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คํานํา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชต้ังแตป
การศกึษา 2545 และกรมอาชีวศึกษาไดปรับปรุงเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยปรับโครงสรางหลักสูตร   ปรับปรุงเวลาการเรียนการสอน   เพ่ิมเติมมาตรฐาน
สาขาวิชา สาขางาน และมาตรฐานรายวิชา เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการการเรียนการสอนและการประเมินผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน เปนการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพการปฏิบัติงานของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สําเร็จลงได
ดวยความรวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจน
สละเวลามาชวยงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ กรมอาชีวศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมี
สวนรวมในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
       กรมอาชวีศึกษา 
              2546 



 

 
 

คํานํา 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 พัฒนาขึน้ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน เพ่ือผลิตกําลังคนระดับ
ฝมือท่ีมีความรู ความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาท่ี
เหมาะสม สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบ
และวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมการประสานความ
รวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ท้ังใน
ระดับชาติ ทองถ่ินและชุมชน 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  สําเร็จลงไดดวยความรวมมืออยาง
ดีย่ิงจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจนสละเวลามาชวยงาน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการ
ดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
       กระทรวงศกึษาธิการ 
                  2545 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 

 
หลักการ 

 
 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝมือ
ใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพ
ไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

 

2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการเรียน สะสม
ผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถาน
ประกอบอาชีพอิสระได 

 

3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรให
ตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิน่ 
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จุดหมาย 

 
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติงาน

อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ 

 
2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ

อาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 
 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน 

สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น 
 
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ   อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและเห็นคุณคาของศิลป-
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น   รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

 
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่

สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ 
 
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก

ปจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคง
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 
 
 

1. การเรียนการสอน 
 
  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได   สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงโดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ  ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 

2. เวลาเรียน 
 

  2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามที่เห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน   ใหสถานศึกษาเปดทําการสอน ไมนอยกวา สัปดาหละ  5  วัน  
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 
 

3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้ 
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง มีคา 1 

หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน กําหนด  
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง    มีคา 1 หนวยกิต 
  3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงาน ไมนอย
กวา  40  ช่ัวโมง  มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง มีคา 1 หนวยกิต 

3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2546)  
แบงเปน  3  หมวดวิชา  ฝกงาน และกจิกรรมเสริมหลักสตูร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   - วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   - วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 

4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชา
น้ันๆ 

4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ 
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดาน

ในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4 โครงการ 

  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
  จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น   ทั้งนี้ สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา 
จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 

5. โครงการ 
 

  5.1   สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง 
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 
  5.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ 
 

6. ฝกงาน 
 

  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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7. การเขาเรียน 
 

  พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546 
 

8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546 
 

9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ระเบียบวินัยของ
ตนเอง และสงเสริมการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม   โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
 

10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
  10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 

11.  การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 

  11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพ่ิมเติม  ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
  11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม แกไข เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545   โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ชั่วโมง)

ลําดับท่ีวิชา 01 -  99

2 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย 01-19 ท่ัวไป

12 กลุมวิชาภาษาอ่ืน ๆ 20-99 พื้นฐานวิชาชีพ
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลานามยั

2 0 0 1 วิชาเรียนรวม(วิชาชพีสัมพันธ) 00 วิชาเรียนรวม(วิชาชีพสัมพันธ)

2 0 0 2 วิชาเรียนรวม(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 00 กิจกรรมรวมหลักสูตร

2 3 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชาศิลปกรรม) 10 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
1X วิชาชีพพื้นฐาน(รวมกลุม/คณะวิชา)

2 3 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1X  วิชาชีพสาขาวิชา
2X-3X  วิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
4X รายวิชาทวิภาคีสาขางาน
55 โครงการ

  

0 วิชาเรียนรวม 5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ปวช.

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

หนวยกิตชื่อวิชา

ลําดับท่ีวิชาสามัญ

ประเภทวิชา

หลักสูตร

ประเภทวิชาศิลปกรรม

รหสัหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

 



 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 พุทธศักราช  2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

สาขาวิชาศิลปกรรม 
 

สาขางาน วิจิตรศิลป สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี 
สาขางาน การออกแบบ สาขางานชางทองหลวง 
สาขางาน ศิลปหัตถกรรม สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 
สาขางาน อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง สาขางานการพิมพสกรีน 
สาขางาน เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค 
สาขางาน เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน 
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร     คณิตศาสตร 
สุขศึกษาและพลศกึษา นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษา และปฏิบัติงานศิลปกรรม  กระบวนการคิด
สรางสรรค การใชเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและการจัดการอาชีพศิลปกรรม 

3. เพื่อใหมีความรูทักษะและประสบการณในการปฏิบัติ  ผลิต ประยุกต    เพื่อสรางสรรคงาน
สาขาวิชาศิลปกรรม 

4. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการคิดสรางสรรคงานสาขาวิชาศิลปกรรม 
5. เพื่อใหมีทักษะในการบริหารจัดการดําเนินการ ธุรกจิศิลปกรรม 
6. เพื่อใหมีจิตสํานึกการใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม อยางเหมาะสม ในการ

สรางสรรคงานศิลปกรรม 
7. เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรมและสุขภาพกาย ใจ ท่ีดี มีความสุขในการทํางานศิลปกรรม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. สื่อสารโดยใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่นในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา  สิทธิหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาตนเอง    พัฒนางานอาชีพ   และแกไขปญหาโดยใชหลักการ   กระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน  โดยใชหลกัการกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศกึษา 
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนางานดานธุรกิจ 
6. วางแผนประกอบอาชีพดานธุรกิจ  โดยนําระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใชใน

องคการ 
7. จัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัย  และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
8. อธิบายเน้ือหา ความเปนมา หลักการ กฎเกณฑ   กระบวนการงานศิลปกรรม  
9. จําแนกประเภทงานศิลปกรรม ลัทธิ กลุม รูปแบบ   ตามมาตรฐานสากล  
10. ปฏิบัติงานและประเมินคุณคางานศิลปกรรม  เบ้ืองตน  
11. อธบิาย รูปแบบ แนวคิด คตินิยม  ในการสราง ศิลปกรรม 
12. อธบิายหลกัการงานองคประกอบศิลป ธาตุทางทัศนศิลป  กระบวนการ และทฤษฎีสี 
13. ทดลอง ปฏิบัติสรางงานองคประกอบศิลปตามกระบวนการ  วิธีการ ดวยความคิดสรางสรรค  

เทคนิค เน้ือหา และรูปทรง 
14. อธิบายหลักการ  กระบวนการขั้นตอนในการวาดเขียน 
15. วาดเขียนภาพรูปทรงพื้นฐานตามหลักการ วาดภาพ จัดภาพ แรเงาถูกตองเหมาะสม 
16. อธิบายรูปแบบ กระบวนการ วิธีคิด ความคิด สรางสรรคแบบไทย และสากล การเชื่อมโยง

ความคิดที่สัมพันธกับการสรางสรรคผลงาน 
17. ทดลองปฏิบัติงานความคิดสรางสรรคตามข้ันตอน สอดคลองกับกระบวนการคิดสรางสรรค 
18. มีกระบวนการคิดสรางสรรคท่ีมีเหตุผลเปนระบบ 
19. อธิบายหลักการ ความเปนมาของสุนทรียศาสตร ในงานศิลปกรรม 
20. ประเมินคุณคา ความงามของผลงานศิลปกรรม  ตามหลักการ  กระบวนการ สุนทรียภาพ 
21. นําหลักการสุนทรียศาสตร  ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
22. ปฏิบัติการวาดเขียนหุนน่ิง   ทิวทัศน  คน  และ สัตว  ตามหลักการวาดภาพ 
23. สรางงานศิลป  ตามกระบวนการ   โดยใชหลกัองคประกอบศิลป และทัศนียวิทยา 
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สาขางานวิจิตรศิลป 
24. วาดภาพคน สัตว  ตามหลักกายวิภาคถูกสัดสวนตามหลักการราง / แรเงา 
25. ระบายสีหุนนิ่ง ทิวทัศน คน สัตว ตามหลักการรางภาพ จัดภาพ มิติของภาพ และ เทคนิคการ

ระบายสี 
26. สรางงานจิตรกรรมไทย  โดยมใชเทคนิคจิตรกรรมไทย  ลักษณะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ รูปแบบ

เน้ือหา  การจัดภาพ และความคิดสรางสรรค 
27. สรางงานประติมากรรมไทยและสากล  ภาพนูน และลอยตัวตามหลักการ  กระบวนการทํางาน

ประติมากรรมและองคประกอบศิลป 
28. สรางงานศิลปะดวยเทคนิคภาพพิมพเบื้องตน ภาพพิมพรองลึก  สกรีน และเทคนิคผสมตาม

กระบวนการ  หลักการ งานภาพพิมพ  คํานึงถึงการจัดภาพ  รูปแบบเน้ือหา เทคนิคและ
ความคิดสรางสรรค 

 
สาขางานการออกแบบ 

24. อธบิายหลกัการและออกแบบสรางสรรคตามกระบวนการ และ หลักการของงานออกแบบ 
25. อธิบายและปฏิบัติการเขียนภาพงานกายวิภาค  เพื่อการออกแบบถูกสัดสวน โครงสราง 
26. อธิบายข้ันตอน  ปฏิบัติการวาดเขียน และสรางงานจิตรกรรม  เพ่ือการออกแบบ 
27. อธิบายเน้ือหา หลักการ กฎเกณฑ การปฏิบัติงานเขียนภาพฉาย และการเขียนแบบเทคนิค ตาม

กระบวนการ  วิธีการเขียนแบบ 
28. อธิบายขั้นตอน กระบวนการ การสรางงานออกแบบ  เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรตามหลัก

กระบวนการออกแบบเขียนแบบ 
29. อธิบายคุณสมบัติวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ 
30. อธิบายเน้ือหา หลักการ การปฏิบัติการถายภาพเบื้องตน 
31.  อธิบายเน้ือหา หลักการ และกฎเกณฑงานออกแบบตกแตง พาณิชยศิลป ผลิตภัณฑ 
32. ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ งานตกแตงและผลิตภัณฑ   คํานึงถึงความคิดสรางสรรค

ประโยชนใชสอย  ความงามและหลักการออกแบบ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
33. ปฏิบัติการออกแบบสรางงานพาณิชยศิลป  แสดงความคิดสรางสรรค  รูปแบบเทคนิค   การ

เลือกใชวัสดุ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน  ตามหลักการจัดภาพ 
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สาขางานศิลปหัตถกรรม 
     1. งานดิน 

24. อธิบายประวัติ รูปแบบงานเคร่ืองปนดินเผา 
25. อธิบายการสรางเคร่ืองมือและปฏิบั ติการใช เค ร่ืองมือ   อุปกรณ   ตกแตงและขึ้นรูป

เคร่ืองปนดินเผา 
26. ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ สรางตนแบบและทําพิมพปูนปลาสเตอรตามขั้นตอน  ถูก

หลักการ มีความประณีต และ มีความคิดสรางสรรค 
27. ปฏิบัติการข้ึนรูป  เคร่ืองปนดวยมือและดวยเคร่ืองข้ึนรูป ตามข้ันตอนแบบ ประณีตเรียบรอย 
28. อธิบายและปฏิบัติการใชเตาเผาเพื่อการเผาดิบและเผาเคลือบตามขั้นตอน ถูกวิธี 

 

     2. งานหลอ 
24. อธิบายชนิดของวัสดุที่ใชในงานหลอปูนปลาสเตอร  ปูนซีเมนต  กระดาษ  เรซิ่น โลหะ  และ

ไม 
25. อธิบายชนิดของพิมพ ที่ใชในการหลอพิมพยาง  พิมพทุบ  พิมพชิ้น และ พิมพครอบ 
26. ปฏิบัติการทําพิมพยาง  พิมพทุบ  พิมพชิ้น  พิมพครอบ ตามหลักการ ข้ันตอน ประณีต และการ

ใชงาน 
27. อธิบายขั้นตอนและปฏิบัติการหลอปูนปลาสเตอร  ปูนซีเมนต  เรซิน กระดาษ และโลหะ ตาม

หลักการ ข้ันตอน ประณีต ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
28. ปฏิบัติการตกแตงผลิตภัณฑที่ไดทําการหลอดวยวิธีขัดแตง   ทําสีพื้น  และลงสีขัดเงา และ 

ตกแตงอ่ืนๆ  ประณีต สวยงาม 
29. คํานวณราคาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย เหมาะสม 

 

     3. งานพิมพยอม 
24. อธิบายชนิดของวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมืองานพิมพยอม 
25. จัดเตรียมและเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในงานมัดยอม งานบาติก และงานพิมพผา 
26. อธิบายหลักการออกแบบ และออกแบบลวดลายงานมัดยอม งานบาติก  งานพิมพผา และงาน

พิมพยอมประยุกตโดยมี ความคิดสรางสรรค องคประกอบศิลป เหมาะสมกับเทคนิควิธีการ 
27. อธิบายกระบวนการผลิตงานพิมพยอม  และปฏิบัติการทํางานมัด  ยอม  งานบาติก และงาน

พิมพผา ตามหลักการ ข้ันตอน องคประกอบศิลป เทคนิควิธีการ 
28. อธิบายหลักการ กระบวนการผลิตและปฏิบัติการประยุกตงานพิมพยอมตามหลักการ ขั้นตอน 

เทคนิควิธีการ องคประกอบศิลป และความคิดสรางสรรค 
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     4. งานหนัง 
24. อธิบายชนิดของวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมืองานหนังและจัดเตรียมตามประเภทของงาน 
25. อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑงานหนังและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑงานหนัง      
26. ประเภทตาง ๆ ถูกวิธีมีความสวยงาม ความคิด สรางสรรค และ การนําไปปฏิบัติ 
27. อธิบายขั้นตอนการทําผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง และ ปฏิบัติการทําเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด งานหนัง

แท งานหนังวัสดุทดแทน และงานหนังตกแตงลวดลาย ประณีตเรียบรอย ถูกตองตามแบบ
ประโยชนใชสอย 

28. อธิบายหลักการ กระบวนการผลิต และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเคร่ืองหนังประยุกต ประณีต
เรียบรอย ถูกตองตามแบบ  สวยงาม มีความคิดสรางสรรค 

 

     5. งานรัก 
24. อธิบายชนิดของวัสดุ  อุปกรณ เคร่ืองมืองานรัก และการจัดเตรียมเพื่อใชในงานรักสี และ

ประดับเปลือกไข  งานปดทองประดับกระจกสี  งานประดับมุก  และงานเขียนลายรดน้ํา 
25. อธิบายวิธีการออกแบบและปฏิบัติการออกแบบงานคํานึงถึงรักองคประกอบความสวยงาม 

ความคิดสรางสรรค และการนําไปผลิต 
26. อธิบายกระบวนการผลิตและปฏิบัติการผลิตงานรักสี  ประดับเปลือกไข งานปดทองประดับ

กระจกสี งานประดับมุก งานเขียนลายรดนํ้า  และงานรักประยุกต อยางมีองคประกอบศิลป 
ความคิดสรางสรรค จุดประสงค / ประโยชนใชสอย 

 

     6. งานไม 
24. อธิบายหลักการและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑงานไม  มีความคิดสรางสรรค ประโยชน ใช

สอย องคประกอบสวยงามเหมาะกับเทคนิควิธีการ  การนําไปผลิต 
25. อธิบายวิธีการและปฏิบัติการผลิต  ผลิตภัณฑของที่ระลึกและของเลน ตามแบบ ประณีต 
26. อธิบายวิธีการและปฏิบัติงานไมแกะสลักงานไมประยุกต  คํานึงถึงความคิดสรางสรรค 

ประโยชนใชสอย  องคประกอบสวยงาม จุดประสงค / ประโยชนใชสอย 
 

     7. งานจักสาน 
24. อธิบายคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมืองานจักสานประเภทไมไผ   หวาย  ผักตบชวา 

