหน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งานจัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อ มหลัก อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เข้าใจหลักการออกแบบและกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
3.5 เข้าใจความต้องการของตลาดแรงงานด้านงานอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
3.6 ปฏิ บ ัติ ง านในส่ ว นการออกแบบการผลิ ต ควบคุ ม คุ ณ ภาพ วางแผนการตลาดของงาน
อุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
3.7 พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีทกั ษะการสื่ อสารและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3.8 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
ให้ทนั สมัย
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3.9 วิ เ คราะห์ วิ จ ัย ด้า นงานอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งหนัง และ การนํา เทคโนโลยีม าประยุก ต์ใ ช้
ตลอดจนมีความรู ้และเข้าใจในด้านเครื่ องมือ เครื่ องจักร และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์
3.10 เข้าใจและสามารถใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3.12 แสดงความรู ้เรื่ องคุณลักษณะ การเลือกใช้วสั ดุในการผลิตเครื่ องหนัง
3.12 เข้าใจและปฏิบตั ิในการหลักการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังระบบอุตสาหกรรม
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า103หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3หน่วยกิต)
6หน่วยกิต)
4หน่วยกิต)
4หน่วยกิต)
3หน่วยกิต)
2หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากําหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2–1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1407
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605
1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
2000-1606
2000-1607
2000-1608

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2–1

ชื่อวิชา
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1
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1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
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2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2309-2001
2309-2002
2309-2003
2309-2004
2309-2005
2309-2006
2309-2007
2309-2008
2309-2009
2309-2010

ชื่อวิชา
ทฤษฎีหตั ถกรรม
ทฤษฎีเครื่ องหนัง
การประมาณราคาผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
ผลิตภัณฑ์งานหนังแท้
ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน
เครื่ องหนังประยุกต์
การออกแบบ-เขียนแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักร
การผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
สาขางานผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2309-2101
การบุหุม้ เบาะเก้าอี้
2309-2102
การผลิตเบาะลอยตัว
2309-2103
การผลิตรองเท้าแตะ
2309-2104
การผลิตรองเท้าสาน
2309-2105
การผลิตรองเท้าสตรี เบื้องต้น
2309-2106
การผลิตรองเท้าสวม
2309-2107
การผลิตกระเป๋ าเบื้องต้น
2309-2108
การผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงอ่อน
2309-2109
การผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงแข็ง
2309-2110
การผลิตกระเป๋ าเอกสาร
2309-2111
งานซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2309-2112
กระเป๋ าใส่ เศษสตางค์
2309-2113
ของชําร่ วยหนัง
2309-2114
งานซ่อมเบาะรถยนต์
2309-2115
งานซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์
2309-2116
งานบรรจุภณั ฑ์
2309-2117
งานเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยม
2309-2118
งานเต๊นท์ทรงโดม
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ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3–2
1-3–2
1-3-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2309-2119
งานเต๊นท์บุคคล
2309-2120
งานกระเป๋ าสะพายเล็ก
2309-2121
งานกระเป๋ าสะพายหลัง
2309-2122
งานกระเป๋ าสะพายลําลอง
2309-2123
งานกระเป๋ าสะพายหลังมีโครง
2309-2124
งานทําถุงนอน
2309*2101 ถึง 2309*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
2309-5101
2309-5102
2309-5103
2309-5104
2309-5105
2309-5106

ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง 1
ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง 2
ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง 3
ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง 4
ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง 5
ปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง 6

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
*-*-*

*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมกับ
สถานประกอบการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ เพื่ อ กํา หนดจํา นวนหน่ ว ยกิ ต และ
รายละเอียดของแต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้
ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2309-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2309-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2309-8003ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
2309-8001

ชื่อวิชา
ฝึ กงาน

ท-ป-น
*-*-4

2309-8002
2309-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชา 2309-8501 โครงการ หรื อ 2309-8502โครงการ
2309-8503 โครงการ 2

1

และ

รหัสวิชา
2309-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2309-8502
2309-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เลื อกเรี ยนตามความถนั ดและความสนใจจากรายวิ ชาที่ ก ําหนด หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิ ชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ทั้งนี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มในหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2309-9001
การพิมพ์หนัง
2309-9002
การทําของที่ระลึก
2309-9003
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2309-9004
งานปั้ มตัดเจียนหนัง
2309-9005
งานตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2309-9006
หัตถกรรมของชําร่ วย
2309-9007
การผลิตชุดอุปกรณ์สาํ นักงาน
2309-9008
การเขียนภาพฉาย
2309-9009
การออกแบบเครื่ องหนัง
2309-9010
เครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
2309-9011
ผลิตภัณฑ์งานหนังตกแต่งลวดลาย
2309-9012
การผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
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ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3–2
1-3–2
1-3–2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
*-*-*
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*20XX

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

0-2-0
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หน้ าว่ าง
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หมวดวิชาทักษะชีวติ
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220
2000-1221
2000-1222

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
การเขียนในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานช่าง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิ ชย์
การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้ อผ้า
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริ มสวย

2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริ การ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
0-2-1

2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
คณิ ตศาสตร์พาณิ ชยกรรม
คณิ ตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั
วัฒนธรรมอาเซียน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

กลุ่มพลศึกษา
2000-1601
2000-1602

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ

0-2-1
0-2-1

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา

กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
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2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุ่มสุ ขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุ่มบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1
0-2-1
0-2-1

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2–2
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กลุ่มวิชาภาษาไทย

2000-1101
ภาษาไทยพืน้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ์
3. สามารถนําความรู ้และทักษะการฟั ง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน
ถูกต้องตามหลักการ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่ งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถอ้ ยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟั ง การดู
และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
และสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนําตนเองและผูอ้ ื่ น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสี ยใจ การพูดติดต่อกิจธุ ระ พูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนข้อความติดต่อกิจธุ ระ เขียนสะกดคํา สรุ ปความ อธิ บาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ ม เขียนประวัติย่อ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในงานอาชี พ การฟั งคําสั่งหรื อข้อแนะนําการปฏิบตั ิงาน ฟั ง และดูสาร
ในงานอาชีพจากสื่ อบุคคล สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงาน
คู่ มื อ การใช้อุ ป กรณ์ ห รื อ รายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์ การนํา เสนอผลงาน สาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านหรื อ
กระบวนการผลิ ตชิ้ นงาน การพูดติดต่อกิ จธุ ระ สนทนากิ จธุ ระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็ น
ในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง คํา สั่ง หรื อ ข้อ แนะนํา การปฏิ บ ัติ ง าน ฟั ง และดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน การอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรื อ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์ การนํา เสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค้า และบริ ก าร การพูด ติ ด ต่ อ กิ จ ธุ ร ะ สนทนา
กิจธุ ระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทกั ษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใช้ทกั ษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการพูด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพูด ในชี วิ ต ประจํา วัน และงานอาชี พ พูด ติ ด ต่ อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต่ า ง ๆ พูด แสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุ ป พูดเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ พูดในที่ประชุ มชนในหน้าที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล่ า วต้อ นรั บ กล่ า วขอบคุ ณ กล่ า วรายงาน กล่ า วอํา ลาอาลัย กล่ า วสุ น ทรพจน์ แ ละอวยพร
ในโอกาสต่าง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรี ยบเรี ยงถ้อยคําได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. สามารถใช้ทกั ษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสําคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรู ปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ยบเรี ยงถ้ อ ยคํา สํ า นวน โวหารที่ ใ ช้
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนรายงานการประชุ ม บันทึกข้อความ จดหมายกิจธุ ระและธุ รกิจ และ
เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
3. สามารถใช้ทกั ษะการใช้ภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ถอ้ ยคํา สํานวน โวหาร
2. พูดเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การใช้ภาษาไทยเชิ งสร้ างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เล่าเรื่ อง
การอธิ บาย บรรยาย การพูดโน้มน้าว การนําเสนอผลงาน การเขี ยนสรุ ปความ เขี ยนนิ ทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 1
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู บทสนทนา เรื่ องราว คําสัง่ ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านเรื่ องทัว่ ไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคําสัง่ เรื่ องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ
หรื อที่กาํ หนดเกี่ ยวกับครอบครั ว การศึกษา งานอดิ เรก สุ ขภาพ การสนทนาเรื่ องในอดี ต ปั จจุ บนั และอนาคต
เทศกาลทางวัฒ นธรรม การอ่ า นเรื่ อ งทั่ว ไป ข้อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจํา วัน จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และ
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาท
สัง คมและวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ห รื อ ฝึ กฝนกับ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 2
2-0-2
วิชาบังคับก่อน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู เรื่ องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อ่านเรื่ องทัว่ ไป กําหนดการ ป้ ายต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4. เขียนให้ขอ้ มูล กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า น เขี ย น การฟั ง -ดู เ รื่ องราวต่ า ง ๆ บัน เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทัศ น์
การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ กาํ หนดเกี่ ย วกับการเดิ น ทาง ท่ อ งเที่ ยว การบอกทิ ศทาง การบอก
ตําแหน่ งที่ต้ งั สิ่ งบันเทิง การซื้ อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบตั ิตามคําสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิการอ่านเรื่ องทัว่ ไป ข้อความ กําหนดการ ป้ ายประกาศต่าง ๆ ที่พบในชี วิตประจําวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การกรอกแบบฟอร์ มต่ าง ๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน
2. พูดสื่ อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. ใช้สาํ นวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาสื่ อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ และ
ที่กาํ หนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสี ยง การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนทางภาษาต่าง ๆ
ที่ใช้ในชีวิตจริ ง การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟั ง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบใช้บทบาทสมมุ ติและสถานการณ์ จาํ ลองในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ กาํ หนดหรื อตาม
ความสนใจ
3. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสี ยงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสี ยง
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาํ หนดหรื อ
ตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณ์จาํ ลอง การเล่าเรื่ องจากสิ่ งที่ฟังหรื อดู การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสี ยง การใช้
คําศัพท์ สํานวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชี วิตจริ ง การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้หรื อฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1205
การอ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านหนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. อ่านประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์จากสถานที่ต่าง ๆ
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อ่านเอกสารทางการค้า
5. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อ่านกําหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการอ่านพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านเรื่ องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี หนังสื อพิมพ์
โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิ ว โปสการ์ ด ประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตื อน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสิ นค้า ประกาศรับสมัครงาน กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนข้อมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ
4. เขียนจดหมายส่ วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความสั้น ๆ บันทึกย่อ/จดหมาย
ส่ วนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิ กส์ในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสํ าหรับงานช่ าง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพช่าง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการสาธิตการปฏิบตั ิงานอาชีพช่างจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพช่าง
3. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ป้ ายเตือน ป้ ายประกาศในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4. สาธิตและนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพช่าง
5. กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงานช่าง
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานช่าง
7. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บ ค้น และฝึ กฝนภาษาอัง กฤษในงานอาชี พ ช่ า งพร้ อ มแสดงหลัก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศพั ท์เทคนิคที่เป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานช่างต่าง ๆ การอ่าน
คู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องมือ ขนาด สัดส่ วน รู ปทรง เครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบตั ิงาน แบบฟอร์ มการปฏิบตั ิงาน
การปฏิ บตั ิ และสาธิ ตขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานง่ าย ๆ การเขี ยนข้อความ กรอกข้อมูลการปฏิ บตั ิ งาน การเลื อกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู ้ ดา้ นอาชี พด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานพาณิชย์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโต้ตอบ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนให้ขอ้ มูล บันทึกข้อความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สื บค้น และฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร้ อ มแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การโต้ตอบในสถานการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ หน่วยงานในองค์กรและ
หน้าที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่ อสารทางธุ รกิจ การติดต่อทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การบอก
ตําแหน่ งที่ต้ งั การอ่านเอกสารทางธุ รกิ จ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสิ นค้า แผ่นพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการ
ปฏิบตั ิงาน การเขียนบันทึกข้อความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอร์ มที่ใช้ในงานธุรกิจ การปฏิบตั ิตามคําสั่ง การให้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce) นําเสนอสิ นค้า การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโต้ ตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
2. เขียนโต้ตอบจดหมายประเภทต่าง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสต่าง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุ รกิ จ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุ รกิจประเภทต่าง ๆ การใช้รูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุ ร กิ จ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่งซื้ อและตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้ อทางอินเทอร์ เน็ต การกรอกใบสั่งซื้ อ วิธีการชําระเงิน ใบแจ้งชําระเงิน จดหมายเชิญ ในโอกาสต่าง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอร์ มทางธุรกิจ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื บค้นและฝึกฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจด้วยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสํ าหรับคอมพิวเตอร์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง -ดู การสาธิต การปฏิบตั ิงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
3. อ่านเรื่ อง คู่มือ คําสัง่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์
4. เขียนให้ขอ้ มูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกข้อมูลออนไลน์
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานคอมพิวเตอร์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานคอมพิวเตอร์ และฝึ กฝนการใช้ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวติ

81
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง ดู พูด อ่านและเขียน การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ ค ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การอ่านเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ คู่มือ คําสั่ง การปฏิบตั ิตามคําสั่ง การใช้โปรแกรมปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
การอ่ านและการถ่ ายโอนความหมายของตัวย่อ สัญลักษณ์ กล่องข้อความ (Dialogue box) การแก้ปัญหา
(Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสาธิต การนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อ่าน ข้อความ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนให้ขอ้ มูลต่างๆ บนสังคมออนไลน์ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารต่าง ๆ และฝึ กฝน
การใช้ภาษาอังกฤษพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง ดู พู ด อ่ า นและเขี ย น การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํา วัน
การติ ดต่อสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Social network) การเรี ยนรู ้ออนไลน์ (Learning network) การใช้แอพลิเคชัน่ ต่าง ๆ การใช้คาํ ศัพท์
เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้น
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง
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2000-1212
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานสํ านักงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสํานักงานจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
3. สาธิต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
4. อ่านเรื่ อง คู่มือการปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
5. เขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เกี่ยวกับงานสํานักงาน
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานสํานักงาน
7. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สื บค้น ความก้า วหน้า ในงานสํา นัก งานและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนเรื่ องในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานสํานักงาน การต้อนรับ
การขอและให้ขอ้ มูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและปฏิบตั ิตามคําสั่ง การอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงาน ตาราง
การปฏิบตั ิงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การนําเสนอ
การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
ในงานสํานักงานและจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานประชาสั มพันธ์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ อง บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดให้ขอ้ มูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ์
3. อ่านเรื่ อง ประกาศ ข้อความการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
4. เขียนประกาศ และการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานประชาสัมพันธ์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นความก้าวหน้าในงานประชาสัมพันธ์และฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนเรื่ องในสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การขอ
และให้ขอ้ มูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดประชาสัมพันธ์ การประกาศ การแจ้งเตือน การเขียนประกาศ
การแจ้งเตือน การนัดหมาย การอ่านเรื่ องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์และจากแหล่ งสื่ อ ที่
หลากหลาย
2000-1214
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการท่ องเทีย่ ว
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการท่องเที่ยว
3. อ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
4. เขียนให้ขอ้ มูลและกรอกแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
5. ใช้คาํ ศัพท์ดา้ นธุรกิจการท่องเที่ยว
6. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานท่ อ งเที่ ย วและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสี ยงในต่างประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การต้อนรับผูม้ าเยือน การให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยว
กําหนดการเดินทาง การให้ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเที่ยว การอ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์ กฎระเบียบตามแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว การกรอกข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ในแบบฟอร์ ม ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว การใช้ภ าษาตามมารยาททางสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและ
ฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการท่องเที่ยวจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
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2000-1215
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล การบริ การลูกค้าในงานโรงแรม
4. เขียนให้ขอ้ มูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานโรงแรม
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
7. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานโรงแรมและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า
การให้ขอ้ มูล การแนะนํา การต้อนรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว สิ่ งบันเทิง อาหาร
เครื่ องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่ อง ข้อความ คําสั่ง สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือนที่ใช้
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการใช้
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการด้ านสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานบริ การด้านสุ ขภาพจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล สาธิต นําเสนอ ในงานการบริ การด้านสุ ขภาพ
3. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ
4. เขียนให้ขอ้ มูลและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ
5. กรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการบริ การด้านสุ ขภาพ
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานบริ การด้านสุ ขภาพ
7. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค้น ความก้า วหน้า ในงานธุ ร กิ จ บริ ก ารด้า นสุ ขภาพและฝึ กฝนการใช้
ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า
การให้และขอข้อมูล การซักถามประวัติ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับสุ ขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอ่าน
เรื่ อง ข้อความ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะในงานบริ การด้านสุ ขภาพ การกรอกแบบฟอร์ ม การบันทึกข้อมูล การใช้
พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งสื่ อที่หลากหลายสื บค้นและฝึ กฝน
การฟัง พูด อ่านและเขียนในงานบริ การสุ ขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล การบริ การ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสปา
4. เขียนบันทึกข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานสปา
6. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า การให้และ
ขอข้อมูล การสอบถาม การให้คาํ แนะนํา การชําระเงิน การอ่านเรื่ อง ข้อความ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอร์ ม บันทึกข้อมูล การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งสื่ อที่หลากหลายสื บค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
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2000-1218
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดให้ขอ้ มูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท์
4. อ่านข้อความ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
7. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้นๆ และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
8. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานการขาย
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานการขายและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุ รกิ จ
การขายและแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การสาธิ ตผลิ ตภัณฑ์ การนําเสนอผลิตภัณฑ์ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องหมาย
การค้า รายการสิ นค้า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึกย่อ/ข้อความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและ
ฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2000-1219
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนให้ขอ้ มูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกย่อข้อความสั้นๆ
4. กรอกข้อมูลทางบัญชี
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานบัญชี
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชี พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทต่าง ๆ การลงบัญชีอย่างง่าย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกย่อ/ข้อความสั้น ๆ การกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ มทางบัญชี การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝน
การใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชี พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบตั ิงานคหกรรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาให้ขอ้ มูล การบริ การในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบตั ิงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อ่านคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพด้านคหกรรม
5. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพเกี่ยวกับงานคหกรรม
6. เขียนให้ขอ้ มูล ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานคหกรรม
7. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานคหกรรม
8. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานคหกรรม และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนในงานคหกรรม การพูดโต้ตอบ การบรรยาย สาธิ ตการปฏิบตั ิงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การบริ การงานจ้าง การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ ค การอ่านคู่มือเครื่ องมือ
อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขียนข้อความสั้น ๆ การถ่ายโอนคําศัพท์เทคนิ คมาเขียน
เป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้วยตนเองและแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1221
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการออกแบบเสื้อผ้ า
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้ อผ้า
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสาธิตการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบเสื้ อผ้าจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ องราวแบบเสื้ อต่าง ๆ คู่มือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า
4. เขียนให้ขอ้ มูลผลงานการออกแบบเสื้ อผ้า
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานออกแบบเสื่ อผ้า
6. ใช้เ ทคโนโลยีสื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ้า และฝึ กฝนภาษาอัง กฤษ พร้ อ มแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนงานออกแบบเสื้ อผ้าทั้งในและต่างประเทศ การโต้ตอบ ให้ขอ้ มูล
การสาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานออกแบบเสื้ อผ้า การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา การใช้คาํ ศัพท์เทคนิค การอ่าน
แบบเสื้ อ คู่มือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขียนข้อความ การถ่ายโอน
คําศัพท์เทคนิ คมาเขียนเป็ นประโยคและข้อความ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู ้จากแหล่ง การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเสริมสวย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริ มสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานเสริ มสวยจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานเสริ มสวย
3. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง แผนภาพในงานเสริ มสวย
4. สาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริ การเสริ มสวย
5. เขียนข้อความ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเสริ มสวยสั้น ๆ
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานเสริ มสวย
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานเสริ มสวย และ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนในงานเสริ มสวยทั้งในและต่างประเทศ การแต่งหน้า เครื่ องสําอาง
แบบทรงผม การโต้ตอบ การต้อนรับ การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เสริ มสวย การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ ค การอ่านคู่มือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง
แผนภาพ
การถ่ายโอนคําศัพท์เทคนิ คมาเขียนเป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุ กรมและ Online
dictionary การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะทางภาษาด้ ว ยตนเองและการแสวงหาความรู ้ จ าก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสํ าหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั ง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บตั ิ ง านเกี่ ย วกับศิ ล ปะการประกอบอาหาร
จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็น
3. นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อ่านเรื่ อง ตํารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนให้ขอ้ มูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช้ เ ทคโนโลยี สื บ ค้น ความก้า วหน้ า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝึ กฝนภาษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโต้ตอบ การให้และขอข้อมูล
การแสดงความคิดเห็ น การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การสาธิ ต การอ่ านตํารั บอาหาร คู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่ องมื อ
ส่ วนประกอบการประกอบอาหาร การใช้คาํ ศัพท์เทคนิค เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การถ่ายโอน
คําศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู ้ ข้อมูลในงานอาหารและการใช้เทคโนโลยีใหม่
ด้านการประกอบอาหารทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อ่านตํารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตํารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานประกอบอาหารไทย และฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานประกอบ
อาหารไทย พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น
การขอและให้ขอ้ มูล การบรรยาย สาธิ ตการประกอบอาหาร การใช้คาํ ศัพท์เทคนิค การอ่านตํารับอาหาร เทคนิ ค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ์ เครื่ องมือ สัญลักษณ์ ตาราง รู ปภาพ การถ่ายโอนคําศัพท์เทคนิคมาเขียน
เป็ นประโยคและข้อความ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเองและการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั ง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การนํา เสนอ ขั้น ตอนการปฏิ บตั ิ ง านเกี่ ย วกับศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อ่านคู่มือ เรื่ องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนให้ขอ้ มูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ และ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใช้ศพั ท์เทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด
สัดส่ วน ประเภทของงานศิลปะ การอ่านคู่มือ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การโต้ตอบให้ขอ้ มูล
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู ้สึก การบรรยาย สาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การนําเสนอเรื่ องราว
กิจกรรมงานศิลปะ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกษตรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเกษตร
3. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ ายต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานเกษตร
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงานเกษตร
6. นําเสนอผลงานหรื อสาธิตขั้นตอนปฏิบตั ิงานเกษตร
7. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานเกษตร
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานเกษตรแขนงต่ าง ๆ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน และเขียนสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานเกษตร การสาธิ ต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตร การใช้เทคโนโลยีการเกษตร การอ่านข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
ฉลาก ป้ ายเตือน ความปลอดภัย คู่มือการปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ แบบฟอร์ มต่าง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกย่อ การกรอกแบบฟอร์ ม การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1227
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประมงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานประมง
3. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ ายต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานประมง
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงาน
6. นําเสนอผลงานหรื อสาธิตขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
7. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานประมง
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานประมงประเภทต่าง ๆ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียน การใช้ศพั ท์เทคนิ คพื้นฐานในงานประมง การพูดโต้ตอบ
และให้ขอ้ มู ล การสาธิ ต นําเสนอ การแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ การใช้เ ทคโนโลยีประมง การอ่ า นคู่มือ กฎระเบี ย บ
แบบฟอร์ ม การปฏิ บ ัติ ง าน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป้ ายเตื อ นความปลอดภัย การเขี ย นบัน ทึ ก ย่อ
การกรอกแบบฟอร์ม การใช้สื่อเทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

2000-1301
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้ า อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มี ทกั ษะเกี่ ยวกับการใช้เครื่ องมื อวัด ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ การทดลองแหล่ งกําเนิ ดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
การคํานวณค่าไฟฟ้ า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับไฟฟ้ าในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟ้ าในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กําลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทกั ษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ปริ มาณทางฟิ สิ กส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์โมนิกอย่างง่าย งาน กําลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
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2000-1303
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชี วภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ย ์
ในอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
พลังงานนิวเคลียร์
2. มีทกั ษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่ งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรีย์ใ นอาหาร การเลื อ กใช้เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบัติ ข องสารไฮโดรคาร์ บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบสารชี วโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะห์ผล
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าต่อมนุษย์ และพลังงานนิวเคลียร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
5. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพัน ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชี วโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า พลังงานนิวเคลียร์ต่อการดํารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่ องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความร้อนต่อวัตถุ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของแสงและความร้อน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ สารละลาย คอลลอยด์อีมลั ชัน่ สารเคมีในงานอาชี พ พอลิเมอร์ การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน อุณหภูมิและผลของความร้อนต่อวัตถุ
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2000-1305
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพืชและสัตว์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวฒั นาการ
ของสิ่ งมีชีวิต
2. มี ทกั ษะเกี่ ยวกับ โครงสร้ าง และองค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ทดลองเกี่ ยวกับโครงสร้ าง
องค์ประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบต่างๆ ของพืชและสัตว์ คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่ งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ และปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เซลล์ พันธุกรรม และวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของพืชและ
สัตว์ คํานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่ งมีชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพืช
และสัตว์และการทํางาน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
ขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร์
2. มี ทกั ษะเกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิข้นั ตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

2000-1401
คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อ ยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในวิชาชีพ
2. ดําเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สํารวจและจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลอย่างง่าย
4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กาํ หนด
5. วิเคราะห์ตาํ แหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กาํ หนด
6. ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และฝึ กปฏิบตั ิในการเลือกใช้ค่าสถิ ติ
ที่เหมาะสมกับข้อมูล
2000-1402
คณิตศาสตร์ พนื้ ฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิ ทึม พื้นที่และปริ มาตร
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิ ทึม พื้นที่ ปริ มาตร ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการกําลังสองตัวแปรเดี ยว
เลขยกกําลัง ลอการิ ทึม พื้นที่ และปริ มาตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวติ

97
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรู ้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
หรื อปัญหาที่กาํ หนด
2. นําความรู ้เกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรื อปัญหาที่กาํ หนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กาํ ลังเป็ นจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปลอการิ ทึม
5. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตรในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
6. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิ ทึม พื้นที่และปริ มาตร
2000-1403

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเว้น สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ไม่เกิ นอันดับสาม
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาํ หนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเมทริ กซ์ และการคํานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์
5. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
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2000-1404

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจ เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ
มุ มและการวัดมุ ม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํา นวนเชิ ง ซ้ อ น เมทริ กซ์
ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
2. มี ท ัก ษะกระบวนการคิ ด และนํา วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํา นวนเชิ ง ซ้ อ น เมทริ กซ์
ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์ มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ไม่เกิ นอันดับสาม และ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาํ หนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเมทริ กซ์ และการคํานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์
5. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น
6. ดําเนินการ และประยุกต์ใช้ จํานวนเชิงซ้อนในรู ปพิกดั ฉากและพิกดั เชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกต์ใช้จาํ นวนเชิงซ้อนที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังและรู ปกรณฑ์ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แก้ปัญหา เรื่ องมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่ งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิงซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั เบือ้ งต้ น
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานช่างเกษตร)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั
ลิมิต อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลิมิต
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต อินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ลิมิต อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั
พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
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สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง
2. ดําเนินการ และประยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดําเนินการ และประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ในรู ปต่าง ๆ ในสถานการณ์หรื อปัญหาที่กาํ หนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
5. ประยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลสั ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องเส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ลิมิต
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
2000-1406
คณิตศาสตร์ พาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บําเหน็จ หุน้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ องบําเหน็จ หุ ้น ตัว๋ เงิ น ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็นเบื้องต้น ประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ บําเหน็จ หุ น้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขาย
ในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้ อยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุ ้น ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง
ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย
2. ดําเนินการความน่าจะเป็ นเบื้องต้น และนําผลไปใช้ในการคาดการณ์
3. นําความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น ใช้ในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แก้ปัญหาเรื่ องบําเหน็จ หุ น้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
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2000-1407

คณิตศาสตร์ เพือ่ การออกแบบ
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจ เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ ผิว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต รู ปทรงเรขาคณิ ต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผวิ ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต
และรู ปทรงเรขาคณิ ต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ในหน่วย มาตราวัดต่าง ๆ
2. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
5. ขยายส่ วนและย่อส่ วนของภาพจากของจริ ง
6. ประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับเส้นตรง ระนาบ รู ปเรขาคณิ ตและรู ปทรง เรขาคณิ ตในการออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใช้ความรู ้เรื่ อง จํานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผวิ ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2000-1408

