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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 หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ชุมชน 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 ี
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2556

คําชี้แจง
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้ดาํ เนินการพัฒนา
และอนุมตั ิประกาศใช้ในปี 2556 จํานวน 12 สาขาวิชา โดยจัดทําเป็ นเอกสารหลักสูตร 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
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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
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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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12

หน้ าว่ าง
หน้ าว่ าง
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ราชกสู2556
าศิพลปกรรม
ตรประกาศนีประเภทวิ
ยบัตรวิชชาชี
พุทธศักราช 2556
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการถ่ ายภาพและวีดทิ ศั น์
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึ กษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ ให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในหลัก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชี พ ด้า น
การถ่ายภาพและวีดิทศั น์
4. เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะในงานผลิตและบริ การทางการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิ งธุ รกิจโดยคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ
อิสระ ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพด้านการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
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
สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ 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 การ
บริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 ถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทศั น์ผลิตสื่ อมัลติมีเดียและสื่ อสิ่ งพิมพ์
3.5 ถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทศั น์ในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย
3.6 พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีทกั ษะการสื่ อสารและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3.7 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานให้ทนั สมัย
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการถ่ ายภาพและวีดทิ ศั น์

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ 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 3 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)

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)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 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
2000-1307
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานอาชีพ
2000-1406
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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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
2000-1606
2000-1607
2000-1608

ชื่อวิชา
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
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

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2306-2001
2306-2002
2306-2003
2306-2004
2306-2005
2306-2006
2306-2007
2306-2008
2306-2009
2306-2010

ชื่อวิชา
หลักการถ่ายภาพ
การจัดแสงเพือ่ การถ่ายภาพ
ถ่ายภาพหุ่ นนิ่ง
ถ่ายภาพบุคคล 1
ถ่ายภาพบุคคล 2
การตัดแต่งภาพ 1
การตัดแต่งภาพ 2
ถ่ายทําวีดิทศั น์
ตัดต่อวีดิทศั น์
ผลิตสื่ อมัลติมีเดีย

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
สาขางานการถ่ ายภาพและวีดิทศั น์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2306-2101
ทฤษฎีสี
2306-2102
การจัดการธุรกิจถ่ายภาพ
2306-2103
กฎหมายและจรรยาบรรณสื่ อสารมวลชน
2306-2104
เขียนแผนเพื่อการผลิตวีดิทศั น์
2306-2105
ถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
2306-2106
องค์ประกอบศิลป์ ในการถ่ายภาพ
2306-2107
ถ่ายภาพสร้างสรรค์
2306-2108
ผลิตสื่ อมัลติมีเดีย 2 มิติ
230604*2101ถึง 2306*2199รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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1-2-2
1-2–2
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1-4-3
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*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2306-5101
ปฏิบตั ิงานการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ 1
*-*-*
2306-5102
ปฏิบตั ิงานการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ 2
*-*-*
2306-5102
ปฏิบตั ิงานการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ 3
*-*-*
2306-5104
ปฏิบตั ิงานการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ 4
*-*-*
2306-5105
ปฏิบตั ิงานการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ 5
*-*-*
2306-5106
ปฏิบตั ิงานการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ 6
*2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2306-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2306-8002ฝึ กงาน 1 และ 2306-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2306-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2306-8002
2306-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2306-8501 โครงการ หรื อ 2306-8502โครงการ 1 และ 2306-8503โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2306-8501
โครงการ
*-*-4
2306-8502
2306-8503

โครงการ 1
โครงการ 2
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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
ท-ป-น
2306-9001
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
1-4-3
2306-9002
การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
1-3-2
2306-9003
การผลิตฉากและอุปกรณ์
1-4-3
2306-9004
การเขียนข่าวเบื้องต้น
1-3–2
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (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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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษาสุ ข
ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชี พที่ สัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พเทคโนโลยีศิลปกรรม ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในหลัก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชี พ ด้า น
เทคโนโลยีศิลปกรรม
4. เพื่ อให้มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในงานผลิ ต และบริ ก ารทางเทคโนโลยีศิล ปกรรมตามหลัก การและ
กระบวนการในลั ก ษณะครบวงจรเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยคํา นึ งถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีศิลปกรรมในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพด้านเทคโนโลยีศิลปกรรม
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัดอดทนมี
วินยั มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนา
ตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึ กและเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมีวินัยความรั 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 งาน จัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อม หลัก อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
3.5 เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล
3.6 เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการพิมพ์สกรี น
3.7 เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
3.8 ผลิตงานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล
3.9 ผลิตงานพิมพ์สกรี น สี เดียว หลายสี
3.10 ผลิตงานกราฟิ กรู ปแบบ Bitmap และแบบ Vector
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต
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 3 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)

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)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 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 อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

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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*-*-*
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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 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 หน่ วยกิต หรื อ
เลือกเรี 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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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
ไม่ น้อยกว่ า

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

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2307-2001
ทฤษฎีการถ่ายภาพ
2307-2002
ทฤษฎีการถ่ายภาพวีดิทศั น์
2307-2003
ทฤษฎีการพิมพ์สกรี น 1
2307-2004
ทฤษฎีการพิมพ์สกรี น 2
2307-2005
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิ ก 1
2307-2006
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2
2307-2007
การถ่ายภาพ 1
2307-2008
การถ่ายภาพ 2
2307-2009
การถ่ายภาพวีดิทศั น์
2307-2010
การพิมพ์สกรี น 1
2307-2011
การพิมพ์สกรี น 2
2307-2012
การพิมพ์สกรี น 3
2307-2013
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 1
2307-2014
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2
2307-2015
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 3

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2307-2101
การวาดเขียน
2307-2102
หลักการใช้สี
2307-2103
พื้นฐานจิตรกรรม
2307-2104
การออกแบบลวดลาย
2307-2105
การเขียนภาพประกอบเรื่ อง
2307-2106
โสตทัศนูปกรณ์
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2307-2107
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2307-2108
การจัดแสดง
2307-2109
ภาพยนตร์ส้ นั
2307-2110
การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
2307-2111
แอนนิเมชัน่
2307-2112
จิตรกรรมดิจิตอล
2307-2113
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
2307-2114
การทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
2307-2115
ธุรกิจขนาดย่อมงานศิลปกรรม
2307-2116
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ขนาดใหญ่
2307*2101 ถึง 2307*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2307-5101
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีศิลปกรรม 1
2307-5102
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีศิลปกรรม 2
2307-5103
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีศิลปกรรม 3
2307-5104
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีศิลปกรรม 4
2307-5105
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีศิลปกรรม 5
2307-5106
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีศิลปกรรม 6

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

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 2307-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2307-8002ฝึ กงาน 1 และ 2307-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
2307-8001

ชื่อวิชา
ฝึ กงาน

ท-ป-น
*-*-4

2307-8002
2307-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2307-8501 โครงการ หรื อ 2307-8502โครงการ 1 และ 2307-8503
โครงการ 2
รหัสวิชา
2307-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2307-8502
2307-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กาํ หนด หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2307-9001
การพิมพ์ดีดไทยพื้นฐาน
2307-9002
การพิมพ์ดีดอังกฤษพื้นฐาน
2307-9003
การวาดเขียนเพื่องานเทคโนโลยีศิลปกรรม
2307-9004
เทคนิคการตกแต่งผ้าประดับสถานที่
2307-9005
การตัดสติกเกอร์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2307-9006
การผลิตป้ ายโฆษณา
2307-9007
การสร้างเสี ยงประกอบงานมัลติมีเดีย
2307-9008
การเขียนภาพคนและสัตว์
2307-9009
การเขียนภาพการ์ตูน
2307-9010
งานจิตรกรรมสร้างสรรค์
2307-9011
การวาดเขียนสร้างสรรค์
2307-9012
การแกะสลักโฟม
2307-9013
ลายไทย
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

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
4. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในงานผลิตและบริ การทางคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ กในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน
มีวินยั มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟิ ก 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 บผิดชอบความมีมนุ 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 ดําเนิ นงานจัดการงานอาชี พตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึ งถึงการบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิ บ ัติ ง าน พื้ น ฐานอาชี พ ตามหลัก และกระบวนการในงานคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กอาร์ ต
มัลติมีเดีย งานสิ่ งพิมพ์ แอนิเมชัน่
สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กอาร์ ต
3.4 เข้าใจองค์ประกอบ หลักการในการออกแบบเพื่องานกราฟิ ก
3.5 ปฏิบตั ิงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และผลิตงานกราฟิ กอาร์ตได้ตามหลักการขั้นตอน
สาขางานมัลติมีเดีย
3.4 เข้าใจองค์ประกอบ หลักการเพื่อการถ่ายภาพ
3.5 ปฏิบตั ิงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และผลิตงานมัลติมีเดีย ได้ตามหลักการ ขั้นตอน
สาขางานแอนิเมชั่น
3.4 เข้าใจองค์ประกอบ หลักการเพื่อการผลิตงาน แอนิเมชัน่
3.5 ปฏิบตั ิงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และผลิตงานแอนิเมชัน่ ได้ตามหลักการ ขั้นตอน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต และ
เข้าร่ วมกิจกรรมเสริ 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 3 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)

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)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 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 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
2000-1405
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
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 หน่ วยกิต หรื อ
เลือกเรี 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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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

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2308-2001
2308-2002
2308-2003
2308-2004
2308-2005
2308-2006
2308-2007
2308-2008
2308-2009

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิ ก
คอมพิวเตอร์กราฟิ กเพื่องานสิ่ งพิมพ์
การออกแบบนิเทศศิลป์
การสร้างภาพกราฟิ ก
กราฟิ กสารสนเทศ
กราฟิ กวีดิทศั น์
กราฟิ กแอนิเมชัน่
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
การตัดแต่งภาพถ่ายเพื่องานกราฟิ ก

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรื อเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ที่เหลือให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากสาขางานใดหรื อหลายสาขางาน รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กอาร์ ต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2308-2101
องค์ประกอบศิลป์ เพื่องานออกแบบ
2308-2102
หลักการใช้สีเพื่องานกราฟิ ก
2308-2103
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
2308-2104
การออกแบบป้ ายในงานโฆษณา
2308-2105
การออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์
2308-2106
การออกแบบกราฟิ กป้ ายโฆษณา
2308-2107
การออกแบบกราฟิ กโปสเตอร์โฆษณา
2308-2108
การออกแบบกราฟิ ก ณ จุดขาย
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2308-2109
การออกแบบกราฟิ กโฆษณาทางยานพาหนะ
2308-2110
ออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ 1
2308-2111
ออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ 2
2308*2101 ถึง 2308*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2308-5101
ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กอาร์ต 1
2308-5102
ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กอาร์ต 2
2308-5103
ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กอาร์ต 3
2308-5104
ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กอาร์ต 4
2308-5105
ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กอาร์ต 5
2308-5106
ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กอาร์ตอาร์ต 6
2.3.2 สาขางานมัลติมีเดีย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2308-2201
การออกแบบภาพประกอบเรื่ อง
2308-2202
องค์ประกอบศิลป์ เพื่อการถ่ายภาพ
2308-2203
การจัดแสงในการถ่ายภาพ
2308-2204
การผลิตงานนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
2308-2205
การผลิตงานมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
2308-2206
การผลิตงานกราฟิ กสารสนเทศ
2308-2207
การผลิตงานกราฟิ กวีดิทศั น์
2308-2208
คอมพิวเตอร์กราฟิ กมัลติมีเดีย
2308*2101 ถึง 2308*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2308-5201
2308-5202
2308-5203
2308-5204
2308-5205
2308-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานมัลติมีเดีย1
ปฏิบตั ิงานมัลติมีเดีย2
ปฏิบตั ิงานมัลติมีเดีย3
ปฏิบตั ิงานมัลติมีเดีย4
ปฏิบตั ิงานมัลติมีเดีย5
ปฏิบตั ิงานมัลติมีเดีย6

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

2.3.3 สาขางานแอนิเมชั่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2308-2301
ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่
2308-2302
ออกแบบตัวละคร
2308-2303
การร่ างภาพเพือ่ งานกราฟิ ก
2308-2304
องค์ประกอบศิลป์ เพื่องานกราฟิ ก
2308-2305
การวิจารณ์งานกราฟิ ก
2308-2306
การผลิตงานกราฟิ กแอนิเมชัน่
2308-2307
ออกแบบแอนิเมชัน่ 2 มิติ
2308-2308
ออกแบบแอนิเมชัน่ 3 มิติ
2308-2309
เทคนิคการนําเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2308-2310
การผลิตงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
2308*2101 ถึง 2308*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2308-5301
2308-5302
2308-5303
2308-5304

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานแอนิเมชัน่ 1
ปฏิบตั ิงานแอนิเมชัน่ 2
ปฏิบตั ิงานแอนิเมชัน่ 3
ปฏิบตั ิงานแอนิเมชัน่ 4
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1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4–3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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รหัสวิชา
2308-5305
2308-5306

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานแอนิเมชัน่ 5
ปฏิบตั ิงานแอนิเมชัน่ 6

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 2306-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2306-8002ฝึ กงาน 1 และ 2306-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
2308-8001

ชื่อวิชา
การฝึ กงาน

ท-ป-น
*-*-4

2308-8002
2308-8003

การฝึ กงาน 1
การฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2306-8501 โครงการ หรื อ 2306-8502โครงการ 1 และ 2306-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2308-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2308-8502
2308-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กาํ หนด หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ทั้งนี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มในหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
2308-9001
2308-9002
2308-9003

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ
การเขียนแบบพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2308-9004
การออกแบบกราฟิ กบรรจุภณั ฑ์สิ่งพิมพ์
2308-9005
พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2308-9006
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2308-9007
การถ่ายภาพระบบดิจิตอล
2308-9008
การออกแบบกราฟิ กสติ๊กเกอร์
2308-9009
คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะพื้นฐาน
2317-1004
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี
2317-9001
การขับร้องเพื่อนันทนาการ
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ

ท-ป-น
1-4-3
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-2-2
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*20XX

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

0-2-0
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หน้ าว่ าง
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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา
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 ดนตรี ใ ห้ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านดนตรี
4. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในงานผลิ ต และบริ ก ารทางดนตรี ตามหลัก การและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิงธุ รกิจ โดยคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านดนตรี ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ ใช้ความรู ้
และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพดนตรี
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัด อดทน
มีวินยั มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผูส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปการดนตรี 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 ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุ 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 แก้ไขปั ญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ 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 โดยคํานึ ง ถึ ง การ
บริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รัก ษ์ทรั พยากรและสิ่ ง แวดล้อม หลักอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชี พศิลปการดนตรี ตามหลักและกระบวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
รวมทั้งคอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภ าพ การปฏิ บตั ิ ง านดนตรี ใ ห้
ทันสมัย
3.3 พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีทกั ษะการสื่ อสาร และการทํางานดนตรี ร่ วมกับผูอ้ ื่ น
ใช้ความรู ้ทางดนตรี บูรณาการ ในการปฏิบตั ิตามลําพัง และปฏิบตั ิรวมวง
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สาขางานดนตรี
3.4 มีทกั ษะในการฟังดนตรี การขับร้อง การเล่นดนตรี การอ่านโน้ต การเขียนโน้ต การปรับแต่ง
และการบํารุ งรักษาเครื่ องดนตรี ที่ศึกษา
สาขางานดนตรีประกอบสื่ อและการแสดง
3.4 ปฏิบตั ิงานด้านดนตรี ประกอบสื่ อและการแสดง ในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ
อิสระรวมทั้งการใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
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โครงสร้ าง
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ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปการดนตรี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่ วยกิต และ
เข้าร่ 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 3 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)

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)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 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 อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

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 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 หน่ วยกิต หรื อ
เลือกเรี 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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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
2317-1001
2317-1002
2317-1003
2317-1004

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
ทฤษฎีดนตรี ข้นั พื้นฐาน
องค์ประกอบของดนตรี
พื้นฐานปฏิบตั ิเปี ยโนและคียบ์ อร์ด
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี

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

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

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 หน่วยกิต ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2317-2001
2317-2002
2317-2003
2317-2004
2317-2005
2317-2006
2317-2007
2317-2008
2317-2009
2317-2010
2317-2011
2317-2012

ชื่อวิชา
โสตทักษะและการขับร้อง 1
โสตทักษะและการขับร้อง 2
เครื่ องประกอบจังหวะ 1
เครื่ องประกอบจังหวะ 2
คอมพิวเตอร์ดนตรี
การแกะเพลง
การติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์การแสดงดนตรี
พื้นฐานการซ่อมบํารุ งรักษาอุปกรณ์ดนตรี
ขลุ่ยเรคอร์เดอร์
หลักการประสานเสี ยงขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานการประพันธ์เพลง
พื้นฐานการบันทึกเสี ยง

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรื อเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ที่เหลือให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากสาขางานใดหรื อหลายสาขางาน รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานดนตรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2317-2101
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 1
2317-2102
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 2
2317-2103
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 3
2317-2104
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 4
2317-2105
ปฏิบตั ิรวมวง 1
2317-2106
ปฏิบตั ิรวมวง 2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2317-2107
ปฏิบตั ิรวมวง 3
2317-2108
ปฏิบตั ิรวมวง 4
2317-2109
กีตาร์โฟล์ค
2317-2110
ดนตรี พ้ืนเมืองไทย
2317-2111
หี บเพลงปาก
2317*2101 ถึง 2317*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2317-5101
ปฏิบตั ิงานดนตรี 1
2317-5102
ปฏิบตั ิงานดนตรี 2
2317-5103
ปฏิบตั ิงานดนตรี 3
2317-5104
ปฏิบตั ิงานดนตรี 4
2317-5105
ปฏิบตั ิงานดนตรี 5
2317-5106
ปฏิบตั ิงานดนตรี 6
2.3.2 สาขางานดนตรีประกอบสื่ อและการแสดง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2317-2201
กีตาร์โปร่ ง
2317-2202
ดนตรี พ้ืนเมือง
2317-2203
การแสดงขั้นพื้นฐาน
2317-2204
การพัฒนาตัวละคร
2317-2205
การเตรี ยมตัวเป็ นนักแสดง
2317-2206
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 1
2317-2207
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 2
2317-2208
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 3
2317-2209
รวมวง 1
2317-2210
รวมวง 2
2317-2211
กราฟิ กวิดิทศั น์
2317-2212
การผลิตวิดิทศั น์
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
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1-2-2
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1-2-2
1-2-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2317-2213
การถ่ายภาพระบบดิจิตลั
2317-2214
การบันทึกเสี ยงประกอบสื่ อ
2317*2101 ถึง 2317*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2317-5201
2317-5202
2317-5203
2317-5204
2317-5205
2317-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานศิลปดนตรี ประกอบสื่ อและการแสดง 1
ปฏิบตั ิงานศิลปดนตรี ประกอบสื่ อและการแสดง 2
ปฏิบตั ิงานศิลปดนตรี ประกอบสื่ อและการแสดง 3
ปฏิบตั ิงานศิลปดนตรี ประกอบสื่ อและการแสดง 4
ปฏิบตั ิงานศิลปดนตรี ประกอบสื่ อและการแสดง 5
ปฏิบตั ิงานศิลปดนตรี ประกอบสื่ อและการแสดง 6

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

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

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 21 หน่ วยกิ ต 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 2317-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2317-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2317-8003 ฝึ กงาน 2
ท-ป-น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2317-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2317-8002
ฝึ กงาน 1
*-*-2
2317-8003
ฝึ กงาน 2
*-*-2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2317-8501 โครงการ หรื อ 2317-8502 โครงการ 1 และ 2317-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2317-8501
โครงการ
*-*-4
2317-8502
2317-8503

โครงการ 1
โครงการ 2
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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 หมวดวิชาทักษะชีวิต ทั้งนี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มในหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2317-9001
การขับร้องเพื่อนันทนาการ
1-2-2
2317-9002
การใช้บทเพลงเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1-2-2
2317-9003
ขลุ่ยไทย
1-2-2
2317-9004
พื้นฐานระบบเสี ยงสําหรับการแสดงดนตรี
1-2-2
2317-9005
การถ่ายวีดีทศั น์
1-2–2
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
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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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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มพลศึกษา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุ่มสุ ขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุ่มบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1
0-2–1
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวติ

63
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 การฟังคําสั่ง 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
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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
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย 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
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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
การป้ องกันตนเองจากภัยสั 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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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-2–2

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

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
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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
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
ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์
การส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ วิธีการคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์
ประเภทของการสร้างสรรค์ รู ปแบบงานศิลปกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม การประเมินคุณค่าผลงานศิลปกรรม
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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
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท รู ปแบบ ต้นกําเนิ ด คุณค่าของงานศิลปะ ความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติ
วัฒนธรรม ชีวิตประจําวัน สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กลุ่ม ลัทธิทางศิลปะ ศิลปะร่ วมสมัย
2300-1004
องค์ ประกอบศิลป์
1-3-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ 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
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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
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. แรเงานํ้าหนักหุ่นนิ่งรู 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
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนลวดลายไทย
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การเขียนลวดลายไทย
3. เขียนลวดลายไทย และกนกแบบต่าง ๆ
4. ระบายสี ตดั เส้นสี ลวดลายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติและการวิวฒั นาการของลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย การ
เขียนลวดลาย 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
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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รายวิชาสาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2306-2001
หลักการถ่ายภาพ
2306-2002
การจัดแสงเพือ่ การถ่ายภาพ
2306-2003
ถ่ายภาพหุ่ นนิ่ง
2306-2004
ถ่ายภาพบุคคล 1
2306-2005
ถ่ายภาพบุคคล 2
2306-2006
การตัดแต่งภาพ 1
2306-2007
การตัดแต่งภาพ 2
2306-2008
ถ่ายทําวีดิทศั น์
2306-2009
ตัดต่อวีดิทศั น์
2306-2010
ผลิตสื่ อมัลติมีเดีย