โลหะ และวัสดุประยุกตอื่น ๆ  
25. จัดเตรียมและเลือกใชเคร่ืองมือ  อุปกรณสําหรับใชในการผลิตงานจักสานแตละประเภท         

ถูกวิธี 
26. อธิบายหลักการออกแบบและปฏิบัติการออกแบบงานจักสาน คํานึงถึงองคประกอบสวยงาม 

ประโยชนใชสอย การนําไปปฏิบัติงาน  
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27. อธิบายกระบวนการผลิตและปฏิบัติการผลิตงานจักสานไมไผ  หวาย  ผักตบชวา  โลหะ และ
จักสานประยุกต ตามแบบประณีตเรียบรอย ความสวยงาม การนําไปใช 

28. ปฏิบัติการเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูป ตามหลักการ 
 
สาขางานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
     1. งานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 

24. อธิบายวิธีการ  หลักการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
25. ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ตามหลักการ ขั้นตอน และ

ประณีต ประโยชนใชสอย องคประกอบสวยงามและการนําไปผลิต 
26. อธิบายวิธีการใชและ บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรพ้ืนฐานในการผลิตผลิตภัณฑ เคร่ืองหนัง 
27. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เคร่ืองจักรพ้ืนฐาน ถูกวิธีและปลอดภัย 
28. อธิบายคุณลักษณะ และเลือกวัสดุทดแทนหนังมาผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 
29. อธิบายวิธีการและปฏิบัติการผลิตกระเปาเบื้องตน กระเปาสตรีทรงออน กระเปาทรงแข็ง 

กระเปาเอกสาร ตามแบบ ตามข้ันตอน ประณีต และเรียบรอย 
30. อธิบายวิธีการและปฏิบัติการผลิตเบาะลอยตัว   หุมเบาะเกาอ้ี บุครุภัณฑดวยหนังแทหรือหนัง

เทียมตามหลักการ ข้ันตอน ถูกวิธี ประณีต และเรียบรอย 
31. อธิบายวิธีการ และปฏิบัติการผลิตรองเทาแตะรองเทาสาน  รองเทาสวมชาย รองเทาสตรี       

เบ้ืองตน  ตามหลักการ ข้ันตอน ถูกวิธีและประณีตเรียบรอย 
 
     2. งานเทคนิคการผลิตรองเทา 

24. อธิบายวิธีการ หลักการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
25. ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ตามหลักการ ขั้นตอน การ

นําไปผลิต ประโยชนใชสอยและองคประกอบความงาม 
26. อธิบายวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เคร่ืองจักรพ้ืนฐานในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  
27. ปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เคร่ืองจักรพ้ืนฐาน ถูกวิธี 
28. อธิบายคุณลักษณะและเลือกวัสดุทดแทนหนังมาผลิตผลิตภัณฑ เคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 
29. อธิบายวิธีการและปฏิบัติการผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ตามหลักการ ข้ันตอน เทคนิควิธีการ 
30. อธิบายวิธีการและปฏิบัติการผลิตกระเปาเบื้องตน 
31. อธิบายวิธีการและปฏิบัติการผลิตชุดอุปกรณสํานักงานเบื้องตน 
32. อธิบายวิธีการผลิตรองเทาชนิดตาง ๆ  การตัดแบบ  การประกอบหนังหนา  การข้ึนรูป 
33. ปฏิบัติการผลิตรองเทาชนิดตาง ๆ ตามระบบ     อุตสาหกรรม ตามหลักการ ขั้นตอน และ       

ถูกวิธี 
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     3. งานเทคนิคการผลิตกระเปา 
24. อธิบายประวัติและหลักการออกแบบ เขียนแบบเบื้องตน ปฏิบัติการยอขยาย เขียนภาพสามมิติ  

ภาพคลี่  ภาพตัด  
25. เยบ็จักรอุตสาหกรรมฐานเรียบ จักรอุตสาหกรรมคอมา ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเบ้ืองตน 
26. เลือกใชจักรใหเหมาะสมกับลักษณะงานผลิตภัณฑกระเปาและเครื่องหนังแตละชนิด 
27. ออกแบบ  กําหนดโครงสรางและประโยชนใชสอยงานเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด  เลือกใชวัสดุ 

อุปกรณใหเหมาะสมกับงานเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด  และอุปกรณสํานักงาน 
28. ปฏิบัติงานรองเทาแตะแบบคีบ และสวมดวยโฟม และหนังเทียม ตามหลักการ ประณีต 
29. อธิบายหลักการ  ข้ันตอนการทํากระเปาประเภทและ ชนิดตาง ๆ 
30. ออกแบบ กําหนดโครงสราง ตัดแบบ แยกแบบ กระเปาเอกสาร  กระเปาห้ิว  สะพายสตรีทรง

ออน  ทรงแข็ง  กระเปาธนบัตร ถูกวิธี มีความคิดสรางสรรค 
 
     4. งานอุปกรณเดินปาและคายพักแรม 

24. อธิบายประวัติและหลักการออกแบบเขียนแบบเบื้องตน  ปฏิบัติการยอ-ขยาย เขียนภาพสามมิติ 
ภาพคลี่ ภาพตัด 

25. เย็บจักรอุตสาหกรรมฐานเรียบ  จักรอุตสาหกรรมคอมา  ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเบื้องตน  
เลือกใชจักรใหเหมาะสมกับลักษณะงานผลิตภัณฑเดินปา และคายพักแรม 

26. ออกแบบ  กําหนดโครงสรางและประโยชนใชสอยงานเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด  เลือกใชวัสดุ
อุปกรณใหเหมาะสมกับงานเครื่องหนังเบ็ดเตล็ดและอุปกรณสํานักงาน 

27. อธิบายขั้นตอนและปฏิบัติการ ผลิตเตนทบุคคล เตนท สามเหลี่ยม เตนททรงกลม ตามขั้นตอน 
ตามแบบ และประณีต 

28. อธิบายขั้นตอนและปฏิบัติการผลิตกระเปาสะพาย  เล็ก  กระเปาสะพายหลัง  กระเปาสะพาย
ลําลอง  กระเปาสะพายหลังมีโครง ตามข้ันตอน ตามแบบ และประณีต 

29. อธิบายขั้นตอนและปฏิบัติการผลิตถุงนอน     
30. สําหรับพักแรม ตามแบบ ตามข้ันตอน และประณีต 

 
สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา 

24. อธิบายประวัติรูปแบบงาน เคร่ืองเคลือบดินเผา 
25. อธิบายหลักการวิธีการสรางเคร่ืองมือ และปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ อุปกรณตกแตงและขึ้นรูป 

เคร่ืองเคลือบดินเผา อยางถูกวิธี  และการใชงาน 
26. ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ เคร่ืองเคลือบดินเผา ตามหลักการ ขั้นตอน ประโยชนใชสอย 

ความคิดสรางสรรค องคประกอบความสวยงาม 
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27. สรางตนแบบ และทําพิมพตามแบบ ถูกหลักการ ข้ันตอน ประณีต และการนําไปใช 
28. ปฏิบัติการข้ึนรูป เคร่ืองเคลือบดินเผาดวยมือ และดวยเคร่ืองขึ้นรูป ตามแบบ ประณีตเรียบรอย 

ถูกหลักวิธีการ  และการนําไปใช2 
29. ปฏิบัติการตกแตงเคร่ืองเคลือบดินเผา  ดวยการเคลือบการเขียนสี และการใชพูกันลม ตาม

หลกัการกระบวนการ องคประกอบความสวยงาม  และความคิดสรางสรรค 
30. อธิบายและปฏิบัติการใชเตาเผาเพื่อการเผาดิบและเผาเคลือบตามหลักการ กระบวนการเผา 

คํานึงถึงความปลอดภัย ความสมบูรณของการเผา และสิ่งแวดลอม  
31. อธิบายวิธีการ และปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑงานเคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อการจําหนาย 

องคประกอบสวยงาม การนําไปใช เพื่อประกอบผลิตภัณฑ ตนทุนกระบวนการผลิต 
 
สาขางานเทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน 

24. อธิบายหลักการ กฎเกณฑ กระบวนการถายภาพ และวีดิทัศน 
25. ปฏิบัติการถายภาพขาว ดํา  ดวยกลองชนิด  ตาง ๆ อยางถูกหลักการ  วิธีการ ประณีตเรียบรอย  

ถายภาพตามหลักองคประกอบศิลป การจัดภาพ 
26. ปฏิบัติการลาง  อัด ขยายภาพขาว ดํา ถูกหลัก  กระบวนการ ความสมบูรณ  ถูกตองของผลงาน 
27. ปฏิบัติการถายภาพสี และภาพสไลด  โดยคํานึงถึงองคประกอบศิลป การจัดภาพ การใช     

เครื่องมือฟลมที่มีความสัมพันธกัน  ความคิดสรางสรรคและสวนประกอบอื่น ๆ ที่สําคัญ 
28. ปฏิบัติการลาง อัด ขยายภาพสี และภาพสไลด    โดยควบคุมอัตราสวนเคมี อุณหภูมิ เวลา      

การใช  เคร่ืองมืออุปกรณไดถูกตอง  ไดรายละเอียด  คมชัด และ ประณีต 
29. ปฏิบัติการถายภาพดวยกลองดิจิตอล  และกลองวีดิทัศน  ถูกตองตามหลักองคประกอบศิลป  

เทคนิควิธีการ ความคิดสรางสรรค 
30. ปฏิบัติการผลิตภาพจากกลองดิจิตอล และกลอง  วิดีทัศน  ตกแตงแกไขขอบกพรองของภาพ   

จัดภาพตามหลักองคประกอบศิลป  ความคิดสรางสรรคที่สัมพันธกับเนื้อหา  เรื่องราว และการ
ใชเคร่ืองมือ อุปกรณที่เหมาะสม 

31. จัดแสงเพื่อการถายภาพตามหลักการถายภาพใน   และนอกสถานที่  ไดภาพที่ถูกตองสมบูรณ
ตามหลักการจัดแสง  ปฏิบัติการจัดแสงเพื่อการถายภาพทั้งในสถานที่  (INDOOR) นอก
สถานที่ (OUTDOOR) ไดถูกตองเหมาะสมกับเน้ือหาเร่ืองราวของภาพ 

32. ปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป ตามหลักการ ขั้นตอน องคประกอบศิลป และมีความคิด        
สรางสรรค  

33. อธิบายสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการถายภาพ 
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สาขางานเครื่องประดับ 
     1. งานเคร่ืองประดับอัญมณี 

24. อธิบายวิธีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณการข้ึนรูปเคร่ืองประดับ 
25. ปฏิบัติงานขึ้นรูปประดับ แหวน จ้ี กําไล สรอยคอ  สรอยขอมือ  สรอยสังวาลแบบตาง ๆ ตาม

แบบ และ ประณีต เรียบรอย 
26. ปฏิบัติงานประดับอัญมณี  เขากับตัวเรือนแบบฝงหุม  ฝงหนามเตย  ฝงไขปลา ตามลักษณะงาน

แนบสนิท 
27. ปฏิบัติงานแยกสลักโลหะมีคา ตามหลักการ ข้ันตอน 
28. ปฏิบัติงานหลอรูปพรรณเคร่ืองประดับ ไดรายละเอียด ประณีต 
29. ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวรูปพรรณเคร่ืองประดับดวยเงิน  ทอง นาค ทองขาว ตามขั้นตอน 

ประณีต เรียบรอย 
30. ปฏิบัติงานแกะลายลายเครื่องประดับ ตามแบบ ประณีต และสวยงาม 

 

     2. งานวิทยาการการเจียระไนอัญมณี 
24. อธิบายเน้ือหาวิธีการการใชเคร่ืองมืออุปกรณการเจียระไนพลอย 
25. อธิบายรูปแบบงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
26. อธิบายหลักการ ปฏิบัติการ ออกแบบเจียระไน  และ สลักอัญมณี ตามหลักการ ข้ันตอน 
27. ปฏิบัติงานเจียระไนพลอย ตามแบบ และประณีต 
28. อธิบายหลักการปฏิบัติงานสลักอัญมณี ตามแบบ   และประณีต 
29. อธิบายวิธีการ และ ปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพ  พลอยมีคุณภาพดีขึ้น  
30. วิเคราะหประเภทอัญมณี ตามหลัก เทคนิค 

 

     3. งานชางทองหลวง 
24. อธิบายเน้ือหา หลักการ ปฏิบัติการงานชางทองพื้นฐาน 
25. อธิบายวิธีการ และ ปฏิบัติการสลักดุน ตามแบบ ถูกวิธี ใชเคร่ืองมือถูกตอง 
26. อธิบายหลักการ และ  ปฏิบัติการงานบุรูปพรรณ ตามหลักการ ประณีต เรียบรอย 
27. อธิบายวิธีการ และ ปฏิบัติการงานถม  ลงยา ความสวยงามของลวดลาย เทคนิคการถม ความ

ประณีต 
28. อธิบายเน้ือหา หลักการปฏิบัติการงานชองทองหลวง 
29. อธิบายวิธีการ และ  ปฏิบัติการงานอัญมณีโบราณ  ตามลักษณะ รูปแบบโบราณ ประณีต     

สวยงาม 
30. อธิบายหลักการและปฏิบัติการออกแบบ  ชางทองหลวง ตามหลักการ ขั้นตอน ความคิด        

สรางสรรค 
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31. เห็นคุณคางานอนุรักษศิลปะโบราณ 
32. อธิบายวิธีการ และ ปฏิบัติการงานรูปพรรณ ตามหลักการ ข้ันตอน 
33. อธิบายวิธีการ และ ปฏิบัติการปมขึ้นรูป ตามข้ันตอน ปลอดภัย ประณีต 
34. อธิบายเนื้อหาหลักการ และ ปฏิบัติการงานหลอมหลอเคร่ืองประดับ ตามหลักการ ถูกเทคนิค

วิธีการ มีรายละเอียด 
35. อธิบายวิธีการ และ ปฏิบัติการงานแกะลายแรลาย ตามแบบ ประณีต สวยงาม 
36. อธิบายวิธีการ และ ปฏิบัติการประดับอัญมณี ตามแบบ แนน สนิท สวยงาม 
37. อธิบายวิธีการ และ ปฏิบัติการาชุบเคลือบผิว ตามข้ันตอน หลกัการประณีต 

 

สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 
24. อธิบายหลักการทํางานและสวนประกอบของกลองถายภาพ   กลองถายวีดิทัศนและกลอง

ถายภาพระบบดิจิตอล 
25. ปฏิบัติการถายภาพการผลิตภาพขาว ดํา  ภาพสี  ภาพสไลด  การลางและอัดขยายภาพ ตาม

หลักการ องคประกอบ ถูกวิธี 
26. ปฏิบัติการถายภาพดวยกลองวีดีทัศน การจัดแสง  ระยะ มุมกลอง และทิศทางการเคลื่อนไหว 

ตามหลักการ และข้ันตอน 
27. ปฏิบัติการถายภาพดวยกลองระบบดิจิตอล  การใชคอมพิวเตอรจัดเก็บภาพการตกแตงภาพ 

และการพิมพผลงาน ตามหลักองคประกอบ เทคนิควิธี มีความคิดสรางสรรค 
28. อธิบายการใชวัสดุ อุปกรณ การสรางแมพิมพ  สกรีน ดวยวิธีเขียนดวยมือ  ฟลมตัด  การถาย

แสงจากตนแบบ (แผนใส)  ฟลมหนากาก  การสรางตนแบบจากคอมพิวเตอร และตนแบบ
ผสม 

29. ปฏิบัติการพิมพภาพสกรีน  ดวยวิธีการพิมพจากแมพิมพที่เขียนดวยมือ  ฟลมตัด  แมพิมพจาก
การถายแสง แมพิมพจากตอนแบบคอมพิวเตอรและแมพิมพแบบผสม ตามหลักการ ขั้นตอน
ถูกวิธี 

30. ปฏิบัติการสรางงานกราฟก  สื่อโฆษณา  การจัดทําปายประกาศ ตามหลักการโฆษณา รูปแบบ
สวยงาม มีความคิดสรางสรรค 

31. ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ  ทําตนฉบับสิ่งพิมพ 
 

สาขางานการพิมพสกรีน 
24. แสดงกระบวนการคิดการจัดองคประกอบศิลปะ ในงานตนแบบงานพิมพสกรีน 
25. สรางตนแบบสิ่งพิมพสกรีนดวยวิธีการตาง ๆ  ตามหลักการออกแบบ เทคนิควิธีการ ประณีต 
26. ปฏิบัติการทํา Art-Work  สําหรับทําแบบถายเปนฟลม Positive  ถูกวิธี 



 

หลักสูตร ปวช.  2545  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

19

27. ปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  ทําตนแบบสิ่งพิมพตามแบบที่กําหนดและพิมพ
ผลงานออกทางเครื่องพิมพ  Dot Matrix แบบ Laser และแบบ  Ink Jet  ตามข้ันตอน เทคนิควิธี 

28. ปฏิบัติการทําแมพิมพสกรีนดวยเทคนิคตาง ๆ 
29. วางแผนการทํางาน และปฏิบัติงานอยางมีระบบ  รวมทั้งแกไขปญหาในระหวางขั้นตอนการ

ทํางาน 
30. ปฏิบัติการพิมพสกรีนดวยมือปาดบนวัสดุ ตามข้ันตอน ประณีต 
31. ปฏิบัติการพิมพสกรีนบนวัสดุที่แตกตางกันดวยระบบและวิธีการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

ปจจุบัน ถูกวิธีการ ประณีต เรียบรอย 
32. ปฏิบัติการออกแบบกราฟกสิ่งพิมพ  โดยการใชคอมพิวเตอรในการสรางตนแบบงานสิ่งพิมพ

โฆษณา  และสิ่งพิมพบรรจุภัณฑ ตามหลักการ ออกแบบ ขั้นตอน องคประกอบความงาม 
จุดประสงคหรือการใชสอย 

 

สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค 
24. ปฏิบัติงานพิมพดีดไทย , อังกฤษเบื้องตน อยางถูกวิธีสําหรับงานคอมพิวเตอรกราฟค 
25. ปฏิบัติการถายภาพเบื้องตน  เพื่อประยุกตใชในการสรางงานคอมพิวเตอรกราฟค และการตัด

แตงภาพถายดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ตามหลักการเทคนิควิธีการ หลกัองคประกอบศิลป 
26. ออกแบบนิเทศศิลปแบบตาง ๆ ตามหลักการออกแบบ และจุดประสงค 
27. ติดต้ังและใชระบบคอมพิวเตอรกราฟค  ตลอดจนอุปกรณตอพวงตาง ๆ ในการสรางสรรค

ผลงาน  และการแสดงผลขอมูล สามารถปฏิบัติงานไดจริง 
28. ออกแบบสรางภาพกราฟค   และงานกราฟคแอนนิเมชั่น   กราฟคสารสนเทศ   กราฟควีดิทัศน  

กราฟคสิ่งพิมพ  งานออกแบบ  เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรตามหลักการ  เทคนิควิธีการ
องคประกอบ สวยงาม และจุดประสงคการทํางาน 

29. ปฏิบัติติดตั้งและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30. สรางงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
31. ศึกษาคนควาอิสระเกี่ยวกับงานกราฟคคอมพิวเตอร  อยางมีจรรยาบรรณ 

 

สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 
24. อธบิาย ปฏิบัติหลักการออกแบบ เขียนแบบเบ้ืองตน การยอ ขยาย ตามหลักการ ข้ันตอน ถูกวิธี 
25. อธิบายคุณสมบัติ ชนิดของวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือ งานข้ึนรูป งานสลักดุน และงานเครื่องถม 
26. ปฏิบัติการออกแบบงานสลักดุน งานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองประดับตามหลักการ ขั้นตอน 

องคประกอบศิลปและความคิดสรางสรรค 
27. ปฏิบัติการทํางานสลักดุน งานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองประดับ ตามหลักการ ตามแบบกําหนด 

ข้ันตอน วิธีการและความประณีตเรียบรอย 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พทุธศักราช  2545 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

---------------------------------- 
 

  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม  สาขาวิชาศิลปกรรมหรือ  สาขาวิชาศิลปกรรม  (สาขางาน…)  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวด
วิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมไมนอยกวา  102  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1  วิชาสามัญทั่วไป     ( 18  หนวยกิต) 
 1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ(ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)  
 2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1  วิชาชีพพื้นฐาน ( 11  หนวยกิต) 
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ( 11  หนวยกิต) 
 2.3  วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 40  หนวยกิต) 
 2.4  โครงการ (   4  หนวยกิต) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1 ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง 
                             รวม  ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
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1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป  (ไมนอยกวา  18  หนวยกิต) 
1.1.1 กลุมวิชาภาษา         (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 

(1) วิชาภาษาไทย   (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) ใหเรียนวิชา 2000-1101  จํานวน  2  
หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา  2  หนวยกิต   รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1101 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  1 2 (2) 
2000-1102 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  2 2 (2) 
2000-1103 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  3 2 (2) 
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2) 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 
 

   (2)   วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ  (4  หนวยกิต) 
  - วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 4 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 2 (2) 
 

  1.1.2  กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) 
   ใหเรียนรายวิชา  2000-1301  จํานวน  2  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีก ไม
นอยกวา  2  หนวยกิต  รวม  4  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ 2 (2) 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
2000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต 2 (2) 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 
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  1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร        (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) 
(1) วิชาวิทยาศาสตร (2  หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1401 วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3) 

 
(2) วิชาคณิตศาสตร  (2หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1501 วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (2) 

 
  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   
   ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา   ไมนอยกวา  1  หนวยกิต    และเลือกรายวิชา
ในกลุมสุขศึกษาอีกไมนอยกวา  1 หนวยกิต  รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต    หรือ   เลือกเรียนรายวิชาใน
กลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
   (1) วิชาพลศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 
2000-1605 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
2000-1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

   (2) วิชาสุขศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1) 
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 
 

   (3) วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 2 (3) 
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 1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ      (ไมนอยกวา   8  หนวยกิต) 
  1.2.1 กลุมวิชาภาษา          (ไมนอยกวา  4   หนวยกิต) 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน
รายวิชาตอไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 1 (2) 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม 1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพือ่การประมง 1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชยศิลป 1 (2) 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป 1 (2) 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2) 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2) 
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2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลอืบดินเผา 1 (2) 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม 1 (2) 
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง 1 (2) 
2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  1 1 (2) 
2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  2 1 (2) 
2000-1252 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน  1 1 (2) 
2000-1253 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน  2 1 (2) 
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  1 1 (2) 
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  2 1 (2) 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน  1 1 (2) 
2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน  2 1 (2) 
 
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 

(1) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา  2  หนวยกติ) ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-1423 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 (3) 
2000-1424 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพื้นฐาน  1 2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพื้นฐาน  2 2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพื้นฐาน  3 2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3) 

 
  (2) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต  2 2 (2) 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต  3 2 (2) 
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2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต  4 2 (2) 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต  5 2 (2) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต  6 2 (2) 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต  7 2 (2) 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต  8 2 (2) 
2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต  9 2 (2) 

 
2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน (  11  หนวยกิต ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลติผล 2 (3) 
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
2300-0101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 3 (4) 

 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา   (11 หนวยกติ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-1001 องคประกอบศิลปะเบ้ืองตน 3  (4) 
2301-1002 การวาดเขียนเบ้ืองตน 3  (4) 
2301-1003 ความคิดสรางสรรค 3  (4) 
2301-1004 สุนทรียศาสตรเบื้องตน 2  (2) 

 
 2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 40  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง  ไมนอยกวา  24  หนวยกิต  ที่เหลือเลือกเรียนจาก
รายวิชาในสาขางานเดิมหรือสาขางานอื่นใหครบหนวยกิตที่กําหนด และในระบบทวิภาคี ใหดําเนินการ
เชนเดียวกัน 
 
 2.3.1  สาขางานวิจิตรศิลป 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2101 การวาดเขียนหุนน่ิง 2 (3) 
2301-2102 การวาดเขียนทิวทัศน 2 (4) 
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2301-2103 การวาดเขียนคนและสัตว 2 (3) 
2301-2104 การวาดเขียนคนเต็มตัว 2 (3) 
2301-2105 องคประกอบศิลป 2 (3) 
2301-2106 เทคนิคงานองคประกอบศิลป 2 (3) 
2301-2107 สือ่ผสมงานองคประกอบศิลป 2 (3) 
2301-2108 กายวิภาค 2 (3) 
2301-2109 ทัศนียวิทยา 2 (2) 
2301-2110 จิตรกรรมหุนน่ิง 2 (3) 
2301-2111 จิตรกรรมทิวทัศนและคนเหมอืน 2 (3) 
2301-2112 เทคนิคงานจิตรกรรม 2 (4) 
2301-2113 จิตรกรรมไทยพ้ืนฐาน 2 (3) 
2301-2114 จิตรกรรมไทย 2 (4) 
2301-2115 ประติมากรรมภาพนูน 2 (4) 
2301-2116 ประติมากรรมไทย 2 (3) 
2301-2117 ประติมากรรม 2 (4) 
2301-2118 ภาพพิมพเบื้องตน 2 (3) 
2301-2119 ภาพพิมพรองลึกและสกรีน 2 (3) 
2301-2120 ภาพพิมพเทคนิคผสม 2 (4) 
2301-2121 ศิลปนิยม 2 (2) 
2301-2122 ศิลปะประจําชาติ 2 (3) 
2301-2123 ทฤษฏีส ี 2 (2) 
2301-2124 ประวัติศาสตรศิลปะ 2 (2) 
2301-2125 การวาดเขียนภาพคนเหมือน 3 (4) 
2301-2126 จิตรกรรมสรางสรรค 3 (6) 
2301-2127 การหลองานประติมากรรม 2 (3) 
2301-2128 การพมิพสกรีน 2  (3) 
2301-2129 ศิลปะพื้นบาน 2 (3) 
2301-2130 ประติมากรรมสรางสรรค 3 (6) 
2301-2131 เทคนิคการพมิพสกรีนสรางสรรค 3 (6) 
2301-2132 เทคนิคองคประกอบศิลป 3 (4) 
2301-4101 วิจิตรศิลป  1 * (*) 
2301-4102 วิจิตรศิลป  2 * (*) 



 

หลักสูตร ปวช.  2545  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

27

2301-4103 วิจิตรศิลป  3 * (*) 
2301-4104 วิจิตรศิลป  4 * (*) 
2301-4105 วิจิตรศิลป  5 * (*) 
2301-4106 วิจิตรศิลป  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 

  
 2.3.2  สาขางานการออกแบบ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2201 การวาดเขียนเพื่อการออกแบบ 2 (3) 
2301-2202 จิตรกรรมเพือ่การออกแบบ  1 2 (3) 
2301-2203 จิตรกรรมเพือ่การออกแบบ  2 2 (3) 
2301-2204 กายวิภาคเพื่อการออกแบบ 2 (2) 
2301-2205 การออกแบบสรางสรรค 3 (6) 
2301-2206 การเขียนภาพฉาย 2 (4) 
2301-2207 การเขียนแบบเทคนิค 2 (3) 
2301-2208 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ 2 (3) 
2301-2209 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 2 (3) 
2301-2210 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ 2 (2) 
2301-2211 การถายภาพเบื้องตน 2 (3) 
2301-2212 การออกแบบตกแตงเบ้ืองตน 2 (4) 
2301-2213 การออกแบบตกแตงอาคารท่ีพกัอาศัย 2 (4) 
2301-2214 การออกแบบตกแตงภายนอกอาคาร 3 (6) 
2301-2215 การออกแบบตกแตงอาคารพาณิชย 2 (4) 
2301-2216 การออกแบบพาณิชยศิลป เบ้ืองตน 2 (4) 
2301-2217 การออกแบบปายงานโฆษณา 2 (4) 
2301-2218 การออกแบบ ตนฉบับสิ่งพิมพ 3 (6) 
2301-2219 การออกแบบ ภาพประกอบเร่ือง 2 (4) 
2301-2220 การออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมพ้ืนบาน 2 (4) 
2301-2221 การออกแบบผลิตภัณฑของใชภายในบานและสํานักงาน 2 (4) 
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2301-2222 การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน 3 (6) 
2301-2223 การออกแบบผลิตภัณฑของเด็กเลน 2 (4) 
2301-2224 การนําเสนอผลงาน 2 (2) 
2301-2225 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบตกแตง 2 (4) 
2301-2226 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 2 (4) 
2301-2227 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2 (4) 
2301-4201 การออกแบบ  1 * (*) 
2301-4202 การออกแบบ  2 * (*) 
2301-4203 การออกแบบ  3 * (*) 
2301-4204 การออกแบบ  4 * (*) 
2301-4205 การออกแบบ  5 * (*) 
2301-4206 การออกแบบ  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 

 
2.3.3  สาขางาน ศิลปหัตถกรรม 
ทุกกลุมงานเลือกเรียนรายวิชา ตอไปน้ีกอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2301 ทฤษฎีหัตถกรรม 2  (2) 
2301-2302 การวาดเขียนเพื่องานหัตถกรรม 2  (4) 
2301-2303 การเขียนภาพฉาย 2  (4) 
2301-2304 ศิลปไทย 2  (4) 

 

1) กลุมงานดิน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2305 งานดินเบ้ืองตน 2 (4) 
2301-2306 การออกแบบงานดิน 3 (6) 
2301-2307 การข้ึนรูปงานดินดวยมือ 3 (6) 
2301-2308 การขึ้นรูปงานดินดวยแปนหมุน 3 (6) 
2301-2309 การขึ้นรูปงานดินดวยใบมีด 3 (6) 
2301-2310 การสรางตนแบบและพิมพ 3 (6) 
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2301-2311 การเคลือบ 3 (6) 
2301-2312 การเผา 2 (1) 

2) กลุมงานหลอ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2313 งานหลอปูนปลาสเตอรเบ้ืองตน 3 (6) 
2301-2314 งานหลอเรซินเบื้องตน 3 (6) 
2301-2315 เทคนิคงานหลอผลิตภัณฑโลหะ 3 (6) 
2301-2316 เทคนิคงานหลอกระดาษ 3 (6) 
2301-2317 เทคนิคงานหลอปูนซีเมนต 3 (6) 
2301-2318 เทคนิคงานหลอปูนปลาสเตอร 3 (6) 
2301-2319 เทคนิคงานหลอเรซิน 3 (6) 

3) กลุมงานพิมพยอม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2320 การออกแบบลวดลายงานพิมพ-ยอม 2 (4) 
2301-2321 งานพิมพผาเบื้องตน 3 (6) 
2301-2322 เทคนิคการพิมพสกรีน 3 (6) 
2301-2323 งานมัด-ยอม 3 (6) 
2301-2324 งานบาติกพ้ืนฐาน 3 (6) 
2301-2325 เทคนิคการทําบาติก 3 (6) 
2301-2326 งานพิมพ-ยอมประยุกต 3 (6) 

4) กลุมงานหนัง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2327 การออกแบบเคร่ืองหนัง 2 (4) 
2301-2328 เคร่ืองหนังเบ็ดเตลด็ 3 (6) 
2301-2329 ผลิตภัณฑงานหนังแท 3 (6) 
2301-2330 ผลิตภัณฑงานหนังดวยวัสดุทดแทน 3 (6) 
2301-2331 ผลิตภัณฑงานหนังตกแตงลวดลาย 3 (6) 
2301-2332 งานหนังประยุกต 3 (6) 

5) กลุมงานรัก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2333 การออกแบบงานรัก 2 (4) 
2301-2334 งานรักสีและประดับเปลือกไข 3 (6) 
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2301-2335 งานปดทองประดับกระจกสี 3 (6) 
2301-2336 งานประดับมุก 3 (6) 
2301-2337 งานเขียนลายรดนํ้า 3 (6) 
2301-2338 งานรักประยุกต 3 (6) 