สถิตกิ ารทดลอง
2-0-2
(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
2. มี ท ักษะกระบวนการคิ ดและนําวิ ธี การแก้ปั ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จัยเบื้ องต้น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ สถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจยั เบื้องต้น
2. ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณ์หรื อปัญหาที่กาํ หนด
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับสถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
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กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา

2000-1501
หน้ าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดํารงชีวิต
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
4. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นํา หลัก ศาสนา หลัก ธรรม หลัก กฎหมาย และหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุก ต์ใ ช้
เพื่อการเป็ นพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็ นพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง
หน้าที่ พลเมื องตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2000-1502
ทักษะชีวติ และสั งคม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชี พ มรรยาท ความเป็ นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์
ความมีมรรยาทและความเป็ นพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทกั ษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสัง คม ความเป็ นพลเมื อ งดี เพื่ อ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2000-1503
ภูมิศาสตร์ และประวัตศิ าสตร์ ไทย
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนัก ในความสํ า คัญ ของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํา รงไว้ซ่ ึ งสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
3. นําความรู ้ทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการดํารงตนในงานอาชี พและธํารง
ความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิ จไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเป็ นประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดํารงตนเป็ นประชากรอาเซียนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึ กษา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณ์ ปัจจุบนั
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. นําความรู ้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันตนและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. นําความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

2000-1601
พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริ โภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย
และหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายด้วยความมี วินัย มี น้ าํ ใจนักกี ฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการบริ โภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเล่นกีฬา
2. บริ โภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเล่นกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุ งบุคลิกภาพและสุ ขภาพ
6. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับสุ ขภาพและกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ หลักการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรู ปแบบการออกกําลังกายด้วยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินยั มีน้ าํ ใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบตั ิ
การออกกําลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุ ขภายใต้หลักความพอเพียง พร้ อมที่จะประกอบอาชี พได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
2. มีทกั ษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถป้ องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยงจากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติด และการใช้ยา
4. รู ้คุณค่าและเป้ าหมายในการดําเนินชีวิตด้วยวิถีทางที่ถูกต้องและภาคภูมิใจ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุ ขภาพกาย/สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนป้ องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาสุ ขภาพวัยรุ่ น
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง รู ้หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบตั ิตนในการป้ องกันโรค การป้ องกันอันตรายจาก
สิ่ งเสพติด การใช้ยา และการแก้ปัญหาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเป็ นประจํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบของการออกกําลังกาย
2. ประยุกต์การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจ
4. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและรู ปแบบการออกกําลังกาย กลไกของร่ างกาย
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรื อกิจกรรมนันทนาการ และการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายให้สามารถทํางานได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บ ัติ โ ครงงานการออกกํา ลัง กายด้ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสํา หรั บ ตนเองเพื่ อ พัฒ นา
สมรรถภาพทางกายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2000-1604
การป้องกันตนเองจากภัยสั งคม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ สั ม พัน ธภาพระหว่ า งเพศในวัย รุ่ น ปั จ จัย เสี่ ย งและสถานการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการป้ องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้ องกันตัว
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเสริ มสร้างความสมบูรณ์ทางกายโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่ น ปัจจัยเสี่ ยงและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. ออกกําลังกายเพื่อป้ องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้ องกันตัว
3. ปฏิบตั ิโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกต์ใช้ท่าทางจากศิลปะการป้ องกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เจตคติและค่านิ ยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปั จจัยเสี่ ยง
ในการใช้สารเสพติดและการคุกคามทางเพศ
ฝึ กการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยศิลปะ
การป้ องกันตัว กิ จกรรมนันทนาการที่เสริ มสร้ างเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย การสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์และ
การปฏิบตั ิตนเพื่อนําไปสู่ การป้ องกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็ นอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพือ่ พัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกายของตนเอง
2. มีทกั ษะในการเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่ างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีต่อการนําทักษะกีฬา ไปประยุกต์ใช้พฒั นาบุคลิกภาพและออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเล่นกีฬา
2. พัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่ วน
3. ประยุกต์ใช้การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกี ฬาเฉพาะทางแต่ละ
ชนิ ดตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล ฝึ กการพัฒนากล้ามเนื้ อตามลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล
นําไปสู่ การประยุกต์ใช้การออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
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2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพือ่ ความสุ ข
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อ
และความรุ นแรง
3. สามารถเลือกใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
3. วางแผนป้ องกันอันตรายจาก อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สุ ข บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป้ องกัน
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
พฤติกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อสุ ขภาวะทางเพศและโรคเอดส์โดยคํานึ งถึงบริ บทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ป้ องกันอันตรายจากสิ่ งเสพติดและอุบตั ิเหตุ ปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน การเตรี ยมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง การใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ
เพื่อนําไปสู่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง
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2000-1607
เพศวิถศี ึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุ ขอนามัยของระบบสื บพันธุ์
2. เสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
4. ตระหนักรู ้ ในคุณค่าของตนเอง สร้ างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลื อกแนวทางการดําเนิ นชี วิตอย่างมี
สุ ขภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนามัยของระบบสื บพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่ น
2. ทักษะด้านการจัดการเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสิ นใจ
3. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรู ้การป้ องกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับ เป้ าหมายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ วยั รุ่ น การดูแลสุ ขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวัง ต่ อ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ การแสดงออกทางเพศ ทัก ษะการตัด สิ น ใจ การต่ อ รองและ
การสื่ อ สารความต้อ งการตามความคิ ด เห็ น และความรู ้ สึ ก การตระหนัก ในคุ ณค่ า ของตนเองบนพื้ น ฐานของ
การเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น สิ ทธิ ในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู ้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริ การช่วยเหลือที่เป็ น
มิตรในพื้นที่
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งเสพติด
2. สามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะต่าง ๆในการตัดสิ นใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริ ง
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุ นแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดและหลักการป้ องกัน
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสิ นใจ
3. ดูแลสุ ขภาพและแนวทางฟื้ นฟูภายหลังการบําบัด
4. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มพฤติกรรมที่ดีต่อตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่ งเสพติด เยาวชนกับสิ่ งเสพติด สภาพปั ญหาสิ่ งเสพติด ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดที่กาํ ลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการป้ องกันการติดสิ่ งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่ งเสพติดด้านบุคลิกภาพและจิตใจ
ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบําบัดผูต้ ิดสิ่ งเสพติด แนวทางการฟื้ นฟูและส่ งเสริ ม
สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจภายหลัง การบํา บัด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตัว
ในสภาพแวดล้อมที่เป็ นแหล่งของสิ่ งเสพติด การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
พฤติกรรมที่ดีต่อสังคมและชุ มชน กลยุทธ์ในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่ อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อย่างมัน่ ใจและการโต้ตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่ น
2. สามารถใช้หลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุ ขภาพ
3. สามารถเลือกใช้บริ การสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่ น หลักการกระบวนการและวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. ใช้หลักโภชนาการเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพ
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
5. วางแผนป้ องกันอันตรายจาก อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ พ ฒ
ั นาการทางกายของวัย รุ่ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลต่อการดูแลรักษาสุ ขภาพ
การปฐมพยาบาล การใช้บริ การด้านสาธารณสุ ข การร่ วมมือกับชุมชนในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ของตนเอง
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2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสุ ขอนามัย สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทศั นคติที่ดีต่อการออกกําลังกายเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสุ ขอนามัย สมรรถภาพและการป้ องกันโรค
2. บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนป้ องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
4. ปฏิบตั ิโครงงานด้วยเกม กีฬาไทยหรื อกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การดําเนิ นชี วิตเรื่ องหลักปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการดู แลสุ ขอนามัยและพฤติ กรรม
ทางเพศในวัยรุ่ น อาหารและโภชนาการเพื่อสุ ขภาพ การใช้ยา การป้ องกันอันตรายจากสิ่ งเสพติด การเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกาย คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการ
เล่นเกม กีฬาไทย หรื อกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุ ขภาพ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007
2001-2001

ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม

2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา
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2-0-2
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1-3-2
1-3-2
1-3-2
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

2001-1001
ความรู้ เกีย่ วกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริ หารงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิตนในงาน
อาชีพ หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิ ตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน
2001-1002
การเป็ นผู้ประกอบการ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับหลัก การวางแผนเป้ าหมายชี วิ ต ด้ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทําแผนธุ รกิ จอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และหลักการ
บริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการลงทุ น การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ การจัด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุ รกิ จ หลักเบื้ องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในการดําเนิ นชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมตามข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4. ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใช้พลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมกับการดํารงชีวิต ปั ญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม หลักและวิธีการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและแก้ไขปัญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผน ดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบตั ิภยั
ที่เกิ ดจากการทํางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรั บปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการ
อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้น เครื่ อ งหมายและสัญลัก ษณ์ ค วามปลอดภัย เครื่ อ งป้ องกัน อัน ตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
2. มีความเข้าใจหลักการใช้ทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเข้าใจวิธีการจัดการสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานอาชี พ และพื้นฐานความรู ้ ทาง
นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางอ้อม การป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานอาชีพ
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2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงิ นทดแทน ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชี พ สาเหตุและความสู ญเสี ยของอุบตั ิเหตุและการป้ องกัน
ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ การป้ องกันและระงับอัคคีภยั โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่ องจักร ไฟฟ้ า สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001-2001
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-2-2

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชี พ การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์ เน็ต ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
สําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบั ระบบสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบตั ิการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปอื่ น ๆ ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ ตสื บค้นข้อมูลเพื่องานอาชี พและการสื่ อสารข้อมู ล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

118

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
2300-1001
สุ นทรียศาสตร์ พนื้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ กระบวนการ เห็ น คุ ณ ค่ า ความงาม การชื่ น ชมรู ป แบบศิ ล ปะยุค ก่ อ น
สมัยใหม่ สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่
2. รู ้คุณค่า ทัศนศิลป์ และโสตศิลป์ ในรู ปแบบต่างๆ
3. ประเมินคุณค่างานศิลปกรรม ตามหลักการวิจารณ์
4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับประวัติผลงานด้านทัศนศิลปะร่ วมสมัยในประเทศไทย ด้านทัศนศิลป์
ด้านการออกแบบในด้านหัตถอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับความหมาย หลักการของสุ นทรี ยภาพในด้านกระบวนการรั บรู ้ ในด้าน
ความคิดเห็น ด้านความงาม ด้านการสื บสานพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่ สากล ตามลักษณะ
สาขางานศิลปกรรม และต่อยอดการประยุกต์เชื่อมโยงด้าน อัตลักษณ์ คุณค่า และมูลค่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
3. หลักการวิจารณ์ศิลปะเชื่อมโยงสาขางานศิลปะทัศนศิลป์ ออกแบบ หัตถอุตสาหกรรม ภาพถ่าย
และงานกราฟิ ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา กระบวนการ เห็นคุณค่าความงาม การชื่นชมรู ปแบบศิลปะยุคก่อนสมัยใหม่ สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่
รู ้คุณค่า ทัศนศิลป์ และโสตศิลป์ ในรู ปแบบต่าง ๆ ประเมินคุณค่างานศิลปกรรม ตามหลักการวิจารณ์ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยนรู ้
2300-1002

ความคิดสร้ างสรรค์

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนําเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
5. มีกิจนิสยั ที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ รับผิดชอบ มุ่งมัน่ สนใจใฝ่ รู ้ มีความคิดสร้างสรรค์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
และการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
2. แสดงความเข้าใจและมีทกั ษะเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์
3. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปกรรม
4. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับนําเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
5. มีกิจนิสยั ที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ รับผิดชอบ มุ่งมัน่ สนใจใฝ่ รู ้ มีความคิดสร้างสรรค์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความหมายของ ความคิด การคิดและความคิดสร้าง
สรรค์ องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติของ ความคิด
สร้ า งสรรค์ ลัก ษณะของบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
การส่ ง เสริ มความคิ ด สร้ า งสรรค์ วิ ธี ก ารคิ ด แบบต่ า งๆ กระบวนการสร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์
ประเภทของการสร้ า งสรรค์ รู ป แบบงานศิ ล ปกรรม กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ท างศิ ล ปกรรม
การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม การประเมินคุณค่าผลงานศิลปกรรม
2300-1003
ศิลปนิยม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ประเภท รู ปแบบ ต้นกําเนิด และคุณค่าของงานศิลปะ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ชี วิตประจําวัน
สังคมการเมืองและเศรษฐกิจ
3. มีความรู ้ความเข้าใจ กลุ่มลัทธิทางศิลปะ และลักษณะของศิลปะร่ วมสมัย
4. มีรสนิยม และมีทศั นคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางศิลปะ
5. มีระเบียบวินยั มีความสนใจใฝ่ รู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเข้าใจ ประเภท รู ปแบบ ต้นกําเนิด และคุณค่าของงานศิลปะ
2. แสดงความรู ้ ศิ ล ปะกับ ธรรมชาติ วัฒ นธรรมสิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คมการเมื อ งและเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
3. แสดงความรู ้ความเข้าใจ กลุ่มลัทธิทางศิลปะ และศิลปะร่ วมสมัย
4. นําเสนอผลงานแบบการมีส่วนร่ วมได้ตามข้อกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท รู ปแบบ ต้นกําเนิด คุณค่าของงานศิลปะ ความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติ
วัฒนธรรม ชีวิตประจําวัน สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กลุ่ม ลัทธิทางศิลปะ ศิลปะร่ วมสมัย
2300-1004
องค์ ประกอบศิลป์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความหมายขององค์ประกอบศิ ลป์ หลักการจัดภาพ ธาตุทาง
ทัศนศิลป์ และการนําไปใช้ในทางทัศนศิลป์
2. มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการจัดภาพ การนําทัศนธาตุมาจัดวางให้สอดคล้องสัมพันธ์
กับเทคนิควิธีการ ตามหลักองค์ประกอบศิลป์
3. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการใช้สี มีทกั ษะในการนําหลักการมาใช้ในการจัดภาพ
4. มี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ ง มั่ น
ขยันหมัน่ เพียร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับองค์ประกอบศิลป์ และหลักการใช้สีที่สามารถนําไปประยุกต์กบั สาขางาน
ศิลปกรรม
2. แสดงวิธีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ทําให้เกิดเทคนิควิธีการแสดงออก และหลักการใช้สี สื่ อ
แสดงออก ตามลักษณะสาขางานศิลปกรรม
3. สร้างงานองค์ประกอบด้วยทัศนธาตุเดียว และทัศนธาตุผสม
4. สร้ างรู ปแบบ เนื้ อหา เรื่ องราวองค์ประกอบด้วยหลักการ ลด ทอน แบบธรรมชาติ แบบกึ่ ง
ธรรมชาติ และแบบนามธรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ หลัก การจัด วาง ธาตุ ท างทัศ นศิ ล ป์ การใช้ สี ต ามหลัก ทฤษฏี สี
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนธาตุ รู ปแบบ เนื้ อหา เทคนิ ควิธีการ และการแสดงออกทางทัศนศิลป์ แนวทาง
ในการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์
2300-1005
การวาดเขียนพืน้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีการเก็บรักษาเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์การวาด
เขียน
2. เข้าใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน
3. มีความรู ้ในการคิดเป็ น ทําเป็ นและแก้ปัญหาตรวจสอบปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานด้วยตัวเอง
4. มีทกั ษะในการวาดเขียนและประเมินคุณค่าผลงาน
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความรับผิดชอบ ใฝ่ รู ้และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวาดเขียนเบื้องต้น
2. เตรี ยมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ วาดเขียนหุ่ นนิ่ งรู ปทรงเรขาคณิ ตและหุ่ นนิ่ งรู ปทรง
เรี ยบง่าย
3. จัดภาพ ร่ างภาพโครงสร้าง สัดส่ วนของหุ่ นนิ่ งรู ปทรงเรขาคณิ ต และหุ่ นนิ่ งรู ปทรงเรี ยบง่าย
ตามแบบ
4. แรเงานํ้าหนักหุ่ นนิ่งรู ปทรงเรขาคณิ ต และหุ่นนิ่งรู ปทรงเรี ยบง่าย โดยเน้นความเหมือนจริ งตาม
แบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์การวาดเขียนพื้นฐาน ฝึ กทักษะกระบวนการ
วาดเขียน โดยใช้หลักการจัดภาพ ขนาดสัดส่ วนโครงสร้าง การร่ างภาพการแรเงา การเน้นนํ้าหนัก และ
รายละเอียดให้มีลกั ษณะคล้ายแบบ
2300-1006
ศิลปะไทย
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีกิจนิสยั ที่ดี สนใจ ใฝ่ รู ้ รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและเจนคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2. เข้าใจ วิวฒั นาการของลวดลายไทยสมัยต่างๆ
3. มีทกั ษะในการเขียน คัดลอกลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย
4. มีทกั ษะในการผูกลายโดยการสร้างสรรค์ข้ ึนมาใหม่
5. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ-อุปกรณ์ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนลวดลายไทย
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การเขียนลวดลายไทย
3. เขียนลวดลายไทย และกนกแบบต่าง ๆ
4. ระบายสี ตดั เส้นสี ลวดลายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ประวัติ แ ละการวิ ว ฒ
ั นาการของลวดลายตามคติ นิ ย มของศิ ล ปะไทย
การเขียนลวดลาย คัดลอกแม่ลาย ผูกลาย และการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆ
2300-1007
การเขียนแบบทัศนียวิทยา
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเขียนแบบภาพฉาย รู ปตัดและภาพ 3 มิติ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่ างแบบด้วยมือ และการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
3. มีทกั ษะการร่ างแบบด้วยมือ และเครื่ องมือ ในการเขียนแบบภาพฉาย รู ปตัด และภาพ 3 มิติ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน เห็นคุณค่าของการเขียนแบบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการเขียนแบบที่เกี่ ยวข้องกับงานศิลปกรรม การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
เขียนแบบตามมาตรฐานสากล
2. ร่ างแบบด้วยมื อ และใช้เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ในการเขี ยนแบบภาพฉาย รู ปตัด และภาพ 3 มิ ติ
แบบออบบลิ ค (OBLIQUE) ไอโซเมตริ ก (ISOMETRIC) และทัศนี ยภาพ (PERSPECTIVE)
แบบ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉาย รู ปตัดการเขียนภาพ 3 มิติ แบบออบบลิค(OBLIQUE)
ไอโซเมตริ ก (ISOMETRIC) และทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) แบบ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด ที่เกี่ยวข้องกับ
งานศิลปกรรม การร่ างแบบด้วยมือ และการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เขียนแบบโดยใช้มาตราส่ วนตาม
มาตรฐานสากล
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รายวิชาสาขาวิชาวิจติ รศิลป์
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2301-2001
วาดเขียนหุ่นนิ่ง
2301-2002
วาดเขียนทิวทัศน์
2301-2003
จิตรกรรมหุ่ นนิ่ง
2301-2004
จิตรกรรมทิวทัศน์
2301-2005
ประติมากรรมพื้นฐาน
2301-2006
ประติมากรรมนูนและลอยตัว
2301-2007
ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน
2301-2008
ภาพพิมพ์แกะไม้
2301-2009
เทคนิคองค์ประกอบศิลป์
2301-2010
เทคโนโลยีเพือ่ งานศิลปะ
2301-2011
จิตรกรรมไทยพื้นฐาน
2301-2012
กายวิภาค

0-4-2
0-4-2
1-3-2
0-4-2
1-3-2
0 - 6 -2
1-3-2
0 - 6 -2
0-4-2
1-3-2
1-3-2
1-2–2

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2301-2101
วาดเขียนภาพคนเหมือน
2301-2102
วาดเขียนภาพคนเต็มตัว
2301-2103
จิตรกรรมภาพคนเหมือน
2301-2104
เทคนิคจิตรกรรม
2301-2105
จิตรกรรมสร้างสรรค์
2301-2106
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
2301-2107
ประติมากรรมสร้างสรรค์
2301-2108
ภาพพิมพ์สกรี น

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4–3
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2301-2001
วาดเขียนหุ่นนิ่ง
0-4-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ หลักการและขั้นตอนวาดเขียนหุ่นนิ่งรู ปทรง
ต่างๆ
2. มีทกั ษะในการเขียนหุ่นนิ่งรู ปทรงต่างๆและนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น
4. มีความมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดี มีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่ รู ้ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวาดเขียนหุ่นนิ่ง
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์วาดเขียนหุ่ นนิ่ง
3. จัดภาพ ร่ างภาพโครงสร้าง สัดส่ วนของหุ่นนิ่งตามแบบ
4. แรเงานํ้าหนักหุ่นนิ่ง แสดงความงามแบบเหมือนจริ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนหุ่ นนิ่ งรู ปทรงเรี ยบง่ายและซับซ้อนที่มีลกั ษณะผิวแบบต่างๆ โดย
ใช้เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับหุ่ นนิ่ งแต่ละประเภทด้วยการถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึก
ได้เหมือนจริ งตามต้นแบบ
2301-2002
วาดเขียนทิวทัศน์
0-4-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ หลักการและขั้นตอนวาดเขียนทิวทัศน์
2. มีทกั ษะในการเขียนทิวทัศน์และนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น
4. มีความมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดี มีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่ รู ้ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกมุมมอง การจัดภาพตามหลักองค์ประกอบ และการ ร่ างภาพ
ทิวทัศน์ตามหลักทัศนียวิทยา และการวาดเขียนทิวทัศน์
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์
3. จัดภาพ ร่ างภาพทิวทัศน์ตามข้อกําหนด
4. แรงเงาภาพทิวทัศน์ แสดงความงามบรรยากาศ ระยะ ใกล้ กลาง ไกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวาดเขียนทิวทัศน์แบบต่างๆ โดยใช้หลักการจัดภาพ ร่ างภาพ ขนาดสัดส่ วน
ตามหลักทัศนี ยวิทยา ในลักษณะเรี ยบง่ายและซับซ้อน โดยใช้เครื่ องมือวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย สร้างระยะ
ของภาพ ให้มีความประสานกลมกลืนระหว่างส่ วนประกอบต่างๆได้ถูกต้อง
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2301-2003
จิตรกรรมหุ่นนิ่ง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์สีน้ าํ ในงานจิตรกรรมหุ่ นนิ่ง
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจิตรกรรมหุ่นนิ่งด้วยเทคนิคสี น้ าํ
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานจิตรกรรมหุ่นนิ่ง
4. มีความสนใจใฝ่ รู ้ เห็นคุณค่าในงานจิตรกรรมหุ่นนิ่ง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบายสี น้ าํ หุ่นนิ่ง
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ การระบายสี
3. จัดภาพ ร่ างภาพหุ่นนิ่งตามข้อกําหนด
4. ระบายสี ภาพหุ่นนิ่ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์สีน้ าํ ฝึ กทักษะกระบวนการ การวาดภาพระบายสี
จิตรกรรมหุ่นนิ่ง รู ปทรงเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรี ยบง่ายแบบต่างๆด้วยเทคนิคสี น้ าํ
2301-2004
จิตรกรรมทิวทัศน์
0-4-2
จุดประสงค์ รายวิชา
1. มีความสนใจใฝ่ รู ้ เห็นคุณค่าในงานจิตรกรรมทิวทัศน์
2. เข้าใจหลักการใช้ และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์สีน้ าํ ในงานจิตรกรรมทิวทัศน์
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจิตรกรรมทิวทัศน์ดว้ ยเทคนิคสี น้ าํ
4. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกมุม การจัดภาพ ร่ างภาพตามหลักทัศนียวิทยา และหลักการระบาย
สี ภาพทิวทัศน์
2. วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ การระบายสี
3. จัดภาพ ร่ างภาพทิวทัศน์ตามข้อกําหนด
4. ระบายสี ภาพทิวทัศน์ แสดงความงามบรรยากาศ ระยะ ใกล้ กลาง ไกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับจิตรกรรมทิวทัศน์แบบต่างๆ โดยใช้หลักการจัดภาพ ร่ างภาพ ขนาดสัดส่ วน
ตามหลักทัศนียวิทยา ในลักษณะเรี ยบง่ายและซับซ้อน โดยใช้เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์สีน้ าํ สร้างระยะของภาพ
ให้มีความประสานกลมกลืนระหว่างส่ วนประกอบต่างๆได้ถูกต้อง
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2301-2005
ประติมากรรมพืน้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ หลักการและขั้นตอนประติมากรรมพื้นฐาน
2. มี ท ัก ษะในการปั้ น ทํา พิ ม พ์ทุ บ และแกะสลัก ประติ ม ากรรมนู น ตํ่า นู น สู ง เกี่ ย วกับ ลวดลาย
หุ่ นนิ่ง และคนเหมือนตามแบบที่กาํ หนด
3. เข้าใจเกณฑ์การประเมินผลงานตามจุดประสงค์ในการสร้างผลงานประติมากรรม
4. มีความมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดี มีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่ รู ้ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการสร้างงานประติมากรรมพื้นฐาน
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ปั้น หล่อประติมากรรมพื้นฐาน
3. เตรี ยมพื้น ร่ างภาพ ขึ้นรู ปประติมากรรมพื้นฐาน
4. ปั้นรายละเอียดสัดส่ วนรู ปทรงตามข้อกําหนด
5. ทําแม่พิมพ์ และหล่อชิ้นงานตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ ความสําคัญและประโยชน์ของงานประติมากรรม การปั้ น การทําพิมพ์ทุบ
และแกะสลักประติมากรรมนูนตํ่า นูนสู ง ที่มีรูปลักษณะไม่ซบั ซ้อนเกี่ยวกับลวดลาย หุ่ นนิ่ งและคนเหมือน โดยการปั้ น
ตามแบบที่กาํ หนด
2301-2006
ประติมากรรมนูนและลอยตัว
0 - 6 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ หลักการและขั้นตอนประติมากรรมนูนและลอยตัว
2. มีทกั ษะในการปั้ น ทําพิมพ์ทุบประติมากรรมนูนและลอยตัว ลักษณะเหมือนจริ งตามแบบ
ที่กาํ หนดให้
3. เข้าใจเกณฑ์การประเมินผลงานตามจุดประสงค์ในการสร้างผลงานประติมากรรมนูนและลอยตัว
4. มีความรับผิดชอบ สนใจ ใฝ่ รู ้ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการสร้างงานประติมากรรมนูนและลอยตัว
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ปั้น หล่อประติมากรรมนูนและลอยตัว
3. เตรี ยมโครงสร้าง ขึ้นรู ปประติมากรรมนูนและลอยตัว
4. ปั้นรายละเอียดสัดส่ วนรู ปทรงตามข้อกําหนด
5. ทําแม่พิมพ์ และหล่อชิ้นงานตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ หลักการปั้ น การทําพิมพ์ทุบ งานประติมากรรมนูน
และลอยตัว ลักษณะเหมือนจริ งตามแบบที่กาํ หนด
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2301-2007
ภาพพิมพ์พนื้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการภาพพิมพ์โมโนปริ้ นท์ ภาพพิมพ์วสั ดุ ภาพพิมพ์กระดาษ ขาว ดําและสี
2. เข้าใจการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ การเตรี ยมแม่พมิ พ์และการพิมพ์
3. มีทกั ษะในการออกแบบงานให้สมั พันธ์กบั การสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ ภาพพิมพ์โมโนปริ้ นท์
4. ภาพพิมพ์วสั ดุ ภาพพิมพ์กระดาษ ขาว ดําและสี
5. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานภาพพิมพ์พ้นื ฐาน
6. มีระเบียบวินยั และมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการสร้างงานภาพพิมพ์พ้นื ฐาน
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ งานภาพพิมพ์
3. ออกแบบ ปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์พ้นื ฐานตามข้อกําหนด
4. นําเสนอผลงานภาพพิมพ์ตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการพิมพ์ภาพพิมพ์พ้นื ฐาน การใช้วสั ดุ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือในการสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ ภาพพิมพ์โมโนปริ้ นท์ ภาพพิมพ์วสั ดุ ภาพพิมพ์กระดาษขาว ดําและสี
2301-2008
ภาพพิมพ์แกะไม้
0 - 6 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ขาว ดําและสี
2. เข้าใจการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ การเตรี ยมแม่พมิ พ์และการพิมพ์ ภาพพิมพ์แกะไม้
ขาว ดํา และสี
3. มีทกั ษะในการออกแบบงานให้สมั พันธ์กบั การสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ ภาพพิมพ์แกะไม้ขาว
ดํา และสี
4. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานภาพพิมพ์แกะไม้
5. มีระเบียบวินยั และมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ขาวดําและสี
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์งานภาพพิมพ์แกะไม้ขาวดําและสี
3. ออกแบบ ปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์แกะไม้ขาวดําและสี ตามข้อกําหนด
4. นําเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ขาวดําและสี ตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ ออกแบบ สร้างแม่พิมพ์และพิมพ์ ภาพ
พิมพ์แกะไม้ขาว-ดําและสี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