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2306-2101
ทฤษฎีสี
2306-2102
การจัดการธุรกิจถ่ายภาพ
2306-2103
กฎหมายและจรรยาบรรณสื่ อสารมวลชน
2306-2104
เขียนแผนเพื่อการผลิตวีดิทศั น์
2306-2105
ถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
2306-2106
องค์ประกอบศิลป์ ในการถ่ายภาพ
2306-2107
ถ่ายภาพสร้างสรรค์
2306-2108
ผลิตสื่ อมัลติมีเดีย 2 มิติ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2306-2001
หลักการถ่ ายภาพ
1–4–3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ประวัติการถ่ายภาพ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการทํางานของกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว ถ่ายภาพระบบฟิ ล์ม
ระบบดิจิตอล และอุปกรณ์ประกอบในการถ่ายภาพ
3. มีความรู ้ ความเข้าใจกระบวนการล้างฟิ ล์มและอัดขยายภาพ
4. มีทกั ษะในการถ่ายภาพด้วยกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบฟิ ล์ม ระบบดิจิตอล
และอุปกรณ์ประกอบในการถ่ายภาพ
5. มีนิสยั รักการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
2. จัดแสงถ่ายภาพตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ถ่ายภาพ
4. เตรี ยมอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ลา้ งอัดขยายภาพตามข้อกําหนด
5. ล้างอัดขยายภาพตามข้อกําหนด
6. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิประวัติและหลักการทํางานของกล้องถ่ายภาพสะท้อนเลนส์ เดี่ ยวระบบฟิ ล์มและ
ระบบดิ จิตอลอุปกรณ์ ประกอบในการถ่ายภาพ การปรั บระยะชัดความสัมพันธ์ระหว่างรู รับแสงกับความเร็ ว
ชัตเตอร์ชดั ลึกชัดตื้นภาพเคลื่อนไหวกระบวนการล้างฟิ ล์มและอัดขยายภาพ มีนิสยั รักการทํางาน
2306-2002
การจัดแสงเพือ่ การถ่ ายภาพ
1–4–3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1 มีความรู ้ ความเข้าใจคุณสมบัติของแสง แหล่งกําเนิดแสง ทิศทางของแสง ชนิดของแสง
2. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เพื่อการจัดแสงสําหรับการถ่ายภาพประเภทต่างๆ
3. มีทกั ษะในการจัดแสงสําหรับการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เรื่ องคุณสมบัติของแสง แหล่งกําเนิดแสง ทิศทางของแสง ชนิดของแสง
2. ปฏิบตั ิการจัดแสงสําหรับการถ่ายภาพประเภทต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ดา้ นการจัดแสง ชนิดของแสงหลักการจัดแสงไฟถ่ายใน
ห้องสตูดิโอวัสดุอุปกรณ์การจัดแสงการถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติการถ่ายภาพในห้องสตูดิโอมีเจตคติที่ดี
ต่อการทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2306-2003

ถ่ ายภาพหุ่นนิ่ง
1–3–2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2300-1004 องค์ประกอบศิลป์
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพหุ่นนิ่ง
2. มีทกั ษะในการออกแบบร่ างหุ่ นนิ่งและแสงเงาตามหลักองค์ประกอบศิลป์
3. มีทกั ษะในการจัดแสงถ่ายภาพหุ่นนิ่งในสตูดิโอ
4. มีทกั ษะในการถ่ายภาพหุ่นนิ่งในสตูดิโอ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมกล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพหุ่นนิ่งในสตูดิโอตามข้อกําหนด
2. ออกแบบร่ างหุ่นนิ่งและแสงเงาตามหลักองค์ประกอบศิลป์
3. จัดแสงถ่ายภาพหุ่ นนิ่งทั้งในและนอกสตูดิโอตามข้อกําหนด
4. ปฏิบตั ิถ่ายภาพหุ่ นนิ่งในและนอกสตูดิโอตามข้อกําหนด
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ การใช้กล้องและอุ ปกรณ์ ถ่ ายภาพ ออกแบบร่ างหุ่ นนิ่ งและแสงเงาตามหลัก
องค์ประกอบศิลป์ การจัดแสง ถ่ายภาพหุ่ นนิ่ งในสตูดิโอ มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน และสามารถแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้า
2306-2004

ถ่ ายภาพบุคคล 1
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2306-2002 การจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพบุคคล
2. มีทกั ษะในการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลทั้งในและนอกสถานที่
3. มีทกั ษะในการถ่ายภาพบุคคล
4. มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพบุคคลตามข้อกําหนด
2. จัดแสงถ่ายภาพบุคคลตามข้อกําหนด
3. เลือกเสื้ อผ้าเครื่ องประดับถ่ายภาพบุคคลตามข้อกําหนด
4. แต่งหน้า/ผมถ่ายภาพบุคคลตามข้อกําหนด
5. จัดองค์ประกอบศิลป์ ถ่ายภาพบุคคล
6. จัดท่าทางถ่ายภาพบุคคลตามข้อกําหนด
7. ถ่ายภาพบุคคลตามข้อกําหนด
8. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ถ่ายภาพบุคคล การจัดแสงภายในภายนอกสถานที่
จัดองค์ประกอบศิลป์ จัดท่าทางถ่ายภาพบุคคล มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน และสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
2306-2005

ถ่ ายภาพบุคคล 2
1–3–2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2306-2004 ถ่ายภาพบุคคล 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพบุคคลประเภทต่างๆ
2. มีทกั ษะในการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลประเภทต่างๆ
3. มีทกั ษะในการถ่ายภาพบุคคลประเภทต่างๆ
4. มีทศั นคติและรสนิยมที่ดี ในการแต่งหน้า จัดเสื้ อผ้า ทรงผม
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอตามข้อกําหนด
2. จัดแสงถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอตามข้อกําหนด
3. เลือกเสื้ อผ้าเครื่ องประดับถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอตามข้อกําหนด
4. แต่งหน้า/ผมถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอตามข้อกําหนด
5. จัดองค์ประกอบศิลป์ ถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ
6. จัดท่าทางถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอตามข้อกําหนด
7. ถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอตามข้อกําหนด
8. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การใช้กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ถ่ายภาพบุคคล การจัดแสงภายในภายนอกสถานที่
จัดองค์ประกอบศิ ลป์ จัดท่าทางถ่ายภาพบุ คคล เดี่ ยว หมู่ แฟชั่น มี ทศั นคติ และรสนิ ยมที่ ดี ในการแต่งหน้า
จัดเสื้ อผ้า ทรงผม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทศั น์

115
2306-2006
การตัดแต่ งภาพ 1
1–3–2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ตดั แต่งภาพด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. มีทกั ษะในการตัดแต่งภาพด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปเบื้องต้น
2. ตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปเบื้องต้น
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ วิธีการตัดแต่งภาพ การเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ ตัดแต่งภาพด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2306-2007

การตัดแต่ งภาพ 2
1–3–2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2306-2006 การตัดแต่งภาพ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ตดั แต่งภาพด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. มีทกั ษะในการตัดแต่งภาพเพื่องานโฆษณาและสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปขั้นสูง
2. ตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปขั้นสู ง
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ วิธีการตัดแต่งภาพ การเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และวัสดุเพื่องานโฆษณาและสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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2306-2008

ถ่ ายทําวีดิทศั น์
1–4–3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2306-2104 เขียนแผนเพื่อการผลิตวีดิทศั น์
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์และอุปกรณ์เพื่อถ่ายทําวีดิทศั น์
2. มีทกั ษะในการใช้กล้องวีดิทศั น์และอุปกรณ์เพื่อถ่ายทําวีดิทศั น์
3. มีทกั ษะในการจัดแสงเพื่อการถ่ายทําวีดิทศั น์
4. มีทกั ษะในการจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบเพื่อการถ่ายทําวีดิทศั น์
5. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมกล้องวีดิทศั น์และอุปกรณ์ถ่ายทํา
2. จัดฉากและอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทํา
3. จัดแสงถ่ายทําตามบทวีดิทศั น์
4. ถ่ายทําวีดิทศั น์ตามหลักการสื่ อความหมายด้วยภาพ และหลักการเคลื่อนที่ของกล้องตาม
บทที่กาํ หนด
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์ การเตรี ยมกล้องวีดิทศั น์และอุปกรณ์ถ่ายทํา การจัดแสง
การจัดฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2306-2009

ตัดต่ อวีดิทศั น์
1–3–2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2306-2008 ถ่ายทําวีดิทศั น์
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการตัดต่อวีดิทศั น์และอุปกรณ์ตดั ต่อวีดิทศั น์
2. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตัดต่อวีดิทศั น์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีทกั ษะในการการเตรี ยมสัญญาณภาพเพือ่ นําเข้า แปลงสัญญาณ เรี ยงลําดับตัดต่อลําดับภาพ
4. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการบันทึกเสี ยง การบันทึกเสี ยงเสี ยงประกอบ
เสี ยงบรรยาย และการผลิตสื่ อวีดิทศั น์
5. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตัดต่อวีดิทศั น์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปเบื้องต้น
2. เตรี ยมสัญญาณภาพเพื่อนําเข้า/แปลงสัญญาณ/เรี ยงลําดับ
3. ตัดต่อลําดับภาพตามบทวีดิทศั น์ที่กาํ หนด
4. เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการบันทึกเสี ยง
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5. บันทึกเสี ยง Background/Sound Effect/เสี ยงบรรยายด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปตาม
บทวีดิทศั น์ที่กาํ หนด
6. Export ภาพ/เสี ยง ตามรู ปแบบมาตรฐาน
7. บันทึกสัญญาณภาพ/เสี ยงด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
8. ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์/เผยแพร่ ตามข้อกําหนด เช่นVCD/DVD
9. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ หลักการตัดต่อวีดิทศั น์ การใช้เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ในการตัดต่ อวีดิ ทศั น์ด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป การเตรี ยมสัญญาณภาพเพื่อนําเข้า แปลงสัญญาณ เรี ยงลําดับตัดต่ อลําดับภาพ การใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการบันทึกเสี ยง การบันทึกเสี ยงเสี ยงประกอบ เสี ยงบรรยาย และการผลิตสื่ อ
วีดิทศั น์มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2306-2010
ผลิตสื่ อมัลติมเี ดีย
1–4–3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการ กระบวนการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
2. มีทกั ษะในการวางแผนออกแบบการผลิตสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
3. มีทกั ษะการผลิตและบันทึกสื่ อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการผลิตสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอตามหัวข้อที่กาํ หนด
2. ออกแบบสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอตามหัวข้อที่กาํ หนด
3. ผลิตสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. บันทึกสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับวิธีการวางแผน การผลิตและการออกแบบสื่ อมัลติมีเดี ย เพื่อการนําเสนอ
การผลิตและบันทึกสื่ อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2306-2101
ทฤษฎีสี
1–2–2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการ ประวัติความเป็ นมาของสี ชนิดต่างๆ
2. มีความเข้าใจคุณลักษณะ คุณสมบัติของสี และหลักการผสมสี
3. มีทกั ษะ ในการใช้ทฤษฎีสีเพื่อประยุกต์สาํ หรับงานถ่ายภาพและวีดิทศั น์
4. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ คุณลักษณะ คุณสมบัติของสี และหลักการผสมสี
2. ปฏิบตั ิการใช้ทฤษฎีสีเพื่อประยุกต์สาํ หรับงานถ่ายภาพและวีดิทศั น์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ หลักการ ประวัติ ความเป็ นมาของสี ชนิ ดต่ างๆ สี ว ตั ถุ ธาตุ สี แสง คุ ณลักษณะ
คุณสมบัติของสี และหลักการผสมสี การใช้ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี เพื่อประยุกต์สาํ หรับงานถ่ายภาพและวีดิทศั น์ มี
เจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2306-2102
การจัดการธุรกิจถ่ ายภาพ
1–2–2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ หลักการบริ หารงาน การวางแผนงาน ธุรกิจการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
2. มีทกั ษะ การเขียนแผนธุรกิจ บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์การจัดทําบัญชี ประมาณราคา
ตรวจสอบ สําหรับการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ หลักการบริ หารงาน การวางแผนงานธุรกิจถ่ายภาพและวีดิทศั น์
2. ปฎิบตั ิการเขียนแผนธุรกิจ บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ การจัดทําบัญชี ประมาณราคา
ตรวจสอบสําหรับการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการบริ หารงาน การวางแผนงานธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจ บริ หารงานลูกค้า
สัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ การจัดทําบัญชี ประมาณราคาตรวจสอบ สําหรับการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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2306-2103
กฎหมายและจรรยาบรรณสื่ อสารมวลชน
2– 0 – 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพ วีดิทศั น์
และสื่ อมัลติมีเดีย
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย แพ่ง อาญา กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กฎหมายเกี่ยวกับ
การพิมพ์และโฆษณาเผยแพร่ มีจรรยาบรรณในการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพ วีดิทศั น์และสื่ อมัลติมีเดีย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย แพ่ง อาญา กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กฎหมายเกี่ยวกับ
การพิมพ์และโฆษณาเผยแพร่
3. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพ วีดิทศั น์ สื่ อมัลติมีเดียทั้งทางแพ่งและอาญา
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์และโฆษณาเผยแพร่ มีจรรยาบรรณสื่ อสารมวลชน และเจตคติที่ดี
ในการปฏิบตั ิงาน
2306-2104
เขียนแผนเพือ่ การผลิตวีดิทศั น์
1–4–3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ กระบวนการผลิตวีดิทศั น์
2. มีทกั ษะในการเขียนแผน โครงเรื่ อง บทวีดิทศั น์ และสตอรี่ บอร์ด (Storyboard)เพื่อผลิตวีดิทศั น์
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้กระบวนการผลิตวีดิทศั น์
2. เขียนแผนการผลิตวีดิทศั น์
3. เขียนโครงเรื่ องตามแนวความคิดของงาน
4. เขียนบทวีดิทศั น์ตามโครงเรื่ อง
5. เขียน Storyboard ตามบทวีดิทศั น์
6. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ กระบวนการผลิตวีดิทศั น์ การเขียนแผน โครงเรื่ อง เขียนบทและสตอรี่ บอร์ด
(Storyboard)เพือ่ ผลิตวีดิทศั น์ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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2306-2105
ถ่ ายภาพเพือ่ การสื่ อสาร
1–4–3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการสื่ อสารและสื่ อประเภทต่างๆ
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและช่องทางในการสื่ อสาร
3. มีทกั ษะในการเตรี ยมและเลือกใช้กล้องและวัสดุอุปกรณ์ ในการทําสื่ อภาพถ่าย วีดิทศั น์
เพื่อการสื่ อสาร
4. มีทกั ษะในการวางแผนการสื่ อสาร
5. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้กระบวนการสื่ อสารและสื่ อประเภทต่างๆ
2. ปฏิบตั ิการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและช่องทางการสื่ อสาร
3. เตรี ยมและเลือกใช้กล้องและวัสดุอุปกรณ์ ในการทําสื่ อภาพถ่าย วีดิทศั น์ เพื่อการสื่ อสาร
4. ปฏิบตั ิการวางแผนการสื่ อสาร
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิกระบวนการสื่ อสาร วิธีการถ่ายภาพในการสื่ อสาร การเตรี ยมกล้องและวัสดุอุปกรณ์
วางแผนการถ่ายทําตามกําหนดการ จัดแสงถ่ายภาพ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2306-2106
องค์ ประกอบศิลป์ เพือ่ การถ่ ายภาพ
1–4–3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้มีความเข้าใจหลักองค์ประกอบศิลป์ เพื่อการถ่ายภาพ
2. มีทกั ษะในการนําหลักองค์ประกอบศิลป์ ไปใช้กบั การถ่ายภาพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักองค์ประกอบศิลป์ เพื่อการถ่ายภาพ
2. ปฏิบตั ิการจัดองค์ประกอบศิลป์ และถ่ายภาพตามหลักการ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ใช้ในการจัดองค์ประกอบภาพและนําไปปฏิบตั ิกบั
การถ่ายภาพ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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2306-2107

ถ่ ายภาพสร้ างสรรค์
1–4–3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2306-2001 หลักการถ่ายภาพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการถ่ายภาพและผลิตภาพสร้างสรรค์
2. มีทกั ษะการถ่ายภาพและผลิตภาพสร้างสรรค์
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการถ่ายภาพและผลิตภาพสร้างสรรค์
2. ปฏิบตั ิการถ่ายภาพและผลิตภาพสร้างสรรค์ตามหลักการ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ผลิตภาพสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย มีเจตคติ
ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2306-2108

ผลิตสื่ อมัลติมเี ดีย 2 มิติ
1–4–3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2306-2010 ผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปการเตรี ยมข้อมูล การผลิตสื่ อ การบันทึกสื่ อ
มัลติมีเดีย 2 มิติ
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปการเตรี ยมข้อมูล การผลิตสื่ อ การบันทึกสื่ อมัลติมีเดีย 2 มิติ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเตรี ยมข้อมูลการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย 2 มิติ
2. ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปการเตรี ยมข้อมูลการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย 2 มิติ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การเตรี ยมข้อมูล การผลิตสื่ อ การบันทึกสื่ อมัลติมีเดีย
2 มิติ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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รายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2307-2001
2307-2002
2307-2003
2307-2004
2307-2005
2307-2006
2307-2007
2307-2008
2307-2009
2307-2010
2307-2011
2307-2012
2307-2013
2307-2014
2307-2015

ทฤษฎีการถ่ายภาพ
ทฤษฎีการถ่ายภาพวีดิทศั น์
ทฤษฎีการพิมพ์สกรี น 1
ทฤษฎีการพิมพ์สกรี น 2
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิ ก1
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิ ก2
การถ่ายภาพ 1
การถ่ายภาพ 2
การถ่ายภาพวีดิทศั น์
การพิมพ์สกรี น 1
การพิมพ์สกรี น 2
การพิมพ์สกรี น 3
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก1
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก2
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก3

1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2307-2101
การวาดเขียน
2307-2102
หลักการใช้สี
2307-2103
พื้นฐานจิตรกรรม
2307-2104
การออกแบบลวดลาย
2307-2105
การเขียนภาพประกอบเรื่ อง
2307-2106
โสตทัศนูปกรณ์
2307-2107
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2307-2108
การจัดแสดง
2307-2109
ภาพยนตร์ส้ นั
2307-2110
การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
2307-2111
แอนนิเมชัน่
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0-3-1
1-2-2
0-3-1
1-2-2
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1-3-2
1-3-2
1-3-2
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2307-2112
2307-2113
2307-2114
2307-2115
2307-2116

จิตรกรรมดิจิตอล
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ธุรกิจขนาดย่อมงานศิลปกรรม
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ขนาดใหญ่
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2307-2001
ทฤษฎีการถ่ ายภาพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติการถ่ายภาพระบบดิจิตอล ประเภทของกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล หลักการทํางานของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ข้อมูลภาพ อุปกรณ์เก็บข้อมูล
การบันทึกภาพ การติดตั้งและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
2. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพระบบดิจิตอล
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายภาพระบบดิจิตอล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติการถ่ายภาพระบบดิจิตอล ประเภทของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล หลักการ
ทํางานของกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ข้อมูลภาพ อุปกรณ์เก็บข้อมูล การบันทึกภาพ การติดตั้งและการ
ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์
2307-2002
ทฤษฎีการถ่ ายภาพวีดิทศั น์
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้กล้องวีดิทศั น์
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์
3. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานวีดิทศั น์
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายภาพวีดิทศั น์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับความหมาย วิธีการใช้กล้องวีดิทศั น์ หลักการถ่ายภาพวิดิทศั น์ การใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ในงานถ่ายภาพวีดิทศั น์ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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2307-2003
ทฤษฎีการพิมพ์ สกรีน 1
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจวิธีการใช้ว สั ดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อการออกแบบงานพิมพ์สกรี น การทํา
แม่ พิ ม พ์โ ดยวิ ธี ก ารเขี ย นกาว และหรื อ แลคเกอร์ การใช้ก ระดาษ ฟิ ล์มตัด ประเภทต่ าง ๆ
การพิมพ์สกรี น สี เดียว และสองสี
2. มีความรู ้ ความเข้าใจวิธีการนําองค์ความรู ้ไปใช้ในชีวิตจริ ง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี น
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์สกรี นโดยวิธีการเขียนกาว และหรื อแลคเกอร์ การใช้
กระดาษ ฟิ ล์มตัดประเภทต่าง ๆ พิมพ์สีเดียว และสองสี
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์สกรี นโดยวิธีการเขียนกาว และหรื อแลคเกอร์ การใช้
กระดาษฟิ ล์มตัดประเภทต่าง ๆ พิมพ์สีเดียว และสองสี
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ การออกแบบงานพิมพ์สกรี น การทําแม่พิมพ์โดย
วิธีการเขียนกาวและหรื อแลคเกอร์ การใช้กระดาษ ฟิ ล์มตัดประเภทต่าง ๆการพิมพ์สกรี นด้วยหมึกพิมพ์ สี
เดียว สองสี ลงบนวัสดุ กระดาษ และผ้า
2307-2004
ทฤษฎีการพิมพ์สกรีน 2
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจวิธีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือการออกแบบงานพิมพ์สกรี น การทํา
แม่พิมพ์ โดยวิธีการถ่ายแสง การใช้แม่แบบแผ่นใส และหรื อการใช้แผ่นฟิ ล์มประเภทต่าง ๆ
การพิมพ์สกรี น สี เดียว และหลายสี
2. มีความรู ้ ความเข้าใจวิธีการนําองค์ความรู ้ไปใช้ในชีวิตจริ ง
3. มีความรู ้ ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี น
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์สกรี นโดยวิธีการถ่ายแสง การใช้แม่แบบแผ่นใส และหรื อ
การใช้แผ่นฟิ ล์มประเภทต่าง ๆ พิมพ์สีเดียว และหลายสี
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์สกรี นโดยวิธีการถ่ายแสง การใช้แม่แบบแผ่นใส และ
หรื อการใช้แผ่นฟิ ล์มประเภทต่าง ๆพิมพ์สีเดียว และหลายสี
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือการออกแบบงานพิมพ์สกรี น การทําแม่พิมพ์โดย
วิธีการถ่ายแสง การใช้แม่แบบแผ่นใส และหรื อการใช้แผ่นฟิ ล์มประเภทต่าง ๆการพิมพ์สกรี นด้วย หมึก
พิมพ์ สี เดียว และหลายสี ลงบนวัสดุต่าง ๆ
2307-2005
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 1
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับประวัติ ความหมาย หลักการ
กระบวนการ การติดตั้ง ประกอบ ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ เครื่ องมือ และอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความหมาย หลักการ กระบวนการ การติดตั้ง ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เช่น เครื่ องสแกนเนอร์ ซี ดีรอม กล้อง
ดิจิตอล เครื่ องพิมพ์ ฯลฯ
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2307-2006
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 2
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจ อธิ บาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เกี่ ยวกับหลักการ กระบวนการ การติดตั้ง
ประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปแบบ Bitmap และแบบ Vector องค์ประกอบด้าน
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ เครื่ องมือ และอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กแบบ Bitmap และแบบ Vector
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กแบบ Bitmap และแบบ
Vector
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กแบบ
Bitmap และแบบ Vector
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการ กระบวนการ การติ ดตั้ง ประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปแบบ
Bitmap และแบบ Vector องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2307-2007