6) กลุมงานไม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2339 การออกแบบ เขียนแบบงานไม 2 (4) 
2301-2340 เทคนิคงานไมเบ้ืองตน 3 (6) 
2301-2341 ผลิตภัณฑของที่ระลึก 3 (6) 
2301-2342 ผลิตภัณฑของเลน 3 (6) 
2301-2343 งานไมแกะสลัก 3 (6) 
2301-2344 งานไมประยุกต 3 (6) 

7) กลุมงานจักสาน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2345 การออกแบบงานจักสาน 2 (4) 
2301-2346 งานจักสานไมไผ 3 (6) 
2301-2347 งานจักสานหวาย 3 (6) 
2301-2348 งานจักสานผักตบชวา 3 (6) 
2301-2349 งานจักสานโลหะ 3 (6) 
2301-2350 งานจักสานประยุกต 3 (6) 

8) กลุมงานโลหะรูปพรรณ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2351 งานสลักดุนเบื้องตน 3 (6) 
2301-2352 เทคนิคงานสลักดุน 3 (6) 
2301-2353 งานเคร่ืองถมเบ้ืองตน 3 (6) 
2301-2354 เทคนิคงานเคร่ืองถม 3 (6) 
2301-2355 งานเคร่ืองประดับ 3 (6) 
2301-2356 ศิลปหัตถกรรมพืน้บาน 2 (4) 
2301-2357 หัตถกรรมของท่ีระลึก 2 (4) 
2301-2358 จิตรกรรมเพ่ืองานหัตถกรรม 2 (4) 
2301-2359 การออกแบบ  เขียนแบบหัตถกรรมพ้ืนฐาน 2 (4) 
2301-4301 ศิลปหัตถกรรม  1 * (*) 



 

หลักสูตร ปวช.  2545  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

31

2301-4302 ศิลปหัตถกรรม  2 * (*) 
2301-4303 ศิลปหัตถกรรม  3 * (*) 
2301-4304 ศิลปหัตถกรรม  4 * (*) 
2301-4305 ศิลปหัตถกรรม  5 * (*) 
2301-4306 ศิลปหัตถกรรม  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 

 
2.3.4  สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

1)  กลุมงานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2401 การออกแบบ-เขียนแบบ 2 (3) 
2301-2402 การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 2 (3) 
2301-2403 การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมอื เคร่ืองจักร 2 (3) 
2301-2404 การผลิตเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 3 (6) 
2301-2405 การผลิตเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ดดวยวัสดุทดแทน 3 (6) 
2301-2406 การบุ หุม เบาะ เกาอ้ี 3 (6) 
2301-2407 การผลิตเบาะลอยตัว 3 (6) 
2301-2408 การผลิตรองเทาแตะ 3 (4) 
2301-2409 การผลิตรองเทาสาน 3 (6) 
2301-2410 การผลิตรองเทาสตรีเบ้ืองตน 3 (6) 
2301-2411 การผลิตรองเทาสวม 3 (6) 
2301-2412 การผลิตกระเปาเบ้ืองตน 3 (6) 
2301-2413 การผลิตกระเปาสตรีทรงออน 3 (6) 
2301-2414 การผลิตกระเปาสตรีทรงแข็ง 3 (6) 
2301-2415 การผลิตกระเปาเอกสาร 3 (6) 
2301-2437 งานซอมผลิตภัณฑเครื่องหนัง 2 (4) 
2301-2438 กระเปาใสเศษสตางค 2 (4) 
2301-2439 ของชํารวยหนัง 2 (4) 
2301-2440 งานซอมเบาะรถยนต 2 (4) 



 

หลักสูตร ปวช.  2545  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

32

2301-2441 งานซอมเบาะเฟอรนิเจอร 2 (4) 
2301-2442 งานบรรจุภัณฑ 2 (4 ) 

 
2)   กลุมงานเทคนิคการผลิตรองเทา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2401 การออกแบบ-เขียนแบบ 2 (3) 
2301-2402 การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 2 (3) 
2301-2403 การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมอื เคร่ืองจักร 2 (3) 
2301-2404 การผลิตเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 3 (6) 
2301-2405 การผลิตเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ดดวยวัสดุทดแทน 3 (6) 
2301-2412 การผลิตกระเปาเบ้ืองตน 3 (6) 
2301-2416 การผลิตชุดอุปกรณสํานักงาน 2 (3) 
2301-2417 เทคนิคการผลิตรองเทา 1 4 (8) 
2301-2418 เทคนิคการผลิตรองเทา 2 4 (8) 
2301-2419 เทคนิคการผลิตรองเทา 3 4 (8) 
2301-2420 เทคนิคการผลิตรองเทา 4 4 (8) 
2301-2421 เทคนิคการผลิตรองเทา 5 4 (8) 
2301-2422 เทคนิคการผลิตรองเทา 6 4 (8) 
2301-24... ………………………….. .. (..) 

 
3)   กลุมงานเทคนิคการผลิตกระเปา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2401 การออกแบบ-เขียนแบบ 2 (3) 
2301-2402 การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 2 (3) 
2301-2403 การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมอื-เคร่ืองจักร 2 (3) 
2301-2404 การผลิตเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 3 (6) 
2301-2405 การผลิตเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ดดวยวัสดุทดแทน 3 (6) 
2301-2408 การผลิตรองเทาแตะ 3 (6) 
2301-2416 การผลิตชุดอุปกรณสํานักงาน 2 (3) 
2301-2423 เทคนิคการผลิตกระเปา  1 4 (8) 
2301-2424 เทคนิคการผลิตกระเปา  2 4 (8) 
2301-2425 เทคนิคการผลิตกระเปา  3 4 (8) 
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2301-2426 เทคนิคการผลิตกระเปา  4 4 (8) 
2301-2427 เทคนิคการผลิตกระเปา  5 4 (8) 
2301-2428 เทคนิคการผลิตกระเปา  6 4 (8) 

 
4)  กลุมงานอุปกรณเดินปาและคายพักแรม 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2401 การออกแบบเขียนแบบ 2 (3) 
2301-2402 การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 2 (3) 
2301-2403 การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร 2 (3) 
2301-2404 งานเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 3 (6) 
2301-2405 งานเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ดดวยวัสดุทดแทน 3 (6) 
2301-2429 งานเตนททรงสามเหลี่ยม 2 (3) 
2301-2430 งานเตนททรงกลม 2 (3) 
2301-2431 งานเตนทบุคคล 3 (6) 
2301-2432 งานกระเปาสะพายเล็ก 4 (8) 
2301-2433 งานกระเปาสะพายหลัง 4 (8) 
2301-2434 งานกระเปาสะพายลําลอง 4 (8) 
2301-2435 งานกระเปาสะพายหลังมีโครง 4 (8) 
2301-2436 งานทําถุงนอน 6 (12) 
2301-24… …………………….. .. (..) 
2301-4401 งานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  1 * (*) 
2301-4402 งานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  2 * (*) 
2301-4403 งานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  3 * (*) 
2301-4404 งานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  4 * (*) 
2301-4405 งานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  5 * (*) 
2301-4406 งานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 
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2.3.5   สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2501 งานเคร่ืองเคลือบดินเผาเบ้ืองตน 2 (2) 
2301-2502 การข้ึนรูปดวยมือ 3 (6) 
2301-2503 การข้ึนรูปดวยแปนหมุน  1 3 (6) 
2301-2504 การข้ึนรูปดวยแปนหมุน  2 2 (4) 
2301-2505 การสรางตนแบบและพิมพ  1 3 (6) 
2301-2506 การสรางตนแบบและพิมพ  2 3 (6) 
2301-2507 การขึ้นรูปดวยใบมีด 3 (6) 
2301-2508 การตกแตงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 3 (4) 
2301-2509 การตกแตงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา 2 3 (6) 
2301-2510 น้ําเคลือบและการเคลือบ 2 (4) 
2301-2511 เตาและการเผา 2 (2) 
2301-2512 ดินและเน้ือดินปน 2 (4) 
2301-2513 การออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา 3 (6) 
2301-2514 ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 3 (6) 
2301-2515 โครงงาน เคร่ืองเคลือบดินเผา 3 (6) 
2301-2516 การเขียนสีใตเคลือบ 1 (3) 
2301-2517 ของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา 1 (3) 
2301-2518 การเขียนสี บนเคลือบ 1 (3) 
2301-2519 ประติมากรรมดินเผา 1 (3) 
2301-4501 เคร่ืองเคลือบดินเผา  1 * (*) 
2301-4502 เคร่ืองเคลือบดินเผา  2 * (*) 
2301-4503 เคร่ืองเคลือบดินเผา  3 * (*) 
2301-4504 เคร่ืองเคลือบดินเผา  4 * (*) 
2301-4505 เคร่ืองเคลือบดินเผา  5 * (*) 
2301-4506 เคร่ืองเคลือบดินเผา  6 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 
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2.3.6   สาขางานเทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2601 การถายภาพขาว-ดํา  1 3 (6) 
2301-2602 การถายภาพขาว-ดํา  2 3 (6) 
2301-2603 การถายภาพสี  1 3 (6) 
2301-2604 การถายภาพสี  2 3 (6) 
2301-2605 การถายภาพระบบดิจิตอล 3 (6) 
2301-2606 การถายวีดิทัศน  1 3 (6) 
2301-2607 การถายวีดิทัศน  2 3 (6) 
2301-2608 คอมพิวเตอรเพื่อการถายภาพ 1 3 (6) 
2301-2609 คอมพิวเตอรเพื่อการถายภาพ 2 3 (6) 
2301-2610 การผลิตภาพสรางสรรค 3 (6) 
2301-2611 องคประกอบศิลปเพื่อการถายภาพ 3 (6) 
2301-2612 การจัดแสงในการถายภาพ 3 (6) 
2301-2613 การออกแบบนิเทศศิลป 3 (6) 
2301-2614 จรรยาบรรณการถายภาพ 2 (2) 
2301-2615 การถายภาพวารสารศาสตร 2 (4) 
2301-2616 โสตทัศนูปกรณ 2 (4) 
2301-2617 คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 (4) 
2301-2618 ไฟฟาพื้นฐาน 2 (4) 
2301-2619 การนําเสนอ 2 (4) 
2301-4601 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน  1 * (*) 
2301-4602 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน  2 * (*) 
2301-4603 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน  3 * (*) 
2301-4604 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน  4 * (*) 
2301-4605 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน  5 * (*) 
2301-4606 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน  6 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 
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2.3.7  สาขางานเครื่องประดับอัญมณี 
1)   กลุมงานรูปพรรณเคร่ืองประดับ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2701 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ 1 4 (8) 
2301-2702 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ 2 4 (8) 
2301-2703 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ 3 4 (8) 
2301-2704 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ 4 4 (8) 
2301-2705 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ 5 4 (8) 
2301-2706 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ 6 4 (8) 
2301-2707 งานประดับอัญมณี  1 4 (8) 
2301-2708 งานประดับอัญมณี  2 4 (8) 
2301-2709 งานประดับอัญมณี  3 4 (8) 
2301-2713 การแกะลายแรลาย 4 (8) 
2301-27… .………………….. … (..) 

2)   กลุมงานประดับอัญมณี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2707 งานประดับอัญมณี  1 4 (8) 
2301-2708 งานประดับอัญมณี  2 4 (8) 
2301-2709 งานประดับอัญมณี  3 4 (8) 
2301-2710 งานประดับอัญมณี  4 4 (8) 
2301-2711 งานประดับอัญมณี  5 4 (8) 
2301-2712 งานประดับอัญมณี  6 4 (8) 
2301-2701 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ  1 4 (8) 
2301-2702 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ  2 4 (8) 
2301-2703 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ  3 4 (8) 
2301-2713 งานแกะลายแรลาย 4 (8) 

3)  กลุมงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2707 งานประดับอัญมณี  1 4 (8) 
2301-2708 งานประดับอัญมณี  2 4 (8) 
2301-2709 งานประดับอัญมณี  3 4 (8) 
2301-2710 งานประดับอัญมณี  4 4 (8) 



 

หลักสูตร ปวช.  2545  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

37

2301-2711 งานประดับอัญมณี  5 4 (8) 
2301-2701 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ  1 4 (8) 
2301-2702 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ  2 4 (8) 
2301-2703 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ  3 4 (8) 
2301-2704 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ  4 4 (8) 
2301-2705 งานรูปพรรณเคร่ืองประดับ  5 4 (8) 

4)  กลุมงานวิทยาการการเจียระไนอัญมณี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2714 เครื่องมือและอุปกรณเจียระไนพลอย 2 (2) 
2301-2715 ทฤษฎีพื้นฐานการเจียระไนพลอย 1 (1) 
2301-2716 งานเจียระไนพลอย 1 6 (12) 
2301-2717 งานเจียระไนพลอย 2 6 (12) 
2301-2718 การเขียนแบบอัญมณี 2 (4) 
2301-2719 งานเจียระไนพลอย 3 6 (12) 
2301-2720 งานเจียระไนพลอย 4 6 (12) 
2301-2721 การออกแบบเจียระไนอัญมณี 2 (3) 
2301-2722 อัญมณีและการวิเคราะห 3 (5) 
2301-2723 งานเจียระไนพลอย 5 6 (12) 
2301-2724 งานแกะสลักอัญมณี 1 3 (9) 
2301-3725 งานแกะสลักอัญมณี 2 3 (9) 
2301-2726 การปรับปรุงคุณภาพพลอย 2 (4) 
2301-27… ………………………….. .. (..) 
2301-4701 เคร่ืองประดับอัญมณี  1 * (*) 
2301-4702 เคร่ืองประดับอัญมณี  2 * (*) 
2301-4703 เคร่ืองประดับอัญมณี  3 * (*) 
2301-4704 เคร่ืองประดับอัญมณี  4 * (*) 
2301-4705 เคร่ืองประดับอัญมณี  5 * (*) 
2301-4706 เคร่ืองประดับอัญมณี  6 * (*) 

 

สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 
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2.3.8   สาขางานชางทองหลวง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2801 งานชางทองพ้ืนฐาน 3 (6) 
2301-2802 งานสลักดุน 1 2 (4) 
2301-2803 งานสลักดุน 2 6 (12) 
2301-2804 งานบุรูปพรรณ 3 (6) 
2301-2805 งานถม – ลงยา 1 2 (4) 
2301-2806 งานถม – ลงยา 2 3 (6) 
2301-2807 งานชางทองหลวง 1 2 (4) 
2301-2808 งานชางทองหลวง 2 3 (6) 
2301-2809 งานประดับอัญมณีโบราณ 3 (6) 
2301-2810 การออกแบบพื้นฐานชางทองหลวง 2 (4) 
2301-2811 งานรูปพรรณ 1 2 (4) 
2301-2812 งานรูปพรรณ  2 3 (6) 
2301-2813 งานหลอมหลอเครื่องประดับ 3 (6) 
2301-2814 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 2 (4) 
2301-2815 การประดับอัญมณี 1 3 (6) 
2301-2816 งานชุบเคลือบผิว 3 (6) 
2301-2817 งานเจียระไนพลอย 2 (4) 
2301-2818 สุนทรียศาสตร 2 (2) 
2301-2819 ศิลปะไทย 2 (3) 
2301-2820 ความรูพ้ืนฐานอัญมณี 2 (2) 
2301-2821 แบบลวดลายตะวันตก 2 (2) 
2301-4801 งานชางทองหลวง  1 * (*) 
2301-4802 งานชางทองหลวง  2 * (*) 
2301-4803 งานชางทองหลวง  3 * (*) 
2301-4804 งานชางทองหลวง  4 * (*) 
2301-4805 งานชางทองหลวง  5 * (*) 
2301-4806 งานชางทองหลวง  6 * (*) 

 

สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 
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2.3.9   สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-2901 การถายภาพขาว-ดํา 4 (6) 
2301-2902 การถายภาพสีภาพสไลด 4 (6) 
2301-2903 การถายภาพวีดิทัศน 4 (6) 
2301-2904 การถายภาพระบบดิจิตอล 4 (6) 
2301-2905 การพมิพสกรีน  1 4 (6) 
2301-2906 การพมิพสกรีน  2 4 (6) 
2301-2907 การพมิพสกรีน  3 4 (6) 
2301-2908 เทคโนโลยีเพื่องานศิลปะ 1 4 (6) 
2301-2909 เทคโนโลยีเพื่องานศิลปะ 2 4 (6) 
2301-2910 การทําตนฉบับสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 4 (6) 
2301-2911 การผลิตงานนําเสนอดวยคอมพิวเตอร 4 (6) 
2301-2912 ลายไทย 2 (4) 
2301-2913 คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะเบื้องตน 2 (4) 
2301-2914 เทคนิคการตกแตงผาประดับสถานที่ 2 (3) 
2301-2915 งานเขียนปาย 2 (4) 
2301-2916 โสตทัศนูปกรณ 2 (4) 
2301-4901 เทคโนโลยีศิลปกรรม  1 * (*) 
2301-4902 เทคโนโลยีศิลปกรรม  2 * (*) 
2301-4903 เทคโนโลยีศิลปกรรม  3 * (*) 
2301-4904 เทคโนโลยีศิลปกรรม  4 * (*) 
2301-4905 เทคโนโลยีศิลปกรรม  5 * (*) 
2301-4906 เทคโนโลยีศิลปกรรม  6 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 

 
2.3.10   สาขางานการพิมพสกรีน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-3001 การพมิพสกรีนเบ้ืองตน 3 (4) 
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2301-3002 เทคนิคการทําแมพิมพสกรีน 1 3 (5) 
2301-3003 เทคนิคการทําแมพิมพสกรีน 2 3 (5) 
2301-3004 เทคนิคการพิมพสกรีน 1 3 (6) 
2301-3005 เทคนิคการพิมพสกรีน 2 3 (6) 
2301-3006 เทคโนโลยีการพิมพสกรีน 3 (5) 
2301-3007 การทําตนแบบสิ่งพิมพสกรีน 3 (4) 
2301-3008 คอมพิวเตอรออกแบบสิ่งพิมพ 1 3 (4) 
2301-3009 คอมพิวเตอรออกแบบสิ่งพิมพ 2 3 (4) 
2301-3010 การออกแบบกราฟคสิ่งพิมพ 1 3 (4) 
2301-3011 การออกแบบกราฟคสิ่งพิมพ 2 3 (4) 
2301-3012 เทคนิคการถายภาพงานพิมพสกรีน 3 (4) 
2301-3013 องคประกอบศิลปในการพิมพสกรีน 3 (4) 
2301-30… ……………………… .. (..) 
2301-5001 การพมิพสกรีน  1 * (*) 
2301-5002 การพมิพสกรีน  2 * (*) 
2301-5003 การพมิพสกรีน  3 * (*) 
2301-5004 การพมิพสกรีน  4 * (*) 
2301-5005 การพมิพสกรีน  5 * (*) 
2301-5006 การพมิพสกรีน  6 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 

 
2.3.11   สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-3101 พิมพดีดไทยเพื่องานคอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
2301-3102 พิมพดีดอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
2301-3103 การออกแบบนิเทศศิลป 2 (3) 
2301-3104 การถายภาพ 3 (4) 
2301-3105 ระบบคอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
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2301-3106 การสรางภาพกราฟค 3 (6) 
2301-3107 กราฟคสิ่งพิมพ 3 (6) 
2301-3108 การออกแบบกราฟคสต๊ิกเกอร 2 (3) 
2301-3109 การตัดแตงภาพถาย 3 (6) 
2301-3110 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (4) 
2301-3111 กราฟคแอนนิเมช่ัน 3 (6) 
2301-3112 กราฟคสารสนเทศ 3 (6) 
2301-3113 กราฟควีดิทัศน 3 (6) 
2301-3114 คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3 (6) 
2301-311.. ……………………… .. (..) 
2301-5101 คอมพิวเตอรกราฟค  1 * (*) 
2301-5102 คอมพิวเตอรกราฟค  2 * (*) 
2301-5103 คอมพิวเตอรกราฟค  3 * (*) 
2301-5104 คอมพิวเตอรกราฟค  4 * (*) 
2301-5105 คอมพิวเตอรกราฟค  5 * (*) 
2301-5106 คอมพิวเตอรกราฟค  6 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 

 
2.3.12   สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-3201 การเขียนภาพฉาย 2 (4) 
2301-3202 งานเคร่ืองประดับ  1 3 (5) 
2301-3203 งานเคร่ืองประดับ  2 3 (5) 
2301-3204 การวาดเขียนเพื่องานหัตถกรรม 2 (4)  
2301-3205 ศิลปไทย 3 (5) 
2301-3206 งานแกะสลักดุน  1 3 (5) 
2301-3207 งานแกะสลักดุน  2 3 (5) 
2301-3208 งานแกะสลักดุน  3 3 (5) 
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2301-3209 งานแกะสลักดุน  4 3 (5) 
2301-3210 งานแกะสลักดุน  5 3 (5) 
2301-3211 งานเคร่ืองถม  1 3 (5) 
2301-3212 งานเคร่ืองถม  2 3 (5) 
2301-3213 งานเคร่ืองถม  3 3 (5) 
2301-3214 งานเคร่ืองถม  4 3 (5) 
2301-5201 ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  1 * (*) 
2301-5202 ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  2 * (*) 
2301-5203 ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  3 * (*) 
2301-5204 ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  4 * (*) 
2301-5205 ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  5 * (*) 
2301-5206 ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  6 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง
ตอสปัดาห  มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 
 
 2.4  โครงการ   4    หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2301-5501 โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา  โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลว   
 
4.   ฝกงาน  ( ไมนอยกวา 1  ภาคเรียน ) 
 ใหนํารายวิชา ในหมวดวิชาชีพ ไปจัดฝกงานในสถานประกอบการ อยางนอย  1  ภาคเรียนใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
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5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  200  ชั่วโมง 
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน   ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงานโดยมีช่ัวโมงกจิกรรม

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  200 ช่ัวโมง 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   1 - (2) 
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   2 - (2) 
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ   3 - (2) 
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ   4 - (2) 
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ   5 - (2) 
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ   6 - (2) 
2002-0007-0012  (กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา / สถานประกอบการจัด) - (2) 



หลักสูตร ปวช.  2545  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาชีพ 
วิชาชีพพ้ืนฐาน 
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2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดต้ังอุปกรณ รอบขาง
และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร จัดทําเอกสาร ตารางทําการ และนําเสนอผลงาน 
สืบคนขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต และรังสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการ
ทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย 

 
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรตามคูมือ 
2. จัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมตารางทําการ 
3. สรางตารางทําการเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมตารางทําการ 
4. สรางสไลดนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมการนําเสนอ 
5. สืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ต และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องตน การติดต้ัง
เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพื่อ
งานอาชีพ โดยเนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัส และตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรม
ตารางทําการ เพื่องานอาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช
โปรแกรมการนําเสนองาน  เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคลื่อนไหว การใชอินเทอรเน็ต
สืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพ  และการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและ ความรับผิดชอบในการ
ใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 
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2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน  กระบวนการของการประกอบการ เอกสารธุรกิจ 
การทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาด
ยอม 

2. มีความสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจ ตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองท่ัวไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตามแผนการขาย และ
ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมจากความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง 

3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ 
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด 
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย 
5. ดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบื้องตน   ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ 
หลักการจัดการธุรกิจ  การเขียนเอกสารธุรกิจ  การจัดทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด การขายและ
แผนการขาย  หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 
 
2001–0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลิต 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ   ระเบียบวิธีพีดีซีเอ  กระบวนการแกปญหาและ
เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม  การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO  9000 : 2000  ขอกําหนด
และเอกสาร  หลักการเพิ่มผลผลิต 

2. มีความสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ   กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงาน   คุณภาพ  
และการจัดระบบ  กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกร 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
2. ดําเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองคการ 
3. ดําเนินการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
4. ดําเนินงานเพิ่มพลผลิตในองคกร 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ   ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ 

ระเบียบ วิธีพีดีซีเอ (PDCA  methodology)  การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใช   กระบวนการแกปญหา
และเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม    การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ    
หลักการบริหารงานคุณภาพ   (Quality  Management  Principle)  และการดําเนินกิจกรรม  เชน การให
ความสําคัญกับลูกคา  ความสําพันธกับผูสงมอบ  ความเปนผูนํา การมีสวนรวมกับบุคลากร  การบริหาร
เชิงกระบวนการ และเปนระบบการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริง 
ฯลฯ  การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality  Management System)  ISO 9000 : 2000 ขอกําหนดและ
เอกสาร  หลักการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองคกรโดยการเพิ่มคุณคา ที่ปจจัยการผลิตคงที่และโดย
การลดปจจัยการผลติ   
 
2001–0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 

 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต   ระบบนิเวศและเทคโนโลยี   

ปญหาดานสิ่งแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่ง  แวดลอม  ระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม  14000 

2. เพื่อใหสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศ  และเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ใน
ชุมชน  กําหนดแนวทางแกไข ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน และดําเนิน
กิจกรรมจัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในองคกรมาตรฐาน  ISO 14001 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย   ประหยัดและตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 
2. กําหนดแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3. ดําเนินกิจกรรมจัดส่ิงแวดลอมมาตรฐาน ISO 14001 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและ

ความสําคัญของสิ่งแวดลอม  ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศ  และเทคโนโลยีในการพัฒนา
ประเทศ  ปญหาดานสิ่งแวดลอม  แหลงกําเนิดมลพิษ  ผลกระทบที่เกิดและเทคนิคการแกปญหามลพิษ
ทางนํ้า อากาศ  เสียง  ความสั่นสะเทือน  ทัศนียภาพ   สารอันตรายและกากของเสีย การอนุรักษสิ่ง 
แวดลอม   มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม    ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอม  ISO  14000 
 
2300-0101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศิลปะ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจความหมาย ประวัติ การจําแนกประเภทงานศิลปะ 
2. เขาใจหลักทฤษฏีการสรางสรรคศิลปะ ลัทธิศิลปะ และรูปแบบของการสรางสรรคศิลปะ 
3. จําแนกกระบวนการวิธีการและขั้นตอนทํางาน   จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ 

สื่อผสมและศิลปจัดวาง 
4. เขาใจรูปแบบ คุณคา และกระบวนการสรางสรรคศิลปะไทย ศิลปะสมัยใหม และศิลปะรวม

สมัย 
5. เขาใจและสามารถอนุรักษสืบสาน พัฒนา ศิลปะใหสอดคลองกับการจัดการเชิงธุรกิจ 
6. สามารถปฏิบัติงานศิลปกรรมเบื้องตน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 อธิบายความหมาย ประวัติความเปนมา ประเภทของศิลปะ หลักการสรางสรรคศิลปะ ลัทธิศิลป
และรูปแบบของการสรางศิลปะ ปฏิบัติการวิเคราะห จําแนก วิธีการขั้นตอนการทํางาน รูปแบบ และ
ประเมินคางานศิลปกรรม ตามหลักการ กระบวนการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ ความหมาย การจําแนกประเภทศิลปะความรูเกี่ยวกับหลักและ
กฎเกณฑของลัทธิศิลปะที่สัมพันธกับทฤษฎีสรางสรรคแบบเหมือนจริง  ตัดทอนบางสวนและตัดทอน
ทั้งหมด กระบวนการเทคนิควิธีการและขั้นตอนสําคัญในการทํางานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ 
สื่อผสมและศิลปะจัดวาง  ลักษณะรูปแบบ  คุณคาศิลปะไทย  ศิลปะสมัยใหมและศิลปะรวมสมัย  
เทคโนโลยีกับการพัฒนารูปแบบศิลปะ  รวมทั้งศึกษาวิธีการอนุรักษ    สืบสาน พัฒนา รูปแบบศิลปะ ให
สอดคลองกับการจัดการเชิงธุรกิจ และมีคุณคาสงเสริมจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาชีพ 

วิชาชีพสาขาวิชา 
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2301-1001 องคประกอบศิลปะเบื้องตน 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจความรู   ธาตุทางทัศนศิลป  หลักการกฎเกณฑ และวิธีการท่ีนําไปใชเก่ียวกับงานทัศนศิลป 
2. มีทักษะในการจัดวางองคประกอบศิลปะ ผลงานศิลปะตามหลักการจัดภาพรูปทรง เทคนิค และ

เน้ือหาเหมาะสมและมีความคิดสรางสรรค 
3. เขาใจและมีทักษะในการใชสี สรางผลงานศิลปกรรมตามหลักทฤษฎีสี การจัดภาพ และมีความคิด

สรางสรรค 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน มุงม่ันขยันหม่ันเพียร 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ปฏิบัติการจัดวางองคประกอบศิลป ตามหลักการ คํานึงถึงหลักการจัดภาพความสัมพันธระหวาง 
รูปทรง เทคนิคและเน้ือหา กระบวนการ ข้ันตอนปฏิบัติงาน และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา/ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีองคประกอบศิลปะ  ธาตุทางทัศนศิลปและหลักการของ
เอกภาพ ขั้นตอนการออกแบบงานองคประกอบศิลปะ  หลักการจัดภาพ ทฤษฎีสี วิธีการสรางสรรคศิลปะ 
รูปแบบแนวทางการสรางสรรคงานความสัมพันธระหวาง รูปทรง เน้ือหาและเทคนิค 
 
2301 – 1002 การวาดเขียนเบ้ืองตน 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูคุณสมบัติวัสดุอุปกรณอันทําใหเกิดเทคนิควาดเขียนท่ีมีคุณสมบัติ แสดงออกทางคุณคาความงาม
เฉพาะ 

2. เขาใจข้ันตอนกระบวนการวาดเขียน 
3. ตระหนัก  รูสาระ  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  โดยรูจักตรวจสอบและปรับปรุง   ขั้นตอนการ

ทํางานดวยตัวเอง 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  รับผิดชอบ  มุงม่ัน  ขยัน  หม่ันฝกฝน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 วาดเขียนภาพรูปทรงดวยวิธีการพ้ืนฐาน ตามหลักการ โดยคํานึงถึงหลักการจัดภาพ กระบวนการ
ขั้นตอน เทคนิควิธีการ โครงสรางสัดสวน ปริมาตรของรูปทรง ลักษณะผิวของวัตถุ มิติ การตรวจสอบและ
ปรับปรุงผลงานดวยตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวัสดุอุปกรณวาดเขียนพ้ืนฐาน ทักษะกระบวนการวาดเขยีน โดยใชหลักการจัด
ภาพ การรางภาพ การแรเงา การเนนนํ้าหนักและรายละเอียดใหมองดูคลายแบบ 
 
2301 – 1003 ความคิดสรางสรรค 3 (4) 
 
จุดประสงค 

1. มีความรูความเขาใจ ความหมาย รูปแบบการคิดสรางสรรค ตามทฤษฎีของนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษา ประเภทของการสรางสรรค ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสรางสรรค วิธีการคิดแบบตางๆ  

2. มีทักษะการคิดสรางสรรคและถายทอดรูปแบบงานสรางสรรคจากสื่อและเทคนิคตางๆ ได 
3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการฝกปฏิบัติและการคิดสรางสรรค 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความหมาย รูปแบบ และประเภทของความคิดสรางสรรค ปฏิบัติงานฝกการคิดสรางสรรค
ตามหลักการ กระบวนการ ขั้นตอน เหตุและผลของความคิด เทคนิควิธีการทํางาน คุณคาทางความคิด และ
ความคิดสรางสรรค 
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย รูปแบบการคิดสรางสรรค ตามทฤษฎีของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา ประเภทของ
การสรางสรรค ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสรางสรรค วิธีการคิดแบบตางๆ 
 ปฏิบัติการฝกทักษะคิดสรางสรรค และถายทอดรูปแบบงานสรางสรรคจากรูปทรงท่ีไดจากธรราติ 
รูปทรงเลขาคณิต รูปทรงอิสละ ใหสอดคลองกับงานศิลปกรรม  ดวยเทคนิคตางๆ เชน วาดลายเสน ดินสอดํา 
ดินสอสี สีนํ้า สีโปสเตอร เปนตน 
 