130
2301-2009
เทคนิคองค์ ประกอบศิลป์
0 4-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ ด้วยการใช้สีชนิดต่างๆ
2. มีทกั ษะการสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ รู ปแบบ เนื้อหาที่กาํ หนดด้วยการใช้สีชนิดต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่างานองค์ประกอบศิลป์
4. มีระเบียบวินยั และมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการสร้างงานองค์ประกอบศิลป์
2. เทคนิควิธีการสร้างรู ปแบบ และเนื้อหาจากหลักการลดทอน
3. เทคนิควิธีการ สื่ อเนื้อหาเรื่ องราวแบบทางธรรมชาติ แบบกึ่งธรรมชาติ และแบบนามธรรม
4. นําเสนอผลงาน การวิจารณ์แบบมีส่วนร่ วม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทํางานองค์ประกอบศิลป์ ด้วยการใช้สีชนิ ดต่าง ๆ ตามรู ปแบบ เนื้อหา
ที่กาํ หนด
2301-2010
เทคโนโลยีเพือ่ งานศิลปะ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปประเภทเวคเตอร์และบิทแมป
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปประเภทเวคเตอร์และบิทแมป ในการสร้างและตกแต่งภาพ
3. มีทกั ษะการพิมพ์ผลงานด้วยเครื่ องพิมพ์ประเภทต่างๆ
4. มีทกั ษะการ นําเสนองานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์
5. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และเห็นคุณค่าของงานเทคโนโลยีเพื่องานศิลปะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจิตรศิลป์
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานวิจิตรศิลป์ ด้วยคอมพิวเตอร์
3. สร้างภาพงานวิจิตรศิลป์ และบันทึกด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. พิมพ์ภาพทางเครื่ องพิมพ์
5. นําเสนองานวิจิตรศิลป์ ด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สร้ างภาพ ตกแต่งภาพประเภทเวคเตอร์ และบิทแมป
ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ จัดเก็บข้อมูลและพิมพ์ผลงานด้วยเครื่ องพิมพ์ประเภทต่างๆ
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2301-2011
จิตรกรรมไทยพืน้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และเห็นคุณค่าในงานจิตรกรรมไทย
2. เข้าใจหลักการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และหลักการเตรี ยมพื้น
3. เข้าใจหลักการในการเขียนภาพพระ นาง ยักษ์ ลิง สัตว์หิมพานต์ เครื่ องทรง เครื่ องประดับ
สิ่ งก่อสร้าง ต้นไม้ เขามอ
4. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และการเตรี ยมพื้น
5. มีทกั ษะในการเขียนภาพพระ นาง ยักษ์ ลิง สัตว์ สัตว์หิมพานต์ เครื่ องทรง เครื่ องประดับ
สิ่ งก่อสร้าง ต้นไม้ เขามอ โดยการคัดลอกด้วยลายเส้นและระบายสี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
2. เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการสร้างงานจิตรกรรมไทย
3. จัดภาพ ร่ างภาพ จิตรกรรมไทยตามข้อกําหนด
4. ระบายสี ตัดเส้นภาพ พระ นาง ยักษ์ ลิง ลักษณะภาพเดี่ยว ภาพจับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้และรักษาวัสดุอุปกรณ์การเตรี ยมพื้น การเขียนภาพพระ นาง ยักษ์ ลิง สัตว์
สัตว์หิมพานต์ เครื่ องทรง เครื่ องประดับ โดยการคัดลอกด้วยลายเส้น และระบายสี
2301-2012
กายวิภาค
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับกายวิภาคมนุษย์
2. มีความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ โครงสร้างร่ างกาย รู ปลักษณะของกระดูกและกล้ามเนื้อ
3. มีทกั ษะในการเขียนภาพรู ปลักษณะกระดูก กล้ามเนื้อ ที่สมั พันธ์กบั การเคลื่อนไหวของ
4. ร่ างกาย เพื่อประยุกต์ใช้ในงานศิลปกรรม
5. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน
6. มีความสนใจใฝ่ รู ้ ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ และขยันหมัน่ เพียร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ หลักการกายวิภาค
2. เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์การวาดกายวิภาคตามข้อกําหนด
3. จัดภาพ วาดภาพกายวิภาคตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคําศัพท์ทางกายวิภาค โครงสร้างร่ างกาย กระดูก กล้ามเนื้ อ สัดส่ วน
ลักษณะท่าทาง การร่ างภาพ และการแรเงาภาพ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปกรรม
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2301-2101
วาดเขียนภาพคนเหมือน
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวาดภาพคนเหมือน และวิธีการใช้ เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานวาดภาพคนเหมือน
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานวาดภาพคนเหมือน
4. มีความสนใจใฝ่ รู ้ ความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการวาดภาพคนเหมือน
2. เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์วาดภาพคนเหมือน
3. จัดภาพ ร่ างภาพ แรเงาภาพคนเหมือนตามข้อกําหนด
4. นําเสนอผลงาน การวิจารณ์แบบมีส่วนร่ วม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ การวาดเขียนคนเหมือนบุคคลเพศและวัยต่างๆ โดยคํานึ งถึง
หลักการจัดภาพ การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู ้สึกเหมือนจริ งตามแบบ
2301-2102
วาดเขียนภาพคนเต็มตัว
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวาดภาพคนเต็มตัว และวิธีการใช้เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานวาดภาพคนเต็มตัวตามหลักกายวิภาคของมนุษย์ตามลักษณะเพศและวัย
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานวาดภาพคนเต็มตัว
4. มีความสนใจใฝ่ รู ้ ความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการวาดภาพคนเต็มตัว
2. เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์วาดภาพคนเต็มตัว
3. จัดภาพ ร่ างภาพ แรเงาภาพคนเต็มตัวตามข้อกําหนด
4. นําเสนอผลงาน การวิจารณ์แบบมีส่วนร่ วม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ การวาดเขียนคนเต็มตัว โดยใช้หลักการจัดภาพ ร่ างภาพ ท่าทาง
โครงสร้าง สัดส่ วน การทรงตัว การแรงเงาเน้นรายละเอียด ถูกต้องตามหลักกายวิภาคของมนุษย์ตามลักษณะเพศและวัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

133
2301-2103
จิตรกรรมภาพคนเหมือน
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการระบายสี ภาพคนเหมือน
2. มีทกั ษะในการเตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การระบายสี และ
3. มีทกั ษะในการระบายสี ภาพคนเหมือน ตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม
4. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานจิตรกรรมคนเหมือน
5. เพื่อให้มีความสนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ระบายสี ภาพคนเหมือน
2. เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์การระบายสี ภาพคนเหมือน
3. จัดภาพ ร่ างภาพ การระบายสี ภาพคนเหมือนตามข้อกําหนด
4. นําเสนอผลงาน การวิจารณ์แบบมีส่วนร่ วม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการระบายสี วาดภาพคนเหมือนแบบต่างๆ จากแบบจริ ง
หรื อภาพถ่าย เลือกมุมมอง จัดภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ร่ างภาพตามหลักกายวิภาค ตามลักษณะเพศ
และวัย ระบายสี แสดงนํ้าหนักสี แสง เงา เน้นลักษณะเด่น ให้เหมือนจริ งตามแบบ
2301-2104
เทคนิคจิตรกรรม
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การระบายสี ชนิดต่างๆ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคต่างๆ
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานจิตรกรรมชนิดต่างๆ
4. มีความสนใจใฝ่ รู ้ เห็นคุณค่าในงานจิตรกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ สร้างงานเทคนิคจิตรกรรม
2. เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์สร้างงานเทคนิคจิตรกรรม
3. ออกแบบ เชื่อมโยงแนวคิดการสร้างเทคนิคจิตรกรรมที่หลากหลาย
4. นําเสนองานเทคนิคจิตรกรรม การวิจารณ์แบบมีส่วนร่ วม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิคจิตรกรรมชนิดต่างๆ ทั้งแบบเทคนิคเฉพาะ และเทคนิคผสม
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2301-2105
จิตรกรรมสร้ างสรรค์
1–4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจิตรกรรมสร้างสรรค์
2. มีทกั ษะการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมตามแนวคิดส่ วนบุคคล
3. มีทกั ษะการนําเสนอผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์
4. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และเห็นคุณค่าของงานจิตรกรรมสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการจิตรกรรมสร้างสรรค์
2. เตรี ยม วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานจิตรกรรมสร้างสรรค์
3. ออกแบบ เชื่อมโยงแนวคิดจิตรกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
4. นําเสนองานจิตรกรรมสร้างสรรค์ การวิจารณ์แบบมีส่วนร่ วม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติก ารสร้ า งงานจิ ต รกรรมสร้ างสรรค์ รู ป แบบต่ า งๆ โดยใช้เ ทคนิ ค กระบวนการ
สร้างสรรค์ และนําเสนอผลงานตามแนวคิดส่ วนบุคคล
2301-2106
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
1-4 -3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
2. เข้าใจหลักการใช้ และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การระบายสี
3. มีทกั ษะในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี โดยการคัดลอกและจัดองค์ประกอบ
4. ขึ้นใหม่ดว้ ยการเขียนลายเส้นและระบายสี
5. มีความสนใจใฝ่ รู ้และเห็นคุณค่าในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เขียนภาพจิตรกรรมไทย
2. เตรี ยม วัสดุ อุปกรณ์ การเขียนภาพจิตรกรรมไทย
3. คัดลอกภาพจิตรกรรมไทยฝาผนัง ด้วยลายเส้น
4. ระบายสี ปิ ดทอง ตัดเส้นภาพจิตรกรรมไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ การเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี โดยการคัดลอกภาพ
จากจิตรกรรมฝาผนัง สมุดภาพไตรภูมิ และจัดองค์ประกอบขึ้นใหม่ดว้ ยวิธีการเขียนลายเส้น และระบายสี
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2301-2107
ประติมากรรมสร้ างสรรค์
1- 4- 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประติมากรรมสร้างสรรค์
2. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมสร้างสรรค์
3. มีทกั ษะการทําพิมพ์ชิ้น พิมพ์ยางและการหล่อผลงาน
4. มีทกั ษะในการนําเสนอผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์
5. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และเห็นคุณค่าของงานประติมากรรมสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ปั้น หล่อประติมากรรมสร้างสรรค์
3. เตรี ยมพื้น โครงสร้าง ขึ้นรู ปประติมากรรมสร้างสรรค์
4. ปั้ นรายละเอียดสัดส่ วนรู ปทรงตามข้อกําหนด
5. ทําแม่พิมพ์ตามข้อกําหนด
6. หล่อชิ้นงานตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการสร้างงานประติมากรรมสร้างสรรค์ รู ปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิ ค กระบวนการ
สร้างสรรค์ การทําพิมพ์ชิ้น พิมพ์ยาง การหล่อผลงาน และนําเสนอผลงาน
2301-2108
ภาพพิมพ์ สกรีน
1- 4 - 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ-อุปกรณ์และเครื่ องมืองานพิมพ์สกรี น
2. มีทกั ษะในการทําแม่พมิ พ์และการพิมพ์สกรี นสี เดียวและหลายสี จากแม่พิมพ์ฟิล์มตัดระบบแบบนํ้ามัน
3. มีทกั ษะในการทําแม่พิมพ์และการพิมพ์สกรี นลักษณะสี เดียวและหลายสี จากแม่พิมพ์ระบบถ่ายแสงโดย
ใช้แม่แบบเขียนแผ่นใส แม่แบบฟิ ล์มหน้ากาก แม่แบบฟิ ล์มถ่ายและแม่แบบจากคอมพิวเตอร์
4. มีระเบียบวินยั มีความพยายามและมีความสุ ขในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ภาพพิมพ์สกรี น
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์งานภาพพิมพ์สกรี น
3. ออกแบบ ปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์สกรี นตามข้อกําหนด
4. นําเสนอผลงานภาพพิมพ์สกรี นตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้วสั ดุ-อุปกรณ์ และเครื่ องมือ งานพิมพ์สกรี นจากแม่พิมพ์ฟิล์มตัด
ระบบนํ้า และนํ้า มัน แม่พิม พ์ร ะบบถ่า ย ด้ว ยแม่แ บบเขีย นบนแผ่น ใส แม่แ บบฟิ ล์ม หน้า กาก แม่แ บบ
ฟิ ล์มถ่ายและแม่แบบจากคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการพิมพ์สีเดี ยวและหลายสี
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รายวิชาสาขาวิชาการออกแบบ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2302-2001
การวาดเขียนเพื่องานออกแบบ
2302-2002
การใช้สีเพื่องานออกแบบ
2302-2003
จิตรกรรมเพื่องานออกแบบ
2302-2004
กายวิภาคเพื่องานออกแบบ
2302-2005
การออกแบบสร้างสรรค์
2302-2006
การสร้างสรรค์รูปทรง
2302-2007
การเขียนแบบเพื่องานออกแบบ
2302-2008
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2302-2009
การถ่ายภาพดิจิตอล
2302-2010
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2302-2011
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
2302-2012
การทําหุ่นจําลอง

1-3-2
1-3-2
0-4-2
1-2-2
1-2-2
0-4-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2302-2101
พื้นฐานงานออกแบบตกแต่ง
2302-2102
การออกแบบตกแต่งอาคารที่พกั อาศัย
2302-2103
การออกแบบตกแต่งอาคารพาณิ ชย์
2302-2104
การออกแบบตกแต่งสถานที่
2302-2105
พื้นฐานการออกแบบตกแต่งสวน
2302-2106
การตกแต่งผ้าประดับสถานที่
2302-2107
การออกแบบตัวอักษร
2302-2108
การออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
2302-2109
การออกแบบภาพการ์ตนู และภาพล้อ
2302-2110
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
2302-2111
การสร้างภาพประกอบ
2302-2112
การออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้าน
2302-2113
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและสํานักงาน
2302-2114
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
2302-2115
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น

1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
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2302-2116
2302-2117
2302-2118
2302-2119

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบเครื่ องประดับ
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การนําเสนองานออกแบบ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2302-2001

การวาดเขียนเพือ่ งานออกแบบ

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ในการจัดภาพ ร่ างภาพ การเขียนเส้นและนํ้าหนักแสงเงา
2. มีทกั ษะในการวาดภาพผลิตภัณฑ์ที่มีพ้นื ผิวต่างกัน
3. มีทกั ษะในการวาดภาพ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และสัตว์
4. ประยุกต์ใช้การวาดเขียนเพื่องานออกแบบ
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานวาดเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดภาพ ร่ างภาพ การเขียนเส้น และนํ้าหนักแสงเงา
2. วาดภาพแสดงนํ้าหนักและแสงเงางานผลิตภัณฑ์ เครื่ องใช้ที่มีผวิ หยาบ ละเอียด มันวาวและ
โปร่ งใส ผัก ผลไม้ ดอกไม้และสัตว์ ด้วยดินสอดํา และปากกา
3. ประยุกต์ใช้หลักการวาดเขียนเพื่องานออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการจัดภาพ ร่ างภาพ การวาดภาพลายเส้น นํ้าหนักและแสงเงางานผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ที่มีพ้ืนผิวหยาบละเอียดมันวาว และโปร่ งใส ผัก ผลไม้ ดอกไม้และสัตว์ ด้วยดิ นสอดํา และ
ปากกา
2302-2002

การใช้ สีเพือ่ งานออกแบบ

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสีสีและการใช้สีในการออกแบบ
2. มีทกั ษะการใช้สีในการออกแบบประเภทต่างๆ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีสีและการใช้สีในการออกแบบประเภทต่างๆ
2. ใช้สีโปสเตอร์ ดินสอสี สี น้ าํ สี เมจิกในการออกแบบตามหลักการและวิธีการใช้สี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับสี คุณลักษณะของสี ชนิ ดและคุณสมบัติของสี แม่สีวตั ถุธาตุ แม่สีของแสง
วงจรสี หลักการใช้วรรณะของสี ค่าในนํ้าหนักของสี การใช้สีตรงข้าม สี กลมกลืน สี เอกรงค์สีขดั กัน สี สว่าง
ในที่มืด สี ส่วนรวม สี เลื่อมพราย จิตวิทยาเกี่ยวกับสี และการใช้คู่สี เทคนิควิธีการผสมสี การเลือกใช้สีแต่ละชนิ ดให้
สัมพันธ์กบั งานออกแบบ การฝึ กทักษะการใช้สีในการออกแบบตามหลักการ และวิธีการใช้สีชนิ ดต่างๆ(ได้แก่ สี
โปสเตอร์ ดินสอสี สี น้ าํ สี เมจิก)
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2302-2003

จิตรกรรมเพือ่ งานออกแบบ

0-4-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี ดว้ ยเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ
2. มีทกั ษะการวาดภาพระบายสี ดว้ ยเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ
3. ประยุกต์ใช้การวาดภาพระบายสี เพื่องานออกแบบ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานการวาดภาพระบายสี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี ของรู ปร่ าง-รู ปทรงที่เกี่ยวข้องกับงานอออกแบบ
2. วาดภาพระบายสี ของรู ปร่ าง-รู ปทรงที่เกี่ยวข้องกับงานอออกแบบ
3. ประยุกต์ใช้การวาดภาพระบายสี เพื่องานอออกแบบด้วยเทคนิคการใช้ดินสอสี สี น้ าํ สี เมจิก
สี โปสเตอร์ สี อะคลิลิค
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะงานด้านจิตรกรรมเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี ของรู ปร่ าง-รู ปทรงที่เกี่ยวข้องกับงาน
อออกแบบ ด้วยเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ ได้แก่ ดินสอสี สี น้ าํ สี เมจิก สี โปสเตอร์ สี อะคลิลิค
2302-2004

กายวิภาคเพือ่ งานออกแบบ

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดสัดส่ วน โครงสร้างมนุษย์
2. มีความรู ้เกี่ยวกับขีดความสามารถในการทํางานทางสรี ระของมนุษย์ที่สมั พันธ์กบั งาน
ออกแบบ
3. มีทกั ษะในการวาดภาพกายวิภาคเพื่องานออกแบบ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกายวิภาคเพื่อการออกแบบ
2. เขียนภาพสัดส่ วนของมนุษย์ โครงสร้าง และสรี ระของมนุษย์ที่สมั พันธ์กบั การออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพ ขนาดสัดส่ วนของมนุษย์ หน้าที่การทํางานและมิติทางกายภาพของมนุษย์
แต่ละเพศ วัยและศึกษาขีดความสามารถในการทํางานทางสรี ระที่สมั พันธ์กบั การออกแบบ
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2302-2005
การออกแบบสร้ างสรรค์
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจเกี่ยวกับที่มาของแนวความคิดกระบวนการสร้างสรรค์แนวความคิดและ
กระบวนการออกแบบ
2. มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างแนวความคิดได้
3. มีทกั ษะในการถ่ายทอดรู ปแบบ ตามแนวความคิด ด้วยเทคนิคลายเส้น ดินสอดํา ดินสอสี ปากกา
4. มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพผลงาน
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับที่มาของแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์แนวความคิดและ
กระบวนการออกแบบ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการถ่ายทอดรู ปแบบตามแนวความคิด
3. สร้างและถ่ายทอดรู ปแบบตามแนวความคิดด้วยเทคนิคลายเส้น ดินสอดํา ดินสอสี และปากกา
ให้สอดคล้องกับงานออกแบบทุกสาขา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ที่มาของแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์แนวความคิด และกระบวนการ
ออกแบบการฝึ กทักษะ สร้างแนวความคิด ถ่ายทอดรู ปแบบตามแนวความคิด ( Idea Sketch ) ให้สอดคล้องกับ
งานออกแบบทุกสาขา ด้วยเทคนิคลายเส้น ดินสอดํา ดินสอสี ปากกา
2302-2006

การสร้ างสรรค์ รูปทรง

0-4-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐาน และรู ปทรงตามแนวความคิด
2. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์รูปทรง ด้วยเทคนิคงานกระดาษ การปั้น การแกะสลัก การหล่อ
3. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ รู ปทรงสร้างสรรค์ในงานออกแบบได้
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐานและรู ปทรงตามแนวความคิด
2. สร้างสรรค์รูปทรงตามแนวความคิดด้วยเทคนิคงานกระดาษ การปั้ น การแกะสลัก การหล่อ
ในงานออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรงพื้นฐานและรู ปทรงตามแนวความคิดในลักษณะงาน
กระดาษงานปั้ นนู นตํ่า นูนสู ง ลอยตัว งานแกะสลักวัสดุอ่อนและวัสดุแข็ง การหล่อชิ้ นงานด้วยแม่พิมพ์ทุบ
แม่พิมพ์ชิ้น และแม่พิมพ์ยาง
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2302-2007
การเขียนแบบเพือ่ งานออกแบบ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรู ปทรง
เรขาคณิ ตประยุกต์ ภาพคลี่ ( Pattern ) ภาพแยกชิ้นส่ วน (Assembly) ภาพแสดงรายละเอียด
(Detail)
2. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ การร่ างแบบด้วยมือ
เครื่ องมือเขียนแบบ และการใช้มาตราส่ วนย่อ – ขยาย
3. มีทกั ษะในการร่ างแบบด้วยมือ และการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์การเขียนแบบมาตรฐาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน เห็นคุณค่าของการเขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบเพื่องานออกแบบ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ การร่ างแบบด้วยมือ และ
เครื่ องมือเขียนแบบ
3. เขียนตัวอักษรตัวเลข รู ปทรงเรขาคณิ ตประยุกต์ ภาพคลี่ (Pattern) ภาพแยกชิ้นส่ วน
(Assembly) ภาพแสดงรายละเอียด (Detail) และภาพพิกทอเรี ยล (PictorialDrawing) 3 มิติ โดย
การร่ างแบบด้วยมือและเครื่ องมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบมาตรฐาน
4. เขียนแบบโดยใช้มาตราส่ วนย่อ-ขยาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรู ปทรงเรขาคณิ ต
ประยุกต์ ภาพคลี่ (Pattern) ภาพแยกชิ้ นส่ วน (Assembly) ภาพแสดงรายละเอียด (Detail) การใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการเขียนแบบ การร่ างแบบด้วยมือและเครื่ องมือเขียนแบบประกอบการเขียนภาพพิกทอเรี ยล
(Pictorial Drawing) 3 มิติ โดยใช้มาตรส่ วนย่อ – ขยาย
2302-2008

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ รายละเอียดของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ รายละเอียดของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ การเลื อ กใช้ว สั ดุ แ ละกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ในงานออกแบบคุ ณ สมบัติ
ประเภท ชนิ ดของวัสดุ กรรมวิธีการผลิ ตที่เหมาะสมกับชิ้ นงานออกแบบการทดสอบคุ ณสมบัติแต่ละ
ประเภท และมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
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2302-2009

การถ่ ายภาพดิจิตอล

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิตอล
2. มีทกั ษะในการถ่ายภาพดิจิตอล
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ประเภทและหลักการทํางานของกล้อง อุปกรณ์เสริ ม
และการดูแลรักษากล้อง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ
3. ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมา และหลักการถ่ายภาพดิจิตอล ประเภทและหลักการทํางาน
ของกล้อง เลนส์ ส่ วนประกอบ อุปกรณ์เสริ มและการดูแลรักษากล้อง หลักการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ
ถ่ายภาพบุคคล ทิวทัศน์ สัตว์ สิ่ งของ ด้วยแสงธรรมชาติ แสงประดิษฐ์ ไฟสตูดิโอพื้นฐาน การจัดการถ่ายภาพ
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป และมีกิจนิสยั ที่ดีในการถ่ายภาพ
2302-2010