การถ่ ายภาพ 1
0-6-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2307-2901ทฤษฎีการถ่ายภาพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR)
2. มีทกั ษะในการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย
3. มีทกั ษะการประเมินคุณภาพผลงาน
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR)
2. ประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่าย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม

129
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิ จิตอลโดยการนําองค์ประกอบภาพถ่ าย ประกอบด้วย
แสงสว่าง (Light) สี (Color) เส้น (Line) รู ปทรง (Form) ทัศนมิติ (Perspective) และเรื่ องราว (Story)
มาจัดองค์ประกอบภาพถ่ายด้วยวิธีการสร้างจุดสนใจ (Point of Interest) การสร้างดุลยภาพ (Balance)
การสร้างความกลมกลืน (Harmony) และการสร้างความแตกต่าง (Contrast) รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์
ในการจัดเก็บ การตกแต่งและการแก้ไขภาพถ่าย การพิมพ์ผลงานภาพถ่าย และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
ในการถ่ายภาพ
2307-2008

การถ่ ายภาพ 2
0-6-2
วิชาบังคับก่อน :2307-2908การถ่ายภาพ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพตามหลักวิธีการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ
2. มีทกั ษะการประเมินคุณภาพผลงาน
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณและเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลตามหลักการ
2. ประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่าย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล ภาพดอกไม้ ภาพสถาปั ตยกรรม
ภาพระยะใกล้ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสัตว์ ภาพกลางคืน โดยใช้แสงธรรมชาติและแสงไฟประดิษฐ์
2307-2009

การถ่ายภาพวีดิทศั น์
0-6-2
วิชาบังคับก่อน :2307-2902ทฤษฎีการถ่ายภาพวีดิทศั น์
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการถ่ายภาพวีดิทศั น์ได้ถูกต้องตามหลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่องานวีดิทศั น์
3. มีทกั ษะการผลิต และนําเสนอผลงาน
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สมรรถนะรายวิชา
1. ถ่ายภาพวีดิทศั น์ตามหลักการ
2. ผลิตผลงานวีดิทศั น์ตามหลักการ
3. นําเสนอผลงานวีดิทศั น์ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ การใช้กล้องวีดิทศั น์ โดยคํานึ งถึงหลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์ การใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สร้างสรรค์งานถ่ายภาพวีดิทศั น์ การผลิต และนําเสนอผลงาน
2307-2010

การพิมพ์สกรีน 1
0-6-2
วิชาบังคับก่อน :2307-2903ทฤษฎีการพิมพ์สกรี น 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ออกแบบงานพิมพ์สกรี น สี เดียว และสองสี
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ทําแม่พิมพ์โดยวิธีการเขียนกาว และหรื อแลคเกอร์
การใช้กระดาษ ฟิ ล์มตัดประเภทต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ทําการพิมพ์สกรี น สี เดียว และสองสี
4. มีทกั ษะในการผลิตผลงานพิมพ์สกรี นสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
5. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี น
6. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตงานพิมพ์สกรี น สี เดียว และสองสี ตามหลักการ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี นตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือการออกแบบงานพิมพ์สกรี น การทําแม่พิมพ์โดย
วิธีการเขียนกาว และหรื อแลคเกอร์ การใช้กระดาษ ฟิ ล์มตัดประเภทต่าง ๆการพิมพ์สกรี นด้วยหมึกพิมพ์
สี เดียว สองสี ลงบนวัสดุ กระดาษ และผ้า
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2307-2011

การพิมพ์ สกรีน 2
0-6-2
วิชาบังคับก่อน :2307-2904ทฤษฎีการพิมพ์สกรี น 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ออกแบบงานพิมพ์สกรี น สี เดียว และหลายสี
2. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ทําแม่พิมพ์สกรี นโดยวิธีการถ่ายแสง การใช้แม่แบบ
แผ่นใส และหรื อการใช้แผ่นฟิ ล์มประเภทต่าง ๆ
3. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ พิมพ์สกรี น สี เดียว และหลายสี
4. มีทกั ษะการผลิตผลงานพิมพ์สกรี นสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
5. มีทกั ษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี น
6. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตงานพิมพ์สกรี น สี เดียว และหลายสี ตามหลักการ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี นตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ การออกแบบงานพิ ม พ์ส กรี น การทํา แม่ พิ ม พ์
โดยวิธีการถ่ายแสง การใช้แม่แบบแผ่นใส และหรื อการใช้แผ่นฟิ ล์มประเภทต่าง ๆ การพิมพ์สกรี นด้วย
หมึกพิมพ์สีเดียว และหลายสี ลงบนวัสดุต่าง ๆ
2307-2012

การพิมพ์ สกรีน 3
0-6-2
วิชาบังคับก่อน :2307-2911การพิมพ์สกรี น 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ออกแบบงานพิมพ์สกรี น สี เดียว และหลายสี
2. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือทําแม่พิมพ์สกรี นโดยวิธีการถ่ายแสง การใช้แม่แบบ
แผ่นใสที่ผลิตจากคอมพิวเตอร์ และหรื อแม่แบบผสม
3. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือพิมพ์สกรี น สี เดียว และหลายสี
4. มีทกั ษะการผลิตผลงานพิมพ์สกรี นสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
5. มีทกั ษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี น
6. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตงานพิมพ์สกรี น สี เดียว และหลายสี ตามหลักการ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานพิมพ์สกรี นตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ การออกแบบงานพิ ม พ์ส กรี น การทํา แม่ พิ ม พ์
โดยวิธีการถ่ายแสง การใช้แม่แบบแผ่นใสที่ผลิตจากคอมพิวเตอร์ และหรื อแม่แบบผสม การพิมพ์สกรี น
ด้วยหมึกพิมพ์สีเดียว และหลายสี ลงบนวัสดุต่าง ๆ
2307-2013

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 1
0-6-2
วิชาบังคับก่อน :2307-2905ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิ ก 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการออกแบบตัวอักษร สร้างภาพกราฟิ กการพิมพ์ภาพ
โดยใช้เครื่ องพิมพ์แบบต่าง ๆ
2. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตงานกราฟิ ก ตามหลักการ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานกราฟิ กตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการออกแบบตัวอักษรสร้ างภาพกราฟิ ก และการ
พิมพ์ภาพโดยใช้เครื่ องพิมพ์ หรื อนําเสนอผลงานในรู ปแบบต่าง ๆ
2307-2014

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 2
0-6-2
วิชาบังคับก่อน :2307-2906ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ปแบบ Bitmap และแบบ Vector เพือ่ การ
ออกแบบตัวอักษร สร้างภาพกราฟิ กการพิมพ์ภาพโดยใช้เครื่ องพิมพ์แบบต่าง ๆ
2. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตงานกราฟิ กรู ปแบบ Bitmap และแบบ Vector ตามหลักการ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานกราฟิ กตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปแบบ Bitmap และแบบ Vector เพื่อการ
ออกแบบตัวอักษร สร้างภาพกราฟิ กและการพิมพ์ภาพโดยใช้เครื่ องพิมพ์ หรื อนําเสนอผลงานในรู ปแบบ
ต่าง ๆ
2307-2015

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 3
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2307-2914คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างสรรค์รูปแบบ และนําเสนอผลงาน ด้านโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับงาน และกลุ่มเป้ าหมาย
2. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตงานกราฟิ กโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามหลักการ
2. นําเสนอผลงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับงาน และกลุ่มเป้ าหมาย
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานกราฟิ กตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สร้างสรรค์งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
งาน และกลุ่มเป้ าหมาย
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2307-2101
การวาดเขียน
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือวาดเขียน
2. มีทกั ษะการวาดเส้นหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. มีทกั ษะประเมินค่าผลงานวาดเขียน
มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. วาดเขียนหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ ตามหลักการ
2. ประเมินค่าผลงานวาดเขียนตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวาดเขียนภาพหุ่ นนิ่ ง ทิวทัศน์ โดยใช้หลักทัศนี ยภาพ การร่ างภาพ การแรเงา
โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
2307-2102
หลักการใช้ สี
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติของสี และจิตวิทยาของสี
2. มีทกั ษะการใช้สีสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการใช้สีตามหลักการ
2. สร้างสรรค์งานศิลปกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้แม่สีวตั ถุธาตุ แม่สีแสง จิตวิทยาของสี หลักการผสมสี คุณลักษณะ
ของสี คุณสมบัติของสี หลักการใช้สีสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
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2307-2103

พืน้ ฐานจิตรกรรม
0-3-1
วิชาบังคับก่อน :2307-2101 การวาดเส้น2307-2102หลักการใช้สี
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการเลือกใช้ เทคนิค และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
2. มีทกั ษะการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ ด้วยวัสดุต่าง ๆ
3. มีทกั ษะการประเมินคุณภาพผลงาน
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. วาดภาพจิตรกรรมหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ ตามหลักการ
2. ประเมินคุณภาพผลงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ การเขี ย นภาพหุ่ น นิ่ ง ทิ ว ทัศ น์ ด้ว ยเทคนิ ค และวัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ต่ าง ๆ
การประเมินคุณภาพผลงาน
2307-2104
การออกแบบลวดลาย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายไทย ลวดลายสากล
2. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
3. มีทกั ษะการคัดลอก ออกแบบ ลวดลายไทย ลวดลายสากล ด้วยดินสอดํา ปากกา พูก่ นั และ
คอมพิวเตอร์
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายไทย ลวดลายสากลตามหลักการ
2. คัดลอก ออกแบบ ลวดลายไทย ลวดลายสากล ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การคัดลอก
ออกแบบ ลวดลายไทย ลวดลายสากล ด้วยดินสอดํา ปากกา พูก่ นั และคอมพิวเตอร์
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2307-2105

การเขียนภาพประกอบเรื่อง
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2307-2101 การวาดเส้น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาพประกอบเรื่ องโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. มีทกั ษะการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีทกั ษะการเขียนภาพประกอบเรื่ องโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. มีทกั ษะการประเมินคุณภาพผลงาน
5. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาพประกอบเรื่ องโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปตามหลักการ
2. เขียนภาพประกอบเรื่ องโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ตามหลักการ
3. ประเมินคุณภาพผลงานภาพประกอบเรื่ อง ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การเขี ย นภาพประกอบเรื่ อ ง โดยใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
2307-2106
โสตทัศนูปกรณ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการ วิธีการผลิตสื่ อโสตทัศนูปกรณ์ การนําไปใช้ และการบํารุ งรักษา
โสตทัศนูปกรณ์
2. มีทกั ษะการผลิตสื่ อโสตทัศนู ปกรณ์ การนําไปใช้ การบํารุ งรักษา และการเชื่ อมต่ออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิต การนําไปใช้ และการบํารุ งรักษาสื่ อโสตทัศนูปกรณ์ตามหลักการ
2. ผลิตสื่ อโสตทัศนูปกรณ์ นําไปใช้ บํารุ งรักษา ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการ วิธีการผลิตสื่ อโสตทัศนู ปกรณ์ การนําไปใช้ การบํารุ งรักษา
และการเชื่อมต่ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
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2307-2107
การโฆษณาและประชาสั มพันธ์
1-2–2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเนื้อหา กระบวนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. มีทกั ษะการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตามหลักการ
2. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สื่ อ องค์ประกอบ กระบวนการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2307-2108
การจัดแสดง
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจการวางผัง การเขี ย นรู ปด้าน รู ปทัศ นี ย ภาพ การจัด แสดงสิ น ค้า หรื อ
มุมแสดงสิ นค้าทั้งภายในและภายนอก
2. มีทกั ษะการวางผังการเขียนรู ปด้าน รู ปทัศนี ยภาพ การจัดแสดงสิ นค้า หรื อมุ มแสดงสิ นค้า
ทั้งภายในและภายนอก ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับการวางผังการเขียนรู ปด้าน รู ปทัศนี ยภาพ การจัดแสดงสิ นค้า หรื อ มุม
แสดงสิ นค้าทั้งภายใน และภายนอก ตามหลักการ
2. วางผังเขียนรู ปด้าน รู ปทัศนียภาพ จัดแสดงสิ นค้า มุมแสดงสิ นค้า ทั้งภายใน และภายนอก ด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวางผัง การเขียนรู ปด้าน รู ปทัศนี ยภาพ การจัดแสดงสิ นค้าหรื อ
มุมแสดงสิ นค้าทั้งภายในและภายนอก ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
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2307-2109
ภาพยนตร์ ส้ัน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย กระบวนการผลิตภาพยนตร์ส้ นั
2. มีทกั ษะการเขียนโครงเรื่ อง บท บอร์ดภาพนิ่ง (Storyboards) และการบันทึกเสี ยงระบบดิจิตอล
3. มีทกั ษะการใช้กล้องวีดิทศั น์และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการตัดต่อภาพยนตร์
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ส้ นั ตามหลักการ
2. ผลิตภาพยนตร์ส้ นั ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับความหมาย กระบวนการผลิต การเขียนโครงเรื่ อง บท บอร์ ดภาพนิ่ ง
(Storyboards) การบันทึกเสี ยงระบบดิจิตอล การถ่ายภาพวีดิทศั น์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการตัดต่อ
ภาพยนตร์ส้ นั
2307-2110
การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่ อมัลติมีเดี ย การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป บันทึกข้อมูล
และการนําเสนอผลงาน
2. มีทกั ษะการออกแบบ วางแผน เขียนบท ผลิตสื่ อมัลติมีเดีย โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย ตามหลักการ
2. ผลิตสื่ อมัลติมีเดียตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน เขียนบท ผลิตสื่ อมัลติมีเดีย โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ โปรแกรมสําเร็ จรู ป บันทึกข้อมูล และนําเสนอผลงานด้วยเครื่ องโปรเจคเตอร์
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2307-2111
แอนนิเมชั่น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมาย ประเภท การนํ า ไปใช้ และหลั ก การ
สร้างภาพเคลื่อนไหว
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีทกั ษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ
2. สร้างภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย ประเภท การนํ า ไปใช้ หลัก การ และการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2307-2112
จิตรกรรมดิจิตอล
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างผลงานจิตรกรรมดิจิตอล
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างผลงานจิตรกรรมดิจิตอล
3. มีทกั ษะการจัดเก็บข้อมูล การพิมพ์ภาพทางเครื่ องพิมพ์
4. มีทกั ษะการประเมินคุณภาพผลงาน
5. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างจิตรกรรมดิจิตอล ตามหลักการ
2. สร้างจิตรกรรมดิจิตอล ตามหลักการ
3. ประเมินคุณภาพผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างผลงานจิตรกรรมดิจิตอล การจัดเก็บข้อมูล
และการพิมพ์ภาพทางเครื่ องพิมพ์
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2307-2113
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับหลัก การ การออกแบบ การสร้ างต้น ฉบับบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ด้ว ย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. มีทกั ษะการออกแบบ การสร้างต้นฉบับบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีทกั ษะการประเมินคุณภาพผลงาน
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างต้นฉบับบรรจุภณ
ั ฑ์ ตามหลักการ
2. สร้างต้นฉบับบรรจุภณ
ั ฑ์ ตามหลักการ
3. ประเมินคุณภาพผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการ การออกแบบ การสร้ างต้นฉบับบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป
2307-2114
การทําต้ นฉบับสิ่ งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
2. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในการทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. มีทกั ษะการทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ตามหลักการ
2. ทําต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และการทํา ต้น ฉบับ สิ่ ง พิ ม พ์ด้ว ย
คอมพิวเตอร์
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2307-2115
ธุรกิจขนาดย่ อมงานศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ความสําคัญของการประกอบธุรกิจหลักการบริ หารธุรกิจ
จิตวิทยาในการบริ หาร แผนการปฏิบตั ิงานธุรกิจขนาดย่อม
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดตั้งธุรกิจศิลปกรรมขนาดย่อม
3. มีทกั ษะการประยุกต์องค์ความรู ้เพื่อใช้ในการวางแผนบริ หารงานธุรกิจศิลปกรรมขนาดย่อม
4. มีทกั ษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า การบริ หารงานธุรกิจศิลปกรรมขนาดย่อม
5. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งธุรกิจศิลปกรรมขนาดย่อม ตามหลักการ
2. จัดตั้งธุรกิจศิลปกรรมขนาดย่อมตามหลักการ
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า การบริ หารงานธุรกิจศิลปกรรมขนาดย่อม ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับการบริ ห ารธุ รกิ จขนาดย่อม โดยศึ กษาประเภท ความสําคัญของการ
ประกอบธุรกิจหลักการบริ หารธุรกิจ จิตวิทยาในการบริ หารธุรกิจขนาดย่อมการประยุกต์ใช้ การจัดตั้งธุรกิจ
ศิลปกรรมขนาดย่อม และการบริ หารงาน
2307-2116
การผลิตสื่ อสิ่งพิมพ์ ขนาดใหญ่
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ขนาดใหญ่ดว้ ยคอมพิวเตอร์
2. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ขนาดใหญ่ ตามหลักการ
2. ประเมินคุณภาพผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ขนาดใหญ่ ผลิตงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามหลักการทาง
ศิลปะ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและเครื่ องพิมพ์ขนาดใหญ่
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รายวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2308-2001
2308-2002
2308-2003
2308-2004
2308-2005
2308-2006
2308-2007
2308-2008
2308-2009

ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิ ก
คอมพิวเตอร์กราฟิ กเพื่องานสิ่ งพิมพ์
การออกแบบนิเทศศิลป์
การสร้างภาพกราฟิ ก
กราฟิ กสารสนเทศ
กราฟิ กวีดิทศั น์
กราฟิ กแอนิเมชัน่
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
การตัดแต่งภาพถ่ายเพื่องานกราฟิ ก

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กอาร์ ต
2308-2101
องค์ประกอบศิลป์ เพื่องานออกแบบ
2308-2102
หลักการใช้สีเพื่องานกราฟิ ก
2308-2103
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
2308-2104
การออกแบบป้ ายในงานโฆษณา
2308-2105
การออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์
2308-2106
การออกแบบกราฟิ กป้ ายโฆษณา
2308-2107
การออกแบบกราฟิ กโปสเตอร์โฆษณา
2308-2108
การออกแบบกราฟิ ก ณ จุดขาย
2308-2109
การออกแบบกราฟิ กโฆษณาทางยานพาหนะ
2308-2110
ออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ 1
2308-2111
ออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ 2

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

สาขางานมัลติมีเดีย
2308-2201
การออกแบบภาพประกอบเรื่ อง
2308-2202
องค์ประกอบศิลป์ เพื่อการถ่ายภาพ
2308-2203
การจัดแสงในการถ่ายภาพ
2308-2204
การผลิตงานนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
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2308-2205
2308-2206
2308-2207
2308-2208

การผลิตงานมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
การผลิตงานกราฟิ กสารสนเทศ
การผลิตงานกราฟิ กวีดิทศั น์
คอมพิวเตอร์กราฟิ กมัลติมีเดีย