2301 - 1004 สุนทรียศาสตรเบ้ืองตน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูกระบวนการ เห็นคุณคาความงาม การชื่นชมรูปแบบศิลปยุคกอนสมัยใหม สมัยใหม หลัง
สมัยใหม 

2. เห็นความสําคัญการตีความภูมิปญญาวัฒนธรรมพัฒนารูปแบบศิลปไทย + สากล  
3. สามารถประเมินคางานศิลปกรรม ตามหลักการวิจารณ 
4. เขาใจแนวคิดเช่ือมโยงคุณคาความงามเพ่ือมูลคาดานการตลาด 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู คุณคาของความงาม รูปแบบศิลปแตละสมัย อธิบายความภูมิปญญา วัฒนธรรมรูปแบบไทย-
สากล ประเมินคางานศลิปกรรม ตามหลักการวิจารณ โดยควรคํานึงถึงกระบวนการ ข้ันตอน เหตุและผลของการ
วิจารณ ความสอดคลองของเทคนิควิธีการ เน้ือหา และรูปทรง ความคิดสรางสรรค และคุณคาของผลงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความคิดเห็น การชื่นชมความงามตามหลักสุนทรียศาสตรเบ้ืองตน เพ่ือพัฒนารสนิยม เปดโลก
ทัศนการรับรูคุณคาความงามเชิงภูมิปญญาวัฒนธรรม – การตลาด จากรูปแบบศิลปไทย – สากล ยุคกอน
สมัยใหม สมัยใหมและหลังสมัยใหม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานวิจิตรศิลป 
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2301 – 2101        การวาดเขียนหุนน่ิง      2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจถึงความสําคัญ  และประโยชนของการวาดเขียน 
2. เขาใจหลักการ  และขั้นตอนการวาดเขียนภาพหุนนิ่งรูปทรงเรียบงาย – ซับซอน 
3. เขาใจหลักการนําความรูและประสบการณไปใชในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม 
4. มีทักษะในการเขียนภาพหุนนิ่งรูปทรงเรียบงาย – ซับซอน 
5. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณการวาดเขียนไดเหมาะสมกับกลวิธี – และทองถิ่น 
6. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับภูมิปญญาไทย 
7. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น 
8. มุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลดีและมีความรับผิดชอบ 
9. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูในการวาดเขียนภาพหุนนิ่งรูปทรงเรียบงาย-ซับซอน 
2. สามารถวาดเขียนภาพหุนนิ่งรูปทรงเรียบงายและซับซอน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเขียนภาพหุนน่ิงรูปทรงเรียบงาย และซับซอน  โดยการเลือกใช
วัสดุ – อุปกรณใหเหมาะสมกับกลวิธี และสอดคลองกับทรัพยากรในทองถิ่น รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในการทํางานใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย  โดยเนนความเหมือนจริงตามตนแบบ 
 
2301 – 2102            การวาดเขียนทิวทัศน      2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของการวาดเขียน 
2. เขาใจหลักการและขั้นตอน การเขียนภาพทิวทัศน 
3. เขาใจหลักการนําความรู และประสบการณไปใชในการสรางสรรคผลงาน ศิลปกรรม และ

กระบวนการ 
4. มีทักษะในการเขียนภาพทิวทัศน 
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5. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณการวาดเขียนไดอยางเหมาะสมกับกลวิธี และทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

6. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองกับรูปแบบ – เน้ือหา 
7. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเอง และเพื่อนรวมชั้น 
8. มุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และมีความรับผิดชอบ 
9. มีจรรยาบรรณ  ซื่อสัตย  และสํานักในความเปนไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูในหลักการวาดเขียนภาพทิวทัศน 
2. สามารถวาดเขียนภาพทิวทัศน ในลักษณะซับซอนดวยเทคนิค  การจัดภาพ  สัดสวน  และ

การเนนนํ้าหนัก 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาการวาดเขียนภาพทิวทัศน   โดยใชหลักการจัดภาพ  การรางภาพ  และวาดสัดสวน  
โครงสราง  การแรเงา  และการเนนนํ้าหนัก 
 ปฏิบัติการวาดเขียนภาพทิวทัศน สิ่งกอสรางที่มีมิติ  ใกล – กลาง – ไกล  ในลักษณะเรียบงาย 
และซับซอน  โดยใชเทคนิควิธีการ  การจัดภาพ  การรางภาพ   การวาด    สัดสวน  โครงสรางการแรเงา  
ตลอดจนการเนนนํ้าหนักใหเกิดความนาสนใจ  และมีความประสานกลมกลืนระหวางสวนประกอบ  ทํา
ใหมีระยะใกล – กลาง – ไกล คลายของจริง 
 
2301 – 2103                      การวาดเขียนคนและสัตว                          2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของการวาดเขียน 
2. เขาใจหลักการและข้ันตอนการเขียนภาพคนเหมือน และภาพสัตว 
3. เขาใจหลักการนําความรูและประสบการณไปใชในการสรางสรรคผลงาน  ศิลปกรรม 
4. มีทักษะในการเขียนภาพคนเหมือนและภาพสัตว 
5. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณการวาดเขียนไดอยางเหมาะสมกับกลวิธีและทรัพยากรใน

ทองถิ่น 
6. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองกับ  รูปแบบ–เน้ือหา 
7. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเอง และเพื่อนรวมชั้น 
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8. มุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลดี  และมีความรับผิดชอบ 
9. มีจรรยาบรรณ มีวินัยและสนใจใฝรู 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูในหลักการวาดภาพคนเหมือน  ภาพสัตว 
2. สามารถวาดภาพ  คนเหมือน  ภาพสัตวตางๆ โดยใชเทคนิค  การจัดภาพ  สัดสวน  และ

น้ําหนักแสงเงาใหคลายของจริง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวาดภาพคนเหมือน ภาพสัตว  โดยใชหลักการ  การจัดภาพ  การรางภาพ  
สัดสวนโครงสราง  และการแรเงา 
 ปฏิบัติการวาดภาพ  คนเหมือน  ภาพสัตวชนิดตาง ๆ  โดยใชเทคนิควิธีการ จัดภาพการราง – การ
วาดสัดสวนโครงสราง  การแรเงารูปทรงใหมีนํ้าหนัก  ออน – กลาง – แก มองดูใหคลายของจริงตามแบบ 
 
2301 – 2104    การวาดเขียนคนเต็มตัว         2 (3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจถึงความสําคัญ  และประโยชนของการวาดภาพคนเต็มตัว 
2. เขาใจหลักการและขั้นตอนการวาดภาพคนเต็มตัวในลักษณะทาทางตาง ๆ 
3. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณในการเขียนภาพคนเต็มตัวไดอยางเหมาะสม 
4. มีทักษะในการเขียนภาพคนเต็มตัวไดอยางถูกสัดสวน 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเอง และเพ่ือนรวมช้ัน 
6. มุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และมีความรับผิดชอบ 
7. มีจรรยาบรรณ  ซื่อสัตย  และสํานักในความเปนไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูในหลักการวาดภาพคนเต็มตัว 
2. สามารถวาดภาพคนเต็มตัว ในลักษณะทาทางตางๆ ดวยเทคนิค  ดินสอ ปากกา ชารโคล 

หมึกดํา  ขนวัสดุตางๆ เชน  กระดาษ  กระดาษสา  กระดาษเทาขาว ฯลฯ  โดยใชหลักการจัด
ภาพ  สัดสวนโครงสราง  มิติและแสงเงา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุ – อุปกรณ เพื่อการวาดภาพคนเต็มตัว (FIGURE) ในลักษณะทาทางตางๆ เชน 
เด็กน่ัง คนแกนอน ผูชายยืน ฯลฯ 
 ปฏิบัติงานภาพคนเต็มตัว ดวยดินสอ  ปากกา  ชารโคล  หมึกดํา  เกรยอง  บนวัสดุตางๆ  เชน  
กระดาษ  กระดาษสา  กระดาษวาดเขียน  กระดาษหอปกหนังสือ  กระดาษเทาขาว ฯลฯ 
 
2301 – 2105                 องคประกอบศิลป       2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในหลักและทฤษฎีองคประกอบศิลปขั้นพื้นฐาน 
2. มีความเขาใจวิธีการสรางงานองคประกอบศิลป  การจัดวางรูปราง  รูปทรง  ใหสัมพันธกับเน้ือ

ที่วาง  โดยคํานึงถึงหลักในการจัดภาพ  ความสัมพันธระหวางเน้ือหา  รูปแบบ  เทคนิค
วิธีการใชวัสดุ  โดยการสรางสรรคงานดวยการทํานํ้าหนัก ขาว–ดํา 

3. มีทักษะการทํางานองคประกอบศิลปดวยการทํานํ้าหนักขาว – ดํา  ที่สอดคลองกับ หลักการ
และความคิดสรางสรรค 

4. มีทักษะการใชวัสดุในการสรางสรรคงานองคประกอบไดเหมาะสมกับกลวิธีและทองถิ่น 
5. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับ ภูมิปญญาไทย 
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเอง และเพ่ือนรวมช้ัน 
7. มีระเบียบวินัย  และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
8. มีความซาบซึ้งในคุณคาของงานองคประกอบศิลป และมีความสุขในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูหลักและทฤษฎีองคประกอบศิลปขั้นพื้นฐาน  วิธีการสรางงานองคประกอบศิลป  
การจัดวางรูปราง  รูปทรง ใหสัมพันธกับพื้นที่วาง  โดยคํานึงถึงหลักในการจัดภาพ
ความสัมพันธระหวางเน้ือหา รูปแบบ  เทคนิควิธีการใชวัสดุ  โดยการสรางสรรคงานดวย
การทํานํ้าหนัก  ขาว  - ดํา 

2. สามารถปฏิบัติการทํางานองคประกอบศิลปดวยการทํานํ้าหนักขาว-ดําที่สอดคลองกับ
หลักการและทฤษฎีองคประกอบศิลป การจัดวางรูปราง  รูปทรง  สัมพันธกับพื้นที่วาง  
ความสัมพันธระหวางเนื้อหา รูปแบบ  และวิธีการใชวัสดุ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการจัดภาพ  การสรางเอกภาพโดยการนําสวนประกอบที่สําคัญของศิลปะ  เชน  จุด  
เสน  สี  รูปทรง  ลักษณะพื้นผิว  และพื้นที่วาง 
 ปฏิบัติการสรางงาน  องคประกอบศิลป  ดวยรูปทรงพ้ืนฐาน  เชน  รูปทรงเรขาคณิตรูปทรงอิสระ  
และรูปทรงธรรมชาติ  โดยกําหนดเร่ืองราวตามความเหมาะสมนํามาจัดภาพ   โดยใชหลักการทาง
องคประกอบศิลป 
 
2301 – 2106           เทคนิคงานองคประกอบศิลป       2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการทํางานองคประกอบศิลป  รูปแบบของงาน 
 งานรูปธรรม  กึ่งนามธรรม  และนามธรรม 
2. มีความเขาใจในการนําหลักการใชสีมาใชในการทํางานองคประกอบศิลป 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานองคประกอบศิลปในรูปแบบรูปธรรม  กึ่งนามธรรมและนามธรรม 
4. มีทักษะในการนําสีชนิดตาง ๆ มาใชในงานองคประกอบศิลป 
5. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับ ภูมิปญญาไทย 
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น 
7. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรู   ศึกษาคนควาดวยตนเอง  และมีกิจนิสัยที่ดี 
8. มีความซาบซึ้งในคุณคาของงานองคประกอบศิลป และมีความสุขในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูหลักการทํางานองคประกอบศิลป  รูปแบบของงาน งานรูปนาม กึ่งนามธรรม  
นามธรรม  และการนําหลักการใชสีมาใช 

2. สามารถปฏิบัติการสรางงานองคประกอบศิลปโดยนําหลักการใชสีในลักษณะตางๆ มา
สรางงานในงานแบบรูปธรรม  ก่ึงนามธรรม  นามธรรม  และรูจักเลือกใชเทคโนโลยีชวยใน
การปฏิบัติงานตามหลักการจัดภาพ   ความสัมพันธระหวางเน้ือหา   รูปแบบ  และกล
วิธีการใชวัสดุ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานองคประกอบศิลป   รูปแบบของงาน  ลักษณะงานรูปธรรม  กึ่งนามธรรม  
และนามธรรม  คุณลักษณะเฉพาะของสีชนิดตาง ๆ  การใชสีในงานองคประกอบศิลป 
 ปฏิบัติการสรางงานองคประกอบศิลปดวยเทคนิคและวิธีการใชสีชนิดตาง ๆ เชน สีไม สีน้ํา  สี
โปสเตอร  สีเทียน ฯลฯ  และวิธีการปะติดดวยกระดาษสี ในรูปแบบของงานรูปธรรม กึ่งนามธรรม และ
นามธรรม 
 
2301 – 2107                     สื่อผสมงานองคประกอบศิลป        2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการทํางานองคประกอบศิลปในลักษณะการสรางสรรคดวยเทคนิค
หลายชนิดในรูปแบบสื่อผสม 

2. มีความรูความเขาใจในการทําโครงงานองคประกอบศิลป 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานองคประกอบศิลปในรูปแบบสื่อผสม 
4. มีทักษะในการทําโครงงานองคประกอบศิลป 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น 
6. มีระเบียบวินัย และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
7. มีความซาบซึ้งในคุณคาของงานองคประกอบศิลป และมีความสุขในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  หลักการสรางสรรคงานองคประกอบศิลป  รูปแบบ  สื่อผสม  การทําโครงงาน
องคประกอบศิลป 

2. สามารถสรางสรรคงานองคประกอบศิลป ดวยเทคนิคหลายชนิด ในรูปแบบสื่อผสม  ได
ตามหลักการจัดภาพ  ความสัมพันธระหวางเนื้อหารูปแบบ  และกลวิธีการใชวัสดุ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการทํางานองคประกอบศิลปในลักษณะสื่อผสม  ศึกษาวิธีการทําโครงงานองคประกอบ
ศิลป 
 ปฏิบัติการสรางงานองคประกอบศิลปในรูปแบบสื่อผสม  รวมทั้งการทําโครงงานองคประกอบ
ศิลป  โดยการสรางสรรครูปแบบตามแนวทางของตนเองมาสรุป  และนําเสนอเพื่อพิจารณาตามหัวขอที่
กําหนด  ไดแก  แนวความคิด  รูปแบบ  การแกปญหา  การพฒันารูปแบบ และขั้นตอนการทํางาน 
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2301 – 2108                            กายวิภาค       2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชื่อศัพททางกายวิภาคเกี่ยวกับรางกายมนุษย 
2. รูระบบโครงสรางของรางกาย  จํานวนกระดูก รูปลักษณะของกระดูก และกลามเนื้อ 
3. มีทักษะในการรางภาพ  รูปราง  รูปทรง  โครงสราง – สัดสวนของรางกายมนุษย 
4. มีทักษะในการเขียนภาพ  รูปลักษณะกระดูกและกลามเน้ือ  ที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหว

รางกายมนุษย 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานตนเอง และเพ่ือนรวมช้ัน 
6. มีทักษะในการเขียนภาพคน และนําไปประยุกตใชกับงานศิลปกรรม 
7. มีความสนใจใฝรู  ความรับผิดชอบ  ความคิดสรางสรรค  และขยันหมั่นเพียร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  โครงสรางของรางกายมนุษยทั้งกระดูกและกลามเน้ือ  รูชื่อศัพททางกายวิภาค  
เกี่ยวกับรางกายมนุษย 