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบ

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปในการทํางานออกแบบ
สร้างภาพแบบบิทแมพ (Bitmap) และ เวกเตอร์ (Vector) การพิมพ์ภาพออกทางเครื่ องพิมพ์
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปในการทํางานออกแบบ สร้างภาพแบบ บิทแมพ
(Bitmap) และ เวกเตอร์ (Vector) การพิมพ์ภาพออกทางเครื่ องพิมพ์
3. การแปลงไฟล์เพื่อใช้ในงานออกแบบ ประเภท ต่างๆ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี และเห็นคุณค่าในการเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์เพือ่ งานออกแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการทํางานออกแบบ
2. สร้างภาพแบบบิทแมพ (Bitmap) และเวกเตอร์ (Vector)ด้วยโปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ป
3. ปฏิบตั ิการแปลงไฟล์เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในงานออกแบบประเภทต่างๆ
4. ปฏิบตั ิการพิมพ์ภาพผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปในการทํางานออกแบบ สร้างภาพแบบ
บิทแมพ (Bitmap)และ เวกเตอร์ (Vector) การแปลงไฟล์เพื่อใช้ในงานออกแบบ ประเภทต่างๆการพิมพ์ภาพ
ออกทางเครื่ องพิมพ์มีกิจนิสยั ที่ดี และเห็นคุณค่าในการเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ
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2302-2011
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การเขียนแบบ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนแบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ การสร้างภาพและพิมพ์ผลงานออกทาง
เครื่ องพิมพ์แบบต่าง ๆ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านการเขียนแบบ
2. สร้างงานเขียนแบบ การสร้างภาพ การสร้างตัวอักษร งานกราฟิ กด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ประเภทต่าง ๆ
3. บันทึกและพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านการเขียนแบบ การสร้างภาพ การโอนภาพ
การลงสี การแก้ไขภาพและตัวอักษรเพื่อการทํางานกราฟิ กในการเขียนแบบ การบันทึกผลงานลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่างๆ และมีกิจนิสยั ที่ดี
2302-2012
การทําหุ่นจําลอง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและหลักการสร้างหุ่นจําลองตามหลักการออกแบบ
2. มีทกั ษะในการสร้างหุ่นจําลองตามมาตรฐานสากล
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเทคนิควิธีการสร้างหุ่นจําลอง
2. สร้างหุ่ นจําลองด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และองค์ประกอบในการทําหุ่นจําลองตามมาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกั บการทําหุ่ นจําลองตามหลักวิ ธี และเทคนิ คการสร้ างสรรค์ หุ่ นจําลอง
การกําหนดขนาด สัดส่ วน โครงสร้าง สี วัสดุ อุปกรณ์ องค์ประกอบในการทําหุ่นจําลองตามมาตรฐานสากล และมีกิจ
นิสยั ที่ดี
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2302-2101
พืน้ ฐานงานออกแบบตกแต่ ง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความหมาย ประวัติ ประเภท รู ปแบบ วัสดุ สี และเครื่ องเรื อน
ในงานออกแบบตกแต่ง
2. มีความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปและหลักการออกแบบตกแต่งสําหรับห้องต่างๆ
ภายในอาคารที่พกั อาศัย
3. มีความรู ้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่ องเรื อนที่ใช้สาํ หรับห้องต่างๆ ภายในอาคารที่พกั อาศัย
4. มีทกั ษะในการเขียนภาพสิ่ งประดับตกแต่งประกอบห้องต่างๆ ภายในอาคารที่พกั อาศัย
5. มีทกั ษะในการเขียนภาพขนาดสัดส่ วนของคนกับพื้นที่ใช้สอย คนกับเครื่ องเรื อน และเครื่ องเรื อน
6. พื้นฐานภายในห้องต่างๆ ของอาคารที่พกั อาศัย
7. มีทกั ษะในการเขียนแบบแสดงรายละเอียดตามหลักการเขียนแบบตกแต่ง
8. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานที่มอบหมาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ส่ วนประกอบและหลักการออกแบบตกแต่ง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลของห้องต่างๆ เครื่ องเรื อนและสิ่ งประดับตกแต่งภายในอาคารที่พกั อาศัย
3. ออกแบบร่ างภาพกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ
4. เขียนแบบแสดงรายละเอียดตามหลักการเขียนแบบตกแต่ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความหมายประวัติประเภทรู ปแบบวัสดุสีความรู ้
ทัว่ ไปและหลักการออกแบบตกแต่ง เครื่ องเรื อน ขนาดสัดส่ วนของคนกับพื้นที่ใช้สอย คนกับเครื่ องเรื อน และ
เครื่ องเรื อนสําหรับห้องต่างๆภายในอาคารที่พกั อาศัย การเขียนภาพสิ่ งประดับตกแต่งและเขียนแบบแสดง
รายละเอียดตามหลักการเขียนแบบตกแต่ง
2302-2102
การออกแบบตกแต่ งอาคารทีพ่ กั อาศัย
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและประเภทของอาคารที่พกั อาศัย
2. มีทกั ษะในการเขียนแบบ ผังพื้น และรู ปด้านของงานออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พกั อาศัย
ตามมาตรฐานการเขียนแบบ
3. มีทกั ษะในการเขียนภาพต้นไม้ คน สิ่ งประดับตกแต่งประกอบภายในทัศนียภาพอาคารที่พกั อาศัย
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างลักษณะประเภทของอาคารที่พกั อาศัย
2. เขียนแบบ ผังพื้น และรู ปด้านของงานออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พกั อาศัยตามมาตรฐาน
การเขียนแบบ
3. เขียนภาพทัศนียภาพสิ่ งประดับตกแต่ง ภาพต้นไม้ ภาพคน และสิ่ งของต่างๆ
4. ออกแบบโดยการศึกษาข้อมูลประกอบการออกแบบ การกําหนดรู ปแบบแนวความคิด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างของอาคารที่พกั อาศัยงานออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคารที่พกั อาศัย การเขียนผังพื้นรู ปด้านและทัศนี ยภาพด้วยเทคนิ คลายเส้นและสี ฝึ กทักษะ
ในการเขียนภาพคนต้นไม้สิ่งของประกอบทัศนียภาพ
2302-2103
การออกแบบตกแต่ งอาคารพาณิชย์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการออกแบบตกแต่งอาคารพาณิ ชย์ ประเภทต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการเขียนแบบ ออกแบบตกแต่งภายในอาคารพาณิ ชย์ ร้านค้า โชว์รูม
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของการออกแบบตกแต่ง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างรู ปแบบประเภทต่างๆและแนวทางการออกแบบตกแต่ง
ภายในอาคารพาณิ ชย์ ร้านค้า โชว์รูม
2. เขียนแบบผังพื้น ภาพด้าน กําหนดวัสดุและระบบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการเขียนแบบตกแต่ง
3. เขียนภาพทัศนียภาพ ภาพสิ่ งประดับตกแต่ง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การออกแบบเขี ย นแบบตกแต่ ง อาคารพาณิ ชย์ ก ารจั ด วางผัง พื้ น รู ปด้ า น
การกําหนดวัสดุระบบไฟฟ้ า การฝึ กทักษะออกแบบเขียนแบบตกแต่งอาคารพาณิ ชย์
2302-2104
การออกแบบตกแต่ งสถานที่
1 - 3 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการและจําหน่าย
สิ นค้า
2. มีทกั ษะในการออกแบบร่ าง (SketchDesign) พื้นที่จดั แสดงนิทรรศการและจําหน่ายสิ นค้า
3. มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีต่องานออกแบบตกแต่งสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการและ
จําหน่ายสิ นค้า
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ง งานจัดแสดงนิทรรศการและ
จําหน่ายสิ นค้า
2. ออกแบบร่ างภาพ กําหนดแนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง งานจัดแสดงนิทรรศการและ
จําหน่ายสิ นค้า
3. กําหนดรู ปแบบรายละเอียดประกอบแบบ รายการคํานวณส่ วนประกอบต่างๆในงาน
ออกแบบการตกแต่งสถานที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิธีการทฤษฎีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการออกแบบการตกแต่งสถานที่ประเภทงาน
จัดพื้นที่แสดงนิ ทรรศการและจําหน่ ายสิ นค้าปฏิบตั ิการออกแบบร่ าง (Sketch Design) พื้นที่จดั แสดง
นิทรรศการและจําหน่ายสิ นค้า
2302-2105
พืน้ ฐานการออกแบบตกแต่ งสวน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบจัดสวน ประเภท และรู ปแบบของการจัดสวน
2. มีความรู ้เรื่ องพรรณไม้ โครงสี วัสดุ อุปกรณ์การจัดตกแต่งสวนเบื้องต้น
3. มีทกั ษะในการออกแบบ เขียนแบบตกแต่งสวน
4. มีทกั ษะในการเขียนทัศนียภาพ ลายเส้น และสี
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฎิบตั ิงาน
6. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพจัดสวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดสวน ส่ วนประกอบ วัสดุอุปกรณ์และพรรณไม้ในการ
ตกแต่งสวน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นที่สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องในการตกแต่งสวน
3. ออกแบบ ร่ างแบบตามหลักการออกแบบตกแต่งสวน
4. เขียนภาพทัศนียภาพการออกแบบตกแต่งสวนเพื่อใช้ในการนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับพื้นฐานการออกแบบจัดสวน ประเภท รู ปแบบ พรรณไม้ โครงสี วัสดุ และอุ ปกรณ์
การจัดตกแต่งสวน การออกแบบ เขียนแบบตกแต่งสวนตามหลักการ กระบวนการออกแบบตกแต่งสวน การเขียน
ทัศนียภาพ ลายเส้นและสี
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2302-2106
การตกแต่ งผ้าประดับสถานที่
1-2 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผา้ ประดับสถานที่ในโอกาสต่างๆ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งผ้าประดับสถานที่
3. มีทกั ษะในการจับจีบ และพับผ้าเป็ นรู ปทรงต่างๆ ได้ตามประเภทการใช้งาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้ – ปฏิบตั ิงาน และเห็นคุณค่าของการตกแต่งผ้าประดับสถานที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ วัสดุ – อุปกรณ์ การตกแต่งผ้าประดับสถานที่
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ผา้ ประดับสถานที่ในโอกาสต่างๆ
3. จับจีบ และพับผ้าเป็ นรู ปทรงต่างๆ ในการประดับตกแต่งสถานที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ผา้ ประดับสถานที่ การจัดเตรี ยม – ใช้วสั ดุ – อุปกรณ์ การเก็บรักษา
รู ปแบบ ลักษณะ วิธีการจับจีบ การพับผ้าเป็ นรู ปทรงต่างๆ ได้ตามประเภทการใช้งาน
2302-2107
การออกแบบตัวอักษร
1-3 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของตัวอักษรไทย ตัวอักษรอังกฤษ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบตัวอักษรประเภทต่างๆ หลักการออกแบบและการจัดวางตัวอักษร
3. มีทกั ษะในการออกแบบตัวอักษร เพื่อการจัดทําชื่อหนังสื อ หัวคอลัมภ์ และงานป้ าย
4. มีกิจนิสยั ที่ดี มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน ดูแล บํารุ ง รักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการออกแบบ
5. สามารถประเมินคุณค่าผลงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของตัวอักษรไทย –อักษรอังกฤษ รู ปแบบ
ตัวอักษร หลักการออกแบบและการจัดวางตัวอักษร
2. ออกแบบตัวอักษรไทย –อักษรอังกฤษ เพื่อจัดทําชื่อหนังสื อ หัวคอลัมภ์และงานป้ าย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของตัวอักษรไทย –อักษรอังกฤษ หลักการออกแบบ
และการจัดวางตัวอักษรประเภทต่างๆปฎิบตั ิการออกแบบตัวอักษรให้เหมาะสมกับการนําไปใช้งาน และ
การสื่ อความหมายการออกแบบ จัดวางตัวอักษร ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบตัวอักษร เพือ่ การ
นําไปใช้กบั งานออกแบบ ชื่อหนังสื อ หัวคอลัมภ์ งานป้ าย ได้อย่างมีประสิ ทธิผล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาการออกแบบ

149
2302-2108
การออกแบบเครื่องหมายและสั ญลักษณ์
1 - 3 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภท ประวัติและวิวฒั นาการของ
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์
2. มีความรู ้ความเข้าใจ หลักการออกแบบ การใช้สีในงานออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
3. มีทกั ษะในการออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ประเภท Pictographs, Symbolic, Logo,
Lettermark และ Combinationmark
4. มีทกั ษะในการออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ดว้ ยเครื่ องมือพื้นฐาน และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน เห็นคุณค่าของผลงาน และสามารถประเมินคุณค่าของผลงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติ และวิวฒั นาการ ความหมาย ประเภทของเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ การใช้สีในงานออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
3. ออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ดว้ ยเครื่ องมือพื้นฐาน และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติ วิวฒั นาการ ลักษณะ รู ปแบบ และความสําคัญของเครื่ องหมาย
และสัญลักษณ์ หลักการออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ โดยคํานึ งถึงการสื่ อความหมายต่อสาธารณะ
ได้อย่างชัดเจนสวยงามและความสะดวกในการนําใช้ดว้ ยเครื่ องมือพื้นฐาน และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
1-3-2
2302-2109
การออกแบบภาพการ์ ตูนและภาพล้อ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพการ์ตูน ภาพล้อและภาพประกอบเรื่ อง
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ เครื่ องมือพื้นฐานที่ใช้ในงานเขียน
การ์ตนู ภาพล้อ
3. มีทกั ษะในการ ร่ างภาพ สร้างภาพลายเส้น ภาพระบายสี การ์ตนู และภาพล้อ
4. สามารถประเมินคุณค่าผลงาน
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนการ์ตูนและภาพล้อ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทคุณสมบัติของวัสดุ เครื่ องมือที่ใช้ในงานเขียนการ์ตูน ภาพล้อ
3. เขียนภาพการ์ตนู ภาพล้อ ด้วยภาพลายเส้น ขาว-ดํา และภาพระบายสี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ ตูนภาพล้อ ด้วยเครื่ องมือพื้นฐาน ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ
เครื่ องมือพื้นฐานที่ใช้ในงานเขียนการ์ ตูน ภาพล้อ หลักวิธีการร่ างภาพการ์ ตูน ภาพล้อ เทคนิ คการใช้สีประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ดินสอสี สี น้ าํ สี เมจิก สี โปสเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพลายเส้นขาว-ดํา ภาพระบายสี
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2302-2110
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ หลักวิธีการออกแบบการร่ าง
แบบตามแนวความคิด
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ การทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ การบันทึกต้นฉบับสิ่ งพิมพ์
ลงสื่ อบันทึกข้อมูล
3. มีทกั ษะในการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
4. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของงานสิ่ งพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์แบบหน้าเดียว หลักการออกแบบ ร่ างแบบ
ตามแนวความคิด
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ การทําต้นฉบับ การบันทึกต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ลงสื่ อบันทึกข้อมูล
3. ทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์แบบหน้าเดียวบันทึกต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ลงสื่ อบันทึกข้อมูล ด้วยโปรแกรมกราฟิ ก
สําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับหลักการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทสิ่ งพิ มพ์แบบหน้าเดี ยว การ์ ด นามบัตร
หัวและซองจดหมาย ใบปลิว โปสเตอร์ ความหมายและประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ การกําหนดขนาดและรู ปแบบ
สิ่ งพิมพ์หน้าเดี ยว การออกแบบร่ างตามแนวความคิด การทําต้นฉบับด้วยโปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ประบบ
การพิมพ์ โหมดสี ประเภทไฟล์ โปรแกรมกราฟิ กที่ใช้ในงานผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ การเตรี ยมรู ปภาพและข้อความ
การบันทึกต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ลงสื่ อบันทึกข้อมูล
2302-2111
การสร้ างภาพประกอบ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิธีการเขียนภาพประกอบเรื่ องด้วยเครื่ องมือพื้นฐานและโปรแกรม
สําเร็ จรู ป
2. มีทกั ษะในทําภาพร่ างลําดับเรื่ องราว เขียนภาพประกอบเรื่ องด้วยเทคนิควิธีการตามที่กาํ หนด
3. มีทกั ษะในการใช้สีประเภทต่าง ๆ ในการสร้างภาพประกอบเรื่ อง
4. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างภาพประกอบเรื่ อง
5. สามารถเขียนภาพประกอบเรื่ องด้วยเทคนิคและวิธีการใช้สีประเภทต่าง ๆ
6. สามารถประเมินคุณค่าของผลงาน
7. มีกิจนิสยั ที่ดี และเห็นคุณค่าของผลงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาพประกอบเรื่ องด้วยเครื่ องมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. ร่ างภาพลําดับเรื่ องราว เขียนภาพประกอบเรื่ องด้วยเทคนิควิธีการตามที่กาํ หนด
3. เขียนภาพประกอบเรื่ องด้วยเทคนิควิธีการใช้สี
4. สร้างภาพประกอบเรื่ องด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการเขียนภาพประกอบเรื่ องสั้น ปกหนังสื อ นิ ทานสําหรั บเด็กด้วยเครื่ องมือ
พื้นฐานและโปรแกรมสําเร็ จรู ป หลักวิธีการเขียนภาพประกอบเรื่ อง การศึ กษาเนื้ อเรื่ องเพื่อทําภาพร่ างลําดับ
เรื่ องราว (Story Board) หลักการร่ างภาพ เทคนิ คการสร้างภาพเหมือนจริ ง แบบคลี่คลาย หรื อลด ตัดทอนจาก
ธรรมชาติ แบบจินตนาการด้วยลายเส้นขาว – ดํา ภาพระบายสี เทคนิ คการใช้สีประเภทต่างๆ การถ่ายโอนภาพ
เข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่ องมือวาดภาพ ระบายสี ในระบบดิจิตอล ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2302-2112
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมพืน้ บ้ าน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและประเภทของผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้านของไทย
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3. มีทกั ษะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้านตามหลักการออกแบบ
4. มีทกั ษะในการทําหุ่นจําลองและนําเสนอผลงาน
5. มีจรรยาบรรณของนักออกแบบและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
6. เห็นคุณค่าการออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้านของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้านของไทย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้าน
ตามหลักการออกแบบ
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้าน จัดทําหุ่นจําลองประกอบการออกแบบ และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านของไทย การกําหนดวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น ตามหลักการออกแบบ
การทําหุ่ นจําลองประกอบการออกแบบ การนําเสนอผลงาน มีจรรยาบรรณของนักออกแบบและมีกิจนิ สัยที่ดี
ในการทํางาน
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2302-2113
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ภายในบ้ านและสํ านักงาน
1 - 3 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและสํานักงาน
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปร่ าง (Form) และประโยชน์ใช้สอย (Function) ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและสํานักงาน
4. มีทกั ษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและสํานักงาน
5. มีทกั ษะในการทําหุ่นจําลองและนําเสนอผลงาน
6. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน และเห็นคุณค่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและ
สํานักงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดประเภทวัสดุและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและ
สํานักงาน
2. กําหนดแนวความคิดในการออกแบบเกี่ยวกับรู ปร่ าง(Form)และประโยชน์ใช้สอย (Function)
3. ร่ างภาพพัฒนาแนวความคิด
4. เขียนแบบภาพร่ าง(SketchDesign)ตามหลักการเขียนแบบ
5. สร้างหุ่นจําลองผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและสํานักงานและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ภายในบ้านและสํานักงานการกําหนดวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต การออกแบบ เขียนแบบและพัฒนาด้านรู ปร่ าง(Form) และประโยชน์ใช้สอย(Function) การทํา
หุ่นจําลองประกอบแบบ การนําเสนอผลงานและมีกิจนิสยั ที่ดี
2302-2114
การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและประเภทเฟอร์นิเจอร์
2. มีความรู ้ความเข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุและกรรมวิธีการผลิตเฟอร์นิเจอร์
3. มีทกั ษะการออกแบบ ร่ างแบบ และ เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์
4. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราส่วน สัดส่วนในการออกแบบ
5. มีทกั ษะในการทําหุ่นจําลองและนําเสนอผลงาน
6. มีจรรยาบรรณและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
7. เห็นคุณค่าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติและประเภทเฟอร์นิเจอร์ การกําหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2. สร้างแนวความคิดในการออกแบบ ร่ างแบบ ด้วยการศึกษาข้อมูล
3. เขียนแบบแสดงรายละเอียดตามหลักการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์
4. สร้างหุ่นจําลองเฟอร์นิเจอร์
5. นําเสนอผลงาน ข้อมูลและแนวความคิดในการออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์ ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ การกําหนดวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิต การเขียนแบบแสดงรายละเอียด การถอดประกอบ โดยคํานึ งมาตราส่ วนสัดส่ วนการใช้งาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การทําหุ่นจําลองประกอบแบบ การนําเสนอผลงาน และมีกิจนิสยั ที่ดี
2302-2115
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของเด็กเล่น
1 - 3 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3. มีทกั ษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นในร่ มและกลางแจ้ง
4. มีทกั ษะในการทําหุ่นจําลองและนําเสนอผลงาน
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน และเห็นคุณค่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดประเภทวัสดุและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น
2. กําหนดแนวความคิดในการออกแบบเกี่ยวกับรู ปร่ าง (Form) และประโยชน์ใช้สอย (Function)
3. ร่ างภาพพัฒนาแนวความคิด
4. เขียนแบบภาพร่ าง(SketchDesign)ตามหลักการเขียนแบบ
5. สร้างหุ่นจําลองผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่นเพื่อการนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานออกแบบผลิ ตภัณฑ์ของเด็กเล่นในร่ มและกลางแจ้งที่ เสริ มทักษะและ
พัฒนาการเจริ ญเติบโตของเด็กแต่ละวัย การกําหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การออกแบบ เขียนแบบพัฒนา
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น การทําหุ่ นจําลองประกอบแบบ การนําเสนอผลงาน และมีกิจนิสยั ที่ดี
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2302-2116
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบผลิตภัณฑ์
1 - 3 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสนับสนุนการทํางานด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพ 2 มิติ 3
มิติ การสร้างภาพตัด(Section) ภาพแยกชิ้นส่วน(Assembly) การบันทึกข้อมูล การพิมพ์ผลงาน
ออกทางเครื่ องพิมพ์
3. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพ 2 มิติ 3 มิติ การสร้าง
ภาพตัด(Section) ภาพแยกชิ้นส่วน(Assembly) การบันทึกข้อมูลการพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน และเห็นคุณค่าการเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. สร้างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพ 2 มิติ 3 มิติ การสร้างภาพตัด(Section) ภาพแยกชิ้นส่ วน
(Assembly)ด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ปในการออกแบบผลิตภัณฑ์
3. บันทึกข้อมูล และพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างภาพ 2 มิติ 3
มิ ติ การสร้ างภาพตัด (Section) ภาพแยกชิ้ น ส่ ว น(Assembly)การบัน ทึ ก ข้อมูล การพิมพ์ผลงานออกทาง
เครื่ องพิมพ์ และมีกิจนิสยั ที่ดี
2302-2117
การออกแบบเครื่องประดับ
1 - 3 -2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู ้พ้นื ฐานการออกแบบ
2. มีทกั ษะในการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานเครื่ องประดับ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี
2. ออกแบบ วาดภาพ 3 มิติ รู ปทรงของเครื่ องประดับอัญมณี
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานเครื่ องประดับอัญมณี ได้แก่ สร้อยคอ จี้ แหวน กําไล ต่างหู อย่างง่าย
โดยประยุกต์หลักการออกแบบ การวาดภาพ 3 มิติ รู ปทรงของเครื่ องประดับ ฝึ กการใช้เทคนิ คการให้น้ าํ หนักแสงเงา การกําหนดสัดส่ วนและโครงสร้างของงานเครื่ องประดับอัญมณี และมีกิจนิสยั ที่ดี
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2302-2118
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ตามมาตรฐานบรรจุภณ
ั ฑ์
3. มีทกั ษะในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ กราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้วยเครื่ องมือพื้นฐานและโปรแกรม
สําเร็ จรู ป
4. มีทกั ษะในการทําหุ่นจําลองและการนําเสนอผลงาน
5. มีจรรยาบรรณและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ การเลือกใช้วสั ดุ การออกแบบโครงสร้างการ
ออกแบบกราฟิ กบรรจุภณั ฑ์
2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยเครื่ องมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็ จ
3. สร้างหุ่นจําลองและนําเสนอผลงานการออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การเลือกใช้วสั ดุ การออกแบบโครงสร้างการออกแบบกราฟิ ก
บรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักการออกแบบ ด้วยเครื่ องมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็ จรู ป การทําหุ่ นจําลองประกอบแบบ
การนําเสนอผลงาน และมีกิจนิสยั ที่ดี
2302 – 2119
การนําเสนองานออกแบบ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนในการนําเสนองานออกแบบ
2. มีทกั ษะในการนําเสนองานออกแบบ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวินยั ในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหลักการวิธีการกระบวนการขั้นตอนในการนําเสนองานออกแบบ
2. นําเสนองานออกแบบด้วยวัสดุอุปกรณ์และสื่ อต่างๆ ตามวิธีการ
3. จัดที่แสดงงานในการนําเสนองานออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวิธีการกระบวนการขั้นตอนในการนําเสนองานออกแบบปฏิบตั ิการนําเสนองานออกแบบ
ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆวิธีการนําเสนองานการเขียนการพูดการถ่ายภาพโสตทัศนู ปกรณ์และสื่ ออีเล็กทรอนิ กส์
ตลอดจนบุคลิกภาพการแต่งกายท่าทางในการนําเสนองานและจัดที่แสดงงาน
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รายวิชาสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2303-2001
ทฤษฏีสีเพื่องานศิลปหัตถกรรม
2303-2002
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบงานศิลปหัตถกรรม
2303-2003
การออกแบบและผลิตของที่ระลึก
2303-2004
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
2303-2005
งานศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์ 1
2303-2006
งานศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์ 2
2303-2007
การตกแต่งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
2303-2008
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2303-2009
การถ่ายภาพเพื่องานศิลปหัตถกรรม
2303-2010
การจัดการธุรกิจศิลปหัตถกรรม

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2303-2101
งานดินพื้นฐาน
2303-2102
การขึ้นรู ปด้วยมือ
2303-2103
การสร้างต้นแบบและแม่พมิ พ์
2303-2104
การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผา
2303-2105
ประติมากรรมดินเผา
2303-2106
การหล่อปูนปลาสเตอร์
2303-2107
การหล่อเรซิ่น
2303-2108
การหล่อเทียน
2303-2109
การหล่อซีเมนต์
2303-2110
การออกแบบลายผ้าพื้นฐาน
2303-2111
การพิมพ์สกรี น
2303-2112
การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์
2303-2113
บาติก
2303-2114
บาติกสร้างสรรค์
2303-2115
การมัด – ย้อม
2303-2116
การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหนัง
2303-2117
งานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด

1-3–2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-4-3
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-3-2
1-2-2
1-3-2
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2303-2118
2303-2119
2303-2120
2303-2121
2303-2122
2303-2123
2303-2124
2303-2125
2303-2126
2303-2127
2303-2128
2303-2129
2303-2130
2303-2131
2303-2132
2303-2133
2303-2134
2303-2135
2303-2136

ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน
งานตกแต่งผลิตภัณฑ์งานหนัง
การออกแบบงานรัก
งานรักสี และประดับเปลือกไข่
งานปิ ดทองประดับกระจกสี
งานประดับมุก
งานเขียนลายรดนํ้า
งานรักสร้างสรรค์
การออกแบบเขียนแบบงานไม้
งานไม้พ้นื ฐาน
ผลิตภัณฑ์งานไม้
งานไม้สร้างสรรค์
การออกแบบงานจักสาน
งานจักสานพื้นฐาน
งานจักสานไม้ไผ่
งานจักสานสร้างสรรค์
การออกแบบลวดลาย
งานสลักดุนเบื้องต้น
งานเครื่ องประดับ
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1-4-3
1-4-3
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-4–3

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

159

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2303-2001
ทฤษฎีสีเพือ่ งานศิลปหัตถกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้สี วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในงานศิลปหัตถกรรม
2. สามารถเลือกใช้สี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในงานศิลปหัตถกรรม และการประเมินค่าผลงาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้สี คุณสมบัติของสี วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือในงานศิลปหัตถกรรม
2. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ เพื่อใช้สีตกแต่งผลงานตามตามหลักการและกระบวนการในงาน
ศิลปหัตถกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้สี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ การใช้สีชนิดต่าง ๆ การใช้สี
ตกแต่งผลงานและการประเมินผลงานในงานศิลปหัตถกรรม
2303-2002
คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานออกแบบศิลปหัตถกรรม
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของงานออกแบบศิลปหัตถกรรม การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการทํางาน
2. ออกแบบ สร้างรู ปแบบ การจัดเก็บข้อมูลและการพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่างๆ
สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมและการพิมพ์
ผลงานด้วยเครื่ องพิมพ์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานออกแบ
ศิลปหัตถกรรม
2. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปออกแบบและพิมพ์ผลงาน
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานศิลปหัตถกรรมโดยใช้อินเทอร์เน็ต
4. ประเมินคุณค่าการเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบลวดลาย ออกแบบผลิตภัณฑ์
งานศิลปหัตถกรรมและการพิมพ์
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2303-2003
การออกแบบและผลิตของทีร่ ะลึก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ในรู ปแบบงานหัตถกรรมที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และวิเคราะห์ชิ้นงานที่เหมาะสมกับสมัยนิยม
2. สามารถออกแบบและผลิตชิ้นงานของที่ระลึก
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมของที่ระลึกตามหลักการอกแบบ
3. สร้างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกรู ปแบบต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการและเหมาะสม
กับสมัยนิยม
4. นําเสนอและประเมินค่างานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามหลักธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมของที่ระลึก การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมของแต่ละท้องถิ่นตามหลักการออกแบบ การกําหนดวัสดุ กรรมวิธีผลิต การทําต้นแบบ
ประกอบการออกแบบการนําเสนอผลงาน และมีกิจนิสยั ที่ดี
2303-2004
วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิตงานศิลปหัตถกรรม
2-2- 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปละคุณสมบัติ วัสดุ และกรรมวิธีการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุและกรรมวิธีการผลิตมาใช้ในศิลปหัตถกรรมแบบต่าง ๆ
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุ กรรมวิธีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมในรู ปแบบต่างๆ
2. เลือกใช้วสั ดุและกรรมวิธีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3. สร้างชิ้นงานศิลปหัตถกรรมด้วยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตและการประยุกต์ใช้ตามหลักการ
และกระบวนการ
4. ประเมินค่างานวัสดุและกรรมวิธีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมตามหลักการธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตในงานศิลปหัตถกรรม ประเภท ชนิดของ
วัสดุ กรรมวิธีการผลิตแบบต่าง ๆ ที่มีในปั จจุบนั เพื่อนําไปใช้ในงานศิลปหัตถกรรม เห็นคุณค่าวัสดุโดยนํา
วัสดุทอ้ งถิ่นมาประยุกต์ใช้
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2303-2005
งานศิลปหัตถกรรมสร้ างสรรค์ 1
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความหมาย ประเภท หลักการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการออกแบบ สร้าง
แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย
2. สามารถถ่ายทอดรู ปแบบตามแนวความคิดด้วยลายเส้นและสี และเสนอผลงาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการและกระบวนการสร้างแนวคิดการออกแบบ
ศิลปหัตถกรรม
2. สร้าง แนวคิด รู ปแบบ การออกแบบงาน และการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการออกแบบ กระบวนการสร้างแนวความคิดในการออกแบบ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ปฏิบตั ิงานสร้างแนวความคิด และถ่ายทอดรู ปแบบตามแนวความคิด (IDEA SKETCH)
จากรู ปทรงในธรรมชาติ และรู ปทรงที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับงานศิลปหัตถกรรม
2303-2006
งานศิลปหัตถกรรมสร้ างสรรค์ 2
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
2. สามารเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สร้างงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเลือกใช้วสั ดุ
ต่างชนิด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานรู ปแบบใหม่
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
2. เลือกใช้ วัสดุต่างชนิด ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
3. สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการทํางานศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์ โดยคํานึ งถึงประโยชน์
ใช้สอย ด้วยวิธีการผสมผสานวัสดุต่างชนิด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมรู ปแบบใหม่ๆ
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2303-2007
การตกแต่ งผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตกแต่งผลิตภัณฑ์
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ เทคนิคที่เหมาะสมในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ และการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมตามหลักการออกแบบ
3. สร้างชิ้นงานตกแต่งผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินค่างานตกแต่งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมตามหลักธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมโดยการสร้างสรรค์ดว้ ยวัสดุต่าง ๆ
เลือกใช้เทคนิ คและวิธีการเหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น และสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
2303-2008
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2. สามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปตามมาตรฐานการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการ
2. ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ทําต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และการนําเสนอผลงาน
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ทําต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักการและ
กระบวนการ
3. นําเสนอผลงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เกี่ยวกับโครงสร้าง
การเลื อ กใช้ว สั ดุ การออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ต ามหลัก การออกแบบ โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป การทํา
หุ่นจําลองประกอบแบบและการนําเสนอผลงาน
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2303-2009
ถ่ ายภาพเพือ่ งานศิลปหัตถกรรม
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
2. สามารถถ่ายภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ถ่ายภาพงานศิลปหัตถกรรมในห้องปฏิบตั ิการ
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ หลักองค์ประกอบศิลป์ กับการ
ถ่ายภาพเพื่องานศิลปหัตถกรรม
2. สามารถจัดแสง ถ่ายภาพผลงานศิลปหัตถกรรมในห้องปฏิบตั ิการตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ การใช้ก ล้อ งและอุ ป กรณ์ ถ่า ยภาพ ตามหลัก องค์ป ระกอบศิ ลป์ การจัด แสง
ถ่ายภาพงานศิลปหัตถกรรมในห้องปฏิบตั ิการ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน และสามารถแก้ไขปั ญหา
2303-2010
การจัดการธุรกิจศิลปหัตถกรรม
2-2-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดการธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม
2. สามารถเขียนแผนธุรกิจและนําเสนองานและการประเมินค่าผลงานศิลปหัตถกรรม
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา เพื่อให้
1. แสดงความรู ้หลักการจัดการธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม
2. เขียนแผนธุรกิจและนําเสนองานศิลปหัตถกรรม และการประเมินค่าผลงานศิลปหัตถกรรม
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและมีเจตคติที่ต่อวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการจัดการธุรกิจและการนําเสนอเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในงานศิลปหัตถกรรม
และประเภทความสําคัญของการประกอบการหลักการจัดการธุ รกิจโดยสามารถประเมินคุณค่าผลงานด้าน
ศิลปหัตถกรรม โดยการใช้องค์ความรู ้มานําเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อการประกอบอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