สาขางานแอนิเมชั่น
2308-2301
ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่
2308-2302
ออกแบบตัวละคร
2308-2303
การร่ างภาพเพือ่ งานกราฟิ ก
2308-2304
องค์ประกอบศิลป์ เพื่องานกราฟิ ก
2308-2305
การวิจารณ์งานกราฟิ ก
2308-2306
การผลิตงานกราฟิ กแอนิเมชัน่
2308-2307
ออกแบบแอนิเมชัน่ 2 มิติ
2308-2308
ออกแบบแอนิเมชัน่ 3 มิติ
2308-2309
เทคนิคการนําเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2308-2310
การผลิตงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2308-2001
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานกราฟิ ก
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ดา้ นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์
ระบบปฏิบตั ิการ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. สามารถปฏิบตั ิการใช้ระบบปฏิบตั ิการ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น
4. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิต้ ีได้
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ดา้ นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบปฏิบตั ิการ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. ปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น และโปรแกรมยูทิลิต้ ี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ระบบปฏิบตั ิการ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบตั ิการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
การใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรมยูทิลิต้ ี
2308-2002
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเพือ่ งานสิ่ งพิมพ์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านการออกแบบสิ่ งพิมพ์ สร้าง
ภาพกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูล และการพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์
2. สามารถปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างภาพกราฟิ กสิ่ งพิมพ์
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน
4. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน มีความรอบคอบตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านการออกแบบสิ่ งพิมพ์ โดยสร้าง
ภาพกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูล และการพิมพ์ผลงาน
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างภาพกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ต่างๆและปฏิบตั ิจนเกิดผลของชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการออกแบบสิ่ งพิมพ์ประเภทต่ าง ๆ โดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
สร้ างสรรค์ภาพกราฟิ ก เพื่อผลิ ตงานต้นแบบสิ่ งพิมพ์ เช่ น นามบัตร โปสการ์ ด โชว์การ์ ด โลโก้ สัญลักษณ์
ปกวารสาร ฯลฯ การจัดเก็บข้อมูล และการพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่าง ๆ
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2308-2003
การออกแบบนิเทศศิลป์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลป์
2. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานนิเทศศิลป์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการออกแบบนิเทศศิลป์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานการออกแบบนิเทศศิลป์
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบงานนิเทศศิลป์ และปฏิบตั ิจนเกิดผลของชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลป์ การนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบงาน
นิเทศศิลป์
2308-2004
การสร้ างภาพกราฟิ ก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลําดับการสร้างภาพกราฟิ ก
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบ สร้างสรรค์ภาพกราฟิ ก การพิมพ์ภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างภาพกราฟิ กแบบ Vector และ Bitmap
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการสร้างภาพกราฟิ ก
สมรรถนะรายวิชา
1 . แสดงความรู ้เกี่ยวกับลําดับการสร้างภาพกราฟิ ก
2 . สร้างสรรค์ภาพกราฟิ ก การพิมพ์ภาพด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. สร้างสรรค์ภาพกราฟิ กแบบ Vector และ Bitmap
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อใช้ในการสร้างภาพกราฟิ ก และเห็นคุณค่า
ของผลงานกราฟิ กที่สร้างโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เป็ นแบบ Vector และ Bitmap
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2308-2005
กราฟิ กสารสนเทศ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบกราฟิ ก และงานสารสนเทศ
2. มีทกั ษะใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างงานกราฟิ กเพื่องานสารสนเทศได้
3. มีทกั ษะใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับงานสารสนเทศเบื้องต้นได้
4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรี ยนรักงาน
รักหน่วยงานสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะโดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ ก และงานสารสนเทศ
2. ออกแบบกราฟิ กเพื่องานสารสนเทศ
3. สร้างงานกราฟิ กสารสนเทศด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ ก งานสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับ
งานออกแบบกราฟิ กเพื่องานสารสนเทศเบื้องต้น
2308-2006
กราฟิ กวีดิทศั น์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่มาและขอบเขตของงานกราฟิ กและขั้นตอนการผลิต
วีดิทศั น์พ้นื ฐาน
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่องานวีดิทศั น์พ้ืนฐาน
3. สามารถปฏิบตั ิการผลิตงานกราฟิ กวีดิทศั น์พ้นื ฐาน ได้
4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรี ยนรักงานรักหน่วยงาน
สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของงานกราฟิ กและกระบวนการผลิตวีดิทศั น์พ้ืนฐาน
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบงานกราฟิ กเพื่อผลิตวีดิทศั น์พ้ืนฐาน และปฏิบตั ิ
จนเกิดผลของชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายที่มาและขอบเขตของงานกราฟิ กเพื่องานวีดิทศั น์ และ
ขั้นตอนการผลิตวีดิทศั น์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับเพื่อผลิตผลงานกราฟิ กวีดิทศั น์พ้ืนฐาน
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2308-2007
กราฟิ กแอนิเมชั่น
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. สามารถปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
4. มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์มีคุณธรรมจริ ยธรรมและวินยั ในตนเองมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ประเภท และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. สร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์สร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2308-2008
คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตงานคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการผลิตงานคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
3. มีทกั ษะในใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป ผลิตผลงานมัลติมีเดียได้
4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรี ยนรัก งาน
รักหน่วยงานสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตงานคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
2 ผลิตงานมัลติมีเดียและบันทึกผลงานในรู ปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตงานคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย การบันทึกผลงานในรู ปแบบที่เหมาะสม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก

149
2308-2009
การตัดแต่ งภาพถ่ ายเพือ่ งานกราฟิ ก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตัดแต่งภาพถ่ายเพื่องานกราฟิ ก
2. มีทกั ษะในการสร้างงานป้ ายโฆษณา ตกแต่งภาพถ่ายโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อผลิตงาน
กราฟิ ก
3. มีทกั ษะในการใช้และติดตั้งโปรแกรมกราฟิ กเพื่อผลิตงานป้ ายโฆษณา
4. มีความสามารถในการติดตั้งเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป( Plug in )
5. มีทกั ษะในการจัดทําต้นแบบและบันทึกไฟล์งานตามชนิดของการพิมพ์ (output)
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน มีจรรยาบรรณ มีความสนใจใฝ่ รู ้ในการตัดแต่งภาพถ่าย
เพื่องานกราฟิ ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับตัดแต่งภาพถ่ายเพื่องานกราฟิ ก
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกับกล้องดิจิตอลในการตัดแต่งภาพถ่ายเพื่อผลิตงานต้นแบบ
กราฟิ กและปฏิบตั ิ จนเกิดผลของชิ้นงาน
3. ติดตั้งเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการตัดแต่งภาพถ่ายเพื่องานกราฟิ ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสร้างภาพถ่าย โดยใช้กล้องดิจิตอล การสแกนภาพถ่าย และใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ตัดแต่งภาพถ่าย (Retouching) การสร้างผลพิเศษภาพ (Effect) การแก้ไขภาพ การนําภาพ
ไปประยุกต์ใช้และการพิมพ์ผลงานทางเครื่ องพิมพ์
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กอาร์ ต

2308-2101
องค์ ประกอบศิลป์ เพือ่ งานออกแบบ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการองค์ประกอบศิลป์ ของการออกแบบ
2. มีทกั ษะในการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบ
3. มีความคิดสร้างสรรค์เชิงระบบ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในองค์ประกอบศิลป์ เพื่องานออกแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการองค์ประกอบศิลป์ ของการออกแบบ
2. ออกแบบผลงานประเภท 2 มิติ 3 มิติ ตามหลักองค์ประกอบศิลป์
3. ออกแบบงานด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และทฤษฏีสี เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
พื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบประเภท 2 มิติ 3 มิติ โดยเน้นการใช้
หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลปะ การวิเคราะห์และให้คาํ อธิบายเปรี ยบเทียบเรื่ องความงามมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เชิงระบบ
2308-2102
หลักการใช้ สีเพือ่ งานกราฟิ ก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสี ประเภทของแม่สี คุณลักษณะ คุณสมบัติ
ของสี และหลักการผสมสี
2. มีทกั ษะโดยนําหลักการใช้สีไปใช้ในงานออกแบบกราฟิ กลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตามคุณสมบัติ คุณลักษณะและหลักการผสมสี
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบหลักการใช้สีเพื่องานกราฟิ ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสี และทฤษฎีสี
2. ใช้สีในงานออกแบบกราฟิ กลักษณะต่าง ๆ ตามหลักทฤษฎีสี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสี ประเภทต่าง ๆ เช่น แม่สีวตั ถุธาตุ และแม่สี
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาของสี หลักการผสมสี คุณสมบัติของสี คุณลักษณะของสี ตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
งานออกแบบกราฟิ กประเภทต่าง ๆ
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2308-2103
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบเขียนแบบ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนแบบ
2. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์การสร้างภาพและพิมพ์ผลงานทางเครื่ องพิมพ์แบบต่าง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนแบบ
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนแบบ เพื่อการสร้างภาพและพิมพ์ผลงานทาง
เครื่ องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ( Inkjet ) เลเซอร์(Laser) และพอร์ทเตอร์ (Plotter)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านการออกแบบเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่างๆ
2308-2104
การออกแบบป้ายในงานโฆษณา
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการทําป้ ายโฆษณา
2. มีทกั ษะในการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีช่วย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการทําป้ ายโฆษณา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการทําป้ ายโฆษณา
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อผลิตงานทําป้ ายโฆษณาและปฏิบตั ิ จนเกิดผลของชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบป้ ายโฆษณาประเภทต่างๆ โดยการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการออกแบบป้ ายในงานโฆษณา
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2308-2105
การออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. ความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับติดตั้งและเลือกใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปเบื้องต้นสร้างงานสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก
3. มีทกั ษะเกี่ยวกับจัดทําต้นแบบและบันทึกไฟล์งานตามชนิดของการพิมพ์ (output)
4. มีทกั ษะเกี่ยวกับจัดพิมพ์ตน้ แบบและนําเสนอชิ้นงานสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก
5. ตระหนักและเห็นคุณค่า งานออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและมีจริ ยธรรมการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก
2. ติดตั้งและประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปเบื้องต้นสร้างงานสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อผลิต
งานต้นแบบและนําเสนอชิ้นงานสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็กการออกแบบสิ่ งพิมพ์
ขนาดเล็ก หลักการออกแบบสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก การจัดวางแบบชิ้นงาน(Lay out) สิ่ งพิมพ์ขนาดเล็ก
ออกแบบและจัดทําต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง และใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปสร้างงานกราฟิ ก
สิ่ งพิมพ์ขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ เช่น นามบัตร หัวกระดาษ ซองจดหมายโปสการ์ด ใบปิ ด ใบปลิว ตรา
สัญลักษณ์ (logo) บัตรเชิญ บัตรอวยพร ฯลฯ การจัดเก็บข้อมูล และการพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบ
ต่าง ๆ การเขียนคําสัง่ พิมพ์งานจํานวนมาก
2308-2106
การออกแบบกราฟิ กป้ายโฆษณา
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานป้ ายโฆษณา
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับติดตั้งโปรแกรมกราฟิ กเพือ่ ผลิตงานป้ ายโฆษณาติดตั้งเครื่ องมือเสริ มการใช้
งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป (Plug in) เพื่องานป้ ายโฆษณา
3. มีทกั ษะเกี่ยวกับจัดทําต้นแบบและบันทึกไฟล์งานตามชนิดของการพิมพ์ (output)
4. มีทกั ษะเกี่ยวกับจัดพิมพ์ตน้ แบบและนําเสนอชิ้นงานป้ ายโฆษณา
5. ตระหนักและเห็นคุณค่า งานออกแบบงานป้ ายโฆษณา
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและมีจริ ยธรรมการออกแบบงานป้ ายโฆษณา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานป้ ายโฆษณา
2. ติดตั้งและประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อผลิตงานป้ ายโฆษณา
3. จัดพิมพ์ตน้ แบบและนําเสนอชิ้นงานป้ ายโฆษณา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กป้ าย(Sign Board Advertising)ชนิดต่าง ๆ เช่น ป้ าย
Indoor Outdoor Billboard เป็ นต้น การจัดทําต้นแบบงานกราฟิ กป้ ายแต่ละชนิด องค์ประกอบของกราฟิ ก
ป้ ายโฆษณา การเลือกที่ต้ งั ป้ ายโฆษณา การติดตั้งป้ ายโฆษณา วัสดุและเทคนิคการจัดทํากราฟิ กป้ าย
โฆษณา การประมาณราคางานกราฟิ กป้ ายโฆษณา การนําเสนองาน กราฟิ กป้ ายโฆษณา การติดตั้ง และ
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างงานกราฟิ กป้ ายโฆษณา การจัดเก็บข้อมูล และการพิมพ์ผลงานออกทาง
เครื่ องพิมพ์แบบต่าง ๆ การเขียนคําสัง่ ในการส่ งพิมพ์จาํ นวนมาก
2308-2107
การออกแบบกราฟิ กโปสเตอร์ โฆษณา
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานโปสเตอร์โฆษณา
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปเพื่อผลิตงานโปสเตอร์
3. มีทกั ษะเกี่ยวกับติดตั้งเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป (Plug in) ในการสร้างงาน
โปสเตอร์ จัดทําต้นแบบและบันทึกไฟล์งานตามชนิดของการพิมพ์ (Out Put) การจัดพิมพ์
ต้นแบบชิ้นงาน และนําเสนอชิ้นงานโปสเตอร์โฆษณา
5. ตระหนักและเห็นคุณค่า การออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานโปสเตอร์โฆษณา
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและมีจริ ยธรรมการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงาน
โปสเตอร์โฆษณา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงาน
โปสเตอร์โฆษณา
2. ติดตั้งและเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อผลิตงานโปสเตอร์
3. จัดพิมพ์ตน้ แบบชิ้นงาน และนําเสนอชิ้นงานโปสเตอร์โฆษณา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของโปสเตอร์ (Poster) ประเภทของโปสเตอร์ หลักการ
ออกแบบโปสเตอร์ ระบบการผลิ ต โปสเตอร์ การออกแบบโปสเตอร์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ การวางแผนผลิ ต
โปสเตอร์ ออกแบบและจัดทําต้นฉบับโปสเตอร์ ดว้ ยคอมพิวเตอร์ นําเสนอชิ้นงานโปสเตอร์ ตามกําหนด
ติดตั้ง และใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปสร้างงานโปสเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล และการพิมพ์ผลงานออกทาง
เครื่ องพิมพ์แบบต่าง ๆ การเขียนคําสัง่ ในการส่ งพิมพ์จาํ นวนมาก
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2308-2108
การออกแบบกราฟิ ก ณ จุดขาย
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานโฆษณา ณ จุดขาย
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปผลิตงานโฆษณา ณ จุดซื้อ
3. มีทกั ษะเกี่ยวกับติดตั้งเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป(Plug in) ในการสร้างงานจัดทํา
ต้นแบบและบันทึกไฟล์งานตามชนิดของการพิมพ์(output) จัดพิมพ์ตน้ แบบชิ้นงานโฆษณา ณ จุดขาย
5. ตระหนักและเห็นคุณค่า การออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานโฆษณา ณ จุดขาย
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและมีจริ ยธรรมการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงาน
โฆษณา ณ จุดขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการในการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานโฆษณา ณ จุดซื้อ
2. ติดตั้งและเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างงานจัดทําต้นแบบและ
บันทึกไฟล์งานตามชนิดของการพิมพ์
3. จัดพิมพ์ตน้ แบบชิ้นงานโฆษณา ณ จุดซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการโฆษณา โฆษณา ณ จุดขาย รู ปแบบการโฆษณา ณ แหล่งซื้ อ สื่ อ
โฆษณา ณ แหล่งซื้ อ การออกแบบและจัดทําสื่ อโฆษณา ณ แหล่งซื้ อเช่น กราฟิ กบนชั้นโชว์ ป้ ายตั้งบน
ชั้น / ติดชั้นและตั้งพื้น ป้ ายแขวนกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ เน้นการออกแบบเป็ นชุดสื่ อโฆษณา อัตลักษณ์
องค์กร การติดตั้ง และใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างงานกราฟิ กโฆษณา ณ แหล่งซื้ อ การจัดเก็บข้อมูล และ
การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่าง ๆ การเขียนคําสัง่ ในการส่ งพิมพ์จาํ นวนมาก
2308-2109
การออกแบบกราฟิ กโฆษณาทางยานพาหนะ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานโฆษณาทางยานพาหนะ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟิ กสําเร็ จรู ปผลิตงานโฆษณาทางยานพาหนะ
3. มีทกั ษะเกี่ยวกับติดตั้งเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป (Plug in) ในการสร้างงาน
โฆษณาทางยานพาหนะ
4. มีทกั ษะเกี่ยวกับจัดทําต้นแบบและบันทึกไฟล์งานตามชนิดของการพิมพ์ (output) การจัดพิมพ์
ต้นแบบชิ้นงานโฆษณาทางยานพาหนะเพือ่ การนําเสนอแบบที่กาํ หนด
5. ตระหนักและเห็นคุณค่า การออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานโฆษณาทางยานพาหนะ
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและมีจริ ยธรรมการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงาน
โฆษณาทางยานพาหนะ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ประเภทงานโฆษณาทางยานพาหนะ
2. ติดตั้งและเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างงานโฆษณาทางยานพาหนะ
3. จัดพิมพ์ตน้ แบบชิ้นงานโฆษณาทางยานพาหนะเพื่อการนําเสนอแบบที่กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสื่ อโฆษณาทางยานพาหนะ(Transit Advertising) ประเภทของการโฆษณาทาง
ยานพาหนะที่ติดกับตัวยานพาหนะ ป้ ายโฆษณานอกยานพาหนะ เช่น ป้ ายรถเมล์ สถานีขนส่ ง สนามบินรวมจนถึง
ตัว๋ โดยสาร บรรจุภณั ฑ์อาหารเครื่ องดื่มที่บริ การบนยานพาหนะ ข้อดี ข้อเสี ยของการโฆษณาทางยานพาหนะ
2308-2110
ออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ 1
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ดว้ ยการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และ
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบจัดวางสําหรับงานแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (LAY OUT)โฆษณาและ บรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ดว้ ยการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือและคอมพิวเตอร์ ใน
การออกแบบจัดวางสําหรับงานแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (LAY OUT)โฆษณาและบรรจุภณ
ั ฑ์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีและเห็นคุณค่า มีจรรยาบรรณ มีความสนใจใฝ่ รู ้ การออกแบบกราฟิ ก
สิ่ งพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ด้วยการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือและ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบจัดวางสําหรับงานแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (LAY OUT)โฆษณา
และบรรจุภณั ฑ์
2. ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบจัดวางสําหรับงานแบบร่ างสิ่ งพิมพ์
(LAY OUT) เพื่อผลิตชิ้นงานโฆษณาและบรรจุภณ
ั ฑ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ดว้ ยการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือและ
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบจัดวางสําหรับงานแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (LAY OUT)
โฆษณาและ
บรรจุภณ
ั ฑ์โดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
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2308-2111
ออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ 2
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ในการสร้ าง
ต้นฉบับ(ART-WORK)สําหรับสิ่ งพิมพ์ โฆษณาและบรรจุภณ
ั ฑ์
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการออกแบบและสร้างต้นฉบับ(ART-WORK)สําหรับสิ่ งพิมพ์ โฆษณาและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้มี เจตคติที่ดีต่ออาชีพและตระหนักเห็นคุณค่าในการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ในการสร้างต้นฉบับ
(ART-WORK)สําหรับสิ่ งพิมพ์ โฆษณาและบรรจุภณ
ั ฑ์
2. ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบและสร้างต้นฉบับ(ART-WORK)สําหรับ
สิ่ งพิมพ์ เพื่อผลิตชิ้นงานโฆษณาและบรรจุภณ
ั ฑ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ในการสร้างต้นฉบับ
(ART-WORK) สําหรับสิ่ งพิมพ์ โฆษณาและบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขางานมัลติมีเดีย

2308-2201
การออกแบบภาพประกอบเรื่อง
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนภาพล้อ ภาพการ์ตูน ภาพประกอบเรื่ อง
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความรู ้และเห็นคุณค่าของงานออกแบบภาพประกอบเรื่ อง
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบการเขียนภาพประกอบเรื่ อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาพล้อ ภาพการ์ตูน ภาพประกอบเรื่ อง
2. ใช้เทคโนโลยี ปฏิบตั ิงานออกแบบภาพประกอบเรื่ อง
3. ออกแบบภาพการ์ตูน ภาพล้อเลียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความเป็ นมาของการเขียนภาพประกอบเรื่ อง การใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างภาพประกอบเรื่ อง ภาพล้อ ภาพการ์ตูนด้วยเทคนิคต่างๆ ในการสร้างภาพประกอบเรื่ อง
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2308-2202
องค์ ประกอบศิลป์ เพือ่ การถ่ ายภาพ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์ ในการถ่ายภาพ
2. มีทกั ษะในการถ่ายภาพและการสร้างสรรค์ภาพถ่าย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในองค์ประกอบศิลป์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์ ในการถ่ายภาพ
2. ถ่ายภาพและสร้างสรรค์ภาพถ่าย ตามหลักองค์ประกอบศิลป์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ที่ใช้ในการถ่ายภาพการนําไปในการถ่ายภาพและ
สร้างสรรค์ภาพถ่าย
2308-2203
การจัดแสงในการถ่ ายภาพ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแสงสําหรับการถ่ายภาพประเภทต่างๆ
2. มีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือและเทคโนโลยี
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการจัดแสง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดแสงสําหรับการถ่ายภาพประเภทต่างๆ
2. ปฏิบตั ิงาน ใช้อุปกรณ์เครื่ องมือและเทคโนโลยี จัดแสงเพื่อการถ่ายภาพภายในและภายนอกอาคาร
3. ปฏิบตั ิงาน ถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดแสง วัสดุอุปกรณ์ภายในและภายนอก การจัดแสงในสตูดิโอ
การถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติ
2308-2204
การผลิตงานนําเสนอด้ วยคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการนําเสนอ
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการนําเสนอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตงานนําเสนอด้วยโปรแกรมการนําเสนอ
2. ผลิตงานนําเสนอด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการนําเสนอผลงานเพื่อการสร้างสรรค์รูปแบบการ
นําเสนอผลงานให้เหมาะสมกับงานและกลุ่มเป้ าหมาย
2308-2205
การผลิตงานมัลติมีเดียเพือ่ นําเสนอด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตงานมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอผลงานการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อผลิตงานมัลติมีเดีย
3. มีกิจพิสยั ที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบตั ิงานนําเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตงานมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอผลงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์
2. ผลิตงานมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการผลิตงานมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอผลงานการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอให้เหมาะสมกับงานและกลุ่มเป้ าหมาย
2308-2206
การผลิตงานกราฟิ กสารสนเทศ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบกราฟิ ก และงานสารสนเทศ
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างงานกราฟิ กเพื่องานสารสนเทศ
3. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับงานสารสนเทศเบื้องต้น
4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรี ยน รัก
งานรักหน่วยงานสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดีโดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่
ของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ ก และงานสารสนเทศ
2. ผลิตกราฟิ กเพือ่ งานสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับงานสารสนเทศเบื้องต้น
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ ก งานสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับ
งานออกแบบกราฟิ ก และงานสารสนเทศเบื้องต้น
2308-2207
การผลิตงานกราฟิ กวีดิทศั น์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตวีดิทศั น์เบื้องต้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่องานวีดิทศั น์เบื้องต้น
3. มีทกั ษะสามารถปฏิบตั ิการผลิตงานกราฟิ กวีดิทศั น์เบื้องต้นได้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการผลิตงานกราฟิ กวีดิทศั น์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตวีดิทศั น์เบื้องต้น
2. ผลิตงานกราฟิ กวีดิทศั น์เบื้องต้นได้ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตวีดิทศั น์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลิตผลงานกราฟิ กวีดิทศั น์เบื้องต้น
2308-2208
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กมัลติมีเดีย
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
มัลติมีเดีย
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
มัลติมีเดีย
3. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ผลิตผลงานกราฟิ กมัลติมีเดีย
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในคอมพิวเตอร์กราฟิ กมัลติมีเดีย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กมัลติมีเดีย
2. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ผลิตผลงานกราฟิ กมัลติมีเดีย
3. บันทึกและแปลงไฟล์ผลงานให้อยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย และขั้นตอนการผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กมัลติมีเดีย การ
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ กมัลติมีเดีย การบันทึกผลงานในรู ปแบบที่เหมาะสม
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สาขางานแอนิเมชั่น