2. สามารถเขียนภาพ  รูปลักษณะกระดูกและกลามเน้ือสัมพันธกับการเคลื่อนไหวของรางกาย
มนุษย  โดยรางภาพไดสัดสวนถูกตอง  แรเงานํ้าหนัก  แสดงมิติความลึกและปริมาตร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ  ชื่อศัพททางกายวิภาคเกี่ยวกับรางกายมนุษย  ระบบ
โครงสรางของรางกาย  จํานวนกระดูก   และกลามเนื้อ  รูปลักษณะ  โครงสราง – สัดสวนรูปราง – 
รูปทรง กริยาทาทาง และการเคลื่อนไหวของมนุษย  หลักการและขั้นตอนการรางภาพ 
 ปฏิบัติการเขียนภาพ  รูปราง  รูปทรง  โครงสราง  สัดสวน  กริยาทาทางของมนุษย  โดยแสดง
รูปลักษณะของกระดูกและกลามเน้ือที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหว   เพื่อนําไปประยุกตใชกับงาน
ศิลปกรรม 
 
2301 – 2109                                   ทัศนียวิทยา                 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในการเขียนแบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ 
2. เขาใจหลักการและขั้นตอนการเขียนแบบ 
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3. นําความรูหลักและวิธีการเขียนแบบไปประยุกตใชในงานวิจิตรศิลป 
4. มีทักษะในการเขียนแบบภาพ  2  มิติ  3  มิติ 
5. มีทักษะในการใชเครื่องมือ   วัสดุ – อุปกรณการเขียนแบบไดอยางเหมาะสม 
6. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงาน 
7. มีทักษะในการประเมินคุณคาของผลงานตนเอง และเพ่ือนรวมช้ัน 
8. มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี 
9. มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย  ประหยัด  ตอตนเองและการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูหลักการและขั้นตอนการเขียนแบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ การใชเคร่ืองมือ วัสดุ – 

อุปกรณ ในการเขียนแบบ 
2. สามารถ เขียนแบบภาพ  2  มิติ  และ  3  มิติ  และนําไปประยุกตใชในงานวิจิตรศิลป 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   การเขียนแบบเบื้องตน   และการใช เคร่ืองมือ   วัสดุ-อุปกรณ  
ปฏิบัติการเขียนแบบ  2  มิติ      การเขียนภาพฉาย    (ORTHROGRAPHIC PROJECTION)  ปฏิบัติเขียน
แบบ  3  มิติ  การเขียนแบบภาพเฉลียง  (OBLIAQUE  PROJECTION) การเขียนแบบสมมาตร 
(ISOMETRIC PROJECTION)      การเขียนแบบทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) ทางดานรูปทรงและ
บรรยากาศ แบบจุดรวมสายตา 1 จุด, 2 จุด, 3 จุด ของทิวทัศนและสิ่งกอสราง 
 
2301 – 2110                             จิตรกรรมหุนน่ิง       2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของจิตรกรรม 
2. เขาใจถึงหลักการและขั้นตอนการสรางงานจิตรกรรมหุนน่ิงรูปทรงเรียบงาย–ซับซอนดวย

เทคนิคดินสอสีและสีน้ํา 
3. เขาใจหลักการนําความรูและประสบการณไปใชในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม 
4. มีทักษะในการวาดภาพจิตรกรรมหุนน่ิงรูปทรงเรียบงาย–ซับซอนดวยเทคนิคดินสอสี และสีน้ํา 
5. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณการวาดภาพจิตรกรรมไดเหมาะสมกับกลวิธีและทองถิ่น 
6. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงานไดสอดคลองกับภูมิปญญาไทย 
7. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น 
8. มีความมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลดีและมีความรับผิดชอบ 
9. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรู  หลักการและขั้นตอนการเขียนกายภาพ  สีน้ํา  ดินสอสี  การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ 

สําหรับการเขียนสีน้ําและดินสอสี 
2. สามารถ เขียนภาพหุนน่ิง รูปทรงเรียบงาย ซับซอนดวยสีน้ํา และดินสอสี แสดงมิติ  สัดสวน

โครงสรางการใชวัสดุอุปกรณ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักการ  จิตรกรรมหุนน่ิง  รูปทรงที่มีลักษณะโครงสรางเรียบงายและซับซอน  
ดวยเทคนิคดินสอสีและสีน้ํา 
 ปฏิบัติการเขียนภาพหุนน่ิง  รูปทรงที่มีลักษณะโครงสรางเรียบงายและซับซอนดวยเทคนิค
ดินสอสีและสีน้ํา 
 
2301 -  2111                  จิตรกรรมทิวทัศนและคนเหมือน                2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจประโยชนและความสําคัญของงานจิตรกรรม 
2. เขาใจหลักการใชวัสดุ – อุปกรณ ในการระบายสีน้ํา 
3. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณในการระบายสีน้ํา 
4. มีทักษะในการระบายสีนํ้าใหสัมพันธตามขั้นตอน  และเกิดความประสาน กลมกลืนอยาง

เหมาะสมกับเรื่องราว – เน้ือหา 
5. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีชวยในงานจิตรกรรม 
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานจิตรกรรมสีน้ํา 
7. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู  และเห็นคุณคาของงานจิตรกรรมสีนํ้า 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  หลักการใชวัสดุ-อุปกรณในการระบายสีน้ํา 
2. สามารถใชวัสดุ-อุปกรณระบายสีนํ้าภาพทิวทัศนและคนเหมือน ใหสัมพันธตามขั้นตอน มี

ความประสานกลมกลืนอยางเหมาะสมกับเร่ืองราว-เน้ือหา มีมิติและบรรยากาศที่เหมือน
จริง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ     การเขียนภาพทิวทัศน    ภาพคนเหมือน  วิธีการรางภาพ ขั้นตอนการ
ระบายสี ดวยกระบวนการของสีน้ํา 
 
2301 – 2112                                  เทคนิคงานจติรกรรม                          2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจประโยชน และความสําคัญของงานจิตรกรรม 
2. เขาใจหลักการใชวัสดุ – อุปกรณ ในการปฏิบัติงานจิตรกรรมประเภทตาง ๆ 
3. มีทักษะในการเตรียมพ้ืนสําหรับงานจิตรกรรมประเภทตาง ๆ 
4. มีทักษะในการใชวัสดุ -  อุปกรณ ปฏิบัติงานจิตรกรรมประเภทตาง ๆ 
5. มีทักษะในการสรางงานจิตรกรรมประเภทตาง ๆ ใหสัมพันธกับเน้ือหา และการทําโครงงาน

จิตรกรรม 
6. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการสรางงานจิตรกรรม 
7. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานจิตรกรรมประเภทตาง ๆ 
8. มีความใฝรู  มุงมั่น  อดทน  ในการปฏิบัติงาน   และปฏิบัติงานใหเกิดผลดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  หลักการใชวัสดุ-อุปกรณ  การเตรียมพืน้สําหรับงานจิตรกรรมประเภทตางๆ 
2. สามารถสรางงานจิตรกรรมประเภทตางๆ ใหสัมพันธกับเนื้อหา  และทําโครงงานจิตรกรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการระบายสีนํ้า สีน้ํามัน สีอะครีลิค  ที่มีรูปแบบเหมือนจริง  ให
สัมพันธกับเร่ืองราว  หุนน่ิง  ทิวทัศน  คน  โดยใหเกิดความสอดคลองระหวางรูปแบบเน้ือหา  และ
เทคนิค  และวิธีทําโครงงานจิตรกรรม 
 ปฏิบัติการระบายสีดวยเทคนิคสีนํ้า  สีน้ํามัน  สีอะครีลิค  รูปเหมือนจริง  ภาพหุนน่ิง  ทิวทัศน
และคน    การทําโครงงานจิตรกรรม    โดยนําเอาวิธีสรางสรรคผลงานมาสรุปเพื่อพิจารณาตามหัวขอที่
กําหนด 
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2301 – 2113                               จิตรกรรมไทยพ้ืนฐาน                    2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในการใชวัสดุ – อุปกรณในงานจิตรกรรมไทย 
2. มีความรู  ความเขาใจ  หลกัการเตรียมพืน้ในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
3. มีความเขาใจ  หลักการเขียนภาพ  โครงสรางสัดสวนตัวภาพ  และเคร่ืองทรงเคร่ือง แตงกาย 
4. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการเขียนภาพสัตวและสัตวหิมพานต 
5. มีความรูความเขาใจ  หลักการระบายสี และตัดเสนในงานจิตรกรรมไทย 
6. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณ  ในงานจิตรกรรมไทย 
7. มีทักษะในการเตรียมพื้น  เขียนภาพจิตรกรรมไทย 
8. มีทักษะในการเขียนภาพโครงสรางสัดสวนตัวภาพ และเคร่ืองทรง – เคร่ืองแตงกาย  ภาพ

สัตวและสัตวหิมพานต 
9. มีทักษะในการระบายสีและตัดเสน 
10. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานจิตรกรรมไทย 
11. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตยในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับการใชวัสดุ-อุปกรณ การเตรียมพ้ืน 
2. มีความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพพระนาง  ยักษ  ลิง  และสัตวหิมพานต 
3. สามารถเขียนภาพพระนาง  ยักษ  ลิง  และภาพสัตวหิมพานตดวยเทคนิค  ระบายสี   ตัดเสน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการพื้นฐานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  เกี่ยวกับการใชวัสดุ – อุปกรณ  การเตรียม
พื้น  การเขียนภาพโครงสราง  สัดสวนตัวภาพ  พระนาง  ยักษ  ลิง  การเขียนภาพรายละเอียดตัว
ภาพประกอบเคร่ืองทรง  เคร่ืองแตงกาย  การเขียนภาพสัตวและสัตวหิมพานต  การระบายสีและการตัด
เสน 
 ปฏิบัติการใชวัสดุ – อุปกรณ  การเตรียมพื้น  การเขียนภาพโครงสรางสัดสวนตัวภาพพระนาง  
ยักษ  ลิง  การเขียนภาพตัวภาพประกอบเคร่ืองทรง  เคร่ืองแตงกาย  การเขียนภาพสัตวและภาพสัตวหิม
พานต  การระบายสีและการตัดเสน 
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2301 – 2114                                 จิตรกรรมไทย                    2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประโยชน  และความสาํคัญของจิตรกรรมไทย 
2. มีความเขาใจหลักการเขียนภาพ  และการจัดองคประกอบภาพจิตรกรรมไทยดวยวิธีการ

ระบายสีและตัดเสน 
3. มีทักษะในการเขียนภาพและการจัดองคประกอบภาพจิตรกรรมไทย   ดวยวิธีการระบายสี

และตัดเสน 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานจิตรกรรมไทย 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตยในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูในหลักการเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
2. สามารถวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี  ดวยเทคนิคระบายสีตัดเสน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเขียนภาพทิวทัศน  การเขียนภาพสถาปตยกรรม  การเขียนภาพและการจัด
องคประกอบ  ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสี  และตัดเสน  ระบายสี  
และตัดเสน 
 ปฏิบั ติการเขียนภาพทิวทัศน   การเขียนภาพสถาปตยกรรม   การเขียนภาพและการจัด
องคประกอบ  ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสี  และตัดเสน 
 
2301 – 2115                                 ประติมากรรมภาพนูน                 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจความหมายและความสําคัญ  รวมท้ังประโยชนของงานประติมากรรม 
2. เขาใจวิธีการใชวัสดุ – อุปกรณในงานประติมากรรม 
3. เขาใจหลักการและข้ันตอนการสรางงานประติมากรรมนูนตํ่า – นูนสูง 
4. เขาใจหลักการนําความรูและประสบการณไปใชในการสรางสรรคงานประตมิากรรม 
5. สามารถใชวัสดุ – อุปกรณ  ไดอยางเหมาะสมกับรูปแบบ – เน้ือหา และสอดคลองกับ

ทรัพยากรทองถิ่น 
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6. มีทักษะในการสรางสรรคประติมากรรมนูนตํ่า  – นูนสูง  แบบยอมิติรูปทรงงาย ๆ และ
ซับซอน 

7. มีทักษะในการทําแมพิมพทุบ  และหลองานประติมากรรมดวยปูนปลาสเตอร 
8. สามารถประเมินคุณคาผลงานของผูเรียนและเพื่อนรวมชั้น 
9. มีระเบียบวินัย ความปลอดภัย กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
10. มีความพยามยาม  เห็นคุณคา  และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการสรางประติมากรรมนูนต่ํา-นูนสูง 
2. สามารถสรางประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า-นูนสูง รูปลวดลายหุนน่ิง  คน  ดวยเทคนิคการ

หลอดวยปูนปลาสเตอรจากพิมพทุบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  หลักการในการสรางผลงาน
ประติมากรรมลักษณะนูนต่ํา – นูนสูง  ลวดลาย  หุนน่ิง  คน  โดยวิธีการปนยอมิติ 
 ปฏิบัติการใชวัสดุเคร่ืองมือในการปนงานประติมากรรมรูปนูนตํ่า – นูนสูง ลวดลาย   หุนน่ิง  คน  
ปฏิบัติการทําแมพิมพทุบ  และหลอช้ินงานประติมากรรมนูนดวยปูนปลาสเตอร 
 
2301 – 2116                                     ประตมิากรรมไทย                                  2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจความงาม  รูปแบบ และคตินิยม  รวมท้ังประโยชนของงานประติมากรรมไทย 
2. เขาใจวิธีการใชวัสดุ  อุปกรณ  ในงานประติมากรรมไทย 
3. เขาใจหลักการและขั้นตอนสรางงานประติมากรรมไทย 
4. เขาใจหลักการนําความรูและประสบการณไปใชในการสรางงานประติมากรรมไทย 
5. สามารถใชวัสดุ อุปกรณ ไดอยางเหมาะสมกับรูปแบบ – เน้ือหา และสอดคลองกับทรัพยากร

ทองถิ่น 
6. มีทักษะในการสรางสรรคงานประติมากรรมไทยตามแบบคตินิยม 
7. มีทักษะการทําแมพิมพ และหลอตามลักษณะผลงาน 
8. สามารถประเมินคุณคาของผลงานประติมากรรมไทย 
9. มีระเบียบ  วินัย  ความปลอดภัย  กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
10. มีความพยามยาม  เห็นคุณคา  และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเกี่ยวกับลักษณะของประติมากรรมไทย 
2. มีความรูเกี่ยวกับหลักการในการสรางประติมากรรม 
3. สามารถสรางประติมากรรม  รูป  ลวดลายกนก  นารี  กระบี่  คช  และหนาพระสมัยตางๆ  

ดวยเทคนิคการปน  การหลอ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  หลักการในการสรางความงามของ
ประติมากรรม  วิธีการสรางสรรคงานประติมากรรมไทย 
 ปฏิบัติการใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือในการปนงานประติมากรรมไทย รูปลวดลายกนก  กระบี่  
คช  สัตวหิมพานต  หนาพระสมัยตาง ๆ  เปนเร่ืองราวในวรรณคดีประเพณีไทย  ปฏิบัติการทําแมพิมพ
ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และหลอเปนผลงานสําเร็จ 
 
2301 – 2117                                 ประตมิากรรม                           2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจความหมายและความสําคัญโครงสรางกายวิภาค   รวมทั้งประโยชนของงาน
ประติมากรรม 

2. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการทําโครงงานและสรางงานประติมากรรมลักษณะนูน – 
ลอยตัว  ดวยการปนและแกะสลัก 

3. เขาใจหลักการนําความรูและประสบการณไปใชสรางสรรคงานประติมากรรมและการ
จัดการทางธุรกิจ 

4. สามารถใชวัสดุ  อุปกรณ  ประมวลความรู  หลักการ  ขั้นตอน  วิธีการไดอยางเหมาะสมกับ
รูปแบบ  เน้ือหา  และสอดคลองกับทรัพยากรทองถิ่น 

5. มีทักษะในการสรางสรรคประติมากรรมลักษณะนูน – ลอยตัว  ดวยการปน และ แกะสลัก 
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานประติมากรรมลักษณะนูน – ลอยตัว 
7. มีระเบียบวินัย  มีความปลอดภัย  กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
8. มีความพยายาม  เห็นคุณคา  และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเกีย่วกบัการสรางประติมากรรมในลักษณะตางๆ 
2. สามารถสรางประติมากรรมรูปคนเหมือน  รูปสัตว  รูปทรงอิสระ ในลักษณะภาพนูน  และ