164

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2303-2101
งานดินพืน้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของงานดิน กระบวนการขึ้นรู ปงานดินด้วยเทคนิคต่าง ๆ
วิธีการใช้ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ – เครื่ องมือเบื้องต้นที่ใช้ในงานดิน
2. สามารถขึ้นรู ปงานดินด้วยเทคนิคต่างๆ
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการ การเลือกวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่ องมืองานดินพื้นฐาน รู ปแบบของการขึ้นรู ป
2. สร้างชิ้นงานขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โดยวิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผ่น วิธีผสมผสาน ตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมา การวิวฒ
ั นาการของรู ปแบบ กระบวนการขึ้นรู ป
ผลิตภัณฑ์ การขึ้นรู ปด้วยมือ การขึ้นรู ปด้วยวิธีหล่อ การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน และวิธีการใช้ การบํารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน
2303-2102
การขึน้ รูปด้ วยมือ
1-5-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเตรี ยมดิน ส่ วนผสมดิน การหมัก การนวด และวิธีการขึ้นรู ปด้วยมือ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิ การออกแบบขึ้นรู ปด้วยมือ การใช้เครื่ องมือ ด้วยวิธีการกด วิธีบีบ วิธีขด วิธีแผ่น
2. สามารถตกแต่งลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีขีด ขูด แกะ ปั้นนูน ด้วยจุดเส้นและรู ปทรงมูลฐาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ และวิธีการออกแบบ การขึ้น
รู ปด้วยมือ
2. สร้างชิ้นงานขึ้นรู ปโดยวิธีอสิ ระ วิธีขด วิธีแผ่น วิธีผสมผสานและตกแต่งลวดลายบนชิ้นงาน
ตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานตามกฏระเบียบขัอบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมดินเหนียว วิธีการขึ้นรู ปด้วยมือ ด้วยวิธีการกด วิธีบีบ วิธีตี วิธีขด
วิธีแผ่น การตกแต่งลวดลาย การผึ่งแห้งและการเผาผลิตภัณฑ์
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2303-2103
การสร้ างต้ นแบบและแม่ พมิ พ์
1-5-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและคุณสมบัติของแม่พิมพ์ งานหล่อด้วยแบบพิมพ์ หล่อกลวง และหล่อตัน
พร้อมอุปกรณ์หล่อนํ้าดิน
2. สามารถเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์หล่อนํ้าดิน สร้างชิ้นงานต้นแบบและแม่พมิ พ์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ ในการสร้างต้นแบบและ
แม่พิมพ์
2. สร้างชิ้นงานต้นแบบและแม่พิมพ์ดว้ ยวิธีการต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการ และการ
ประเมินค่าต้นแบบและแม่พิมพ์ตามหลักการธุรกิจ
3. ปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมนํ้าดิน การเตรี ยมแบบพิมพ์ ปฏิบตั ิการหล่อด้วยนํ้าดิน การหล่อ
กลวง การหล่อตัน และการตกแต่งผลิตภัณฑ์
2303-2104
การตกแต่ งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผาในสภาวะต่างๆก่อนการเผาดิบ การใช้วสั ดุ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่ง
2. สามารถตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผาสภาวะต่าง ๆ ก่อนการเผาดิบ การตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ผลงาน การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาก่อนเผาและหลังการเผา
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
เครื่ องปั้ นดินเผา
2. สร้างชิ้นงานตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผาในสภาวะต่างๆ ร่ วมกับวัสดุอื่นๆ ตามหลักการ
และกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาในสภาวะต่างๆ ได้แก่ สภาวะก่อน
การขึ้น รู ป สภาวะดิ นเหนี ย ว สภาวะดิ นหมาด และสภาวะดิ นแห้ง โดยเลื อกใช้วตั ถุ ดิบ วิ ธีการ วัสดุ
เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่เหมาะสมสําหรับการตกแต่ง
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2303-2105
ประติมากรรมดินเผา
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการลักษณะงานประติมากรรมร่ องลึก นูนตํ่า นูนสู ง ลอยตัว
2. สามารถเลือกและใช้วสั ดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ ในการสร้างงานประติมากรรม
3. สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างงานประติมากรรมและการประเมินคุณภาพของผลงาน
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของมิติ วิธีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ สร้างงาน
ประติมากรรมดินเผา เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างงานประติมากรรมดินเผา
2. สร้างงานประติมากรรมแบบร่ องลึก นูนตํ่า นูนสู ง และลอยตัว ประยุกต์กรรมวิธีป้ ัน แกะสลัก
การตัดต่อ ตามกระบวนการประติมากรรมดินเผา
3. ประเมินคุณภาพของผลงานประติมากรรมดินเผา และประเมินค่างานประติมากรรมดินเผา
ตามหลักธุรกิจ
4. ปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการ ลักษณะ การสร้ างงานประติมากรรมร่ องลึ ก นู นตํ่า นู นสู ง
ลอยตัว การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เทคนิคการสร้างงานประติมากรรมการปั้ น การแกะสลัก การตัดต่อ
การประยุกต์ใช้ การสร้างสรรค์ชิ้นงานและการเผา
2303-2106
การหล่อปูนปลาสเตอร์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ การใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือ การสร้างต้นแบบ การทําพิมพ์และ
การหล่อปูนปลาสเตอร์
2. สามาถออกแบบ การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ การสร้างต้นแบบ การทําพิมพ์การหล่อ
และประเมินค่างานหล่อปูนปลาสเตอร์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ การสร้างต้นแบบ
2. การทําพิมพ์ และหล่อปูนพลาสเตอร์
3. ออกแบบ สร้างต้นแบบ อย่างเป็ นระบบตามหลักการออกแบบ
4. สร้างชิ้นงานด้วยการทําพิมพ์ การหล่อปูนพลาสเตอร์ตามขั้นตอนกระบวนการ
5. ประเมินต่างานหล่อปูนพลาสเตอร์ตามหลักธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ การสร้างต้นแบบ ด้วย
วิธีการปั้น – แกะสลักเพื่อนําไปใช้ในการทําพิมพ์ทุบ แบบพิมพ์ชิ้น ประเภทนูนตํ่า – นูนสูง ลอยตัว การหล่อ
ปูนปลาสเตอร์และตกแต่งงานสําเร็ จ
2303-2107
การหล่อเรซิ่น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ กระบวนการและเทคนิคงานหล่อเรซิ่น
2. สามารถออกแบบ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ กระบวนการผลิตและ การประเมิน
ค่างานหล่อเรซิ่น
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ ตาม
กระบวนการหล่อเรซิ่น
2. ออกแบบงานหล่อเรซิ่นอย่างเป็ นระบบตามหลักการกระบวนการผลิต และประเมินคุณค่างาน
หล่อเรซิ่นตามหลักการธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ การทําพิมพ์ การหล่อ
เรซิ่นในรู ปแบบ นูนตํ่า นูนสูง ลอยตัว กระบวนการสร้างสรรค์งานหล่อเรซิน การตกแต่งชิ้นงานสําเร็ จ
2303-2108
การหล่ อเทียน
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ กระบวนการหล่อเทียนสามารถ
ออกแบบ เลืกกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ การสร้างต้นแบบ การสร้างพิมพ์
2. การหล่อเทียน พัฒนารู ปแบบใหม่ ๆ และประเมินค่าของงานและเห็นคุณค่าการหล่อเทียน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือตามกระบวนการ
หล่อเทียน
2. ออกแบบ สร้างต้นแบบอย่างเป็ นระบบ ตามหลักการออกแบบ
3. สร้างชิ้นงานด้วยการทําพิมพ์ หล่อเทียน ตามขั้นตอนกระบวนการประเมินค่างานหล่อเทียน
ตามหลักธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมื อ การสร้ างต้นแบบ
การสร้างพิมพ์ การหล่อเทียน การตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม
2303-2109
งานหล่อซีเมนต์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ขั้นตอนการทําพิมพ์
2. สามารถออกแบบ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ เทคนิคการทําพิมพ์ทุบ แบบพิมพ์ชิ้น
พิมพ์ครอบ การหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ และการประเมินค่าเทคนิคหล่อปูนปลาสเตอร์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ
2. ออกแบบงานหล่อซีเมนต์อย่างเป็ นระบบตามหลักการออกแบบ
3. สร้างชิ้นงานด้วยการทําพิมพ์ทุบ พิมพ์ชิ้น พิมพ์ครอบ และหล่อด้วยซีเมนต์ ตามขั้นตอน
กระบวนการ
4. ประเมินค่างานหล่อซีเมนต์ตามหลักธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ขั้นตอนการทําพิมพ์
ยางพารา ยางซีลีโคน การทําพิมพ์ชิ้น การหล่อปูนปลาสเตอร์ แบบกลวงและตัน การตกแต่งชิ้นงานสําเร็ จ
2303-2110
การออกแบบลายผ้ าพืน้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเหลักการออกแบบลายผ้าพื้นฐาน
2. สามารถออกแบบลวดลายที่นาํ ไปเป็ นต้นแบบ การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ในการออกแบบลายผ้า
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบลายผ้าพื้นฐาน
2. ออกแบบลวดลายต้นแบบสําหรับลายผ้าตามหลักการและกระบวนการ
3. ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบลายผ้าตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบลายผ้า การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่นาํ ไปเป็ น
ต้นแบบสําหรับงานออกแบบลายผ้า
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2303-2111
การพิมพ์ สกรีน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิวฒั นาการในการพิมพ์สกรี น การพิมพ์ดว้ ยแม่พิมพ์สติ๊กเกอร์ แม่พมิ พ์ถ่ายแสง
2. สามารถทําต้นแบบแม่พิมพ์สกรี นแบบสติ๊กเกอร์ แม่พมิ พ์แบบถ่ายแสงพิมพ์สกรี นด้วยสี
ประเภทต่างๆ
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิวฒั นาการงานพิมพ์สกรี น คุณสมบัติของวัสดุ การทําต้นแบบ
แม่พิมพ์สกรี น
2. ออกแบบลายพิมพ์ ทําต้นแบบแม่พิมพ์แบบสติกเกอร์ แบบถ่ายแสง ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการพิมพ์สกรี น วัฒนาการพิมพ์สกรี น การออกแบบลายพิมพ์ การ
ทําต้นแบบ แม่พิมพ์ การเลือกใช้สีพิมพ์ และกรรมวิธีการแม่พิมพ์สติ๊กเกอร์ (BLOCK STICKER) และวิธีการ
ถ่ายแสง
2303-2112
การออกแบบลายผ้ าสร้ างสรรค์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หลักการออกแบบลายผ้าและ
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์
2. สามารถออกแบบลายผ้าโดยผสมผสานเทคนิคต่างๆ ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็ จรู ปใน
การออกแบบลายผ้า
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพมีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ การ
บํารุ งรักษา หลักการและกระบวนการออกแบบลวดลายผ้าและการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์
2. ออกแบบลายผ้าโดยผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
ออกแบบลายผ้าตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิวิธีการออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์ การนําภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสมกับ การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบลวดลาย การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ และกระบวนการผลิตผลงานโดยผสมผสานเทคนิคต่างๆ เชิงสร้างสรรค์
2303-2113
บาติก
1-3-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการ การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ งานบาติกพื้นฐาน การออกแบบ
ลวดลาย กระบวนการปฏิบตั ิงานบาติก วิธียอ้ มสี ระบายสี และการพัฒนาเทคนิควิธีการ
2. สามารถเตรี ยมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ตามขั้นตอน และกระบวนการปฏิบตั ิงานบาติก
วิธี ย้อมสี วิธีระบายสี และพัฒนาให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการออกแบบและปฏิบตั ิงานบาติก
2. ทําบาติก ย้อมสี ระบายสี และพัฒนาเทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ
3. ประเมินค่างานบาติกตามหลักธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในงานบาติกพื้นฐาน
กระบวนการปฏิบตั ิงานบาติก วิธีการย้อมสี และระบายสี การออกแบบลวดลาย การลงเทียน การย้อมสี
การระบายสี การลอกเทียน การตกแต่งขั้นตอนสุ ดท้ายและการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้สอดคล้อง
กับเทคนิควิธีการ การจดบันทึกการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลงาน
2303-2114

บาติกสร้ างสรรค์

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการทําบาติกเทคนิคผสมและ
กระบวนการ
2. สามารถปฏิบตั ิงานบาติกด้วยเทคนิคต่าง ๆ การผสมผสานเทคนิควิธีการ กระบวนการทํางาน
บาติกเทคนิคผสมและเทคนิคสร้างสรรค์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการออกแบบและปฏิบตั ิงานบาติกเทคนิคผสมและ
เทคนิคสร้างสรรค์
2. ปฏิบตั ิงานทําบาติก เทคนิคเขียนเทียนระบายสี เทคนิคพิมพ์เทียนย้อมสี การสร้างลวดลาย
ด้วยสารเคมี การสร้างมิติดว้ ยสี เทคนิคผสมและเทคนิคสร้างสรรค์ตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. ประเมินค่างานบาติกตามหลักธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการ ทําบาติกเทคนิ คผสมและเทคนิ คสร้างสรรค์ การเขียนเทียน
ระบายสี การพิมพ์เ ที ยนย้อมสี การสร้ างลวดลายด้วยสารเคมี การสร้ างมิ ติด้วยสี และเทคนิ ควิธีการ
สร้างสรรค์ใหม่ๆ
2303-2115
การมัด - ย้ อม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้เข้าใจหลักการและวิธีการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ มัดย้อม
2. สามารถปฏิบตั ิงานตามกระบวนการงานมัดย้อมด้วยเทคนิควิธีการย้อมสี วิธีการระบายสี
เทคนิคผสม และการพัฒนาเทคนิควิธีการให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือในงานมัด-ย้อม
2. ออกแบบลวดลาย มัด-ย้อม ตามหลักการออกแบบ
3. สร้างชิ้นงาน มัด-ย้อม ตามขั้นตอนกระบวนการโดยคํานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ประเมินค่างานมัด-ย้อม ตามหลักธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในมัดย้อม กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานมัด ย้อม วิธียอ้ มสี วิธีระบายสี การออกแบบลวดลาย การพับการมัดลวดลายผ้า การย้อมสี
การระบายสี การตกแต่ง การนําภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาให้สอดคล้องกับเทคนิ ควิธีการ การจดบันทึก
การปฏิบตั ิงานและการประเมินผล
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2303-2116
การออกแบบผลิตภัณฑ์ งานหนัง
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ลวดลายการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมืองานหนัง
2. สามารถออกแบบลวดลาย การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์งานหนัง
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมืองานหนัง
2. ออกแบบลวดลายตามกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหนัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การออกแบบลวดลาย การแยกแบบ การตัดแบบการ
ขยายแบบ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือผลิตภัณฑ์งานหนัง
2303-2117
งานเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ คุณสมบัติของหนังฟอกฝาด วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
2. สามารถออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ งานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด การดุนลายหนัง
การประเมินค่าผลิตภัณฑ์งานเครื่ องหนังเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ
2. ออกแบบเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด ตามหลักการออกแบบ
3. สร้างชิ้นงานด้วยการดุนลายหนังตามขั้นตอนกระบวนการ
4. ประเมินค่าผลิตภัณฑ์งานหนังเบ็ดเตล็ด ตามหลักการธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบลวดลายดุนหนัง แยกแบบ ตัดแบบ
การใช้และบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ในงานเครื่ องหนัง การฟอกฝาด คุณสมบัติของหนัง
การดุนลายหนังด้วยเหล็กดุนลาย สี ยอ้ มหนังชนิดต่างๆ ในงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
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2303-118
ผลิตภัณฑ์ งานหนังด้ วยวัสดุทดแทน
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจชนิดของวัสดุที่ใช้ทดแทนหนังแท้ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ รู ปแบบผลิตภัณฑ์งาน
หนัง หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน
2. สามารถใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน
และประเมินค่าผลงาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบและวัสดุที่ใช้ทดแทนหนังแท้
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทนตามหลักการออกแบบ
3. สร้างชิ้นงานผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทนตามขั้นตอน กระบวนการ
4. ประเมินค่าผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทนตามหลักธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิดของวัสดุ ที่ใช้ทดแทนหนัง หลักการออกแบบ รู ปแบบผลิตภัณฑ์งาน
หนัง การเลือกใช้วสั ดุทดแทน การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ โดยกระบวนการผลิตงานหนังด้วยวัสดุ
ทดแทน
2303-2119
งานตกแต่ งผลิตภัณฑ์ งานหนัง
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบขบวนการผลิตการตกแต่งหนังในรู ปแบบต่างๆ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และเครื่ องมือ ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังประเภทต่างๆ
2. สามารถใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการตกแต่งเครื่ องหนังที่หลากหลายและสามรถใช้
เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์และการประเมินค่างานตกแต่งผลิตภัณฑ์งานหนัง
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งงานหนังรู ปแบบต่างๆ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ
2. ออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์งานหนังรู ปแบบต่างๆ ตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. ประเมินค่างานตกแต่งผลิตภัณฑ์งานหนังตามหลักธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตกแต่งเครื่ องหนังโดยใช้หนังชนิดเดียวกัน ขัด การเย็บ ตะเข็บธรรมดา
ตะเข็บลูกโซ่ แบบเข็มขัด แบบเจาะร้อย การตัดริ ม การเสริ ม การเจาะ ลวดลาย การใช้เศษหนังที่มีลวดลาย
ต่างกันต่อสลับ การเจาะเสริ มด้วยหนังสาขาต่างกัน การใช้เข็มมือ เข็มขอ การเจาะลวดลาย การถักสาน ขัด
ลาย การขัดแต่งขอบ การทาสี ขอบ การตีเส้นด้วยความร้อน
2303-2120
การออกแบบงานรัก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์งานรัก การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์งานรักในลักษณะต่างๆ
2. สามารถออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์งานรัก
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์งานรัก หลักการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือในการออกแบบ
2. ออกแบบลวดลายประกอบผลิตภัณฑ์งานรักตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบงานรัก วิธีใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือ การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์งานรัก เส้นและสี
2303-2121
งานรักสี และประดับเปลือกไข่
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจประวัติความเป็ นมา ขั้นตอนการผลิตงานรักสี งานประดับเปลือกไข่บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์
2. สามารถออกแบบลวดลาย การลงรักสี การประดับเปลือกไข่บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ และ
การประเมินผลงาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา การผลิตงานรักสี งานประดับเปลือกไข่ ขั้นตอนการ
ออกแบบลวดลายบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์งานรัก
2. ออกแบบลวดลาย รักสี เปลือกไข่ ตามหลักการ ตกแต่งงานรักสี และประดับเปลือกไข่ตาม
หลักการ
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย การเตรี ยมพื้นด้วยรักสมุก การประดับเปลือกไข่เป็ น
ลวดลาย บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ ผิวเรี ยบ ผิวโค้ง การลงรัก การเคลือบผิว การลงรักสี บนผลิตภัณฑ์ และการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์
2303-2122
งานปิ ดทองประดับกระจกสี
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบลวดลาย วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในงานปิ ดทอง
ประดับกระจกสี ขั้นตอนการปิ ดทองและประดับกระจกสี บนพื้นผลิตภัณฑ์ผวิ เรี ยบ ผิวโค้ง
และในช่องว่าง
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับกระบวนการปิ ดทองประดับกระจกสี บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลงาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานปิ ดทองประดับกระจกสี มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบลวดลาย หลักการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ
ในการปิ ดทองและประดับกระจกสี
2. ออกแบบลวดลายและประดับกระจกสี ตามกระบานการ ปิ ดทองบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ตาม
ขั้นตอน
3. วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องของการปิ ดทองและประดับกระจกสี ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายกระจกสี การลงรักบนพื้นผิวไม้ พื้นผิวงานจักสาน
พื้นผิวปูน พื้นผิวโลหะ การปิ ดทอง การตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์ปิดทองประดับกระจกสี
2303-2123
งานประดับมุก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบลวดลายงานประดับมุก วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในงานประดับมุก
ขั้นตอนการประดับมุกบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์
2. สามรถออกแบบลวดลาย การประดับมุกแบบอิสระ แบบฉลุ แบบลงรัก การขัด การตกแต่งผิว
และการประเมินผลงาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานประดับมุกมีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบลวดลายงานมุก หลักการเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือในการประดับมุก
2. ออกแบบลวดลายมุกแบบอิสระ แบบลวดลายไทยตามหลักการประดับชิ้นมุกการขัด การซ่อม
และตกแต่งพื้นผิวผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะห์ส่วนบกพร่ องของการประดับมุก ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย การประดับมุกบนผลิตภัณฑ์พ้ืนผิวเรี ยบ ผิวโค้ง
แบบสามมิติ การลงรักสมุก ประดับมุก ด้วยลวดลายอิสระ ลวดลายไทยพื้นฐาน การลงรักบนพื้นผิว การขัด
รัก การซ่อมผิว และการตกแต่งพื้นผิวผลิตภัณฑ์
2303-2124
งานเขียนลายรดนํา้
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนลายรดนํ้า การใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ ขั้นตอนการเขียนลายรดนํ้า
2. สามารถเตรี ยมพื้นผลิตภัณฑ์ประเภทผิวเรี ยบ ผิวโค้ง และสามมิติทกั ษะปฏิบตั ิในการออกแบบ ปรุ
ลาย เขียนลาย ปิ ดทอง รดนํ้า ซ่อมและตกแต่งลวดลาย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้วสั ดุอุปกรณ์เขียนลายรดนํ้า ขั้นตอนการเตรี ยมพื้นและ
กระบวนการเขียนลายรดนํ้า
2. เตรี ยมพื้นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เขียนและถมพื้นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ปิ ดทอง
รดนํ้าตามลักษณะงาน หลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องของการเขียนลายรดนํ้าตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนลายรดนํ้า การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ การออกแบบ
ปรุ ลาย เตรี ยมพื้นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เขียนลาย ปิ ดทอง รดนํ้า ซ่อมและตกแต่งลวดลาย
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2303-2125
งานรักสร้ างสรรค์
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบลวดลาย วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ การสร้างสรรค์งานรัก
2. สามารถออกแบบลวดลาย การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการสร้างสรรค์งานรัก และ
ประเมินคุณค่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานรัก
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบลวดลาย การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือสร้างสรรค์งานรัก
2. ออกแบบลวดลายผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ
3. รวบรวมสารสนเทศเพื่อการวางแผนงาน ออกแบบ ประดับตกแต่งผลิตภัณฑ์และเครื่ องใช้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายงานรัก วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ โดยการ
สร้างสรรค์รูปแบบงานให้เหมาะสมกับงานประดับตกแต่งผลิตภัณฑ์และเครื่ องใช้
2303-2126
การออกแบบเขียนแบบงานไม้
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจประเภทผลิตภัณฑ์งานไม้ หลักการออกแบบเขียนแบบการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. สามารถออกแบบเขียนแบบงานไม้ดว้ ยวิธีต่าง ๆ
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ เขียนแบบ การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์งานไม
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ เขียนแบบและปฏิบตั ิการเข้าไม้ ลักษณะสองมิติและสามมิติ ตามหลักการ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ การเข้าไม้ดว้ ยวิธีการต่างๆใน
รู ปลักษณะสองมิติ สามมิติ โดยใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือการออกแบบเขียนแบบ
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2303-2127
งานไม้ พนื้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจชนิดของไม้ ลักษณะโครงสร้างของงานไม้ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ตามลําดับขั้นตอน
2. สามารถเข้าไม้ดว้ ยวิธีต่างๆ การใช้เครื่ องมือวัดขนาด การประกอบและตกแต่งงานไม้
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ชนิดของไม้ และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ลักษณะโครงสร้าง เทคนิค
และกระบวนการปฏิบตั ิงานไม้
2. เข้าไม้ดว้ ยวิธีต่างๆ ด้วยเทคนิคการใช้เครื่ องมือวัดขนาด- เครื่ องมือเข้าไม้ การประกอบและตกแต่งผิว
งานไม้ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิดของไม้ ลักษณะโครงสร้างของงานไม้ เทคนิคการใช้เครื่ องมือในการ
ตัด การไส การผ่า การเข้าไม้ดว้ ยวิธี การเจาะ การเข้าเดือย การเข้าบากไม้ การประกอบ การสลักไม้ และ
การตกแต่งผิว
2303-2128
ผลิตภัณฑ์ งานไม้
1-4-3
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจประเภทของไม้ การผึ่งไม้ การไสปรับ การเข้าไม้ การต่อไม้ การเพาะไม้ การขัดตกแต่งผิวและ
การทานํ้ามัน
2. สามารถไสปรับ การเข้าไม้ การเพาะไม้ การประกอบงาน การขัดตกแต่งผิว การทานํ้ามันชักเงา
แกะสลักไม้สาํ หรับตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เกิดคุณค่าและการประเมินค่างาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานไม้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ประเภทของไม้ เทคนิคและกระบวนการตกแต่งผิวงานไม้ที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์
2. ความพร้อม กระบวนการงานไม้ตามลักษณะงาน แกะสลัก ประกอบชิ้นงานไม้ ตกแต่งย้อมและเคลือบ
ผิวผลิตภัณฑ์งานไม้ตามหลักการและกระบวนการ และประเมินคุณค่างานไม้ในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทของไม้ การไสปรับไม้ การเข้าไม้ การต่อไม้ การเพาะไม้ การขัด
การย้อมสี ผวิ ไม้ และทานํ้ามันชักเงา ผลิตภัณฑ์งานไม้ดว้ ยวิธีไส วิธีการแกะสลัก การประกอบชิ้นงานและ
การเคลือบผิว
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2303-2129
งานไม้ สร้ างสรรค์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจรู ปแบบและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานไม้ การวิเคราะห์ชิ้นส่ วนงานที่ผลิต
2. สามารถสร้างสรรค์งานอย่างเหมาะสม และการประเมินคุณค่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานไม้
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานไม้ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ วิเคราะห์ชิ้นส่วนงานไม้
2. เลือกใช้วสั ดุสร้างสรรค์งานไม้ ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ โดยประยุกต์ใช้วสั ดุต่างๆ สร้างสรรค์
งานไม้ ผสมผสานตามหลักการและกระบวนการและประเมินคุณค่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
งานไม้ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานไม้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
รู ปแบบงานไม้เป็ นผลิตภัณฑ์โดยประยุกต์วสั ดุต่างๆ ประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วมกับงานไม้
2303-2130
การออกแบบงานจักสาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจรู ปแบบงานจักสาน หลักการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
2. สามารถออกแบบงานจักสานและ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบงานจักสาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ เขียนแบบ วิธีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ การใช้
2. เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็ จรู ปออกแบบ การออกแบบงานจักสาน
3. ออกแบบ เขียนแบบงานจักสานโดยใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ หลัก การออกแบบเขี ย นแบบ วิธีการใช้ว สั ดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ การ
ออกแบบเขี ย นแบบ การใช้เ ทคโนโลยีแ ละโปรแกรมสําเร็ จ รู ป ในการออกแบบงานจัก สานเกี่ ย วกับ
ลวดลายรู ปทรง ในลัก ษณะรู ป สองมิ ติ สามมิ ติ ประกอบสี โดยใช้มือ และเครื่ องมื อ เขี ย นแบบ
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2303-2131
งานจักสานพืน้ ฐาน
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาขั้นตอนการจักสาน และการออกแบบ
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมวัสดุ การขึ้นรู ป การตกแต่งผลิตภัณฑ์ ประเมินคุณค่างาน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมวัสดุผลิตภัณฑ์งานจักสาน การออกแบบและขั้นตอนการจักสาน
หวาย
2. เตรี ยมความพร้อมของเส้นหวายก่อนการปฏิบตั ิงาน ออกแบบลวดลายจักสาน สานผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก ประกอบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นมาแบบลายจักสาน ขั้นตอนการจักสานลายในรู ปทรงเรขาคณิ ต
รู ปทรงอิสระ ด้วยหวาย ปฏิบตั ิการสานผลิตภัณฑ์แบบขนาดเล็ก กลาง สําหรับเป็ นของที่ระลึก
2303-2232
งานจักสานไม้ ไผ่
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นมา รู ปแบบลวดลายและเทคนิควิธีการงานจักสาน
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมวัสดุการสานลาย การขึ้นรู ปการตกแต่งผลิตภัณฑ์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมา รู ปแบบลวดลายจักสานไม้ไผ่ การเตรี ยมวัสดุ การสาน การขึ้น
รู ปผลิตภัณฑ์
2. เตรี ยมความพร้อมของผิวไม้ไผ่ก่อนการปฏิบตั ิงาน การออกแบบลวดลายจักสาน ตามลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ สานลวดลาย ขึ้นรู ป ประกอบผลิตภัณฑ์ ตกแต่ง เคลือบผิวผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นมาแบบลายสาน ขั้นตอนการจักสาน ลายพื้นฐานในรู ปทรงแบน
ทรงกลม การตกแต่งผิว การเคลือบผิว ปฏิบตั ิการขึ้นรู ปและสานผลิตภัณฑ์จกั สานขนาดเล็กด้วยไม้ไผ่
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2303-2133
งานจักสานสร้ างสรรค์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนารู ปแบบ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือ หลักการนําวัสดุต่างๆประกอบ
งานจักสาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานตามกระบวนการจักสานสร้างสรรค์และประเมินค่างานจักสานสร้างสรรค์
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ มีวนิ ยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จกั สาน คุณสมบัติและวิธีเลือกใช้วสั ดุ
มาประกอบงาน
2. พัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จกั สานตามหลักการและกระบวนการประยุกต์ใช้วสั ดุในท้องถิ่น
มาประกอบงานจักสานวิเคราะห์ หลักการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จกั สานในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานและนําวัสดุต่างที่มีในท้องถิ่นมา
ประกอบตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานตามหลักการงานจักสานสร้างสรรค์
2303-2134
การออกแบบลวดลาย
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบลวดลายเครื่ องประดับด้วยรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงอิสระ และรู ปทรง
ธรรมชาติ
2. มีทกั ษะการออกแบบลวดลายเครื่ องประดับ ได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบลวกลายเครื่ องประดับ การนํารู ปทรงต่างๆ เป็ นแนวคิดใน
การออกแบบ
2. ออกแบบลวดลายเครื่ องประดับตามหลักการและกระบวนการประยุกต์ใช้ สารสนเทศเพื่อการ
วางแผนงานออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเครื่ องประดับ ด้วยรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงอิสระ
และรู ปทรงธรรมชาติ ได้อย่างสวยงามและทันสมัย
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2303-2135
งานสลักดุนเบือ้ งต้ น
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบลวดลาย วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมืองานสลักดุนเบื้องต้น
2. สามารถออกแบบลวดลาย การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ในการสร้างงานสลักดุนและ
ประเมินค่าผลิตภัณฑ์งานสลักดุน
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในงาน
แกะสลักดุนเบื้องต้น
2. ออกแบบลวดลายในงานแกะสลักดุนเบื้องต้น สร้างงานแกะสลักดุนเบื้องต้นและประเมินค่า
ผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบลวดลาย การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ กระบวนการทํางาน
สลักดุนลวดลายขั้นพื้นฐาน ของผลิตภัณฑ์และรู ปแบบที่นาํ ไปใช้
2303-2136
งานเครื่องประดับ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ในงานเครื่ องประดับประเภทต่างๆ
2. สามารถออกแบบ และใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการทําเครื่ องประดับประเภทต่าง ๆ และ
ประเมินค่าผลงานเครื่ องประดับได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์และในงานเครื่ องประดับ
2. ออกแบบ กําหนดแบบเครื่ องประดับ สร้างงานเครื่ องประดับประเภทต่าง ๆ ประเมินค่าผลงาน
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ กระบวนการออกแบบ
และจัดทํางานเครื่ องประดับประเภทต่างๆและประเมินคุณค่าของผลงาน
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รายวิชาสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2304-2002
เนื้อดินเซรามิก
2304-2003
นํ้าเคลือบเซรามิก
2304-2004
ออกแบบเขียนแบบเซรามิก
2304-2102
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบเซรามิก
2304-2006
การขึ้นรู ปงานเซรามิกด้วยมือ
2304-2007
การขึ้นรู ปงานเซรามิกด้วยแป้ นหมุน 1
2304-2008
ต้นแบบและพิมพ์เซรามิก 1
2304-2101
การขึ้นรู ปเซรามิกด้วยใบมีด
2304-2009
การตกแต่งเซรามิก 1
2304-2010
เตาเผาและการเผาเซรามิก