2308-2301
ประวัติศาสตร์ แอนิเมชั่น
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปกรรมประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่ และ
วิวฒั นาการแอนิเมชัน่
2. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่
3. มีทกั ษะการประดิษฐ์อุปกรณ์ภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่ และวิวฒั นาการแอนิเมชัน่
3. ประดิษฐ์อุปกรณ์ภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิมอย่างง่าย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปกรรมประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่ และวิวฒั นาการแอนิ
เมชัน่ ตระหนักและเห็นคุณค่า มีจรรยาบรรณ มีความสนใจใฝ่ รู ้ เจตคติที่ดีในด้านอาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2308-2302
ออกแบบตัวละคร
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบตัวละคร (Character Design)2มิติ การ
ออกแบบตัวละครให้มีเอกลักษณ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบตัวละคร (Character Design)2มิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีทกั ษะในการออกแบบตัวละครให้มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในออกแบบตัวละคร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบตัวละคร (Character Design)แบบ 2มิติ การออกแบบ
ตัวละครให้มีเอกลักษณ์
2. ออกแบบตัวละคร2มิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. ออกแบบตัวละครให้มีเอกลักษณ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักของการออกแบบตัวละคร (Character Design)2มิติ การออกแบบตัว
ละครให้มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
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2308-2303
การร่ างภาพเพือ่ งานกราฟิ ก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการร่ างภาพทางเรขาคณิ ต การร่ างภาพทิวทัศน์ การร่ างภาพ
โครงสร้างสถาปัตยกรรม และการร่ างภาพทางธรรมชาติ
2. มีทกั ษะในการร่ างภาพทางเรขาคณิ ต การร่ างภาพทิวทัศน์ การร่ างภาพโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม และการร่ างภาพทางธรรมชาติ
3. มีทกั ษะในการออกแบบตัวละครเพื่องานกราฟิ ก
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการร่ างภาพเพื่องานกราฟิ ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการร่ างภาพทางเรขาคณิ ต การร่ างภาพทิวทัศน์ การร่ างภาพ
โครงสร้างสถาปัตยกรรม และการร่ างภาพทางธรรมชาติ
2. ร่ างภาพงานกราฟิ กตามหลักการร่ างภาพ
3. ออกแบบตัวละครเพื่องานกราฟิ ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการร่ างภาพทางเรขาคณิ ต การร่ างภาพทิวทัศน์ การร่ างภาพโครงสร้าง
สถาปั ตยกรรม การร่ างภาพทางธรรมชาติและการออกแบบตัวละครเพื่องานกราฟิ ก
2308-2304
องค์ ประกอบศิลป์ เพือ่ งานกราฟิ ก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการองค์ประกอบศิลป์ ไปใช้กบั งานกราฟิ ก
2. มีทกั ษะในการนําหลักการองค์ประกอบศิลป์ ไปใช้กบั งานกราฟิ ก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในองค์ประกอบศิลป์ เพือ่ งานกราฟิ ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการองค์ประกอบศิลป์ คุณค่าและความงามทางศิลปะ เพื่อนําไปใช้
กับงานกราฟิ ก
2. สร้างสรรค์งานกราฟิ ก โดยใช้หลักการองค์ประกอบศิลป์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และทฤษฏีสี คุณค่าและความงาม
ทางศิลปะ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานกราฟิ ก
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2308-2305
การวิจารณ์ งานกราฟิ ก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบกราฟิ ก รู ปแบบและแนวคิดในการ
ออกแบบกราฟิ ก
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวคิดในงานออกแบบและวิจารณ์ผลงานกราฟิ ก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการวิจารณ์งานกราฟิ ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบกราฟิ ก รู ปแบบและแนวคิดในการ
ออกแบบกราฟิ ก
2. วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานกราฟิ ก ตามหลักการและกระบวนการออกแบบกราฟิ ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบกราฟิ ก รู ปแบบและแนวคิดในการออกแบบกราฟิ ก มีทกั ษะ
ในการวิเคราะห์ แนวความคิดของนักออกแบบ นักวิชาการ และนักวิจารณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับงานออกแบบ
กราฟิ ก และนํามาพัฒนาผลงานของตนเพื่อนําเสนอผลงาน
2308-2306
การผลิตงานกราฟิ กแอนิเมชั่น
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกราฟิ กแอนิเมชัน่ (Graphic Animation Production)
2. มีทกั ษะในการผลิตงานกราฟิ กแอนิเมชัน่ (Graphic Animation Production)
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบการผลิตงานกราฟิ กแอนิเมชัน่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิตงานกราฟิ กแอนิเมชัน่
2. ผลิตงานกราฟิ กแอนิเมชัน่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลิตงานกราฟิ กแอนิเมชัน่ (Graphic Animation Production) การสร้าง
กราฟิ กแอนิเมชัน่ ตามขั้นตอนการผลิต
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2308-2307

ออกแบบแอนิเมชั่น2มิติ
1-4-3
(Two dimensional Animation Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติเบื้องต้น
2. มีทกั ษะในการออกแบบตัวละคร ฉาก และสี จากเนื้อเรื่ อง
3. มีทกั ษะในการทําภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการออกแบบแอนิเมชัน่ 2 มิติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติเบื้องต้น
2. ออกแบบตัวละคร ออกแบบฉาก และการใช้สี ได้สมั พันธ์กบั เนื้อเรื่ อง
3. ออกแบบภาพเคลื่อนไหว แบบ 2 มิติ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบแอนิเมชัน2 มิติการร่ างภาพ การออกแบบตัวละครและฉาก
จากเนื้อเรื่ องการใช้สี ทําภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

2308-2308
ออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
1 - 4 -3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการออกแบบแอนิเมชัน่ 3มิติรูปร่ างเส้นโค้งและ
พื้นผิวเบื้องต้นการสร้างรู ปโดยเส้นแสงและพื้นผิวเสมือนจริ งเทคนิคของแอนิเมชัน่ แบบ ง่าย
เทคนิคการสร้างทิวทัศน์3มิติ
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ป3 มิติและใส่ พ้นื ผิวให้กบั วัตถุ จัดแสงเบื้องต้น
3. มีทกั ษะในการทําแอนนิเมชัน3 มิติ เบื้องต้น
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการออกแบบแอนนิเมชัน 3มิติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบแอนิเมชัน่ 3มิติ
2. ออกแบบขึ้นรู ป 3 มิติ และใส่ พ้นื ผิวให้กบั วัตถุ จัดแสงเบื้องต้น
3. ออกแบบภาพเคลื่อนไหว แบบ 3 มิติ เบื้องต้น ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบแอนนิเมชัน่ หลักการขึ้นรู ป3 มิติเทคนิคการสร้างทิวทัศน์3
มิติ การใส่พื ้นผิว และแสง เทคนิคแอนนิเมชันเบื้องต้น
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2308-2309
เทคนิคการนําเสนองานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. มีทกั ษะในการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในเทคนิคการนําเสนองาน
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการนําเสนอและผลิตผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผนการนําเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก การใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอผลงาน
2308-2310
การผลิตงานคอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ประเภท และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
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รายวิชาสาขาวิชาศิลปะการดนตรี
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2317-1001
ทฤษฎีดนตรี ข้นั พื้นฐาน
2317-1002
องค์ประกอบของดนตรี
2317-1003
พื้นฐานปฏิบตั ิเปี ยโนและคียบ์ อร์ด
2317-1004
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี

2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2–2

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2317-2001
โสตทักษะและการขับร้อง 1
2317-2002
โสตทักษะและการขับร้อง 2
2317-2003
เครื่ องประกอบจังหวะ 1
2317-2004
เครื่ องประกอบจังหวะ 2
2317-2005
คอมพิวเตอร์ดนตรี
2317-2006
การแกะเพลง
2317-2007
การติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์การแสดงดนตรี
2317-2008
พื้นฐานการซ่อมบํารุ งรักษาอุปกรณ์ดนตรี
2317-2009
ขลุ่ยเรคอร์เดอร์
2317-2010
หลักการประสานเสี ยงขั้นพื้นฐาน
2317-2011
พื้นฐานการประพันธ์เพลง
2317-2012
พื้นฐานการบันทึกเสี ยง

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานดนตรี
2317-2101
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 1
2317-2102
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 2
2317-2103
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 3
2317-2104
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 4
2317-2105
ปฏิบตั ิรวมวง 1
2317-2106
ปฏิบตั ิรวมวง 2
2317-2107
ปฏิบตั ิรวมวง 3
2317-2108
ปฏิบตั ิรวมวง 4

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
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2317-2109
2317-2110
2317-2111

กีตาร์โฟล์ค
ดนตรี พ้นื เมืองไทย
หี บเพลงปาก

1-2-2
1-2-2
1–0–1

สาขางานดนตรีประกอบสื่ อและการแสดง
2317-2201
กีตาร์โปร่ ง
2317-2202
ดนตรี พ้นื เมือง
2317-2203
การแสดงขั้นพื้นฐาน
2317-2204
การพัฒนาตัวละคร
2317-2205
การเตรี ยมตัวเป็ นนักแสดง
2317-2206
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 1
2317-2207
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 2
2317-2208
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 3
2317-2209
รวมวง 1
2317-2210
รวมวง 2
2317-2211
กราฟิ กวิดิทศั น์
2317-2212
การผลิตวิดิทศั น์
2317-2213
การถ่ายภาพระบบดิจิตลั
2317-2214
การบันทึกเสี ยงประกอบสื่ อ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

2317-1001
ทฤษฎีดนตรีข้นั พืน้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรี ข้ นั พื้นฐาน
2. สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาดนตรี
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักวิชาทฤษฎีดนตรี ในระดับขั้นพื้นฐาน
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้หลักวิชาทฤษฎีดนตรี ระดับขั้นพื้นฐาน ร่ วมกับรายวิชาดนตรี อื่นๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ระบบเสี ยงในดนตรี ไทย โน้ตไทย จังหวะของดนตรี ไทย สัญลักษณ์ที่ใช้บนั ทึกแทน
เสี ยงดนตรี อัตราตัวโน้ตอัตราตัวหยุด เครื่ องหมายแปลงเสี ยง ระยะห่ างของเสี ยง เครื่ องหมายกําหนดจังหวะ
การเพิ่มอัตราจังหวะตัวโน้ต การจัดกลุ่มตัวโน้ต ชื่อลําดับขั้นของโน้ตในบันไดเสี ยงเมเจอร์ การสร้างบันไดเสี ยง
แบบต่าง ๆ เครื่ องหมายกําหนดกุญแจเสี ยง ความสัมพันธ์ระหว่างกุญแจเสี ยงเมเจอร์ กับกุญแจเสี ยง ไมเนอร์ ขั้นคู่
ทรัยแอด คอร์ด ความหมายของศัพท์และเครื่ องหมายทางทางดนตรี
2317-1002

องค์ ประกอบของดนตรี
2-0-2
(Elements of music)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าในองค์ประกอบของดนตรี
2. สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาดนตรี
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี
2. ประยุกต์ความรู ้ในการปฏิบตั ิร่วมกับวิชาดนตรี อื่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องเสี ยง คุณภาพของเสี ยง เสี ยงของดนตรี ไทย จังหวะ จังหวะของดนตรี ไทย
สัญลักษณ์ที่ใช้บนั ทึกแทนเสี ยงดนตรี ทํานอง ทํานองดนตรี ไทย เสี ยงประสาน การประสานเสี ยงดนตรี ไทย
ระบบเสี ยง และคีตลักษณ์ หรื อรู ปแบบของเพลงแบบต่างๆ
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2317-1003
พืน้ ฐานปฏิบตั เิ ปี ยโนและคีย์บอร์ ด
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจลักษณะวิธีปฏิบตั ิเปี ยโนและคียบ์ อร์ด รวมทั้งการบํารุ งรักษา
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิเปี ยโนและคียบ์ อร์ดตามโน้ตสากล
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิคอร์ดพื้นฐานและปรับแต่งเสี ยงคียบ์ อร์ด
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี มีความประณี ต ความรอบคอบ และความปลอดภัยในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิ เปี ยโนและคียบ์ อร์ด รวมทั้งการบํารุ งรักษา
2. ปฏิบตั ิเปี ยโนและคียบ์ อร์ดตามโน้ตสากล
3. ปฏิบตั ิคอร์ดพื้นฐานและปรับแต่งเสี ยงคียบ์ อร์ด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ทักษะการปฏิบตั ิเปี ยโน หรื อคียบ์ อร์ด การวางนิ้ว การฝึ กปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยง
เทคนิคต่าง ๆ การจับคอร์ ดลักษณะต่าง ๆ การฝึ กปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากล และการบํารุ งรักษาเปี ยโน และ
คียบ์ อร์ด
2317-1004
พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ ดนตรี
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนประกอบ และหลักการทํางาน ของคอมพิวเตอร์ดนตรี
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมิดิ (MIDI) และการสื บค้นข้อมูลทางดนตรี
3. มีทกั ษะการดาวน์โหลดข้อมูลทางดนตรี ปรับแต่งเสี ยง (Edit) และบันทึกข้อมูลทางดนตรี และ
แปลงไฟล์ดนตรี เป็ นรู ปแบบ (Format) ต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี มีความประณี ต ความรอบคอบ และความปลอดภัยในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับส่ วนประกอบ และหลักการทํางาน ของคอมพิวเตอร์ดนตรี
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบมิดิ (MIDI) และการสื บค้นข้อมูลทางดนตรี
3. ดาวน์โหลดข้อมูลทางดนตรี ปรับแต่งเสี ยง (Edit) และบันทึกข้อมูลทางดนตรี และแปลงไฟล์
ดนตรี เป็ นรู ปแบบ (Format) ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของดนตรี คอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบหลักและระบบปฏิบตั ิการของ
คอมพิวเตอร์ ศึ กษาระบบมิ ดิ ปฏิ บตั ิ การสื บค้นข้อมูลทางดนตรี บนอิ นเทอร์ เน็ ต การดาวน์โหลด การปรั บแต่ ง
บันทึก และแปลงไฟล์ดนตรี เป็ นรู ปแบบต่าง ๆ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2317-2001
โสตทักษะ และการขับร้ อง 1
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้ใจเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสี ยงร้อง ควบคุมการหายใจ และการออกเสี ยง
2. มีทกั ษะในการฟัง การออกเสี ยงร้องตามเสี ยงที่ได้ยนิ และตามโน้ตที่เห็น (Sight Singing)
3. มีทกั ษะออกเสี ยงพยัญชนะและสระทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยนหรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสี ยงร้อง ควบคุมการหายใจ และการออกเสี ยง
2. วิเคราะห์การฟัง ออกเสี ยงร้องตามเสี ยงที่ได้ยนิ และตามโน้ตที่เห็น (Sight Singing)
3. ออกเสี ยงพยัญชนะและสระทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการขับร้อง ควบคุมวิธีการออกเสี ยง กําหนดช่วงระยะของการหายใจ
ปฏิบตั ิการออกเสี ยงตามลําดับขั้นบันไดเสี ยงเมเจอร์ ในระยะ 1 ช่วงคู่ 8 (Octave) ฟั งและออกเสี ยงตามเสี ยง
ทํานอง ทรัยแอดเมเจอร์ ทรัยแอดไมเนอร์ในแบบพื้นต้น (Root Position) ฝึ กอ่านออกเสี ยงโน้ตที่เห็น ฝึ กการ
อ่านออกเสี ยง สระ พยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2317-2002

โสตทักษะ และการขับร้ อง 2
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2001 โสตทักษะ และการขับร้อง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้ใจเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสี ยงร้อง ควบคุมการหายใจ และการออกเสี ยง
ในระดับที่สูงขึ้น
2. มีทกั ษะในการฟัง การออกเสี ยงร้องตามเสี ยงที่ได้ยนิ และตามโน้ตที่เห็น (Sight Singing)
3. หลักการร้องเสี ยงโดเคลื่อนที่ (Move Do)
4. มีทกั ษะการฟัง และออกเสี ยงขั้นคู่ในบันไดเสี ยง
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสี ยงร้อง ควบคุมการหายใจ และการออกเสี ยงในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. วิเคราะห์การฟัง ออกเสี ยงร้องตามเสี ยงที่ได้ยนิ และตามโน้ตที่เห็น (Sight Singing) หลักการร้อง
เสี ยงโดเคลื่อนที่ (Move Do)
3. วิเคราะห์การฟัง และออกเสี ยงขั้นคู่ในบันไดเสี ยง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง การออกเสี ยง การควบคุมการหายใจ และขับร้องประสานเสี ยง
การบันทึกโน้ตสากล ตามเสี ยงที่ได้ยนิ การออกเสี ยงตามลําดับขั้นบันไดเสี ยง การอ่านออกเสี ยงตามโน้ต
จากแนวทํานองเพลงต่าง ๆ ฝึ กการอ่านออกเสี ยงโดยใช้หลักการร้อง เสี ยงโดเคลื่อนที่ ฟั ง วิเคราะห์ และ
ออกเสี ยงขั้นคู่ในบันไดเสี ยง ขับร้องเพลงประสานเสี ยงไม่เกิน 3 แนว
2317-2003
เครื่องประกอบจังหวะ 1
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจสัดส่ วนโน้ตในรู ปแบบต่าง ๆ
2. มีทกั ษะการอ่าน เขียน และปฏิบตั ิสดั ส่ วนโน้ตในรู ปแบบต่าง ๆ
3. นําไปประยุกต์ใช้กบั เครื่ องประกอบจังหวะชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรู ปแบบจังหวะ
(Rhythmic Patterns)
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยนหรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัดส่ วนโน้ตในรู ปแบบต่าง ๆ
2. อ่าน เขียน และปฏิบตั ิสดั ส่ วนโน้ตในรู ปแบบต่าง ๆ
3. ประยุกต์ใช้กบั เครื่ องประกอบจังหวะชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรู ปแบบจังหวะ (Rhythmic
Patterns)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คุณลักษณะของเครื่ องประกอบจังหวะ วิเคราะห์สัดส่ วนโน้ตรู ปแบบต่าง ๆ ในเครื่ องหมาย
กําหนดจังหวะแบบธรรมดา (Simple time) จากการฟัง และบันทึกเป็ นโน้ตสากล
ปฏิบตั ิสดั ส่ วนโน้ต โดยการปรบมือ หรื อเคาะจังหวะ และนําไปใช้กบั เครื่ องประกอบจังหวะชนิด
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามรู ปแบบจังหวะ
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2317-2004

เครื่องประกอบจังหวะ 2
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2003 เครื่ องประกอบจังหวะ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจสัดส่ วนโน้ตในรู ปแบบต่าง ๆ ในระดับที่ยากกว่ารายวิชาปฏิบตั ิเครื่ องประกอบจังหวะ 1
2. มีทกั ษะการอ่าน เขียน และปฏิบตั ิสดั ส่ วนโน้ตในรู ปแบบต่าง ๆในระดับที่ยากกว่ารายวิชา
เครื่ องประกอบจังหวะ 1
3. นําไปประยุกต์ใช้กบั เครื่ องประกอบจังหวะชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรู ปแบบจังหวะ (Rhythmic
Patterns)
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขใน
การเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัดส่ วนโน้ตในรู ปแบบต่าง ๆในระดับที่ยากกว่ารายวิชาเครื่ องประกอบจังหวะ 1
2. อ่าน เขียน และปฏิบตั ิสดั ส่ วนโน้ตในรู ปแบบต่าง ๆ ในระดับที่ยากกว่ารายวิชาเครื่ องประกอบจังหวะ 1
3. ประยุกต์ใช้กบั เครื่ องประกอบจังหวะชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรู ปแบบจังหวะ (Rhythmic Patterns)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คุณลักษณะของเครื่ องประกอบจังหวะ วิเคราะห์สัดส่ วนโน้ตรู ปแบบต่าง ๆ ในเครื่ องหมาย
กําหนดจังหวะแบบผสม (Compound time) และแบบเชิงซ้อน (Complex time) จากการฟัง และบันทึกเป็ น
โน้ตสากล
ปฏิบตั ิสดั ส่ วนโน้ต โดยการปรบมือ หรื อเคาะจังหวะ และนําไปใช้กบั เครื่ องประกอบจังหวะชนิด
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามรู ปแบบจังหวะ
2317-2005

คอมพิวเตอร์ ดนตรี
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-1004 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ดนตรี ระบบมิดิ (MIDI)
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมดนตรี สาํ เร็ จรู ปบันทึกเพลงเป็ นไฟล์รูปแบบมิดิ (MIDI File) ปรับแต่ง
รายละเอียดของเสี ยง (Edit) จัดเก็บ และเรี ยกใช้ไฟล์รูปแบบมิดิ
3. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมดนตรี สาํ เร็ จรู ปบันทึกตัวโน้ต และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เก็บข้อมูล
เรี ยกใช้ แก้ไขข้อมูล และพิมพ์เป็ นเอกสาร
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขในการ
เรี ยน หรื อการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับส่ วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ดนตรี ระบบมิดิ (MIDI)
2. ใช้โปรแกรมดนตรี สาํ เร็ จรู ปบันทึกเพลงเป็ นไฟล์รูปแบบมิดิ (MIDI File) ปรับแต่ง
3. รายละเอียดของเสี ยง (Edit) จัดเก็บ และเรี ยกใช้ไฟล์รูปแบบมิดิ
4. ใช้โปรแกรมดนตรี สาํ เร็ จรู ปบันทึกตัวโน้ต และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เก็บข้อมูล เรี ยกใช้แก้ไขข้อมูล
และพิมพ์เป็ นเอกสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับส่ วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ดนตรี ระบบมิดิ การใช้งานโปรแกรมดนตรี สาํ เร็ จรู ปเพื่อการ
บันทึกเพลงเป็ นไฟล์รูปแบบมิดิ และเป็ นไฟล์เอกสาร
ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมดนตรี สาํ เร็ จรู ปสร้างเพลงเป็ นไฟล์รูปแบบมิดิ การปรับแต่งรายละเอียดของ
เสี ยง การจัดเก็บ และเรี ยกใช้ หรื อแก้ไขข้อมูลไฟล์รูปแบบมิดิ ปฏิบตั ิบนั ทึกตัวโน้ต สัญลักษณ์ต่าง ๆ เรี ยบ
เรี ยงดนตรี จัดเก็บข้อมูล เรี ยกใช้ หรื อแก้ไขข้อมูลและพิมพ์เป็ นเอกสาร
2317-2006