1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-3-2
2-0-2

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2304-2q01
งานเซรามิกเบื้องต้น
2304-2005
เครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิก
2304-2103
การขึ้นรู ปงานเซรามิกด้วยแป้ นหมุน 2
2304-2104
ต้นแบบและพิมพ์เซรามิก2
2304-2105
ประติมากรรมเซรามิก
2304-2106
ตกแต่งเซรามิก 2
2304-2107
คอมพิวเตอร์เพื่องานบรรจุภณั ฑ์เซรามิก
2304-2108
โครงงานเซรามิก
2304-2109
การจัดนิทรรศการธุรกิจเซรามิก

1-6-3
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-3-2
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2304-2002
เนือ้ ดินเซรามิก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกําเนิด ชนิดของดิน สมบัติทางกายภาพของดินทั้งก่อนและหลังเผา
2. มีทกั ษะในการคํานวณหาส่ วนผสม เปอร์เซ็นต์การหดตัว และการดูดซึมนํ้าของเนื้อ ดินปั้น
การเตรี ยมวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ การทดลองดินและเนื้อดินปั้ นและประเมินคุณภาพผลงานการ
ทดลอง
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการปฏิบตั ิงาน มีระเบียบวินยั มีความรอบคอบ ความสะอาด ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การกําเนิด ชนิดของดิน สมบัติทางกายภาพของดินทั้งก่อนและหลังเผา
2. คํานวณหาส่ วนผสม เปอร์เซ็นต์การหดตัว และการดูดซึมนํ้าของเนื้อดินปั้ น
3. เตรี ยมวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการทดลองดินและเนื้อดินปั้ น
4. ทดลองดินและเนื้อดินปั้นทั้งก่อนเผา หลังเผา
5. ประเมินคุณภาพดินและเนื้อดินปั้นตามผลการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกําเนิดของดิน ชนิดของเนื้อดิน และสมบัติทางกายภาพของดิน ทั้งก่อนเผา
หลังเผา การทดลองและคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การหดตัว การดูดซึมนํ้า ส่ วนผสมของเนื้อดิน การนําดิน
ทดลองมาขึ้นรู ปการเก็บรักษาวัตถุดิบ วัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
2304-2003
นํา้ เคลือบเซรามิก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจการเตรี ยมวัตถุดิบ หลักการคํานวณส่ วนผสมของเคลือบ การใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการเตรี ยมเคลือบ
2. มีทกั ษะในการคํานวณและเตรี ยมเคลือบ การทดลองแสดงผลการทดลองเคลือบและการประเมิน
คุณภาพของผลงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ รักความสะอาด ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมวัตถุดิบ หลักการคํานวณส่ วนผสมของเคลือบ การใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการเตรี ยมเคลือบ
2. คํานวณและเตรี ยมวัตถุดิบในการเคลือบ
3. ทดลอง เผาเคลือบและแสดงผลการทดลองเคลือบตามหลักการคํานวณส่ วนผสมของเคลือบ
4. ประเมินคุณภาพนํ้าเคลือบตามผลการทดลอง
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185
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับรวบรวมข้อมูลสมบัติและแหล่งวัตถุดิบในการเคลื อบเซรามิ ก จําแนก
ขั้นตอนการเตรี ยมวัตถุดิบในการเคลือบเซรามิก คํานวณและทดลองวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเคลือบเซรามิกเตรี
ยมวัตถุดิบในการเคลือบเซรามิก เลือกใช้วตั ถุดิบ วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการเคลือบ ข้อควรระวังใน
การเตรี ยมเคลือบ การเผาเคลือบทดลอง การแสดงผลการทดลองเคลือบ เก็บรักษาวัตถุดิบ วัสดุ-อุปกรณ์
เครื่ องมือที่ใช้ในการเคลือบ
2304-2004
ออกแบบเขียนแบบเซรามิก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ลักษณะ รู ปแบบ หลักการออกแบบเขียนแบบ สร้างสรรค์งานเซรามิก
2. มีทกั ษะการจัดเตรี ยมเครื่ องมือ-อุปกรณ์ ในการออกแบบ เขียนแบบเซรามิกและการประเมิน
คุณภาพของผลงาน
3. มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะ รู ปแบบ หลักการออกแบบ เขียนแบบ สร้างสรรค์งานเซรามิก
2. เตรี ยมเครื่ องมือ-อุปกรณ์ ในการออกแบบ เขียนแบบเซรามิก
3. ออกแบบ เขียนแบบ คํานวณแบบ ย่อ-ขยายแบบงานเซรามิกที่สมั พันธ์กบั กรรมวิธีการผลิต
ด้านศิลปะและอุตสาหกรรม
4. ประเมินคุณภาพของผลงานออกแบบ เขียนแบบเซรามิกตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะ รู ปแบบ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เซรามิก
หลักการออกแบบ เขียนแบบ การคํานวณแบบ การย่อ-ขยายแบบ งานเซรามิกให้มีความสัมพันธ์กบั
กรรมวิธีการผลิตงาน เซรามิกทั้งด้านศิลปะและอุตสาหกรรม
2304-2102
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบเขียนแบบเซรามิก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบ
เขียนแบบเซรามิก
2. มีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ การสร้างภาพและพิมพ์ผลงาน
จากเครื่ องพิมพ์
3. มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบ
เขียนแบบเซรามิก
2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ เขียนภาพด้าน ภาพสองมิติและสามมิติ ลงสี แก้ไขภาพและ
ตัวอักษร เก็บรักษาข้อมูล และพิมพ์ผลงานจากเครื่ องพิมพ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านการเขียนแบบ การเขี ยนภาพด้าน
ภาพสองมิ ติและสามมิ ติ การลงสี การแก้ไขภาพและตัวอักษรการเก็บรั กษาข้อมูล การพิมพ์ผลงาน
ออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่างๆ
2304-2006
การขึน้ รูปงานเซรามิกด้ วยมือ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ การเตรี ยมวัตถุดิบและวิธีการขึ้นรู ปด้วยมือ
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปโดยวิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผ่น วิธีผสมผสาน ตามหลักการและกระบวนการ
และการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึ้นรู ปด้วยมือ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมวัตถุดิบและวิธีการขึ้นรู ปด้วยมือ
2. ขึ้นรู ปโดยวิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผ่น วิธีผสมผสาน ตามขั้นตอนการขึ้นรู ป
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึ้นรู ปด้วยมือตามหลักการขึ้นรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขึ้นรู ปด้วยมือ โดยวิธีอิสระ (Free Form) วิธีขด (Coiling) วิธีแผ่น
(Slab) วิธีผสมผสานในการขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพผลงานการขึ้นรู ปด้วยมือ
2304-2007
การขึน้ รูปงานเซรามิก ด้ วยแป้นหมุน 1
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ วัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเตรี ยมดินและการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
2. มีทกั ษะการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน ตามหลักการและกระบวนการ และการประเมินคุณภาพของ
ผลงาน
3. มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเตรี ยมดินและการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
2. ขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน นวดดิน ตั้งศูนย์ ดึงดิน ขึ้นรู ปทรงกระบอก ตัดดินออกจากแป้ น ขูดแต่ง
ก้นภาชนะโดยใช้ ฐานรองแต่งผลิตภัณฑ์
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุนตามหลักการขึ้นรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการการใช้เครื่ องมือ การนวดดิน การตั้งศูนย์ การดึงดิน การขึ้นรู ป
ทรงกระบอก การตัดดินออกจากแป้ น การขูดแต่งก้นภาชนะโดยใช้ ฐานรองแต่งผลิตภัณฑ์ ( Chuck )
การผึ่งผลิตภัณฑ์ การรักษาสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยต่อการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ การขึ้นรู ปด้วย
แป้ นหมุน
2304-2008
ต้ นแบบและพิมพ์เซรามิก1
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างต้นแบบและการทําพิมพ์
2. มีทกั ษะการสร้างต้นแบบ การทําพิมพ์การเตรี ยมนํ้าดินการตรวจสอบคุณภาพต้นแบบพิมพ์
และผลงานการขึ้นรู ปด้วยพิมพ์
3. มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริ ยธรรมมีวินยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ การสร้างต้นแบบและการทําพิมพ์
2. สร้ างต้นแบบ ด้วยวิธีป้ ั น การแกะปูน พิมพ์ทุบ ทําพิมพ์ชนิ ดหล่อกลวงและหล่ อตัน
ตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรี ยมนํ้าดิน หล่อนํ้าดิน .ในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
4. ตกแต่งชิ้นงานก่อนการเผาดิบ
5. ตรวจสอบคุณภาพต้นแบบ-พิมพ์และผลงานการขึ้นรู ปด้วยพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ การสร้างต้นแบบด้วยวิธีป้ ัน จากวัสดุ
ประเภทดินเหนียว หรื อดินนํ้ามัน การแกะปูน การใช้วสั ดุ – อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในการทําพิมพ์ การทํา
พิมพ์ทุบ การทําพิมพ์ชนิดหล่อกลวงและหล่อตัน การเก็บรักษา ต้นแบบ และพิมพ์ การเตรี ยมนํ้าดิน
การหล่อนํ้าดิน และการตกแต่งชิ้นงานก่อนการเผาดิบ การตรวจสอบคุณภาพต้นแบบ-พิมพ์และผลงาน
การขึ้นรู ปด้วยพิมพ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

188
2304-2101
การขึน้ รูปเซรามิก ด้ วยใบมีด
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องจักร หลักการ กระบวนการ
ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยใบมีด
2. มีทกั ษะเลือกใช้วตั ถุดิบ วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องจักรที่ใช้ในการขึ้นรู ปด้วยใบมีด
3. สร้างพิมพ์และใบมีดเพื่อใช้กบั การขึ้นรู ป ตกแต่งผลิตภัณฑ์ ตามหลักการและกระบวนการ
และประเมินคุณภาพของผลงาน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริ ยธรรมมีวินยั กิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษา
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องจักร หลักการ กระบวนการขึ้นรู ป
ผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยใบมีดภายใน – ภายนอก
2. ออกแบบ เขียนแบบ สร้างพิมพ์และใบมีดสําหรับการขึ้นรู ป ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตกแต่งผลิตภัณฑ์การขึ้นรู ปด้วยใบมีด
4. ประเมินคุณภาพของผลงานการขึ้นรู ปด้วยใบมีด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับวัสดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อและเครื่ องจักร หลักการ กระบวนการขึ้ นรู ป
ผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยใบมีด ภายในภายนอก การออกแบบ เขียนแบบ การสร้างพิมพ์ การสร้างใบมีด การ
ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ดว้ ยใบมีด การตกแต่งและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
2304-2009
การตกแต่ งเซรามิก 1
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจการใช้วสั ดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการตกแต่ง การตกแต่งเซรามิก
ในสภาวะต่าง ๆ ก่อนการเผาดิบ
2. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการตกแต่ง การตกแต่งเซรามิกการตรวจสอบคุณภาพ
ผลงานการตกแต่งงานในสภาวะต่าง ๆ ก่อนการเผาดิบ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้วสั ดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการตกแต่งเซรามิก
2. ตกแต่งงานเซรามิกสภาวะก่อนการขึ้นรู ป สภาวะดินนิ่ม สภาวะดินหมาด และสภาวะดินแห้ง
ก่อนเผาดิบตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณภาพผลงานการตกแต่งงานเซรามิกสภาวะก่อนเผาดิบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

189
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้วสั ดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ การตกแต่งเซรามิก สภาวะก่อนการขึ้นรู ป
สภาวะดินนิ่ม สภาวะดินหมาด และสภาวะดินแห้ง โดยเลือกใช้วตั ถุดิบ วิธีการ วัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์
ที่เหมาะสมสําหรับการตกแต่ง

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2304-2010
เตาเผาและการเผาเซรามิก
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ประวัติและวิวฒั นาการของเตาเผา ประเภทของเตาและการเผา วัสดุ
เครื่ องมืออุปกรณ์การบรรจุผลิตภัณฑ์ หลักและวิธีการในการเผาดิบและการเผาเคลือบ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติและวิวฒั นาการของเตาเผา ประเภทของเตาและการเผาวัสดุ
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเตาเผาหลักและวิธีการในการเผาดิบและการเผาเคลือบ
2. บรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาตามลักษณะการเผาตามหลักการและกระบวนการ
3. เผาดิ บและเผาเคลื อบผลิ ตภัณฑ์ตามอุณหภูมิการเผาของผลิ ตภัณฑ์ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติ การวิวฒั นาการ ประเภทของเตาเผา วัสดุ-เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเตาเผา การ
บรรจุผลิตภัณฑ์ หลักและวิธีการเผาดิบ และการเผาเคลือบ ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในการใช้งาน
เตาเผาเซรามิก
2304-2001
งานเซรามิกเบือ้ งต้ น
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจประวัติ วิวฒั นาการของเซรามิก เครื่ องมือที่ใช้ในงานเซรามิก
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปงานเซรามิกพื้นฐาน
3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของรู ปแบบ ของการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
การเตรี ยมวัตถุดิบและวิธีการขึ้นรู ปด้วยมือ
2. ขึ้นรู ปโดยวิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผ่น วิธีผสมผสาน ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึ้นรู ปด้วยมือตามหลักการขึ้นรู ป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของรู ปแบบ การเตรี ยมดิน กระบวนการขึ้นรู ป
ผลิตภัณฑ์ การขึ้นรู ปด้วยมือ การขึ้นรู ปด้วยวิธีการหล่อนํ้าดิน วิธีการใช้ การบํารุ งรักษา เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในงาน
เซรามิก
2304-2005
เครื่องมือและอุปกรณ์ เซรามิก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจการใช้ การซ่อม-สร้าง ดูแลรักษา เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในงานเซรามิก
2. มีทกั ษะการใช้ การซ่อม-สร้าง การบํารุ งรักษา วัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในงานเซรามิก
3. มีความรั บผิดชอบ มีวินัย มีกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับชนิ ดและประเภทของเครื่ องมือ
2. ใช้วสั ดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ในงานเซรามิกหลังการใช้งานตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับชนิดและประเภทของเครื่ องมือ การใช้วสั ดุเครื่ องมือ อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย การซ่อม การสร้าง และการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ในงานเซรามิก
2304-2103

การขึน้ รูปงานเซรามิกด้ วยแป้นหมุน 2
1-4-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อนการขึ้นรู ปงานเซรามิกด้วยแป้ นหมุน 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ความรู ้ความเข้าใจในโครงสร้าง รู ปทรงผลิตภัณฑ์วตั ถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์
2. มีทกั ษะการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน รู ปทรงต่าง ๆและประเมินคุณภาพของผลงาน
3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเตรี ยมดินและการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
2. ขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน นวดดิน ตั้งศูนย์ ดึงดิน ขึ้นรู ปทรงกระบอก ตัดดินออกจากแป้ น
ขูดแต่งก้นภาชนะโดยใช้ ฐานรองแต่งผลิตภัณฑ์
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุนตามหลักการขึ้นรู ป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบรู ปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิก การเตรี ยมและการใช้วตั ถุดิบ วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่ องมือ การขึ้นรู ปและการขูดตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยแป้ นหมุนรู ปทรงต่าง ๆ การเก็บรักษา
ผลงานก่อนและหลังการตกแต่ง
2304-2104

ต้ นแบบและพิมพ์เซรามิก2
1-4-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อนต้นแบบและพิมพ์เซรามิก 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทต้นแบบและพิมพ์การใช้ วัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์
2. มีทกั ษะการสร้างต้นแบบ การทําพิมพ์ การทําแม่พิมพ์และประเมินคุณภาพต้นแบบและพิมพ์
3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทต้นแบบและพิมพ์วสั ดุ อุปกรณ์ การสร้างต้นแบบและการทําพิมพ์
2. สร้างต้นแบบ ด้วยวิธีป้ ัน การแกะปูน ทําพิมพ์ชิ้น หล่อพิมพ์ใช้งาน ตกแต่งพิมพ์ตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เตรี ยมนํ้าดิน หล่อนํ้าดินในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
4. ตกแต่งชิ้นงานก่อนการเผาดิบ
5. เผาผลิตภัณฑ์การขึ้นรู ปด้วยพิมพ์
6. ตรวจสอบคุณภาพต้นแบบ-พิมพ์และผลงานการขึ้นรู ปด้วยพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการทําพิมพ์ ประเภทของต้นแบบและพิมพ์ การสร้างต้นแบบ
การทําพิมพ์ชิ้น การทําแม่พมิ พ์ การหล่อพิมพ์ใช้งาน การตกแต่งพิมพ์การหล่อนํ้าดิน การตกแต่งชิ้นงาน
และการเผาผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพผลงาน
2304-2105
ประติมากรรมเซรามิก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการวิธีการ วัสดุเครื่ องมืออุปกรณ์งานประติมากรรม
2. มีทกั ษะการใช้ วัสดุเครื่ องมืออุปกรณ์งานประติมากรรมเซรามิก
3. สร้างงานประติมากรรมเซรามิกและประเมินคุณภาพของผลงาน
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิธีการ วัสดุเครื่ องมืออุปกรณ์งานประติมากรรมเซรามิก
2. สร้างงานประติมากรรมเซรามิก ลักษณะร่ องลึกนูนตํ่านูนสู งลอยตัวด้วยวิธีการปั้ น การแกะ
3. ประเมินคุณภาพของผลงานเซรามิก ลักษณะร่ องลึกนูนตํ่านูนสู งลอยตัว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ วิธีการลักษณะการสร้างงานประติมากรรมร่ องลึกนูนตํ่า
นูนสูงลอยตัว การใช้วสั ดุ – เครื่ องมืออุปกรณ์เทคนิคการสร้างงานประติมากรรมการปั้ นการแกะสลัก
การตัดทอนการต่อเติมการประยุกต์สร้างชิ้นงานเซรามิกและการเคลือบ การเผา
2304-2106
ตกแต่ งเซรามิก2
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจการใช้วสั ดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการตกแต่ง การตกแต่งเซรามิกใน
สภาวะต่าง ๆหลังการเผาดิบ
2. สามารถใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์สภาวะเผาดิบ เผาเคลือบ ร่ วมกับวัสดุอื่น ๆ
3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้วสั ดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการตกแต่งเซรามิก
2. ตกแต่งงานเซรามิกแบบรมควัน บนเคลือบ ใต้เคลือบ การตกแต่งแบบผสมผสาน ตามหลักการ
และกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณภาพผลงานการตกแต่งงานเซรามิกตามสภาวะเผาดิบ เผาเคลือบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ ตกแต่ง การเลือกวัตถุดิบ การตกแต่งแบบ
รมควัน การตกแต่งบนเคลือบ การตกแต่งใต้เคลือบ การตกแต่งแบบผสมผสาน การเก็บรักษาวัตถุดิบ
วัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการตกแต่ง
2304-2107
คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานบรรจุภัณฑ์ เซรามิก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อออกแบบบรรจุภณั ฑ์งานเซรามิก
3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์
2. สร้างบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับงานเซรามิกด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปและประเมินคุณภาพของผลงาน
บรรจุภณ
ั ฑ์เซรามิก
คําอธิบายรายวิชา
ั ฑ์เซรามิกด้วยคอมพิวเตอร์ วัสดุ – อุปกรณ์
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
สําหรับงานบรรจุภณ
ั ฑ์ และ การสร้างบรรจุภณั ฑ์เซรามิก
2304-2108
โครงงานเซรามิก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการเขียนโครงงาน
2. มีทกั ษะการเขียน นําเสนอ โครงงาน ตามหลักการวิจยั และประยุกต์แนวความคิดในการปฏิบตั ิ
ตามโครงงาน
3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม กิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิจยั หลักการสร้างผลงานเซรามิก ประเภทศิลปะ (Ceramic Art)
2. ประเภทหัตถกรรม (Ceramic Craft) ประเภทอุตสาหกรรม (Ceramic Industry)
3. สร้างผลงานเซรามิก ประเภทศิลปะ (Ceramic Art) ประเภทหัตถกรรม (Ceramic Craft)
ประเภทอุตสาหกรรม (Ceramic Industry) ให้สมั พันธ์กบั โครงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียน นําเสนอโครงงานตามหลักการวิจยั หลักการสร้างผลงานเซรามิก
ประเภทศิลปะ (Ceramic Art) ประเภทหัตถกรรม (Ceramic Craft) ประเภทอุตสาหกรรม (Ceramic
Industry) การวางแผนและการสร้างผลงานตามแนวคิดให้สมั พันธ์กบั โครงงาน
2304-2109
การจัดนิทรรศการธุรกิจเซรามิก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก วิธีการและรู ปแบบการจัดนิทรรศการ
2. มีทกั ษะการนําเสนอ จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการและธุรกิจในงานเซรามิก
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทํางานเป็ นหมู่คณะ มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน รักษาความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลัก วิธีการและรู ปแบบการจัดนิทรรศการ
2. จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการและธุรกิจในงานเซรามิก
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับหลัก วิธีการและรู ปแบบการจัดนิ ทรรศการ การรวบรวมข้อมูล และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการจัดนิทรรศการ ด้านวิชาการและธุรกิจ การเขียนโครงการและการจัด
แสดงนิทรรศการเซรามิก
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รายวิชาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2309-2001
ทฤษฎีหตั ถกรรม
2309-2002
ทฤษฎีเครื่ องหนัง
2309-2003
การประมาณราคาผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2309-2004
ผลิตภัณฑ์งานหนังแท้
2309-2005
ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน
2309-2006
เครื่ องหนังประยุกต์
2309-2007
การออกแบบ-เขียนแบบ
2309-2008
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2309-2009
การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักร
2309-2010
การผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด

2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6–3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2309-2101
การบุหุม้ เบาะเก้าอี้
2309-2102
การผลิตเบาะลอยตัว
2309-2103
การผลิตรองเท้าแตะ
2309-2104
การผลิตรองเท้าสาน
2309-2105
การผลิตรองเท้าสตรี เบื้องต้น
2309-2106
การผลิตรองเท้าสวม
2309-2107
การผลิตกระเป๋ าเบื้องต้น
2309-2108
การผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงอ่อน
2309-2109
การผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงแข็ง
2309-2110
การผลิตกระเป๋ าเอกสาร
2309-2111
งานซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2309-2112
กระเป๋ าใส่ เศษสตางค์
2309-2113
ของชําร่ วยหนัง
2309-2114
งานซ่อมเบาะรถยนต์
2309-2115
งานซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์
2309-2116
งานบรรจุภณั ฑ์
2309-2117
งานเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยม
2309-2118
งานเต๊นท์ทรงโดม
2309-2119
งานเต๊นท์บุคคล
2309-2120
งานกระเป๋ าสะพายเล็ก
2309-2121
งานกระเป๋ าสะพายหลัง
2309-2122
งานกระเป๋ าสะพายลําลอง

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3–2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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2309-2123
2309-2124

งานกระเป๋ าสะพายหลังมีโครง
งานทําถุงนอน
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2309-2001
ทฤษฎีหัตถกรรม
2-0- 2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับประวัติและวิวฒั นาการสําหรับงานหัตถกรรม
2. เข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สําหรับงานหัตถกรรม ประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประวัติและวิวฒั นาการสําหรับงานหัตถกรรมตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ตามลักษณะงานหัตถกรรม
3. การประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติประเภทกระบวนการผลิต/วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ/ที่ใช้ในการผลิตงานหัตถกรรมงาน
พิมพ์ยอ้ มงานหนังเครื่ องปั้นดินเผางานไม้ไม้ไผ่-หวายเครื่ องรักงานโลหะรู ปพรรณและงานหล่อ
2309-2002
ทฤษฎีเครื่องหนัง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของงานเครื่ องหนังทั้งในและต่างประเทศ
2. ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการของการฟอกหนัง คุณสมบัติของหนัง การเก็บรักษาหนังสัตว์
การเลือกหนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่ใช้กบั งานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
3. มีความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ ความปลอดภัยและข้อบังคับของหนังสัตว์
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาในงานเครื่ องหนังตามหลักการ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการฟอกหนังตามหลักการ คุณสมบัติของหนัง การเก็บ
รักษาหนังสัตว์ การเลือกหนัง วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่ใช้กบั งานผลิตภัณฑ์
เครื่ องหนังตามลักษณะงาน
3. ประยุกต์และนําไปใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของงานเครื่ องหนังประเทศไทยและต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
การฟอกหนัง คุณสมบัติของหนัง ประเภทต่าง ๆ การเก็บรักษาหนังสัตว์ การเลือกหนัง วัสดุอุปกรณ์ แหล่งที่มา
ของวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่ใช้กบั งานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังต่าง ๆ สุ ขภาพ ความปลอดภัย
ข้อบังคับของหนังสัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุม้ ครอง
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2309-2003
การประมาณราคาผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดมาตรฐานของประเภทผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง รู ปแบบต่างๆ
การวัดขนาด หาพื้นที่ของวัสดุ อุปกรณ์ การประมาณราคา ค่าใช้จ่าย ค่าแรง การประมาณ
ต้นทุน ผลกําไรที่ได้
2. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขนาดมาตรฐานของประเภทผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง รู ปแบบ ตามหลักการ
การวัดขนาด หาพื้นที่ของวัสดุ อุปกรณ์ประมาณราคา ค่าใช้จ่าย ค่าแรง ต้นทุน ผลกําไรที่ได้
ตามลักษณะงาน
2. ประยุกต์และนําไปใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับขนาดมาตรฐานของประเภทผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังรู ปแบบต่างๆการวัดขนาดสัดส่ วน
ของผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังรู ปแบบโครงสร้างวัสดุอุปกรณ์การประมาณราคาค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป
แต่ละประเภทค่าแรงการประมาณต้นทุนผลกําไรการเสนอราคา
2309-2004
ผลิตภัณฑ์ งานหนังแท้
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการออกแบบวิธีการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์การผลิต ผลิตภัณฑ์งานหนังแท้
2. ทักษะในการทําต้นแบบ การผลิต ผลิตภัณฑ์ดว้ ยหนังแท้ การใช้และบํารุ งรักษา เครื่ องมือ
เครื่ องจักร
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบ การผลิต ผลิตภัณฑ์จากหนังแท้ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
สําหรับงานเครื่ องหนังตามหลักการ
2. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
3. ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ดว้ ยหนังแท้ ตามขั้นตอนและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทําต้นแบบ การผลิต ผลิตภัณฑ์งานหนังแท้การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์การ
ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร ปฏิบตั ิการออกแบบแยกแบบตัดแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง ชนิ ดต่างๆ
ด้วยหนังฟอกฝาดและหนังฟอกโครม
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2309-2005
ผลิตภัณฑ์ งานหนังด้ วยวัสดุทดแทน
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจวิธีการออกแบบ การผลิตด้วยวัสดุทดแทน การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
สําหรับงานเครื่ องหนัง
2. ทักษะในการทําต้นแบบ การผลิตด้วยวัสดุทดแทน การใช้และบํารุ งรักษา เครื่ องมือ เครื่ องจักร
เพื่อใช้ในการผลิต
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบ การผลิตด้วยวัสดุทดแทน การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์
สําหรับงานเครื่ องหนังตามหลักการ
2. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
3. ออกแบบและผลิตด้วยวัสดุทดแทนตามขั้นตอนและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทําต้นแบบ การผลิตด้วยวัสดุทดแทนการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์การใช้และ
บํารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร ปฏิบตั ิการออกแบบแยกแบบตัดแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังด้วยวัสดุทดแทน
2309-2006
เครื่องหนังประยุกต์
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ การใช้และบํารุ งรักษา เครื่ องมือ เครื่ องจักร
สําหรับงานเครื่ องหนัง ประยุกต์รูปแบบ การออกแบบและผลิตงานเครื่ องหนังประยุกต์
2. ทักษะในการออกแบบและผลิตงานเครื่ องหนังประยุกต์
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบ การผลิตงานเครื่ องหนังประยุกต์ การเลือกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ สําหรับงานเครื่ องหนังประยุกต์ตามหลักการ
2. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
3. ออกแบบและผลิตงานเครื่ องหนังประยุกต์ตามขั้นตอน
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทําต้นแบบ ผลิตเครื่ องหนังประยุกต์ เลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การใช้
และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร ออกแบบแยกแบบตัดแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังประยุกต์ตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง

200
2309-2007
การออกแบบ-เขียนแบบ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับประวัติหลักการเขียนแบบเบื้องต้น รู ปทรงเขราคณิ ตรู ปด้านต่าง ๆ และ
ตัวอักษรการใช้มาตราส่ วนการเขียนภาพ 3 มิติ ภาพคลี่ และภาพตัด ย่อขยายจากแบบ
ของจริ ง ตามสเกลมาตรฐานสากล
2. ทักษะในการเขียนแบบภาพ 3 มิติ ภาพคลี่ และภาพตัด ย่อขยายจากแบบของจริ งในงาน
ผลิตหนังตามหลักการเขียน ภาพฉาย ภาพคลี่ ภาพตัด
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบเบื้องต้น รู ปทรงเขราคณิ ตตัวอักษรการใช้มาตราส่ วน
การเขียนภาพ 3 มิติ ภาพคลี่ และภาพตัด ย่อขยายจากแบบของจริ ง ตามสเกลมาตรฐานสากล
ตามหลักการ
2. เขียนแบบภาพ 3 มิติ ภาพคลี่ ภาพตัด ย่อขยายจากแบบของจริ ง ตามสเกลมาตรฐานสากล
ตามขั้นตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบศึกษารู ปทรงเรขาคณิ ตรู ปด้านต่างๆและ
ตัวอักษรมาตราส่ วนการย่อขยายจากแบบจริ ง
ปฏิบตั ิการเขียนภาพ 3 มิติภาพคลี่และภาพตัดเขียนภาพฉายของงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังตามหลักการ
เขียนภาพฉาย
2309-2008
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังด้วยคอมพิวเตอร์
2. ทักษะในการออกแบบ ร่ างแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง ประเภทผลิตภัณฑ์รองเท้า
กระเป๋ า เบาะ และเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยคอมพิวเตอร์ การแยกแบบภาพคลี่ผลิตภัณฑ์เครื่ อง
หนังด้วยคอมพิวเตอร์
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังด้วยคอมพิวเตอร์
ตามหลักการ
2. ออกแบบ ร่ างแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง ประเภทผลิตภัณฑ์รองเท้า กระเป๋ า เบาะ
และเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดตามขั้นตอน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังประเภทผลิตภัณฑ์รองเท้ากระเป๋ า เบาะ
และเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั ิการออกแบบร่ างแบบเขียนแบบงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังประเภทรองเท้ากระเป๋ า เบาะและ
เครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยคอมพิวเตอร์
2309-2009
การใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรอุตสาหกรรมและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
การปรับแต่งเครื่ องมือ และนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. ทักษะในการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ และเครื่ องจักรอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์การใช้งาน
2. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน
3. ปรับแต่ง บํารุ งรักษา ซ่อมเสริ มส่ วนที่สึกหรอของเครื่ องมือเครื่ องจักรตามลักษณะรู ปแบบ
การใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ในการปฏิบตั ิงานการปรับแต่งทําความสะอาดเพือ่
นําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดผลดีต่องานในอาชีพ มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรอุตสาหกรรม
การบํารุ งรักษาทําความสะอาดซ่อมเสริ มสิ่ งที่สึกหรอให้มีความพร้อมเพือ่ การใช้งาน
2309-2010
การผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. ความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบของงานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรสําหรับงานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
ออกแบบและผลิตงานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตงานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดตามหลักการ
2. ออกแบบและผลิตงานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด ตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ รู ปแบบของเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องจักร
ให้เหมาะสมกับงาน ออกแบบตัดแบบวาดหนังตัดหนังประกอบเย็บตามขั้นตอนตกแต่งชิ้นงานตรวจสอบคุณภาพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2309-2101
การบุหุ้มเบาะเก้าอี้
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในลักษณะโครงสร้างของเก้าอี้
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร การออกแบบและกระบวนการผลิต
บุ หุม้ เบาะเก้าอี้
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตบุ หุม้ เบาะเก้าอี้ ตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตบุ หุม้ เบาะเก้าอี้ ตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การบุ หุม้ เบาะเก้าอี้ ออกแบบตัดแบบแยกแบบ เลือกใช้และเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานบุ หุม้ เบาะเก้าอี้ วาดหนังตัดหนังประกอบ เย็บ
เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-2102
การผลิตเบาะลอยตัว
1 –6 - 3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในลักษณะโครงสร้างของเบาะลอยตัว
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร การออกแบบและกระบวนการผลิตเบาะลอยตัว
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตเบาะลอยตัวตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและเบาะลอยตัว ตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การเบาะลอยตัวออกแบบตัดแบบแยกแบบ เลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานเบาะลอยตัววาดหนังตัดหนังประกอบ เย็บ เข้ารู ป
ตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-2103
การผลิตรองเท้ าแตะ
1 -6- 3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของรองเท้าแตะ
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และกระบวนการผลิตรองเท้าแตะ
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตรองเท้าแตะตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตรองเท้าแตะตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การผลิตรองเท้าแตะ ออกแบบตัดแบบแยกแบบ เลือกใช้และเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานรองเท้าแตะวาดหนังตัดหนังประกอบ เย็บ เข้ารู ป
ตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
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2309-2104
การผลิตรองเท้ าสาน
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของรองเท้าสาน
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรและกระบวนารผลิตรองเท้าสาน
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตรองเท้าสานตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตรองเท้าสานตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การผลิตรองเท้าสานออกแบบตัดแบบแยกแบบ เลือกใช้และเก็บรักษา
วัสดุ อุ ปกรณ์ การใช้และบํารุ งรั กษาเครื่ องมื อเครื่ องจักรสําหรั บงานรองเท้าสานวาดหนังตัดหนังประกอบ
เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-2105
การผลิตรองเท้ าสตรีเบือ้ งต้ น
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของรองเท้าสตรี เบื้องต้น
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรและกระบวนการผลิตรองเท้าสตรี
เบื้องต้น
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตรองเท้าสตรี เบื้องต้นตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตรองเท้าสตรี เบื้องต้นตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การผลิตรองเท้าสตรี เบื้องต้น ออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานรองเท้าสตรี เบื้องต้น วาด
หนังตัดหนังประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-2106
การผลิตรองเท้ าสวม
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของรองเท้าสวม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และกระบวนการผลิตรองเท้าสวม
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตรองเท้าสวมตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตรองเท้าสวมตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การผลิตรองเท้าสวม ออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้และเก็บ
รักษาวัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานรองเท้าสวม
วาดหนังตัดหนัง
ประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-2107
การผลิตกระเป๋ าเบือ้ งต้ น
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของกระเป๋ าเบื้องต้น
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรและกระบวนการผลิตกระเป๋ าเบื้องต้น
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าเบื้องต้นตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าเบื้องต้นตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับรู ป แบบ การผลิ ตกระเป๋ าเบื้ องต้นออกแบบตัดแบบแยกแบบเลื อ กใช้
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานกระเป๋ าเบื้องต้นวาดหนัง
ตัดหนังประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-2108
การผลิตกระเป๋ าสตรีทรงอ่อน
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของกระเป๋ าสตรี ทรงอ่อน
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และกระบวนการผลิตกระเป๋ าสตรี
ทรงอ่อน
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงอ่อนตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงอ่อนตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบการผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงอ่อนออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้
และเก็ บ รั ก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารใช้ แ ละบํา รุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ เครื่ องจั ก รสํ า หรั บ งานกระเป๋ าสตรี
ทรงอ่อนวาดหนังตัดหนังประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
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2309-2109
การผลิตกระเป๋ าสตรีทรงแข็ง
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของกระเป๋ าสตรี ทรงแข็ง
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรและกระบวนการผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงแข็ง
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงแข็งตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงแข็งตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การผลิตกระเป๋ าสตรี ทรงแข็งออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานกระเป๋ าสตรี ทรงแข็งวาด
หนังตัดหนังประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-2110
การผลิตกระเป๋ าเอกสาร
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของกระเป๋ าเอกสาร
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรและกระบวนการผลิตกระเป๋ าเอกสาร
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าเอกสาร ตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าเอกสารตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การผลิตกระเป๋ าเอกสารออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้และเก็บ
รั กษาวัสดุ อุ ปกรณ์ การใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ องมื อ เครื่ อ งจัก รสํา หรั บ งานกระเป๋ าเอกสาร วาดหนั ง
ตัดหนังประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
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2309-2111
งานซ่ อมผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบ และการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร ของงานซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ในการซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
3. ประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4. มีเจตคติที่ดีในการซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังตามหลักการ
2. ซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังตามขั้นตอน
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร และเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สําหรับงานซ่อม
ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังที่ชาํ รุ ด
2309-2112
กระเป๋ าใส่ เศษสตางค์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของกระเป๋ าใส่ เศษสตางค์
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรและกระบวนการผลิตกระเป๋ าใส่ เศษสตางค์
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีใน
การปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าใส่ เศษสตางค์ตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าใส่ เศษสตางค์ตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การผลิตกระเป๋ าใส่ เศษสตางค์ออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานกระเป๋ าใส่ เศษสตางค์วาด
หนังตัดหนังประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง

209
2309-2113
ของชําร่ วยหนัง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของชําร่ วย
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรและกระบวนการผลิตของชําร่ วย
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีใน
การปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตของชําร่ วยตามหลักการ
2. ออกแบบและผลิตของชําร่ วยตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบของชําร่ วยออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรผลิตของชําร่ วยตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-2114
งานซ่ อมเบาะรถยนต์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบ และการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร ของงานซ่อมเบาะรถยนต์
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ในงานซ่อมเบาะรถยนต์
3. ประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานซ่อมเบาะรถยนต์ตามหลักการ
2. ซ่อมเบาะรถยนต์ตามขั้นตอน
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของเบาะรถยนต์เลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การ
ใช้ แ ละบํา รุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ เครื่ องจั ก รสํ า หรั บ งานซ่ อ มเบาะรถยนต์ อ อกแบบตัด แบบวาดหนั ง
ตัดหนังปฏิบตั ิการซ่อมเบาะรถยนต์ตามขั้นตอนจนสําเร็ จรู ปตกแต่งและตรวจสอบคุณภาพ
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210
2309-2115
งานซ่ อมเบาะเฟอร์ นิเจอร์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในรู ปแบบ และการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร ของงานซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ในงานซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์
3. ประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์ตามหลักการ
2. ซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์ตามขั้นตอน
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับลักษณะโครงสร้ างของเบาะเฟอร์ นิ เจอร์ เลื อกใช้และเก็บรั กษาวัสดุ อุปกรณ์
การใช้และบํารุ งรั กษาเครื่ องมื อเครื่ องจักรสําหรั บงานซ่ อมเบาะเฟอร์ นิเจอร์ ออกแบบตัดแบบวาดหนังตัดหนัง
ปฏิบตั ิการซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์ ตามขั้นตอนจนสําเร็ จรู ปตกแต่งและตรวจสอบคุณภาพ
2309-2116
งานบรรจุภณ
ั ฑ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวฒั นาการ การเลือกใช้ วัสดุ รู ปแบบ กฎหมายบรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบ การใช้วสั ดุ และเทคโนโลยี สําหรับงานบรรจุภณ
ั ฑ์
3. ประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4. มีตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีใน
การปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ วัสดุ รู ปแบบ กฎหมายบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบและผลิตงาน
บรรจุภณ
ั ฑ์ตามขั้นตอน
2. เลือกใช้วสั ดุเทคโนโลยีเพื่อในการผลิต ออกแบบและผลิตงานบรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักการและ
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ รู ปแบบ การออกแบบ ประเภท คุ ณลักษณะวัสดุ ที่ ใช้เทคโนโลยี เพื่ อการ
ผลิตบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เลื อกใช้วสั ดุ ในการผลิต ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคต่อสิ่ งแวดล้อม ตามมาตรฐานบรรจุ ภณ
ั ฑ์
ภายใต้กฎหมายที่เป็ นสากล
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211
2309-2117

งานเต๊ นท์ ทรงสามเหลีย่ ม

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยมตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรสําหรับงานเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยม
3. มีทกั ษะในการออกแบบและผลิตเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยมตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
4. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
5. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยมตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคูม่ ือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยมตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยมเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การใช้และ
บํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยมการประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของเต้นท์ทรง
สามเหลี่ยมการออกแบบตัดแบบแยกแบบวาดผ้าตัดผ้าเตรี ยมประกอบเย็บตามขั้นตอนของรู ปเต๊นท์ทรง
สามเหลี่ยมตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2309- 2118
งานเต๊ นท์ ทรงโดม
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตเต๊นท์ทรงโดม ตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ออกแบบและผลิตเต๊นท์ทรงโดม
ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตเต๊นท์ทรงโดมตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคูม่ ือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตเต๊นท์ทรงโดมตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิตตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ รู ปแบบเต๊นท์ทรงโดม เลือกใช้และเก็บรั กษาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้และ
บํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานเต๊นท์ทรงโดมการประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของเต้นท์ทรงโดม การ
ออกแบบตัดแบบแยกแบบวาดผ้าตัดผ้าเตรี ยมประกอบเย็บตามขั้นตอนของรู ปเต๊นท์ทรงโดมตกแต่งชิ้นงาน
ตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2309-2119
งานเต๊ นท์ บุคคล
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตเต๊นท์บุคคลตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรสําหรับงานเต๊นท์บุคคล
3. มีทกั ษะในการออกแบบและผลิตเต๊นท์บุคคลตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
4. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
5. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตเต็นท์บุคคลตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตเต๊นท์บุคคลตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิตตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ รู ป แบบเต็น ท์บุ ค คล เลื อกใช้แ ละเก็บ รั ก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารใช้แ ละ
บํารุ งรั กษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรั บงานเต็นท์บุคคลการประกอบอุปกรณ์ ต่างๆ ของเต้นท์บุคคล การ
ออกแบบตัดแบบแยกแบบวาดผ้าตัดผ้าเตรี ยมประกอบเย็บตามขั้นตอนของรู ปเต๊นท์บุคคลตกแต่งชิ้นงาน
ตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
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2309-2120
งานกระเป๋ าสะพายเล็ก
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตกระเป๋ าสะพายขนาดเล็กตามระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสะพาย
ขนาดเล็กตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าสะพายขนาดเล็กตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสะพายขนาดเล็กตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิตตามระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบกระเป๋ าสะพายขนาดเล็ก ออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้และ
เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานกระเป๋ าสะพายขนาดเล็กวาดผ้า
ตัดผ้าประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2309-2121
งานกระเป๋ าสะพายหลัง
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตกระเป๋ าสะพายหลัง ตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสะพายหลังตาม
ระบบโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าสะพายหลัง ตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสะพายหลัง ตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิตตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ รู ปแบบกระเป๋ าสะพายหลังออกแบบตัดแบบแยกแบบ เลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุ
อุ ปกรณ์ การใช้และบํารุ งรั กษาเครื่ องมื อเครื่ องจักรสํ าหรั บงานกระเป๋ าสะพายหลังวาดผ้าตัดผ้าประกอบ
เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2309-2122
งานกระเป๋ าสะพายลําลอง
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตกระเป๋ าสะพายลําลองตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสะพาย
ลําลองตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าสะพายลําลองตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสะพายลําลอง ตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิตตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ รู ปแบบกระเป๋ าสะพายลําลองออกแบบตัดแบบแยกแบบ เลือกใช้และเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานกระเป๋ าสะพายลําลองวาดผ้าตัดผ้าประกอบ เย็บ
เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
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2309- 2123
งานกระเป๋ าสะพายหลังมีโครง
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตกระเป๋ าสะพายหลังมีโครงตามระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร การออกแบบและผลิตกระเป๋ าสะพาย
หลังมีโครงตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตกระเป๋ าสะพายหลังมีโครงตามระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตกระเป๋ าสะพายหลังมีโครง ตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิตตามระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ รู ปแบบกระเป๋ าสะพายหลังมีโครงออกแบบตัดแบบแยกแบบ เลือกใช้และเก็บ
รักษาวัสดุ อุปกรณ์การใช้และบํารุ งรั กษาเครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานกระเป๋ าสะพายหลังมี โครงวาดผ้าตัดผ้า
ประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2309- 2124
งานทําถุงนอน
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตถุงนอนตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ออกแบบและผลิตถุงนอนตามระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานตามระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตถุงนอนตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ออกแบบและผลิตถุงนอน ตามขั้นตอน ของกระบวนการผลิตตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ รู ปแบบถุงนอน ออกแบบตัดแบบแยกแบบ เลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
การใช้และบํารุ งรั กษาเครื่ องมื อเครื่ องจักรสําหรั บงานถุงนอน วาดผ้าตัดผ้าประกอบ เย็บ เข้ารู ปตกแต่ งชิ้ นงาน
ตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง

ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
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สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
2301-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-*

สาขาวิชาการออกแบบ
2302-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-*

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
2303-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-*

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
2304-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-*

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
2309-800X

วิชาฝึ กงาน
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23XX-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-*
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. ปฏิ บ ั ติ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อแหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. แก้ไ ข/ปรั บ ปรุ ง การทํา งานตามข้อ กํา หนดของสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ
หรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ให้เ กิ ด ความชํา นาญ มี ท ัก ษะและประสบการณ์ ง านอาชี พ ในระดับ ฝี มื อ โดยผ่า น
ความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลา
การฝึกงาน
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2301-850X

วิชาโครงการ

*-*-*

สาขาวิชาการออกแบบ
2302-850X

วิชาโครงการ

*-*-*

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
2303-850X

วิชาโครงการ

*-*-*

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
2304-850X

วิชาโครงการ

*-*-*

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
2309-850X

วิชาโครงการ
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*-*-*
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23XX-850X วิชาโครงการ
*-*-*
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. ประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการวางแผน
ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดทําโครงการและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด ทํา โครงการ การวางแผน การดํา เนิ น งาน การแก้ไ ขปั ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือสอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
2301-9001
2301-9002
2301-9003
2301-9004
2301-9005
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สาขาวิชาการออกแบบ
2302-9001
2302-9002
2302-9003
2302-9004
2302-9005

จิตรกรรมประยุกต์
ประติมากรรมประยุกต์
การพิมพ์สกรี นสร้างสรรค์
ภาพล้อ
การแกะสลักโฟม

1-3-2
1-3-2
1-3–2
1-3-2
1-3–2

จิตรกรรมสร้างสรรค์
เทคนิคการพิมพ์สกรี นสร้างสรรค์
จิตรกรรมประยุกต์
ประติมากรรมประยุกต์
การแกะสลักโฟม

1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3–2
1-3-2

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
2304-9001
ประวัติเซรามิก
2304-9002
ประติมากรรมดินพื้นบ้าน
2304-9003
เซรามิกประยุกต์
2304-9004
การเขียนสี ใต้เคลือบ
2304-9005
การเขียนสี บนเคลือบ
2304-9006
การพิมพ์สกรี นเพื่องานเซรามิก
2304-9007
เซรามิกสื่ อผสม
2304-9008
เซรามิกสมัยใหม่
2304-9009
การจัดการธุรกิจเซรามิก

1 - 0-1
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3–2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2–2

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
2309-9001
การพิมพ์หนัง
2309-9002
การทําของที่ระลึก
2309-9003
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2309-9004
งานปั้ มตัดเจียนหนัง
2309-9005
งานตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2309-9006
หัตถกรรมของชําร่ วย

1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3–2
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2309-9007
2309-9008
2309-9009
2309-9010
2309-9011
2309-9012

การผลิตชุดอุปกรณ์สาํ นักงาน
การเขียนภาพฉาย
การออกแบบเครื่ องหนัง
เครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
ผลิตภัณฑ์งานหนังตกแต่งลวดลาย
การผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208
2000-9209
2000-9210
2000-9211
2000-9212
2000-9213
2000-9214
2000-9215
2000-9216
2000-9217
2000-9218
2000-9219
2000-9220
2000-9221
2000-9222
2000-9223
2000-9224
2000-9225
2000-9226
2000-9227

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
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1-3–2
1-3–2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
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0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

หมวดวิชาเลือกเสรี

224

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2301-9001
จิตรกรรมประยุกต์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ในการประยุกต์งานด้านจิตรกรรมเป็ นผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก
2. มีทกั ษะในการประยุกต์งานจิตรกรรมเป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อจําหน่ายโดยการออกแบบ
ชิ้นงาน การเลือกใช้วสั ดุ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตชิ้นงาน และตกแต่งชิ้นงานสําเร็ จ
ได้ตามหลักการ
3. ประมาณราคาชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานตามจํานวนได้อย่างเหมาะสม
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
5. มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการประยุกต์งานจิตรกรรมเพื่อธุรกิจ
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์จิตรกรรมเพื่อธุรกิจ
3. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่องานจิตรกรรมประยุกต์
4. สร้างหุ่ นจําลองเพื่อผลิตชิ้นงาน
5. ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนด
6. นําเสนอผลงานจิตรกรรมประยุกต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ องมื อ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ การประยุ ก ต์ ง านจิ ต รกรรม
เป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจําหน่ าย การออกแบบชิ้นงาน การเลือกใช้วสั ดุ การผลิตชิ้นงาน การตกแต่ง
ชิ้นงานสําเร็ จ และการประมาณราคา
2301-9002
ประติมากรรมประยุกต์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจวิ ธี ก ารใช้เ ครื่ องมื อ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ในการประยุ ก ต์ ง านด้า นประติ ม ากรรม
เป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
2. มีทกั ษะในการประยุกต์งานประติมากรรมเป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึก เพื่อจําหน่ ายโดยการ
ออกแบบชิ้ นงาน การเลือกใช้วสั ดุ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน การผลิ ตชิ้ นงาน และตกแต่ง
ชิ้นงานสําเร็ จได้ตามหลักการ
3. ประมาณราคาชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานตามจํานวนได้อย่างเหมาะสม
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
5. มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการประยุกต์งานประติมากรรมเพื่อธุรกิจ
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ประติมากรรมเพื่อธุรกิจ
3. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่องานประติมากรรมประยุกต์
4. สร้างหุ่ นจําลองเพื่อผลิตชิ้นงาน
5. ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมตามข้อกําหนด
6. นําเสนอผลงานประติมากรรมประยุกต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้เครื่ องมื อและวัสดุ อุ ปกรณ์ การประยุกต์งานประติ มากรรมเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจําหน่ าย การออกแบบชิ้นงาน การเลือกใช้วสั ดุ การผลิตชิ้นงาน การตกแต่งชิ้นงาน
และการประมาณราคา
2301- 9003
เทคนิคการพิมพ์ สกรีนสร้ างสรรค์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์และเทคนิค วิธีการต่างๆในการทําภาพพิมพ์สกรี น
2. มีความเข้าใจในการนําการพิมพ์สกรี นเทคนิคต่างๆ มาผสมผสานกันเกิดเป็ นภาพพิมพ์สกรี นเทคนิคผสม
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานภาพพิมพ์สกรี นเทคนิคผสม
4. มีความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ภาพพิมพ์สกรี นและเทคนิคผสม
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์งานภาพพิมพ์สกรี นและเทคนิคผสม
3. ออกแบบ ปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์สกรี นและเทคนิคต่างๆตามข้อกําหนด
4. นําเสนอผลงานภาพพิมพ์สกรี นและเทคนิคต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคนิค วิธีการในการทําภาพพิมพ์สกรี น การนํา
การพิมพ์สกรี นเทคนิคต่างๆมาผสมผสานกันเป็ นภาพพิมพ์สกรี นเทคนิคผสม
2301-9004
ภาพล้อ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ หลักการเขียนภาพ การปั้ น การระบายสี
งานการ์ตูน ภาพล้อ
2. มีทกั ษะในการออกแบบ การเขียนภาพและการปั้ นการ์ตูน ภาพล้อ
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของงาน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปะ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเขียนและปั้ นภาพการ์ตูน ภาพล้อ
2. เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในงานเขียนและปั้นภาพการ์ตูน ภาพล้อ
3. เขียนภาพการ์ตูน ภาพล้อ ด้วยลายเส้น ขาว-ดํา หรื อระบายสี
4. ปั้ น หล่อภาพการ์ตูน ภาพล้อ ด้วยวัสดุต่างๆ และระบายสี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนและการปั้นภาพการ์ตูน ภาพล้อ ด้วยเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยใช้หลักการออกแบบ เขียนภาพ ปั้น หล่อ และระบายสี
2301-9005
การแกะสลักโฟม
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือแกะสลักโฟม
2. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือวัสดุ-อุปกรณ์ตามลักษณะงาน
3. มีทกั ษะการแกะสลักโฟม ลักษณะฉลุลาย นูนตํ่า นูนสู ง ลอยตัว
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความเพียรพยายาม อดทน สนใจใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบและมี
เจตคติที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการแกะสลักโฟม
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์แกะสลักโฟม
3. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่องานแกะสลักโฟม
4. ผลิตชิ้นงานแกะสลักโฟมตามข้อกําหนด
5. นําเสนอผลงานแกะสลักโฟม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับชนิ ดของเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การบํารุ งรักษา การออกแบบชิ้นงาน
ในการแกะสลักโฟม ตามกระบวนการให้เหมาะสมกับลักษณะงานฉลุลาย นูนตํ่า นูนสูง ลอยตัว
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สาขาวิชาการออกแบบ