การแกะเพลง
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2002 โสตทักษะ และการขับร้อง 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะเพลง
2. มีความรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ใช้บนั ทึกเป็ นโน้ตสากลสําหรับเครื่ องดนตรี
แต่ละชนิด
3. มีทกั ษะจากการฟังเพื่อการวิเคราะห์ทาํ นอง,คอร์ด,รู ปแบบเพลง และบันทึกเป็ นโน้ตสากล
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขในการ
เรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะเพลง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ใช้บนั ทึกเป็ นโน้ตสากลสําหรับ
เครื่ องดนตรี แต่ละชนิด
3. ฟัง และวิเคราะห์ ทํานอง คอร์ด รู ปแบบเพลง และบันทึกเป็ นโน้ตสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะเพลง สัญลักษณ์ และเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ใช้บนั ทึกเป็ นโน้ตสากล
ปฏิบตั ิการแกะเพลง และบันทึกเป็ นโน้ตสากล
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2317-2007
การติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์ การแสดงดนตรี
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจคําศัพท์ และคุณลักษณะของเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์แต่ละชนิด
2. มีความรู ้ความเข้าใจคําศัพท์ และคุณลักษณะของส่ วนประกอบหลักของเครื่ องเสี ยง
3. มีทกั ษะการติดตั้ง และควบคุมอุปกรณ์การแสดงดนตรี
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขในการ
เรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ และคุณลักษณะของเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์แต่ละชนิด
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ และคุณลักษณะของส่ วนประกอบหลักของเครื่ องเสี ยง
3. ติดตั้ง และควบคุมอุปกรณ์การแสดงดนตรี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณลักษณะของ เครื่ องดนตรี เครื่ องเสี ยง และอุปกรณ์การแสดงดนตรี ปฏิบตั ิการติดตั้ง
และควบคุมอุปกรณ์การแสดงดนตรี ทั้งในสถานการณ์จาํ ลอง และในสถานการณ์จริ ง
2317-2008
พืน้ ฐานการซ่ อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ ดนตรี
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจอาการชํารุ ดเบื้องต้นของเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อ และวิธีใช้เครื่ องมือซ่อมบํารุ งเครื่ องดนตรี
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิการแก้ไขซ่อมบํารุ ง อุปกรณ์ เครื่ องดนตรี ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาการชํารุ ดเบื้องต้นของเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ชื่อ และวิธีใช้เครื่ องมือซ่อมบํารุ งเครื่ องดนตรี
3. แก้ไขซ่อมบํารุ ง อุปกรณ์ เครื่ องดนตรี ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาอาการชํารุ ดที่ตอ้ งได้รับการบํารุ งรักษาในเบื้องต้น ที่พบเห็นเป็ นประจําในเครื่ องดนตรี เครื่ องเสี ยง
และอุปกรณ์การแสดงดนตรี เครื่ องมือที่ใช้ในการซ่อมบํารุ งประเภทต่าง ๆ ปฏิบตั ิการซ่อมบํารุ งเครื่ องดนตรี บัดกรี
สายสัญญาณแบบโมโน (Mono) สเตริ โอ (Stereo)บาแลนซ์ (Balance) การใช้น้ าํ ยาชนิ ดต่าง ๆ ที่ใช้ทาํ ความสะอาด
เครื่ องดนตรี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแสดงดนตรี แต่ละชนิด
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2317-2009
ขลุ่ยเรคอร์ เดอร์
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจประวัติความเป็ นมาของขลุ่ยเรคอร์เดอร์
2. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการดูแลและเก็บรักษาขลุ่ยเรคอร์เดอร์
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิขลุ่ยเรคอร์เดอร์ตามโน้ตสากล
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของขลุ่ยเรคอร์เดอร์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการดูแลและเก็บรักษาขลุ่ยเรคอร์เดอร์
3. ปฏิบตั ิขลุ่ยเรคอร์เดอร์ตามโน้ตสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับขลุ่ยเรคอร์เดอร์ การบํารุ งรักษา ปฏิบตั ิเป่ าขลุ่ยเรคอร์เดอร์ ตามโน้ตสากล
ตามหลักวิชาการ
2317-2010
หลักการประสานเสี ยงขั้นพืน้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะช่วงเสี ยง (Range) ที่เหมาะสมของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิด
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นคู่เสี ยง
3. มีความรู ้ความเข้าใจทรัยแอดในบันไดเสี ยงเมเจอร์ และบันไดเสี ยงไมเนอร์ ทางเดินคอร์ด
(Chord Progression) ในบันไดเสี ยงต่าง ๆ
4. มีทกั ษะการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน 4 แนว ขั้นพื้นฐาน
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระยะช่วงเสี ยง (Range) ที่เหมาะสมของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิด
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นคู่เสี ยง
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทรัยแอดในบันไดเสี ยงเมเจอร์ และบันไดเสี ยงไมเนอร์ ทางเดินคอร์ด
(Chord Progression) ในบันไดเสี ยงต่าง ๆ
4. เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน 4 แนว ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปการดนตรี

175
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาช่วงเสี ยงของเครื่ องดนตรี ชนิดต่าง ๆ ขั้นคู่เสี ยง การสร้างทรัยแอดบนบันไดเสี ยงเมเจอร์และ
บันไดเสี ยงไมเนอร์ ทางเดินของคอร์ด การเขียนเสี ยงประสาน 4 แนว
2317-2011

พืน้ ฐานการประพันธ์ เพลง
2-0-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2010 หลักการประสานเสี ยงขั้นพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแต่งเพลงในรู ปแบบต่าง ๆ
2. มีทกั ษะการแต่งทํานองและเนื้อเพลงแบบง่าย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแต่งเพลงในรู ปแบบต่าง ๆ
2. แต่งทํานองและเนื้อเพลงแบบง่าย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคีตลักษณ์ (Form) หรื อรู ปแบบของเพลง การแต่งทํานอง Motive, Phrase, Sentence
วลีเพลงแบบต่าง ๆ การเขียนเนื้อเพลง การเขียนทํานองจากทางเดินคอร์ด
2317-2012

พืน้ ฐานการบันทึกเสี ยง
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2005 คอมพิวเตอร์ดนตรี
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บนั ทึกเสี ยง
2. มีทกั ษะการต่อเชื่อมอุปกรณ์เพือ่ การบันทึกเสี ยง
3. มีทกั ษะการบันทึกเสี ยง และผสมเสี ยงโดยใช้คอมพิวเตอร์ และจัดเก็บผลงานด้วยอุปกรณ์
หน่วยความจําต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บนั ทึกเสี ยง
2. ต่อเชื่อมอุปกรณ์เพื่อการบันทึกเสี ยง
3. บันทึกเสี ยง ผสมเสี ยงโดยใช้คอมพิวเตอร์ และจัดเก็บผลงานด้วยอุปกรณ์หน่วยความจําต่าง ๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้บนั ทึกเสี ยง ปฏิบตั ิการต่อเชื่อมอุปกรณ์เพื่อการบันทึกเสี ยง ผสมเสี ยง และ
จัดเก็บผลงานในหน่วยความจําต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

สาขางานดนตรี
2317-2101
ปฏิบตั ิเครื่องเอก 1
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องดนตรี โน้ตเฉพาะเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยงหรื อบทฝึ กเฉพาะเครื่ องมือ
3. มีทกั ษะการอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย
ที่กาํ หนดให้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขในการ
เรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดนตรี โน้ตเฉพาะเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
2. ปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยงหรื อบทฝึ กเฉพาะเครื่ องมือ
3. อ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลหรื อโน้ตไทยที่กาํ หนดให้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ลักษณะท่าทาง ในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี และโน้ตเฉพาะเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน ปฏิบตั ิ
บันไดเสี ยง โน้ตเฉพาะเครื่ องดนตรี บทฝึ ก และบทเพลง ที่กาํ หนดให้ ฝึ กอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (SightReading) และปฏิบตั ิเพลงที่อยูใ่ นความนิยมตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนด
2317-2102

ปฏิบตั ิเครื่องเอก 2
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2101 ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน
3. มีทกั ษะการอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย
ที่กาํ หนดให้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และ
ความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขในการเรี ยน
หรื อการงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน
2. ปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน
3. อ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนดให้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยนในระดับที่ยากกว่าปฏิบตั ิเครื่ องเอก 1
ปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน ฝึ กอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น
(Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงที่อยู่ในความนิ ยมตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนดในระดับที่ยากกว่าปฏิบตั ิ
เครื่ องเอก 1
2317-2103

ปฏิบตั ิเครื่องเอก 3
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2102 ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โน้ต บทฝึ ก เทคนิคเฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิโน้ต บทฝึ ก เทคนิคเฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน
3. มีทกั ษะการอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลหรื อโน้ตไทย
ที่กาํ หนดให้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขในการ
เรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ โน้ต บทฝึ ก เทคนิคเฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน
2. ปฏิบตั ิโน้ต บทฝึ ก เทคนิคเฉพาะเครื่ องมือที่เลือกเรี ยน
3. อ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลหรื อโน้ตไทยที่กาํ หนดให้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา โน้ต บทฝึ ก เทคนิคเฉพาะเครื่ องมือในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน ในระดับที่ยากกว่า
ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 2
ปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยง เทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี บทฝึ ก และบทเพลง ที่กาํ หนดให้ ฝึ กอ่านและปฏิบตั ิ
โน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงที่อยู่ในความนิ ยมตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนดใน
ระดับที่ยากกว่าปฏิบตั ิเครื่ องเอก 2
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2317-2104

ปฏิบตั ิเครื่องเอก 4
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2103 ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บันไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เทคนิคเฉพาะเครื่ องมือ
ที่เลือกเรี ยน
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
3. มีทกั ษะการอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย
ที่กาํ หนดให้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขใน
การเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ บันไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
2. ปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
3. อ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนดให้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา บันไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยนในระดับ
ที่ยากกว่าปฏิบตั ิเครื่ องเอก 3
ปฏิบตั ิ บันไดเสี ยง โน้ต บทฝึ ก เพลงในสไตล์ต่างๆ เทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยนบทเพลง
ที่กาํ หนดให้ ฝึ กอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงที่อยูใ่ นความนิยมตามโน้ตสากล
หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนดในระดับที่ยากกว่าปฏิบตั ิเครื่ องเอก 3
2317-2105

ปฏิบตั ิรวมวง 1
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2101 ปฏิบตั ิเครื่ องเอก 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรี
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย ด้วยเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขในการ
เรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของวงดนตรี
2. ปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย ด้วยเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของวงดนตรี และฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ าํ เสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน การ
บรรเลงวรรณกรรมเพลงในสไตล์ต่างๆ ที่ได้รับการยกย่อง โดยเน้นความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง
2317-2106

ปฏิบตั ิรวมวง 2
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2105 ปฏิบตั ิรวมวง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมวงเพื่อปฏิบตั ิเพลงในสไตล์ต่างๆ ด้วยเครื่ องดนตรี ที่เลือก
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงในสไตล์ต่างๆ ตามโน้ตสากลหรื อโน้ตไทย ที่กาํ หนด ด้วย
เครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมวงเพือ่ ปฏิบตั ิเพลงในสไตล์ต่างๆ
2. ปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงในสไตล์ต่างๆ ตามโน้ตสากลหรื อโน้ตไทย ที่กาํ หนด ด้วยเครื่ องดนตรี
ทีเลือกเรี ยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของวงดนตรี และฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง เรี ยนรู ้ การทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
ฝึ กความพร้ อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ ําเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลื นกัน
การบรรเลงวรรณกรรมเพลงในสไตล์ต่างๆที่ได้รับการยกย่อง โดยเน้นความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง
ในบทเพลงที่มีความยากกว่าในปฏิบตั ิรวมวง 1
2317-2107

ปฏิบตั ิรวมวง 3
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2106 ปฏิบตั ิรวมวง 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคพิเศษในการพัฒนาวงดนตรี ในสไตล์ต่างๆ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย ในสไตล์ต่างๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคพิเศษในการพัฒนาวงดนตรี ในสไตล์ต่างๆ
2. ปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย ในสไตล์ต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของวงดนตรี และฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง เรี ยนรู ้ การทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
ฝึ กความพร้ อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ ําเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลื นกัน
การบรรเลงวรรณกรรมเพลงที่ได้รับการยกย่อง โดยเน้นความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์ เพลงในบทเพลง
ที่มีความยากกว่าในปฏิบตั ิรวมวง 2
2317-2108

ปฏิบตั ิรวมวง 4
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2107 ปฏิบตั ิรวมวง 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรี การรวมวงเพื่อปฏิบตั ิเพลงในสไตล์ต่างๆ
เทคนิคพิเศษในการพัฒนาวงดนตรี ในสไตล์ต่างๆ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย ในเพลงสไตล์ต่างๆ ด้วยเครื่ องดนตรี
ที่เลือกเรี ยน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของวงดนตรี การรวมวงเพื่อปฏิบตั ิเพลงในสไตล์ต่างๆ เทคนิคพิเศษ
ในการพัฒนาวงดนตรี ในสไตล์ต่างๆ
2. ปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทย ในเพลงสไตล์ต่างๆ ด้วยเครื่ องดนตรี ที่
เลือกเรี ยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของวงดนตรี และฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
ฝึ กความพร้ อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้ น้ ําเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลื นกัน
การบรรเลงวรรณกรรมเพลงในสไตล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยกย่อง โ ดยเน้นความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง
ในบทเพลงที่มีความยากกว่าในปฏิบตั ิรวมวง 3
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2317-2109
กีตาร์ โฟล์ค
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีตาร์
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกีตาร์โฟล์ค
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกีตาร์
2. ปฏิบตั ิกีตาร์โฟล์ค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีตาร์ ส่ วนประกอบ วิธีการบํารุ งรักษา ลักษณะของเพลงโฟล์ค
ปฏิบตั ิลกั ษณะท่าทางการปฏิบตั ิ การฝึ กมือเพื่อการปฏิบตั ิ การฝึ กคอร์ด การฝึ กเพลงโฟล์ค
2317-2110
ดนตรีพนื้ เมืองไทย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดนตรี ประจําพื้นเมืองแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ทอ้ งถิ่นของตนเอง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดนตรี ประจําพื้นเมืองแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
2. ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ทอ้ งถิ่นของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เครื่ องดนตรี และเพลงพื้นเมือง ประจําท้องถิ่นต่าง ๆ
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2317-2111
หีบเพลงปาก
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหี บเพลงปาก
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิ หี บเพลงปากตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต รอบคอบ และ
ความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหี บเพลงปาก
2. ปฏิบตั ิ หี บเพลงปากตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตําแหน่งโน้ตของหี บเพลงปาก ลักษณะท่าทางการปฏิบตั ิหีบเพลงปาก
ปฏิบตั ิเดี่ยวหี บเพลงปากตามโน้ตสากล หรื อโน้ตไทยที่กาํ หนดที่กาํ หนด
สาขางานดนตรีประกอบสื่ อและการแสดง
2317-2201
กีตาร์ โปร่ ง
1-2 - 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีตาร์โปร่ ง
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกีตาร์โปร่ ง
3. มีสุนทรี ภาพในการปฏิบตั ิและฟังกีตาร์โปร่ ง
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกีตาร์โปร่ ง
2. ปฏิบตั ิกีตาร์ โปร่ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีตาร์โปร่ ง ส่ วนประกอบ วิธีการบํารุ งรักษา ลักษณะของเพลงที่เหมาะสม
กับการปฏิบตั ิดว้ ยกีตาร์โปร่ ง
การฝึ กมือเพื่อการปฏิบตั ิกีตาร์โปร่ ง การฝึ กตีคอร์ด (Strumming) การเกาคอร์ด (Picking) การฝึ กเพลง
ที่ปฏิบตั ิดว้ ยกีตาร์โปร่ ง
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2317-2202
ดนตรีพนื้ เมือง
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดนตรี ประจําพื้นเมืองแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ทอ้ งถิ่นของตนเอง
3. มีทกั ษะการนําเครื่ องดนตรี ทอ้ งถิ่นไปประยุกต์ใช้ปฏิบตั ิในเพลงพื้นเมืองของตนเอง
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดนตรี ประจําพื้นเมืองแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
2. ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ทอ้ งถิ่นของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เครื่ องดนตรี และเพลงพื้นเมือง ประจําท้องถิ่นต่าง ๆ
2317-2203
การแสดงขั้นพืน้ ฐาน
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ เพื่อการแสดงผ่านเกมส์
และแบบฝึ กหัดต่าง ๆ
2. มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการแสดง หน้าที่และวินยั คุณภาพรวมทั้งรู ้วิธีปฏิบตั ิ
ที่ถูกต้องสําหรับการศึกษาวิชาศิลปะการละคร
3. มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถตีบทความบทละครเพื่อการแสดงที่สมจริ ง
4. มีทกั ษะการเปิ ดการรับรู ้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสร้างจินตนาการและสมาธิเพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในการแสดง
5. มีทกั ษะการเคลื่อนไหวและการควบคุมร่ างกาย
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ เพื่อการแสดง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการแสดง หน้าที่และวินยั คุณภาพรวมทั้งรู ้วิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
สําหรับการศึกษาวิชาศิลปะการละคร
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตีบทความบทละครเพื่อการแสดงที่สมจริ ง
4. เปิ ดการรับรู ้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสร้างจินตนาการและสมาธิเพื่อสร้างความเชื่อมัน่
ในการแสดงเคลื่อนไหวและการควบคุมร่ างกาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิ วิชาชีพการแสดงขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการเตรี ยมพร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและ
จิตใจของนักแสดงโดยผ่านเกมและแบบฝึ กหัดต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการแสดง ปูพ้ืนฐานและสร้ างความเข้าใจ
ขั้นต้นเกี่ ยวกับกระบวนการแสดง หน้าที่และวินัยของการเป็ นนักแสดงคุณภาพ รวมทั้งวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
สําหรั บการศึ กษาวิชาศิ ลปะการละคร ฝึ กเครื่ องมื อที่ สําคัญของนักแสดง (เช่ น ฝึ กการเปิ ดการรั บรู ้ ของ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสร้างจินตนาการและสมาธิ ที่ถูกที่ความเชื่ อและมนต์สมมุติ การเคลื่อนไหวและ
การควบคุมร่ างกาย สามารถตีบทความบทละครเพื่อการแสดงที่สมจริ งให้มีความรู ้ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และ
ทัศนะคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชี พการแสดง ) รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวินยั และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพการแสดง
2317-2204
การพัฒนาตัวละคร
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับทักษะด้านการแสดง วิธีการสื่ อสารสัมพันธ์กบั นักแสดงคนอื่น ๆ ตลอดจน
กับปั จจัยแวดล้อมทางการแสดง
2. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับทักษะการใช้เสี ยงและพัฒนาคุณภาพของเสี ยง
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านตีความบทเบื้องต้น และสามารถวิเคราะห์ ตีความบทละคร
4. มีทกั ษะการสร้างบุคลิกของตัวละครที่มีความซับซ้อนและถ่ายทอด บุคลิกจากบทละคร
5. สามารถนําความรู ้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้มาตรฐานรายวิชา
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทักษะด้านการแสดง วิธีการสื่ อสารสัมพันธ์กบั นักแสดงคนอื่น ๆ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทักษะการใช้เสี ยงและพัฒนาคุณภาพของเสี ยง
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตีความบทละคร
4. สร้างบุคลิกของตัวละครที่มีความซับซ้อนและถ่ายทอด บุคลิกจากบทละคร
5. ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการแสดงในระดับที่ต่อเนื่ องจากระดับ การแสดงขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการฝึ กเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับนักแสดง (เช่น การฟั ง การมองและการสังเกต การใช้เสี ยงและพัฒนา
คุณภาพของเสี ยง ศึกษาวิธีการอ่านตีความบทเบื้องต้น วิธีการการสื่ อสารสัมพันธ์กบั นักแสดงคนอื่น ๆ ตลอดจน
ปั จจัยแวดล้อมทางการแสดง การแสดงแบบสมจริ งจากบทละคร ฝึ กการตีความบทละครการวิเคราะห์และการ
สร้างตัวละครที่มีสภาพใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของนักแสดง ศึกษาแรงจูงใจและการแสดงออกทางการกระทํา
ของตัวละคร การพัฒนาตัวละครแบบทัว่ ไป ฝึ กการตีความบทละคร การวิเคราะห์และการสร้างตัวละคร
ที่มีบุคลิกภาพของนักแสดงที่ถ่ายทอดจากบทละคร ฝึ กการพัฒนาอารมณ์ความรู ้สึกและการสื่ อสารสัมพันธ์กบั
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ตัวละครอื่น ๆ ตลอดจนการใช้ปัจจัยแวดล้อมในการแสดง ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในการแสดงตามบทบาทหรื อ
สถานการณ์ ต่าง ๆ ตามความต้องการของผูก้ าํ กับการแสดง ศึกษาความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับการใช้เครื่ องแต่งกาย
รวมทั้งพัฒนาทักษะการแสดงสด, การเคลื่อนไหวร่ างกาย, การเต้นรํา, ละครใบ้, การใช้เสี ยงเพื่อการพูดและการ
ร้องเพลงอย่างต่อเนื่อง)
2317-2205
การเตรียมตัวเป็ นนักแสดง
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจทฤษฎีและปฏิบตั ิทกั ษะในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการแสดง
2. มีความรู ้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพการแสดง รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญ
ในวินยั และจรรยาบรรณของวิชาชีพการแสดง
3. มีทกั ษะการตีบทความบทละครเพื่อการแสดงที่สมจริ ง
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบตั ิทกั ษะในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการแสดง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพการแสดง
3. ตีบทความบทละครเพื่อการแสดงที่สมจริ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิ การใช้เครื่ องมือของนักแสดง เพื่อการเตรี ยมความพร้อม เพื่อการแสดง มีความรู ้
ความเข้าใจและสามารถตีบทความบทละครเพื่อการแสดงที่สมจริ ง มีความรู ้ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และทัศนคติ
ที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพการแสดง รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในวินยั และจรรยาบรรณของวิชาชีพการแสดง
2317-2206
ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีตามถนัด 1
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องดนตรี ตามถนัดที่เลือกเรี ยน
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยงหรื อบทฝึ กเฉพาะเครื่ องมือ
3. มีทกั ษะการอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลที่
กําหนดให้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดนตรี ตามถนัดที่เลือกเรี ยน
2. ปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยงหรื อบทฝึ กเฉพาะเครื่ องมือ
3. ปฏิบตั ิบทฝึ กหรื อเพลงในสไตล์ต่าง ๆ และการปฏิบตั ิเทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ตามถนัด
ที่เลือกเรี ยน
4. อ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลที่กาํ หนดให้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ลักษณะท่าทาง และเทคนิคเฉพาะเครื่ องในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัดที่เลือกเรี ยน
ปฏิบตั ิบนั ไดเสี ยง และบทฝึ ก ที่กาํ หนดให้ ฝึ กอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิ
เพลงที่อยูใ่ นความนิยมตามโน้ตสากลที่กาํ หนด
2317-2207

ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีตามถนัด 2
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2206 ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับเพลง ในสไตล์ต่าง ๆ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิเพลง ในสไตล์ต่าง ๆ
3. มีทกั ษะการอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลที่
กําหนดให้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเพลง ในสไตล์ต่าง ๆ
2. ปฏิบตั ิเพลง ในสไตล์ต่าง ๆ
3. อ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลที่กาํ หนดให้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา เทคนิคเฉพาะเครื่ องในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัดที่เลือกเรี ยน ในระดับที่ยากกว่าปฏิบตั ิ
เครื่ องตามถนัด 1
ปฏิบตั ิเพลงในสไตล์ต่าง ๆ ที่กาํ หนดให้ ฝึ กอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิ
เพลงที่อยูใ่ นความนิยมตามโน้ตสากลที่กาํ หนดในระดับที่ยากกว่าปฏิบตั ิเครื่ องเอก 1
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2317-2208

ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีตามถนัด 3
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2207 ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิเทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ตามถนัดที่เลือกเรี ยน
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิเทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ตามถนัดที่เลือกเรี ยน
3. มีทกั ษะการอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลที่
กําหนดให้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิเทคนิคเฉพาะเครื่ องดนตรี ตามถนัดที่เลือกเรี ยน
2. ปฏิบตั ิเทคนิ คเฉพาะเครื่ องดนตรี ตามถนัดที่เลือกเรี ยน
3. อ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลงตามโน้ตสากลที่กาํ หนดให้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา เทคนิ คเฉพาะเครื่ องในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน ในระดับที่ยากกว่าปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ตามถนัด 2
ปฏิบตั ิ เทคนิ คเฉพาะเครื่ องดนตรี ฝึ กอ่านและปฏิบตั ิโน้ตที่เห็ น (Sight-Reading) และปฏิบตั ิเพลง
ที่อยูใ่ นความนิยมตามโน้ตสากลที่กาํ หนดในระดับที่ยากกว่าปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 2
2317-2209

รวมวง 1
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2206 ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ตามถนัด 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรี
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากลด้วยเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของวงดนตรี
2. ปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากลด้วยเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของวงดนตรี และฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง เรี ยนรู ้ การทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
ฝึ กความพร้ อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ าํ เสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลื นกัน
การบรรเลงวรรณกรรมเพลงที่ได้รับการยกย่อง โดยเน้นความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์เพลง
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2317-2210

รวมวง 2
1-2-2
วิชาบังคับก่อน : 2317-2209 รวมวง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมวงในสไตล์ต่างๆ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากลด้วยเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขใน
การเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการรวมวงในสไตล์ต่างๆ
2. ปฏิบตั ิรวมวงเป็ นเพลงตามโน้ตสากลด้วยเครื่ องดนตรี ที่เลือกเรี ยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประเภทการรวมวงในสไตล์ต่างๆ ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่
คณะ ฝึ กความพร้ อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ าํ เสี ยงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน
การบรรเลงวรรณกรรมเพลงที่ได้รับการยกย่อง โดยเน้นความถูกต้องของเสี ยงและอารมณ์ เพลง ในเพลงที่มี
ความยากกว่าในปฏิบตั ิรวมวง 1
2317-2211
กราฟิ กวิดิทศั น์
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวีดิทศั น์เบื้องต้น การเขียนบทวีดิทศั น์อย่างง่ายการออกแบบ
ไตเติ้ล การตัดต่อภาพ และการบันทึกเสี ยงระบบดิจิตลั
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านวีดิทศั น์
3. มีทกั ษะการออกแบบกราฟิ คเพื่อทําไตเติ้ลวีดิทศั น์ และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ตัดต่อวีดิทศั น์
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวีดิทศั น์เบื้องต้น การเขียนบทวีดิทศั น์อย่างง่าย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านวีดิทศั น์
3. ออกแบบกราฟิ คเพื่อทําไตเติ้ลวีดิทศั น์ และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ตัดต่อวีดิทศั น์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวีดิทศั น์เบื้องต้น การเขียนบทวีดิทศั น์การออกแบบไตเติ้ล การตัดต่อ
ภาพ และการบันทึกเสี ยงระบบดิจิตลั ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปตัดต่อวีดิทศั น์ตามความคิดสร้างสรรค์
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2317-2212
การผลิตวิดิทศั น์
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว รู ้หลักการสื่ อความหมายด้วยภาพ
2. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่ อวีดิทศั น์ระบบดิจิตลั
3. มีทกั ษะการผลิตวีดิทศั น์ตามขั้นตอนกระบวนการผลิตวีดิทศั น์เบื้องต้น
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว รู ้หลักการสื่ อความหมายด้วยภาพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่ อวีดิทศั น์ระบบดิจิตลั
3. ผลิตวีดิทศั น์ตามขั้นตอนกระบวนการผลิตวีดิทศั น์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเกิ ดภาพเคลื่อนไหว ประวัติความเป็ นมา การสื่ อความหมายด้วยภาพ ระยะภาพ มุมกล้อง
ทิศทางการเคลื่อนไหวของกล้อง ชนิ ด ประเภทระบบอุปกรณ์ เครื่ องมือของกล้องและเครื่ องเล่นวีดิทศั น์ ขั้นตอน
กระบวนการผลิตวีดิทศั น์ การวางแผน การกําหนดจุดมุ่งหมาย การเขียนบท การเขียนสตอรี่ บอร์ ด การเตรี ยม
อุปกรณ์ การถ่ายทํา การตัดต่อ การบันทึกเสี ยงศึกษาชนิดประเภทระบบอุปกรณ์เครื่ องมือของกล้องวีดิทศั น์ระบบ
ดิจิตลั ซอฟแวร์ ในการตัดต่อ การสร้างผลพิเศษทางภาพ การจัดการระบบไฟล์ การแปลงไฟล์ การบันทึกลงวัสดุ
บันทึกดิ จิตลั หรื อวัสดุอื่น ๆ ในงานวีดิทศั น์ ขั้นตอนกระบวนการผลิตวีดิทศั น์ การวางแผนการผลิต การเตรี ยม
อุปกรณ์ การถ่ายทํา การตัดต่อภาพและเสี ยง การบันทึกเสี ยง การทําไตเติ้ล ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านวีดิทศั น์
ปฏิ บ ัติ การผลิ ตวี ดิ ท ัศน์ กําหนดเรื่ องราว และสื่ อความหมายด้ วยภาพและเสี ย ง โดยใช้ ท ักษะ
ในกระบวนการผลิตวีดิทศั น์ ปฏิบตั ิการผลิตวีดิทศั น์ระบบดิ จิตลั เพื่อใช้ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์และ
ใช้เพื่อการศึกษาบันทึกลงวัสดุบนั ทึกดิจิตลั หรื อวัสดุอื่น ๆ ในงานวีดิทศั น์
2317-2213
การถ่ ายภาพระบบดิจิตัล
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการสร้างภาพระบบดิจิตลั
2. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของระบบภาพดิจิตลั ที่สัมพันธ์กบั เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ค
3. มีทกั ษะการจัดการระบบไฟล์ การแปลงไฟล์ภาพ การบันทึกภาพลงวัสดุบนั ทึกภาพดิจิตลั
4. มีทกั ษะการตกแต่งแก้ไขภาพถ่ายด้วยโปรแกรมแต่งภาพสําเร็ จรู ป
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปการดนตรี

190
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างภาพระบบดิจิตลั
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบภาพดิจิตลั ที่สมั พันธ์กบั เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
3. จัดการระบบไฟล์ การแปลงไฟล์ภาพ การบันทึกภาพลงวัสดุบนั ทึกภาพดิจิตลั
4. ตกแต่งแก้ไขภาพถ่ายด้วยโปรแกรมแต่งภาพสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเป็ นมาชนิ ดประเภท ระบบ กระบวนการสร้างภาพดิจิตลั อุปกรณ์จดั เก็บภาพ การใช้อุปกรณ์
แปลงไฟล์ภาพดิจิตลั ซอฟแวร์การตกแต่งภาพ การแก้ไขภาพถ่ายเบื้องต้น การจัดการไฟล์งาน การปรับความสมดุล
ของสี การชดเชยแสง การทําผลพิเศษทางภาพ การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์ภาพแบบต่าง ๆ
ปฏิบตั ิการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตลั นํามาปรับปรุ งแก้ไขหรื อตกแต่งภาพถ่าย ด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ
สําเร็ จรู ป จัดเก็ บไฟล์ภาพลงวัสดุ บ ันทึ กภาพดิ จิ ต ัล พิ มพ์ผลงานด้วยเครื่ องพิ มพ์สี ( เช่ น งานสื่ อสิ่ งพิ มพ์
ภาพสร้างสรรค์ ภาพประกอบเรื่ อง ภาพบุคคล หรื อภาพดิจิตลั อื่น ๆ)
2317-2214
การบันทึกเสี ยงประกอบสื่ อ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจแบบและโครงสร้างของห้องบันทึกเสี ยงได้ถูกต้อง
2. มีความรู ้และเข้าใจการใช้เครื่ องบันทึกเสี ยงแบบต่างๆ เช่น เทป CD DAT MD
3. มีทกั ษะการต่อสัญญาณชนิดต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการบันทึกเสี ยงโดยใช้คอมพิวเตอร์
4. มีทกั ษะการบันทึกเสี ยง โดยใช้ซอร์ฟแวร์ ในการบันทึกเสี ยงและผสมเสี ยง
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ขใน
การเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแบบและโครงสร้างของห้องบันทึกเสี ยง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องบันทึกเสี ยงแบบต่างๆ
3. ต่อสัญญาณชนิดต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการบันทึกเสี ยงโดยใช้คอมพิวเตอร์
4. บันทึกเสี ยงโดยใช้ซอร์ฟแวร์ ในการบันทึกเสี ยงและผสมเสี ยง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแบบและโครงสร้างห้องบันทึกเสี ยง เครื่ องบันทึกเสี ยงแบบต่างๆ (เช่น เทป CD DAT MD.
คอมพิวเตอร์ ดนตรี อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันในการบันทึกเสี ยง) ห้องบันทึกเสี ยงแบบประหยัด สายสัญญาณ
หัวต่อสัญญาณชนิดต่าง ๆ การจัดวางลําดับก่อนหลังของอุปกรณ์และ ปฏิบตั ิการต่อสัญญาณชนิดต่าง ๆ ขั้นตอน
ของการบันทึกเสี ยง ทดสอบความดัง-เบา ความกลมกลืน ฝึ กปฏิบตั ิบนั ทึกเสี ยง และผสมเสี ยง
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปการดนตรี

ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาการถ่ ายภาพและวีดิทศั น์
2306-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-*

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
2307-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-*

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2308-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-*

สาขาวิชาศิลปการดนตรี
2317-800X

วิชาฝึ กงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

*-*-*

ประเภทวิชาศิลปกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

192
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 ับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลา
การฝึกงาน
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาการถ่ ายภาพและวีดิทศั น์

2306-850X

วิชาโครงการ

*-*-*

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
2307-850X

วิชาโครงการ

*-*-*

สาขาวิชาคอมฟิ วเตอร์ กราฟิ ก
2308-850X

วิชาโครงการ

*-*-*

สาขาวิชาศิลปการดนตรี
2317-850X

วิชาโครงการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

*-*-*

ประเภทวิชาศิลปกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

194
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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สาขาวิชาการถ่ ายภาพและวีดิทศั น์
2306-9001
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
2306-9002
การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
2306-9003
การผลิตฉากและอุปกรณ์
2306-9004
การเขียนข่าวเบื้องต้น

1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-3–2

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
2307-9001
การพิมพ์ดีดไทยพื้นฐาน
2307-9002
การพิมพ์ดีดอังกฤษพื้นฐาน
2307-9003
การวาดเขียนเพื่องานเทคโนโลยีศิลปกรรม
2307-9004
เทคนิคการตกแต่งผ้าประดับสถานที่
2307-9005
การตัดสติกเกอร์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2307-9006
การผลิตป้ ายโฆษณา
2307-9007
การสร้างเสี ยงประกอบงานมัลติมีเดีย
2307-9008
การเขียนภาพคนและสัตว์
2307-9009
การเขียนภาพการ์ตูน
2307-9010
งานจิตรกรรมสร้างสรรค์
2307-9011
การวาดเขียนสร้างสรรค์
2307-9012
การแกะสลักโฟม
2307-9013
ลายไทย

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

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2308-9001
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ
2308-9002
การเขียนแบบพื้นฐาน
2308-9003
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2308-9004
การออกแบบกราฟิ กบรรจุภณั ฑ์สิ่งพิมพ์
2308-9005
พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2308-9006
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2308-9007
การถ่ายภาพระบบดิจิตอล
2308-9008
การออกแบบกราฟิ กสติ๊กเกอร์
2308-9009
คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะพื้นฐาน
2317-1004
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี
2317-9001
การขับร้องเพื่อนันทนาการ

1-4-3
1-4-3
1-4–3
1-4-3
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-2-2
1-2–2
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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
2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

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
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
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สาขาวิชาการถ่ ายภาพและวีดทิ ศั น์

2306-9001
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
1–4–3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจหลักการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ตามหลักการและกระบวนการ
2. ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและความรับผิดชอบในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์
มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2306-9002
การแต่ งหน้ าและเครื่องแต่ งกาย
1 – 3 –2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจหลักการแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกายสําหรับการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
2. มีทกั ษะการแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกายสําหรับการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหลักการแต่งหน้าและจัดเครื่ องแต่งกาย
2. ปฏิบตั ิการแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกายสําหรับการถ่ายภาพและวีดิทศั น์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกายสําหรับการถ่ายภาพและวีดิทศั น์ มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
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2306-9003
การผลิตฉากและอุปกรณ์
1–4–3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจกระบวนการทําฉากและอุปกรณ์
2. มีทกั ษะการทําฉากและอุปกรณ์
3. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ฉากและอุปกรณ์สาํ หรับการผลิตสื่ อถ่ายภาพและวีดิทศั น์
4. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหลักการจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบ
2. ประยุกต์ใช้ฉากและอุปกรณ์สาํ หรับผลิตสื่ อถ่ายภาพและวีดิทศั น์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ กระบวนการทําฉากและอุปกรณ์ ประยุกต์ใช้ฉากและอุปกรณ์สาํ หรับการผลิตสื่ อ
ถ่ายภาพและวีดิทศั น์ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2306-9004

การเขียนข่ าวเบือ้ งต้ น
1 – 3 –2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน 2306-2103 กฎหมายและจรรยาบรรณสื่ อสารมวลชน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ความรู ้ เข้าใจหลักการเขียนข่าว ภาพประกอบข่าว
2. มีทกั ษะการเขียนข่าว เลือกภาพประกอบข่าว
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนข่าวตามหลักการ
2. ปฏิบตั ิการเขียนข่าวตามหลักการ
3. มีเจตคติและความรับผิดชอบในการเขียนข่าว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ หลักการเขียนข่าว เลือกภาพประกอบข่าว มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

2307-9001
การพิมพ์ ดดี ไทยพืน้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบเอกสารและการพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยแป้ นพิมพ์
คอมพิวเตอร์
2. มีทกั ษะในกระบวนการพิมพ์ดีดภาษาไทยและการพิมพ์เอกสารตามรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการพิมพ์ดีดภาษาไทยแบบสัมผัส
4. มีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการพิมพ์ดีดภาษาไทย
5. มีระเบียบ วินยั กิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้การพิมพ์ดีดภาษาไทยตามหลักการ
2. พิมพ์ดีดภาษาไทย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ดีดภาษาไทยและการพิมพ์เอกสารตามรู ปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้อง ท่านัง่ การวางมือการเคาะแป้ นอักษรการพิมพ์สมั ผัสความแม่นยําการเพิม่ ทักษะ
ความเร็ วการพิมพ์งานประเภทต่างๆและการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ดีดภาษาไทย
2307-9002
การพิมพ์ ดดี อังกฤษพืน้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ รู ป แบบเอกสารและการพิ ม พ์ดี ด ภาษาอัง กฤษด้ว ยแป้ นพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์
2. มีทกั ษะในกระบวนการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษและการพิมพ์เอกสารตามรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษแบบสัมผัส
4. มีความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
5. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้การพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษตามหลักการ
2. พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษและการพิมพ์เอกสารตามรู ปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้อง ท่านัง่ การวางมือการเคาะแป้ นอักษรการพิมพ์สมั ผัสความแม่นยําการเพิม่ ทักษะ
ความเร็ วการพิมพ์งานประเภทต่างๆและการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
2307-9003
การวาดเขียนเพือ่ งานเทคโนโลยีศิลปกรรม
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ วาดเขียนเพื่องานเทคโนโลยีศิลปกรรม การเน้นรายละเอียดให้
เกิดความโดดเด่นประสานกลมกลืน
2. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. วาดเขียนเพื่องานเทคโนโลยีศิลปกรรม ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์ วาดเขียนเพื่องานเทคโนโลยีศิลปกรรม การเน้นรายละเอียด
ให้เกิดความโดดเด่นประสานกลมกลืนและมีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน
2307-9004
เทคนิคการตกแต่ งผ้ าประดับสถานที่
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
2. มีทกั ษะการออกแบบตกแต่งผ้าประดับสถานที่
3. เลือกใช้วิธีการปฏิบตั ิงานการตกแต่งผ้าประดับสถานที่
4. มีทกั ษะการประเมินคุณค่าผลงาน
5. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบ ตกแต่งผ้าประดับสถานที่ ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ การออกแบบ และการปฏิบตั ิงานตกแต่งผ้า
ประดับสถานที่
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201
2307-9005
การผลิตสติกเกอร์ ด้วยโปรแกรมสํ าเร็จรู ป
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ทักษะการออกแบบตัวหนังสื อลวดลายสัญลักษณ์ภาพกราฟิ กต่างๆ
2. มีทกั ษะการพิมพ์สติกเกอร์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสัง่ ตัดสติกเกอร์ ด้วยเครื่ องตัดสติกเกอร์
4. มีทกั ษะการตกแต่ง และการติดตั้งชิ้นงาน
5. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตงานสติกเกอร์ ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการออกแบบตัวหนังสื อลวดลายสัญลักษณ์ภาพกราฟิ คต่างๆ การพิมพ์
สติกเกอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปการสัง่ ตัดสติกเกอร์ดว้ ยเครื่ องตัดสติกเกอร์ การตกแต่ง และการติดตั้ง
ชิ้นงาน
2307-9006
การผลิตป้ายโฆษณา
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการออกแบบป้ ายโฆษณาประเภทต่างๆ
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ วิธีการปฏิบตั ิงาน และเทคโนโลยี
3. มีทกั ษะการประเมินคุณค่าผลงาน
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตป้ ายโฆษณาประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ออกแบบผลิตป้ ายโฆษณาและใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตป้ ายโฆษณาประเภทต่างๆ
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202
2307-9007
การสร้ างเสี ยงประกอบงานมัลติมีเดีย
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และคอมพิวเตอร์
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการทํางานเกี่ยวกับการสร้างเสี ยงประกอบงานมัลติมีเดีย
3. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ การบันทึกเสี ยง จัดเก็บไฟล์ลงในสื่ อจัดเก็บรู ปแบบต่างๆ
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. สร้างเสี ยงประกอบงานมัลติมีเดีย ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างเสี ยงประกอบ
งานมัลติมีเดียด้วยคอมพิวเตอร์การปรับแต่งการควบคุมคุณภาพเสี ยงการนําเข้าออกข้อมูลการบันทึกจัดเก็บ
ข้อมูลเสี ยงรู ปแบบต่างๆ
2307-9008
การเขียนภาพคนและสั ตว์
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในการเขียนภาพ
2. มีทกั ษะการเขียนภาพคนและสัตว์ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ
3. มีทกั ษะการประเมินค่าผลงาน
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนภาพคนและสัตว์ ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และวิธีการต่าง ๆ ในการเขียนภาพคนและสัตว์
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203
2307-9009
การเขียนภาพการ์ ตูน
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
2. มีทกั ษะการใช้หมึกดําสี และการเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ
3. มีทกั ษะในการร่ างภาพ การเขียนการ์ตูนประเภทต่าง ๆ
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนการ์ตูนประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ การใช้หมึกดําสี การร่ างภาพ และการเขียน
การ์ตูนด้วยเทคนิคต่าง ๆ
2307-9010
งานจิตรกรรมสร้ างสรรค์
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ด้วยเทคนิ คต่าง ๆเช่นเทคนิ คสี น้ าํ สี โปสเตอร์ ดินสอสี
ปากกาลูกลื่น และงานจิตรกรรมสื่ อประสม
2. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. สร้างสรรค์งานจิตรกรรม ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ กระบวนการสร้ า งสรรค์ง านจิ ต รกรรมด้ว ยเทคนิ ค ต่ า ง ๆรวมถึ ง การสร้ า งงาน
จิตรกรรมสื่ อประสม
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2307-9011
การวาดเขียนสร้ างสรรค์
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
2. มีทกั ษะในการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานวาดเขียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. สร้างสรรค์งานวาดเขียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานวาดเขียนด้วย
วิธีการต่าง ๆ
2307-9012
การแกะสลักโฟม
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
2. มีทกั ษะการบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
3. มี ท ัก ษะการออกแบบ การแกะสลัก โฟม ลัก ษณะนู น ตํ่า นู น สู ง ลอยตัว และลายฉลุ
ตามวิธีการต่าง ๆ
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจต คติ ที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบ แกะสลักโฟม ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ การออกแบบ การแกะสลักโฟม
ลักษณะนูนตํ่า นูนสู ง ลอยตัว และลายฉลุ ตามวิธีการต่าง ๆ
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2307-9013
ลายไทย
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
2. มีทกั ษะการคัดลอก การผูกลาย ด้วยดินสอดํา ปากกา พูก่ นั และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีระเบียบ วินยั กิจนิ สัยที่ดีในการเรี ยน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝ่ รู ้ มีจรรยาบรรณ และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. คัดลอก ผูกลายไทย ตามหลักการ
2. ประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การคัดลอก การผูกลาย
ด้วยดินสอดํา ปากกา พูก่ นั และโปรแกรมสําเร็ จรู ป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก

2308 – 9001
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบเขียนแบบ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนแบบโปรแกรมสําเร็ จรู ปประเภทต่างๆ
2. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบการสร้างภาพและพิมพ์
ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์แบบต่างๆ
2. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนแบบ
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนแบบ เพื่อการสร้างภาพและพิมพ์ผลงานทาง
เครื่ องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ( Inkjet ) เลเซอร์(Laser) และพอร์ทเตอร์ (Plotter)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านการเขียนแบบการสร้างภาพการ
โอนภาพการลงสี การแก้ไขภาพและตัวอักษรการเก็บรักษาภาพลงในดิสต์การพิมพ์ผลงานออกทาง
เครื่ องพิมพ์แบบต่างๆ
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2308 – 9002
การเขียนแบบพืน้ ฐาน
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบพื้นฐาน
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบเขียนแบบพื้นฐาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดีและเห็นคุณค่าในการเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์เพือ่ งานออกแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนแบบพื้นฐาน
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนแบบพื้นฐานเพื่อการออกแบบสร้างภาพและ
พิมพ์ผลงานทางเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนแบบพื้นฐานการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการทํางานกราฟิ กใน
การออกแบบและสร้างภาพการพิมพ์ภาพออกทางเครื่ องพิมพ์
2308 – 9003
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบ
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการทํางานออกแบบสร้างภาพ
การพิมพ์ภาพออกทางเครื่ องพิมพ์
3. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบสร้างภาพการพิมพ์ภาพออกทางเครื่ องพิมพ์
4. มีกิจนิสยั ที่ดีและเห็นคุณค่าในการเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์เพือ่ งานออกแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการทํางานออกแบบสร้างภาพและการพิมพ์ผลงานออก
ทางเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปเพื่อการทํางานกราฟิ กในการออกแบบและสร้างภาพการพิมพ์ภาพออกทางเครื่ องพิมพ์
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2308 – 9004
การออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่งพิมพ์
1-4–3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจหลักการออกแบบกราฟิ กด้วยคอมพิวเตอร์ในการออกแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (Lay – out)
และต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ (Art – work) สําหรับสิ่ งพิมพ์โฆษณาและงานสิ่ งพิมพ์บรรจุภณั ฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (Lay – out) และต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ (Art – work) สําหรับ
สิ่ งพิมพ์โฆษณาและงานสิ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
3. เห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็ จรู ปการออกแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (Lay – out)
และต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ (Art – work) สําหรับสิ่ งพิมพ์โฆษณาและงานสิ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์และมี
เจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (Lay – out) และต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ (Art – work)สําหรับงานสิ่ งพิมพ์
โฆษณาและสิ่ งพิมพ์บรรจุภณั ฑ์
2. ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการการออกแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (Lay – out) และ
ต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ (Art – work)เพื่อผลิตงานสิ่ งพิมพ์โฆษณาและสิ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ในการออกแบบร่ างสิ่ งพิมพ์ (Lay – out)
สําหรับงานสิ่ งพิมพ์โฆษณาและงานสิ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์ปฏิบตั ิการออกแบบกราฟิ กสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ในการสร้างต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ (Art – work) การสร้างงานกราฟิ กสําหรับงานสิ่ งพิมพ์โฆษณาและงานสิ่ งพิมพ์
บรรจุภณ
ั ฑ์
2308-9005
พิมพ์ ดีดไทย- อังกฤษเพือ่ งานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแป้ นพิมพ์ภาษาไทย- อังกฤษของเครื่ องคอมพิวเตอร์
1. มีทกั ษะในกระบวนการและวิธีการพิมพ์ที่ถูกหลักการ
2. มีทกั ษะในการพิมพ์แบบสัมผัสด้วยแป้ นพิมพ์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. มีความสามารถในการพิมพ์และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการพิมพ์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแป้ นพิมพ์ภาษาไทย- อังกฤษของเครื่ องคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบตั ิวิธีการพิมพ์ที่ถูกหลักการ
3. ปฏิบตั ิการพิมพ์แบบสัมผัสด้วยแป้ นพิมพ์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
พิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานและส่ วนประกอบต่าง ๆ ของแป้ นพิมพ์ดีดของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ การฝึ กเทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้อง ท่านัง่ การวางมือ การเคาะแป้ นอักษร การพิมพ์สมั ผัส ความ
แม่นยํา การเพิม่ ทักษะความเร็ ว การพิมพ์งานประเภทต่าง ๆ และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ตลอดจน
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อฝึ กพิมพ์สมั ผัส
2308-9006
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1-2–2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายประวัติความเป็ นมา และองค์ประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ อสาร การสื บค้นข้อมูล จากเว็บไซต์ในระบบอินเตอร์เน็ต
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านสารสนเทศ
4. สามารถปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสื่ อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสื บค้น
ข้อมูลจากเว็บไซต์
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบในการใช้สารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสื่ อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิการสื บค้น
ข้อมูลจากเว็บไซต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการความหมาย ประวัติ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่ อสารจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์และการสื บค้นข้อมูล จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์ เน็ตการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสื่ อสาร และการสื บค้นข้อมูล
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2308-9007
การถ่ ายภาพระบบดิจิตอล
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายภาพและสร้างภาพ ภาพระบบดิจิตอล
2. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการแปลงไฟล์ภาพชนิดต่างๆ เพือ่ การบันทึกภาพลงวัสดุบนั ทึกดิจิตอล
3. สามารถตกแต่งแก้ไขภาพถ่ายด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพสําเร็ จรู ป
4. มีทกั ษะในการถ่ายภาพในระบบดิจิตอล
5. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบการสร้างภาพระบบดิจิตอล
สมรรถนะรายวิชา
1 . แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายภาพและสร้างภาพ ภาพระบบดิจิตอล
2 ปฏิบตั ิงานถ่ายภาพในระบบดิจิตอล แปลงไฟล์ภาพชนิดต่างๆ บันทึกภาพลงวัสดุบนั ทึก
ดิจิตอล
3 .ปฏิบตั ิงานตกแต่งแก้ไขภาพถ่ายด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการถ่ายภาพด้วยกระบวนการสร้ างภาพระบบดิ จิตอลการใช้อุปกรณ์
แปลงไฟล์ภาพดิ จิตอล การตกแต่งภาพและแก้ไขภาพถ่ายเบื้ องต้นด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปการตกแต่ ง
ตลอดจนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายและการพิมพ์ ผลงานภาพถ่ายออกทางเครื่ องพิมพ์ภาพแบบต่างๆ
2308-9008
การออกแบบกราฟิ กสติ๊กเกอร์
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิ กสติ๊กเกอร์
2. มีทกั ษะในกระบวนการการออกแบบกราฟิ กสติ๊กเกอร์ที่ถูกหลักการ
3. มีทกั ษะในการใช้และติดตั้งโปรแกรมกราฟิ กเพื่อผลิตงานป้ ายโฆษณา
4. มีความสามารถในการติดตั้งเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป(Plug in )
5. มีทกั ษะในการจัดทําต้นแบบและบันทึกไฟล์งานตามชนิดของการพิมพ์(Out put)
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน มีจรรยาบรรณ มีความสนใจใฝ่ รู ้ การออกแบบกราฟิ ก
สติ๊กเกอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของการออกแบบกราฟิ กสติ๊กเกอร์
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบกราฟิ กสติ๊กเกอร์เพื่อผลิตงานต้นแบบกราฟิ ก
สติ๊กเกอร์และปฏิบตั ิ จนเกิดผลของชิ้นงาน
3. ติดตั้งเครื่ องมือเสริ มการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานออกแบบกราฟิ กสติ๊กเกอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ และจัดทําต้นฉบับตัวหนังสื อ ลวดลาย สัญลักษณ์ โลโก้
ภาพกราฟิ กต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การติดตั้งเครื่ องมือเสริ ม (Plug-in) ชนิดของสติ๊กเกอร์และ
เครื่ องตัดสติ๊กเกอร์ การสัง่ ตัดสติ๊กเกอร์ดว้ ยเครื่ องตัดสติ๊กเกอร์ เทคนิคการติดกราฟิ กสติ๊กเกอร์ลงบนพื้นผิว
ชนิดต่าง ๆ
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2308-9009
คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานศิลปะพืน้ ฐาน
1-4-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบ และการสร้างภาพด้วยศิลปะ
และการพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์
1. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านกราฟิ กทํางานด้านศิลปะการสร้างภาพ
การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์
2. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานมีความรับผิดชอบในคอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะพื้นฐาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบ และการสร้างภาพศิลปะ การ
พิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์
2. สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. พิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านกราฟิ กทํางานด้านศิลปะการสร้างภาพ
การสร้างตัวอักษร การโอนภาพ การแก้ไขและการบันทึกข้อมูลและการพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์
2317-1004
พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ ดนตรี
1-2–2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนประกอบ และหลักการทํางาน ของคอมพิวเตอร์ดนตรี
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมิดิ (MIDI) และการสื บค้นข้อมูลทางดนตรี
3. มีทกั ษะการดาวน์โหลดข้อมูลทางดนตรี ปรับแต่งเสี ยง (Edit) และบันทึกข้อมูลทางดนตรี และ
แปลงไฟล์ดนตรี เป็ นรู ปแบบ (Format) ต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ตความ
รอบคอบ และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม
และมีความสุขในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับส่ วนประกอบ และหลักการทํางาน ของคอมพิวเตอร์ดนตรี
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบมิดิ (MIDI) และการสื บค้นข้อมูลทางดนตรี
3. ดาวน์โหลดข้อมูลทางดนตรี ปรับแต่งเสี ยง (Edit) และบันทึกข้อมูลทางดนตรี และแปลงไฟล์
ดนตรี เป็ นรู ปแบบ (Format) ต่าง ๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาประวัติความเป็ นมาของดนตรี คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลักและระบบปฏิ บตั ิ การของ
คอมพิวเตอร์ ศึกษาระบบมิดิ ปฏิบตั ิการสื บค้นข้อมูลทางดนตรี บนอินเทอร์ เน็ต การดาวน์โหลด การปรับแต่ง
บันทึก และแปลงไฟล์ดนตรี เป็ นรู ปแบบต่าง ๆ
2317-9001
การขับร้ องเพือ่ นันทนาการ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ การขับร้องเพื่อนันทนาการ
2. มีความรู ้ความเข้าใจในการปรับระดับเสี ยงดนตรี ให้เหมาะสมกับระดับเสี ยงร้อง
3. มีทกั ษะในการใช้ไมโครโฟน และการขับร้องบนเวทีการแสดง
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ตความ
รอบคอบ และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม
และมีความสุ ขในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การขับร้องเพื่อนันทนาการ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปรับระดับเสี ยงดนตรี ให้เหมาะสมกับระดับเสี ยงร้อง
3. ใช้ไมโครโฟน และขับร้องบนเวทีการแสดง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพื้นฐานการร้องเพลง วิธีการควบคุมลมหายใจควบคุมเสี ยงตลอดจนเรี ยนรู ้ในเรื่ องจังหวะ
และทํานอง การปรับเปลี่ยนระดับเสี ยงดนตรี ให้เหมาะสมกับระดับเสี ยงร้อง ท่าทางในการขับร้องเพลง
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

สาขาวิชาศิลปการดนตรี

2317-9001
การขับร้ องเพือ่ นันทนาการ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ การขับร้องเพื่อนันทนาการ
2. มีความรู ้ความเข้าใจในการปรับระดับเสี ยงดนตรี ให้เหมาะสมกับระดับเสี ยงร้อง
3. มีทกั ษะในการใช้ไมโครโฟน และการขับร้องบนเวทีการแสดง
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การขับร้องเพื่อนันทนาการ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปรับระดับเสี ยงดนตรี ให้เหมาะสมกับระดับเสี ยงร้อง
3. ใช้ไมโครโฟน และขับร้องบนเวทีการแสดง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพื้นฐานการร้องเพลง วิธีการควบคุมลมหายใจ ควบคุมเสี ยง ตลอดจนเรี ยนรู ้ในเรื่ องจังหวะ และ
ทํานอง การปรับเปลี่ยนระดับเสี ยงดนตรี ให้เหมาะสมกับระดับเสี ยงร้อง ท่าทางในการขับร้องเพลง นําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน
2317-9002
การใช้ บทเพลงเพือ่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในความหมาย จุดประสงค์ และการสื่ อความหมายของเพลงสากล
2. มีทกั ษะการออกเสี ยง คําภาษาอังกฤษของเนื้อเพลงตามหลักการออกเสี ยง และสอดคล้องกับดนตรี
และอารมณ์ของเพลง
3. มีทกั ษะการนําภาษาอังกฤษจากเพลงไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย จุดประสงค์ และการสื่ อความหมายของเพลงสากล
2. ออกเสี ยง คําภาษาอังกฤษของเนื้อเพลงตามหลักการออกเสี ยง สอดคล้องกับดนตรี และอารมณ์ของเพลง
3. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษจากเพลงเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างทางภาษา (Key Structures) คําศัพท์ (Vocabulary) เนื้อเพลง (Song Lyrics) การออกเสี ยงคํา
(Pronunciation) สํานวน (Expressions) วลีและคําแสลง (Phrases and Slang) จุดประสงค์ของการสื่ อความหมายของ
เพลง (Communicative Objectives)
ปฏิบตั ิการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษจากเพลงสากล
2317-9003
ขลุ่ยไทย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับขลุ่ยไทย
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิขลุ่ยไทย ตามโน้ตไทย หรื อโน้ตสากล
3. นําความรู ้ไปพัฒนาฝี มือตนเองในระดับสู งขึ้น
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขลุ่ยไทย
2. ปฏิบตั ิขลุ่ยไทย ตามโน้ตไทย หรื อโน้ตสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทและส่ วนต่างๆ ของขลุ่ยไทย ลักษณะการวางนิ้ว การใช้ลมปฏิบตั ิเป่ าขลุ่ยไทยตามโน้ตไทย
หรื อโน้ตสากล
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2317-9004
พืน้ ฐานระบบเสี ยงสํ าหรับการแสดงดนตรี
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคุณลักษณะและหลักการทํางานของระบบเสี ยงเพื่อการแสดงดนตรี
2. มีทกั ษะการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณลักษณะและหลักการทํางานของระบบเสี ยงเพื่อการแสดงดนตรี
2. ติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ระบบเสี ยง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเสี ยงเพื่อการแสดงดนตรี ปฏิบตั ิการติดตั้ง
และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบเสี ยงเพื่อการแสดงดนตรี
2317-9005
การถ่ ายวีดีทศั น์
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้กล้องวีดิทศั น์
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์
3. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานวีดิทศั น์
4. มีทกั ษะการถ่ายภาพวีดิทศั น์ได้ถูกต้องตามหลักการ
5. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อจัดทําและนําเสนอผลงานวีดิทศั น์
6. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณี ต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาสภาพแวดล้อม และมีความสุ ข
ในการเรี ยน หรื อการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้กล้องวีดิทศั น์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานวีดิทศั น์
4. ถ่ายภาพวีดิทศั น์ ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อจัดทําและนําเสนอผลงานวีดิทศั น์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย วิธีการใช้กล้องวีดิทศั น์ หลักการถ่ายภาพวิดิทศั น์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ในงานถ่ายภาพวีดิทศั น์ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ปฏิบตั ิการใช้กล้องวีดิทศั น์ ตามหลักการถ่ายภาพวีดิทศั น์ การใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป สร้างสรรค์งาน
ถ่ายภาพวีดิทศั น์ การผลิต และนําเสนอผลงาน
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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 พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การอ่านออกเสี ยงคํา ประโยคและข้อความตามหลักการอ่าน
ออกเสี ยง การสะกดคํา การเขียนรู ปประโยคตามโครงสร้างภาษา การสนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว
การใช้สื่อเทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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 ิตาม
คํา สั่ง ที่ ป รากฏบนหน้า จอ การสื บ ค้น ข้อ มูล เกี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ ส นใจและเรื่ อ งทางวิ ช าชี พ โดยใช้คาํ สํา คัญ
(keyword) เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปิ ดโลกทัศน์ของตน อ่านและสรุ ปข้อมูลสําคัญ
จากเรื่ องที่อ่านจากเว็บไซต์ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และแสดงหลักฐานการ
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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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. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บ ค้น การหางานและสมัค รงานและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดูเรื่ องสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน พูดโต้ตอบ
สัมภาษณ์ งาน การอ่านประกาศรั บสมัครงาน ระเบียบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ
การกรอกใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การลงทะเบียน การสมัครงาน
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และแสวงหาความรู ้จากแหล่งการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้น และฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น พร้ อ มแสดงหลัก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การทําโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิดและกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อที่สนใจเป็ นรายบุคคลและหรื อรายกลุ่ม การฝึ กฟัง พูด อ่าน และเขียน การวางแผนการทําโครงงาน
การกําหนดจุดประสงค์ การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษา
ค้นคว้าการนําเสนอผลงานและหรื อการจัดแสดงผลงานในรู ปแบบการจัดบอร์ ด การบรรยาย การสาธิ ต
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
การเรี 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 ิงานในการฝึ กงานที่ใช้ศพั ท์เทคนิค
5. สื บค้นคําศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้น และฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น พร้ อ มแสดงหลัก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน และเขียนการใช้คาํ ศัพท์เทคนิ คในการปฏิบตั ิงานอาชี พ การออก
เสี ยงและความหมายของคําศัพท์เทคนิ คตามหลักการอ่านออกเสี ยง การเชื่ อมโยงความรู ้ ทางวิชาชี พกับ
บทอ่านที่มีคาํ ศัพท์เทคนิ คและเขียนถ่ายโอนเป็ นข้อความง่าย ๆ การค้นคว้าและรวบรวมคําศัพท์เทคนิ ค
มาใช้ในการนําเสนอหรื อสาธิ ตการปฏิบตั ิงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับ
คําศัพท์ในงานอาชีพจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9206
ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสี ยงคําและประโยค การ
สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การเขียนอักษรจี นเบื้องต้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
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
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์สํานวน การอ่ านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน
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
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสี ยงคําและประโยค การ
สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คาตา
กานะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
2000-9209

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9208 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านเรื่ อง และข้อความสั้น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การเขียนอักษรคันจิ
พื้นฐานประมาณ 30 ตัวอักษร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
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
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9211

ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สู งขึ้น
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
การใช้ค าํ ศัพ ท์สํา นวนภาษา การอ่ า นข้อ ความและเรื่ อ งสั้น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้ อ งต้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
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
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

220
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา และประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ใน
ชี วิตประจําวันการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนตัวอักษรภาษาเวียดนาม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9212 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
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 ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษา
ต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบ ในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนา ภาษาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซาอินโดนี เซี ย การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษา
ต่อ
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 ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
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
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

222
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาพม่าตามหลักการออกเสี ยงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ์ ก ารต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรพม่า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่า
2000-9217

ภาษาพม่ าเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9216 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันในระดับที่
สู งขึ้น
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 ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่า
2000-9218
ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวติ ประจําวัน และการศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

223
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ข้อความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนคําและประโยค การออกเสี ยง การสนทนา สํานวนภาษา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9219

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9218 ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สู งขึ้น
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
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9220
ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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หมวดวิชาเลือกเสรี

224
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชี วิตประจําวันการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาลาว การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9221

ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-92220 ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
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
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
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
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

225
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
ในระดับที่สูงขึ้น
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 ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้ค าํ ศัพ ท์สํา นวนภาษา การอ่ า นข้อ ความและเรื่ อ งสั้น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้ อ งต้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
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
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

226
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชี วิตประจําวันการใช้คาํ ศัพท์ สํานวน การอ่ านคําและประโยค การเขี ยนอักษรภาษาฟิ ลิ ปิโน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
2000-9225

ภาษาฟิ ลิปิโนเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9224 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
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 ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
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
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

227
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคําจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซี ย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
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 ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
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 ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้ค าํ ศัพ ท์สํา นวนภาษา การอ่ า นข้อ ความและเรื่ อ งสั้ น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้ อ งต้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

228
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9229

ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9228 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
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 ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
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
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

229
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันการใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคํา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9230 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
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 ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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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
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

กิจกรรมเสริ มหลักสูตร

ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๕

พิมพ์ที่แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี www.minburi.ac.th