2302-9001
จิตรกรรมสร้ างสรรค์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจิตรกรรมสร้างสรรค์
2. มีทกั ษะการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมตามแนวคิดส่ วนบุคคล
3. มีทกั ษะการนําเสนอผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์
4. มีความสนใจใฝ่ รู ้ และเห็นคุณค่าของงานจิตรกรรมสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการจิตรกรรมสร้างสรรค์
2. เตรี ยม วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานจิตรกรรมสร้างสรรค์
3. ออกแบบ เชื่อมโยงแนวคิดจิตรกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
4. นําเสนองานจิตรกรรมสร้างสรรค์การวิจารณ์แบบมีส่วนร่ วม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการสร้างงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ รู ปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิ ค กระบวนการสร้างสรรค์
และนําเสนอผลงานตามแนวคิดส่ วนบุคคล
2302- 9002
เทคนิคการพิมพ์ สกรีนสร้ างสรรค์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์และเทคนิค วิธีการต่างๆในการทําภาพพิมพ์สกรี น
2. มีความเข้าใจในการนําการพิมพ์สกรี นเทคนิคต่างๆมาผสมผสานกันเกิดเป็ นภาพพิมพ์สกรี น
เทคนิคผสม
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงานภาพพิมพ์สกรี นเทคนิคผสม
4. มีความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ภาพพิมพ์สกรี นและเทคนิคผสม
2. เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์งานภาพพิมพ์สกรี นและเทคนิคผสม
3. ออกแบบ ปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์สกรี นและเทคนิคต่างๆตามข้อกําหนด
4. นําเสนอผลงานภาพพิมพ์สกรี นและเทคนิคต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคนิค วิธีการในการทําภาพพิมพ์สกรี น การนําเทคนิค
พิมพ์สกรี นมาผสมผสานเป็ นภาพพิมพ์สกรี นเทคนิคผสม
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2302-9003
จิตรกรรมประยุกต์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ในการประยุกต์งานด้านจิตรกรรมเป็ นผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก
2. มีทกั ษะในการประยุกต์งานจิตรกรรมเป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อจําหน่ายโดยการ
ออกแบบชิ้นงานการเลือกใช้วสั ดุ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตชิ้นงาน และตกแต่ง
ชิ้นงานสําเร็ จได้ตามหลักการ
3. ประมาณราคาชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานตามจํานวนได้อย่างเหมาะสม
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
5. มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการประยุกต์งานจิตรกรรมเพื่อธุรกิจ
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์จิตรกรรมเพื่อธุรกิจ
3. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่องานจิตรกรรมประยุกต์
4. สร้างหุ่นจําลองเพื่อผลิตชิ้นงาน
5. ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนด
6. นําเสนอผลงานจิตรกรรมประยุกต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้เครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ การประยุกต์งานจิตรกรรมเป็ นผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกเพือ่ จําหน่าย การออกแบบชิ้นงาน การเลือกใช้วสั ดุ การผลิตชิ้นงาน การตกแต่งชิ้นงานสําเร็ จ
และการประมาณราคา
2302-9004
ประติมากรรมประยุกต์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ในการประยุกต์งานด้านประติมากรรมเป็ นผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก
2. มีทกั ษะในการประยุกต์งานประติมากรรมเป็ นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อจําหน่ายโดยการ
ออกแบบชิ้นงาน การเลือกใช้วสั ดุ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตชิ้นงาน และตกแต่ง
ชิ้นงานสําเร็ จได้ตามหลักการ
3. ประมาณราคาชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานตามจํานวนได้อย่างเหมาะสม
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
5. มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการประยุกต์งานประติมากรรมเพื่อธุรกิจ
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ประติมากรรมเพื่อธุรกิจ
3. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่องานประติมากรรมประยุกต์
4. สร้างหุ่ นจําลองเพื่อผลิตชิ้นงาน
5. ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมตามข้อกําหนด
6. นําเสนอผลงานประติมากรรมประยุกต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้เครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ การประยุกต์งานประติมากรรมเป็ นผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกเพื่อจําหน่าย การออกแบบชิ้นงาน การเลือกใช้วสั ดุ การผลิตชิ้นงาน การตกแต่งชิ้นงานสําเร็ จ และการ
ประมาณราคา
2301-9005
การแกะสลักโฟม
1-3–2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือแกะสลักโฟม
2. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือวัสดุ-อุปกรณ์ตามลักษณะงาน
3. มีทกั ษะการแกะสลักโฟมลักษณะฉลุลาย นูนตํ่า นูนสู ง ลอยตัว
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความเพียรพยายาม อดทน สนใจใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบ
และมีเจตคติท่ดี ี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการแกะสลักโฟม
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์แกะสลักโฟม
3. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่องานแกะสลักโฟม
4. ผลิตชิ้นงานแกะสลักโฟมตามข้อกําหนด
5. นําเสนอผลงานแกะสลักโฟม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับชนิ ดของเครื่ องมื อ วัสดุ -อุ ปกรณ์ การบํารุ งรั กษา การออกแบบชิ้ นงาน
ในการแกะสลักโฟม ตามกระบวนการให้เหมาะสมกับลักษณะงานฉลุลาย นูนตํ่า นูนสู ง ลอยตัว
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สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

2304-9001
ประวัติเซรามิก
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับความหมายความสําคัญประวัติความเป็ นมา การผลิตเซรามิกในประเทศ
แถบตะวันออก และแถบตะวันตก
2. ตระหนักถึงคุณค่าของงานเซรามิก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายความสําคัญประวัติความเป็ นมาของเซรามิกในประเทศแถบ
ตะวันออกและแถบตะวันตก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตเซรามิกในประเทศแถบตะวันออกและแถบตะวันตกทางด้าน
วัตถุดิบรู ปทรงผลิตภัณฑ์การตกแต่งลวดลายการเขียนสี การเผาและการเคลือบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเป็ นมาของเซรามิก ในแนวทางวิทยาศาสตร์และ
แนวทางศิลปะ ประวัติการผลิตเซรามิก ในประเทศ บาบิโลเนียเอสซีเรี ย อียปิ ต์ กรี ก ราชวงศ์ต่างๆของจีน
สหรัฐอเมริ กา ประเทศในแถบยุโรป และประเทศไทย ในยุคสมัยต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุดิบ รู ปทรงผลิตภัณฑ์
การตกแต่งลวดลายการเขียนสี การเผาและการเคลือบ
2304-9002
ประติมากรรมดินพืน้ บ้ าน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ การขึ้นรู ปในงานประติมากรรมดินเผา
2. มีทกั ษะในการปั้นประติมากรรมดินเผาชนิดนูนตํ่า นูนสูง และลอยตัว
3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม กิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวการขึ้นรู ปประติมากรรมดินเผา
2. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการขึ้นรู ปงานประติมากรรมดินเผา
3. ปั้ นประติมากรรมดินเผาชนิดนูนตํ่านูนสูงและลอยตัวรู ปทรงเรขาคณิ ตรู ปทรงธรรมชาติ
รู ปทรงอิสระ
4. ปั้ นประติมากรรมลอยตัวแบบเหมือนจริ งแบบลดตัดทอนจากรู ปทรงสอดคล้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ตกแต่งผลิตภัณฑ์เผาดิบและเผาเคลือบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่ใช้ในการขึ้นรู ปงานประติมากรรม ประเภท
ประติมากรรม นูนตํ่า นูนสูง รู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงธรรมชาติ รู ปทรงอิสระ การปั้นประติมากรรม
ลอยตัว แบบเหมือนจริ ง แบบลดตัดทอนจากรู ปทรง เช่นสิ่ งของเครื่ องใช้ คน สัตว์ การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ การเผาดิบและการเผาเคลือบให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2304-9003
เซรามิกประยุกต์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจการใช้วสั ดุ เครื่ องมือ- อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับ งานเซรามิกประเภท
เครื่ องประดับและงานตกแต่ง
2. มีทกั ษะการออกแบบสร้างสรรค์งานรู ปพรรณ เครื่ องประดับและงานตกแต่ง
3. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ ความประณี ต สวยงาม และคุณค่างานรู ปพรรณ เครื่ องประดับ
และงานตกแต่ง ความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม กิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบสร้างสรรค์งานเซรามิกประเภทงานรู ปพรรณเครื่ องประดับ
และงานตกแต่ง
2. เตรี ยมวัสดุเครื่ องมือ- อุปกรณ์เหมาะสมกับงานเซรามิกประเภทเครื่ องประดับและงานตกแต่ง
3. ออกแบบสร้างสรรค์งานเซรามิกประเภทงานรู ปพรรณเครื่ องประดับงานตกแต่ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการใช้วสั ดุ เครื่ องมือ- อุปกรณ์ ในงานเซรามิก ประเภทเครื่ องประดับและงานตกแต่ง
ออกแบบสร้างสรรค์งานรู ปพรรณ เครื่ องประดับ งานตกแต่ง ปฏิบตั ิการออกแบบสร้างสรรค์งานรู ปพรรณ
เครื่ องประดับ งานตกแต่ง
2301-9004
การเขียนสี ใต้ เคลือบ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการออกแบบลวดลายและการเขียนสี ใต้เคลือบ
2. มีทกั ษะในการออกแบบลวดลายและการเขียนสี ใต้เคลือบ
3. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ ความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม กิจนิสยั ที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบลวดลายสมบัติของสี ใต้เคลือบและการเขียนสี ใต้เคลือบ
2. เตรี ยมวัสดุ-เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สาํ หรับเขียนสี ในการออกแบบลวดลายและการ
เขียนสี ใต้เคลือบ
3. ออกแบบลวดลายเขียนสี ใต้เคลือบการเคลือบและเผาสี ใต้เคลือบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสี ใต้เคลือบ วัสดุ-เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนสี ใต้เคลือบ วิธีการ
ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย การเขียนและเผาสี ใต้เคลือบ
ปฏิบตั ิการออกแบบคิดสร้างสรรค์ลวดลายการเขียนสี ใต้เคลือบ การเตรี ยมผลิตภัณฑ์สาํ หรับเขียน
สี ใต้เคลือบ การเขียนสี ใต้เคลือบ และการเผาสี ใต้เคลือบ
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2304-9005
การเขียนสี บนเคลือบ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการออกแบบลวดลายและการเขียนสี บนเคลือบ
2. มีทกั ษะในการออกแบบลวดลายและการเขียนสี บนเคลือบ
3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม กิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบลวดลายสมบัติของสี บนเคลือบและการเขียนสี บนเคลือบ
2. เตรี ยมวัสดุ-เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบลวดลายการเขียนสี บนเคลือบและผลิตภัณฑ์
สําหรับเขียนสี บนเคลือบ
3. ออกแบบลวดลาย เขียนสี บนเคลือบและเผาสี บนเคลือบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสี บนเคลือบ วัสดุ-เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนสี บนเคลือบ วิธีการ
ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย การเขียนและเผาสี บนเคลือบ
ปฏิบตั ิการออกแบบคิดสร้างสรรค์ลวดลายการเขียนสี บนเคลือบ การเตรี ยมผลิตภัณฑ์สาํ หรับเขียน
สี บนเคลือบ การเขียนสี บนเคลือบ และการเผาสี บนเคลือบ
2304-9006
การพิมพ์ สกรีนเพือ่ งานเซรามิก
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการกระบวนการและวิธีการผลิตงานพิมพ์สกรี นเบื้องต้น
2. วิธีการใช้วสั ดุ-เครื่ องมืออุปกรณ์ ดูแลบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือในงานพิมพ์สกรี น
3. มีทกั ษะในการทําแม่พิมพ์และพิมพ์งานสกรี นชนิดต่าง ๆ
4. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
กิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการและวิธีการผลิตงานพิมพ์สกรี นเบื้องต้น
2. เลือกสี เซรามิกที่เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละประเภท
3. เตรี ยมวัสดุ-เครื่ องมืออุปกรณ์ดูแลบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือในงานพิมพ์สกรี น
4. ทําแม่พิมพ์และพิมพ์งานสกรี นเซรามิก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

233
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการผลิตงานพิมพ์สกรี นเบื้องต้นการเลือกใช้เครื่ องมือวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น กรอบสกรี น ผ้าสกรี น ยางปาด สี เซรามิกที่เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละประเภท ตลอดจน
การดูแลบํารุ งรักษา เทคนิคการทําแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ เทคนิคการพิมพ์ดว้ ยยางปาด
ปฏิบตั ิการทําแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ การพิมพ์ดว้ ยเทคนิคยางปาดด้วยมือการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ
2304-9007
เซรามิกสื่ อผสม
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. มีทกั ษะในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกสื่ อผสม
3. ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
กิจนิสยั ที่ดี รักษาสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกสื่ อผสม
2. สร้างสรรค์ผลงานเซรามิกสื่ อผสม
3. ใช้เซรามิกร่ วมกับวัสดุอื่นๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานประเภทศิลปกรรมและผลิตภัณฑ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เซรามิกร่ วมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประเภทศิลปกรรม
และผลิตภัณฑ์
2304-9008

เซรามิกสมัยใหม่

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจถึงความหมายและความสําคัญของเซรามิกสมัยใหม่
2. มีความรู ้ความเข้าใจวัตถุดิบโครงสร้าง รู ปแบบของเซรามิกสมัยใหม่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญวัตถุดิบโครงสร้างรู ปแบบของเซรามิก
สมัยใหม่
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติลกั ษณะการใช้งานที่เหมาะสมของเซรามิกสมัยใหม่
3. ออกแบบงานเซรามิกสมัยใหม่
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ คุณสมบัติของเซรามิกสมัยใหม่ เช่น สมบัติลกั ษณะการใช้
งานที่เหมาะสมของเซรามิกสมัยใหม่ วัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในงานเซรามิกสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกรู ป
แบบ และเนื้อเซรามิกสมัยใหม่แบบต่างๆ
2304-9009

การจัดการธุรกิจเซรามิก

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจการวางแผน การเขียนแผนธุรกิจเซรามิก
2. สามารถเขียนแผน การดําเนินการธุรกิจเซรามิก
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม กิจนิสยั ที่ดีในการจัดการ
ธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนการเขียนแผนธุรกิจเซรามิก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
3. เขียนแผนการดําเนินการธุรกิจเซรามิกตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการเตรี ยมข้อมูลรู ปแบบการจัดการธุรกิจงานเซรามิก การวางแผนงานการจัดการ
ธุรกิจเซรามิก การเขียนแผนธุรกิจและงานอาชีพตามหลักการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
2309-9001

การพิมพ์ หนัง

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือสําหรับการพิมพ์สกรี นบนวัสดุหนัง
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือสําหรับการพิมพ์สกรี นบนวัสดุหนัง
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือและการพิมพ์สกรี นบนวัสดุหนังตามหลักการ
2. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือและการพิมพ์ สกรี นบนวัสดุหนังตามกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ การพิมพ์และสกรี นบนวัสดุหนังตามต้นแบบ
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2309-9002
การทําของทีร่ ะลึก
1-2-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบและกระบวนการผลิตของที่ระลึก
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรสําหรับงานของที่ระลึก
3. มีทกั ษะในกระบวนการผลิตของที่ระลึก
4. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
5. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตของที่ระลึก
2. ออกแบบและผลิตของที่ระลึก ตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบของที่ระลึก ออกแบบตัดแบบแยกแบบเลือกใช้และเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักรผลิตของที่ระลึก ตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ
2309-9003
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบ เขียนแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามแบบที่กาํ หนด
3. ประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักการ
2. ออกแบบ เขียนแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามขั้นตอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ การออกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง ผลิตต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2309-9004
งานปั้ม ตัด เจียนหนัง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการปั้ ม ตัด เจียนหนังพับริ ม ต่อทาบ
2. มีทกั ษะในการเจียนหนัง พับริ ม ต่อทาบ ปรับแต่งเครื่ องเจียนให้เหมาะสมกับงาน
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปั้ม ตัด เจียนหนังพับริ ม ต่อทาบ ตามหลักการ
2. เจียนหนัง พับริ ม ต่อทาบ ปรับแต่งเครื่ องเจียนให้เหมาะสมกับงาน
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปั้ม ตัด เจียนหนังพับริ ม ต่อทาบ ชิ้นส่ วนของงานหนัง การสั่งใบมีด การตั้ง
เครื่ องปั้ มตัดชิ้นส่ วน การปรับเครื่ องเจียนให้เหมาะสมกับงาน
2309-9005

งานตกแต่ งผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2. มีทกั ษะในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง ตามความคิดสร้างสรรค์
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังตามหลักการ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังตามความคิดสร้างสรรค์
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การตกแต่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งหนัง เลื อ กใช้ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่ องจักร ออกแบบ ตัดแบบ การเสริ ม เย็บประกอบ ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง ตรวจสอบคุณภาพ
2309-9006
หัตถกรรมของชําร่ วย
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ รู ปแบบหัตถกรรมของชําร่ วย
2. มีทกั ษะในการออกแบบและผลิตของชําร่ วย
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สําหรับงานหัตถกรรมของชําร่ วยตามหลักการ
2. ออกแบบและผลิตของชําร่ วยตามกระบวนการผลิต
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องจักร ออกแบบตัดแบบ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมของชําร่ วย ตรวจสอบคุณภาพ
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2309-9007
การผลิตชุ ดอุปกรณ์ สํานักงาน
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบ เครื่ องใช้สาํ นักงาน หลักการออกแบบ ขึ้นรู ป และการใช้เครื่ องมือ
เครื่ องจักร ที่ใช้ประกอบเครื่ องใช้สาํ นักงาน
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรประกอบรู ปเครื่ องใช้สาํ นักงาน
3. มีทกั ษะในการออกแบบและผลิตเครื่ องใช้สาํ นักงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
5. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ การออกแบบเครื่ องใช้สาํ นักงานตามหลักการ
2. ออกแบบและผลิตเครื่ องใช้สาํ นักงานตามกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปแบบเครื่ องใช้สาํ นักงานทุกประเภท เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ
เครื่ องจักร ออกแบบตัดแบบผลิตเครื่ องใช้สาํ นักงานตกแต่ง ตรวจสอบคุณภาพ
2309-9008

การเขียนภาพฉาย

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์การเขียนภาพฉาย หลักการเขียนภาพฉาย โดยการใช้
มาตราส่ วนย่อขยาย
2. มีทกั ษะในการร่ างแบบด้วยมือเขียนภาพฉาย และใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
3. ประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนภาพฉายตามหลักการ
2. ร่ างแบบเขียนภาพฉาย และใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ตามขั้นตอน
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์การเขียนภาพฉายตามมาตรฐานในการเขียนรู ป
ด้านรู ปทัศนี ยภาพแบบอ๊อบบลิคและแบบไอโซเมตริ กโดยการใช้มาตราส่ วนย่อขยายร่ างแบบด้วยมือและ
เครื่ องมือเขียนแบบ
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2309-9009
การออกแบบเครื่องหนัง
1 - 3 -2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจพื้นฐานการออกแบบเครื่ องหนังตามลักษณะงาน
2. มีทกั ษะในการออกแบบ ตัดแบบ แยกแบบ ขยายแบบ สําหรับงานออกแบบเครื่ องหนัง
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่ องหนังตามลักษณะงาน
2. ออกแบบ ตัดแบบ แยกแบบ ขยายแบบ สําหรับงานออกแบบเครื่ องหนังตามขั้นตอน
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับพื้นฐานการออกแบบหลักการออกแบบงานผลิ ตภัณฑ์เครื่ องหนังและ
การออกแบบลวดลายการแยกแบบตัดแบบการขยายแบบเครื่ องมือเครื่ องใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการออกแบบและ
วิธีการใช้ปฏิบตั ิการออกแบบขยายแบบแยกแบบตัดแบบสําหรับนําไปทําผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
2309-9010
เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
1-5-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจคุณสมบัติของหนัง และวัสดุอุปกรณ์
2. ให้มีทกั ษะในการออกแบบ และปฏิบตั ิงานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดการทําลวดลายบนหนัง
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหนังเบ็ดเตล็ด
4. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
5. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด
2. ออกแบบและผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด ตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดคุณสมบัติของหนังการทําลวดลายบน
หนั ง การย้อ มสี ห นั ง วัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารใช้ แ ละบํา รุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ เครื่ องจัก รออกแบบแยกแบบ
ตัดแบบและออกแบบลวดลาย
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2309-9011
การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ดด้ วยวัสดุทดแทน
1-5-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจของลักษณะของเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ด การเลือกใช้วสั ดุทดแทนใช้กบั งานเครื่ อง
หนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน
2. มีทกั ษะในการออกแบบและผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
4. มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีกิจนิสยั และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ และกระบวนการผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน
2. ออกแบบและผลิตเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน ตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต
3. ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือการใช้งาน
4. ตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ รู ป แบบของลัก ษณะเครื่ อ งหนัง เบ็ด เตล็ด ด้ว ยวัส ดุ ท ดแทน มี ค วามรู ้
ความเข้าใจในการเลือกวัสดุทดแทนให้เข้ากับงานเครื่ องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน ออกแบบตัดแบบ
แยกแบบวาด ตัดวัสดุทดแทนเย็บประกอบรู ป ตกแต่งชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ

2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ซ่อมเสริ มการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางภาษา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นพื้นฐานของการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังการอ่านคํา ประโยค ข้อความจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว
3. อ่านออกเสี ยงคํา ข้อความและประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนคํา ประโยค สะกดคําตามหลักการเขียนและโครงสร้างทางภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่าน เขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ การฟั ง พูด อ่ าน เขี ยน การอ่ านออกเสี ย งคํา ประโยคและข้อความตามหลักการอ่ า น
ออกเสี ยง การสะกดคํา การเขียนรู ปประโยคตามโครงสร้างภาษา การสนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว การใช้สื่อ
เทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และติดต่อสื่ อสาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นในการสื บค้นข้อมูล
2. สื บค้นข้อมูลโดยใช้คาํ สําคัญ (keyword)
3. อ่านคําสัง่ และปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. อ่าน รับและส่ งสารทางอินเทอร์เน็ต
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะทางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้อินเทอร์ เน็ต ใช้ Web browser, Search engines อ่านคําสั่งและปฏิบตั ิตามคําสั่ง
ที่ปรากฏบนหน้าจอ การสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่สนใจและเรื่ องทางวิชาชีพโดยใช้คาํ สําคัญ (keyword) เพื่อเป็ น
พื้ น ฐานในการพัฒ นาทัก ษะทางภาษาและเปิ ดโลกทัศ น์ ข องตน อ่ า นและสรุ ป ข้อ มู ล สํ า คัญ จากเรื่ องที่ อ่ า น
จากเว็บไซต์ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และแสดงหลักฐานการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในการสมัครงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องในสถานการณ์เกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณ์งานจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบสัมภาษณ์งาน
3. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติยอ่ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน์
6. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้น การหางานและสมั ค รงานและฝึ กฝนการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู เรื่ องสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ ยวกับการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน พูดโต้ตอบ
สัมภาษณ์งาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ การกรอก
ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-9024
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่ องที่สนใจหรื อบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรู ้ภาษาอังกฤษในหัวหัวข้อเรื่ องที่สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
4. นําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุ่มหรื อรายบุคคล
5. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้ น และฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น พร้ อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การทําโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิดและกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อที่สนใจเป็ นรายบุคคลและหรื อรายกลุ่ม การฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียน การวางแผนการทําโครงงาน
การกําหนดจุดประสงค์ การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษาค้นคว้า
การนําเสนอผลงานและหรื อการจัดแสดงผลงานในรู ปแบบการจัดบอร์ด การบรรยาย การสาธิต การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและแสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9205
ศัพท์ เทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้คาํ ศัพท์เทคนิคเพื่อใช้สื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคําศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานอาชีพจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ องหรื อข้อความที่มีคาํ ศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนให้ขอ้ มูลสั้น ๆ ในการปฏิบตั ิงานโดยใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
4. นําเสนอ สาธิตการปฏิบตั ิงานในการฝึกงานที่ใช้ศพั ท์เทคนิค
5. สื บค้นคําศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้ น และฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น พร้ อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน และเขียนการใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในการปฏิบตั ิงานอาชีพ การออกเสี ยงและ
ความหมายของคํ า ศั พ ท์ เ ทคนิ คตามหลั ก การอ่ า นออกเสี ยง การเชื่ อมโยงความรู ้ ทางวิ ช าชี พกั บ
บทอ่ า นที่ มี ค าํ ศัพ ท์เ ทคนิ ค และเขี ย นถ่ า ยโอนเป็ นข้อ ความง่ า ย ๆ การค้น คว้า และรวบรวมคํา ศัพ ท์เ ทคนิ ค
มาใช้ในการนําเสนอหรื อสาธิ ตการปฏิบตั ิงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับคําศัพท์
ในงานอาชีพจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9206
ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสี ยงคําและประโยค การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
2000-9207

ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ องการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

243
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวน การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาจีน
2000-9208
ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสี ยงคําและประโยค การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คาตากานะ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
2000-9209

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9208 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านเรื่ อง และข้อความสั้น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การเขียนอักษรคันจิ พ้ืนฐาน
ประมาณ 30 ตัวอักษร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
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2000-9210
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9211

ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่าน ข้อความและเรื่ องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
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2000-9212
ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา และประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้ค าํ ศัพ ท์ สํานวนภาษา การอ่ านคําและประโยค การเขี ย นตัวอักษรภาษาเวี ย ดนาม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9212 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่ านและเขี ยนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านเรื่ อง ข้อความง่าย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
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2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบ ในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ยง การสนทนา ภาษาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชี วิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซาอิ นโดนี เซี ย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
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2000-9216
ภาษาพม่ าเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาพม่าตามหลักการออกเสี ยงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์การต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรพม่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาพม่า
2000-9217
ภาษาพม่ าเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9216 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาพม่า
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2000-9218
ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ข้อความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นคํา และประโยค การออกเสี ย ง การสนทนา สํ า นวนภาษา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
0-2-1
ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 2
วิชาบังคับก่อน : 2000-9218 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9219
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2000-9220
ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาลาว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9221

ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-92220 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
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2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
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2000-9224
ภาษาฟิ ลิปิโนเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาฟิ ลิปิโน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
2000-9225

ภาษาฟิ ลิปิโนเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9224 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่ านและเขียนภาษาฟิ ลิ ปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันในระดับที่
สู งขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักโครงสร้างภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
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2000-9226
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคําจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซี ย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9227

ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
วิชาบังคับก่อน : 2000-9226 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสาร 1

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
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2000-9228
ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9229

ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9228 ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่ านและเขี ย นภาษาเยอรมัน ตามสถานการณ์ ต่ าง ๆ ในชี วิ ต ประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
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254
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคํา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9230 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
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2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร

2000-200X
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ X
0-2-0
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสื อวิสามัญ มีทกั ษะทางลูกเสื อและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่ นและสังคม มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คําปฏิญาณ กฎและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิตน
ตามคําปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
2000-200X
กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ X
0-2-0
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิ จกรรมพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ
ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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กิจกรรมเสริ มหลักสูตร

ภาคผนวก
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