ลอยตัวดวยเทคนิคการปน   และการแกะสลัก   ตามหลักการสัดสวนของโครงสราง  
วิธีการใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือและการจัดภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  หลักการในการสรางผลงาน
ประติมากรรมลักษณะนูน และลอยตัว  รูปคนเหมือน  รูปสัตว  รูปทรงอิสระ  วิธีการ แกะสลัก  และ
วิธีการทําโครงงานประติมากรรม 
 ปฏิบัติการปนประติมากรรมลอยตัว  คนเหมือน  จากตนแบบหุนปูนปลาสเตอร  คนจริงวัยตาง ๆ  
สัตว  รูปทรงอิสระ  ประติมากรรมลักษณะนูน – ลอยตัว  รวมทั้งการแกะสลัก  ดวยวิธีการและวัสดุที่
เหมาะสมกับงานหรือทองถิ่น  และการทําโครงงานประติมากรรม 
 
2301 – 2118                                   ภาพพิมพเบื้องตน                        2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  และกระบวนการภาพพิมพเบื้องตน 
2. เขาใจคุณลักษณะ การใชวัสดุ – อุปกรณในการเตรียมแมพิมพและการพิมพภาพพิมพ

เบ้ืองตน 
3. มีทักษะในการออกแบบ  ใหสัมพันธกับการสราง  ภาพพิมพโมโนปร้ินท  ภาพพิมพวัสดุ 

ภาพพิมพกระดาษ  ภาพพิมพพรมน้ํามัน และภาพพิมพแกะไม 
4. ทักษะในการสรางแมพิมพ  และวิธีการพิมพ ภาพพิมพโนโนปร้ินท  ภาพพิมพวัสดุ  ภาพ

พิมพกระดาษ  ภาพพิมพพรมน้ํามัน  และภาพพิมพแกะไม 
5. สามารถประเมินคุณคาผลงานภาพพิมพเบื้องตน 
6. มีระเบียบวินัย  และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
7. มีความพยายาม เห็นคุณคาและมีความสุขในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ และการเตรียมแมพิมพ 
2. มีความรูในหลักการและกระบวนการพิมพภาพเบื้องตน 
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3. สามารถพิมพภาพดวยเทคนิค ภาพพิมพโมโนปร้ินทภาพพิมพวัสดุ  ภาพพิมพกระดาษ ภาพ
พิมพพรมนํ้ามัน และภาพพิมพแกะไมไดตามวิธีการ  การใชวัสดุอุปกรณการจัดภาพ  
ความคิดสรางสรรคและการนําเสนอผลงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการและกระบวนการในการพิมพภาพพิมพเบื้องตน  คุณลักษณะ
การใชวัสดุ  อุปกรณ  ในการสรางงานภาพพิมพ 
 ปฏิบัติการออกแบบ  สรางแมพิมพ  และพิมพภาพพิมพโมโนปร้ินท  ภาพพิมพวัสดุภาพพิมพ
กระดาษ  ภาพพิมพพรมน้ํามัน  และภาพพิมพแกะไม 
 
2301 – 2119                            ภาพพิมพรองลึกและสกรีน          2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการภาพพิมพ ประเภทรองลึก (INTAGLIO) และลายฉลุ 
(STENCIL) 

2. เขาใจคุณลักษณ  การใชวัสดุ  อุปกรณ  ในการสรางแมพิมพและวิธีการพมิพ 
3. มีทักษะในการออกแบบใหสัมพันธกับการสรางภาพพิมพประเภทรองลึก  และภาพพิมพ

ประเภทลายฉลุ 
4. มีทักษะในการสรางแมพิมพ  และวิธีการพิมพ  ภาพพิมพประเภทรองลึก  และภาพพิมพ

ประเภทลายฉลุ 
5. สามารถประเมินคุณคาผลงานภาพพิมพรองลึกและสกรีน 
6. มีระเบียบวินัย  และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
7. มีความพยายาม  เห็นคุณคาในผลงาน  และมีความสุขในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูหลักการและกระบวนการภาพพิมพ  ประเภทรองลึก  (Intglio) และลายฉลุ 
(Stencil) คุณลักษณ การใชวัสดุ  อุปกรณ ในการสรางแมพิมพและวิธีการพมิพ 

2. สามารถปฏิบัติออกแบบ  การใชวัสดุอุปกรณ  การสรางแมพมิพ  วิธีการพิมพดวยการ
ผสมผสานและวิธีตางๆในการพิมพ  และนําเสนอผลงานตามหลักการทําโครงการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลกัและกระบวนการ  คุณลักษณการใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  การ
สรางแมพิมพ  และวิธีการพิมพ  ในการสรางงานภาพพิมพประเภทรองลึก (INTAGLIO)  และลายฉลุ 
(STENCIL) 
 ปฏิบัติการออกแบบ  สรางแมพิมพ  และการพิมพจากแมพิมพประเภทรองลึก  (INTAGLIO)  
เชน  ภาพพิมพจารเข็ม (DRY POINT) ภาพพิมพกัดกรดลายเสน (LINE ETCHING) ภาพพิมพกัดกรดรูป
นูน (RELIEF ETCHING)  และการพิมพแมพิมพลายฉลุ (STENCIL)  เชน  ภาพพิมพสกรีน (SCREEN) 
โดยวิธีถายแสง และไมถายแสง 
 
2301 – 2120                                 ภาพพิมพเทคนิคผสม       2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจหลักการในการสรางแมพิมพ  และการพิมพดวยการผสมเทคนิคตาง ๆ (MIXED 

TECHNIQUE) 
2. เขาใจหลักการในการทําโครงงานภาพพิมพ 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานภาพพิมพเทคนิคผสม  และการทําโครงงานภาพพิมพ 
4. สามารถประเมินคุณคาผลงานภาพพิมพเทคนิคผสม 
5. มีวินัยและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานภาพพิมพ 
6. มีความซาบซึ้งในคุณคาของงานผลงาน  และมีความสุขในการทํางาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูหลักการสรางแมพิมพ  การพิมพดวยการผสมเทคนิคตางๆ หลักการในการทํา

โครงงานแมพิมพ 
2. สามารถปฏิบัติออกแบบ  การใชวัสดุอุปกรณ  การสรางแมพิมพวิธีการพิมพดวยการ

ผสมผสานและวิธีตางๆในการพิมพ และนําเสนอผลงานตามหลักการทําโครงงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการทําแมพิมพ และการพิมพดวยการผสมเทคนิคตาง ๆ (MIXED TECHNIQUE) ศึกษา
วิธีการทําโครงงานภาพพิมพ 
 ปฏิบัติการสรางแมพิมพ  และการพิมพดวยวิธีการผสมเทคนิคตาง ๆ จากเทคนิคภาพผิวนูน  รอง
ลึก  ลายฉลุ  รวมทั้งการทําโครงงานภาพพิมพ  โดยการนําเอาวิธีการสรางผลงานภาพพิมพแตละประเภท  
ตามแนวทางการสรางสรรคของตนเองมาสรุป  และนําเสนอเพื่อพิจารณาตามหัวขอที่กําหนด  ไดแก  
แนวความคิด รูปแบบการแกปญหาและการพัฒนารูปแบบ  ข้ันตอนการทํางาน  ตลอดจนปญหาอุปสรรค 
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2301 - 2121 ศิลปนิยม           2  (2) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหรูจักประเภท  รูปแบบ  ตนกําเนิด  และคุณคาของงานศิลปะ 
2. เพื่อใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางศิลปะกับธรรมชาติ  วัฒนธรรม ชีวิตประจําวัน สังคม 

การเมืองและเศรษฐกิจ 
3. รูจักกลุมหรือลัทธิทางศิลปะ  ลักษณะของศิลปะรวมสมัย และการอนุรักษศิลปะ 
4. มีระเบียบวินัย  มีความสนใจใฝรู 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  ประเภทรูปแบบ  ตนกําเนิด และคุณคาของงานศิลปะ 
2. มีความเขาใจ  ความสัมพันธระหวางศิลปะกับธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ชีวิตประจําวัน  สังคม

การเมือง  และเศรษฐกิจ 
3. มีความรูเกี่ยวกับลุมหรือลัทธิทางศิลปะ  ลักษณะของศิลปะรวมสมัย  และการอนุรักษศิลปะ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภท รูปแบบ  ตนกําเนิด  คุณคาของงานศิลปะ  ศึกษาความสัมพันธ  ระหวางศิลปะกับ
ธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ชีวิตประจําวัน  สังคม  การเมืองและเศรษฐกิจ  กลุมหรือลัทธิทางศิลปะ  ศิลปะ
รวมสมยั  การอนุรักษ  ศิลปะ 
 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ความซาบซึ้งตองานศิลปะ  และนําไปประยุกตใชกับการสรางสรรค
และการอนุรักษงานศิลปะ 
 
2301 - 2122          ศิลปะประจําชาติ         2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจในการเขียนลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนลายไทย 
3. เพื่อใหมีทักษะในการคัดลอกลายไทยดวยดินสอดํา  ปากกา พูกัน ในลักษณะลายเสน  และ

ระบายสี 
4. เพื่อใหมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน 
5. เพื่อใหมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบ 
6. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย และมีความสนใจใฝรู 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูหลักการเขียนลวดลายตามคติ นิยมของศิลปะไทย  ลักษณะและคุณสมบัติของ

วัสดุ-อุปกรณ 
2. สามารถเขียนและคัดลอกลายไทย  ดวยดินสอดํา  ปากกา  พูกันในลักษณะลายเสน และ

ระบายสีไดถูกตองตามโครงสราง  สัดสวนตามคตินิยม  และการเลือกใชวัสดุอุปกรณได
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการสรางความงามของลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย และการปฏิบัติงาน  ฝก
ทักษะเกี่ยวกับงานศิลปะประจําชาติ  การเขียนการคัดลอกลายไทยดวยดินสอดํา ปากกา พูกัน  ลักษณะ
ลายเสนและระบายสี 
 
2301 - 2123      ทฤษฎีสี         2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจประวัติความเปนมาของสีชนิดตาง ๆ 
2. เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะ  คุณสมบัติของสี และหลักการผสมสี 
3. เพื่อใหเขาใจนําเอาหลักการใชสีไปใชกับงานศิลปะลกัษณะตาง ๆ 
4. มีระเบียบวินัย  และมีความสนใจใฝรู 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสี  ชนิด  ประเภทของแมสี  คุณลักษณะ  คุณสมบัติ
ของสี  และหลักการผสมสี 

2. สามารถปฏิบัติงาน  ตามหลักทฤษฎีโดยนําเอาหลักการใชสีไปใชกับงานศิลปะ  ลกัษณะ
ตางๆไดถกูตองตามคุณสมบัติ  คุณลักษณะและหลักการผสมสี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของสีชนิดตาง ๆ แมสี วัตถุธาตุ แมสีจิตวิทยา  แมสีวิทยาศาสตร  
หลักการผสมสี  คุณลักษณะของสี  คุณสมบัติของสี  และหลักการใชสีกับงานศิลปกรรม 
 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจแมสีชนิดตาง ๆ และหลักการของทฤษฎีสี  เพื่อนําไปประยุกตใชกับ
งานศิลปกรรม 
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2301 – 2124        ประวัติศาสตรศิลปะ                                  2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูจักประวัติความเปนมา  ยุคสมัยของศิลปตะวันตกและตะวันออก  
2. รูจักลําดับความเปนมาของประวัติศิลปะไทย  ทั้งในดานรูปแบบและคตินิยม 
3. เขาใจแนวความคิดในการสรางสรรคศิลปะวัตถุ  โบราณสถาน และจิตกรรมไทย 
4. มีระเบียบวินัย มีความสนใจใฝรู 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  ยุคสมัยของศิลปะตะวันตกและตะวันออก  ตั้งแตยุค
กอนประวัติศาสตร 

2. มีความรูเกี่ยวกับประวัติศิลปะไทย  แนวคิดในการสรางศิลปะวัตถุ  โบราณสถาน  และ
จิตรกรรมไทย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมา  ยุคสมัยศิลปะตะวันตก  ตะวันออกพอสังเขป  ศึกษาประวัติศิลปะของ
ไทย  ต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร  และยุคประวัติศาสตรของไทย  โดยเนนความรูดานรูปแบบ  คตินิยม  
และแนวคิดในการสรางศิลปะวัตถุ  โบราณสถาน และจิตรกรรมไทย 
 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ความเปนมาของศิลปะตะวันตก และศิลปะของไทย 
 
2301 – 2125        การวาดเขียนภาพคนเหมือน                                  3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจความสําคัญ และประโยชนของการเขียนภาพคนเหมือน  
2. เขาใจหลักการ – ขั้นตอน  การเขียนภาพคนเหมือน 
3. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณในการวาดเขียนภาพคนเหมือน 
4. มีทักษะในการเขียนภาพคนเหมือน 
5. มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานวาดเขียนทั้งของตนเองและผูอื่น 
7. มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี  มีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูหลักการเขียนภาพคนเหมือน  การใชวัสดุ-อุปกรณในการวาดเขียน 
2. สามารถเขียนภาพคนเหมือนครึ่งตัว  โดยแสดงโครงสรางสัดสวน  นํ้าหนัก  แสง-เงา ที่

เหมือนจริงตามแบบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเขียนภาพคนเหมือน  การใชวัสดุ-อุปกรณในการเขียนภาพคนเหมือน  การเขียน
โครงสรางสัดสวนคนคร่ึงตัวเพศและวัยตางๆ  จากแบบจริงและภาพถาย  การเขียนน้ําหนักแสง-เงา  การ
เนนรายละเอียดใหเกิดความเหมือนจริงตามแบบ 
 ปฏิบัติการวาดเขียนภาพคนเหมือนครึ่งตัว  เพศหญิง  เพศชาย  วัยเด็ก  ผูใหญและคนชรา  เขียน
ภาพเหมือน  ดานหนาตรง  ดานขาง  ดานเฉลียง  ดวยกลวิธีของดินสอดํา  เกรยอง  ผงถาน  ศึกษาดูงาน
กับสถานประกอบการ 
 
2301 – 2126        จิตรกรรมสรางสรรค                                  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการสรางสรรคงานจิตรกรรม 
2. เขาใจกระบวนการสรางงานจิตรกรรมดวยเทคนิคตางๆ เชน  เทคนิคสีน้ํา  เทคนิคสี

โปสเตอร  เทคนิคดินสอดี   เทคนิคปากกาลูกลื่น 
3. สามารถสรางงานจิตรกรรมจาดเทคนิคตางๆและงานจิตรกรรมสื่อประสม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการสรางงานจิตรกรรม 
2. สามารถสรางงานจิตรกรรมดวยเทคนิคตางๆ ต้ังแต  2  อยางขึ้นไป  รวมท้ังการสรางงาน

จิตรกรรมสื่อประสม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการสรางสรรคงานจิตรกรรมดวยเทคนิคตางๆ การสรางงานจิตรกรรมดวยการ
ผสมเทคนิคตั้งแต  2  อยางขึ้นไป  รวมถึงการสรางงานจิตรกรรมสื่อประสม 
 ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการพรอมทั้งทํารายงาน 
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2301-2127 การหลองานประติมากรรม 2 (3) 
2301-2128 การพมิพสกรีน 2 (3) 
2301-2129 ศิลปะพื้นบาน 2 (3) 
 
2301 – 2130        ประตมิากรรมสรางสรรค                                  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการสรางสรรค 
2. เขาใจกระบวนการสรางประติมากรรม 
3. สามารถสรางประติมากรรม  จากกระบวนการตางๆ  เชน  การปน  การแกะสลัก  การหลอ

ดวยวัสดุตางๆ 
 
มาตรฐานรายวิชา  

1. มีความรูเกีย่วกบักระบวนการสรางสรรคดานประติมากรรม 
2. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการสรางประติมากรรมดวยวิธีการ  ปน,แกะสลัก,หลอ,การตอ-

เช่ือม 
3. สามารถปฏิบัติการสรางประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า  นูนสูง  และลอยตัว  ดวยวิธีการปน  

การหลอ  การแกะสลัก  การตอ-เช่ือม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการสรางสรรค  ในดานประติมากรรม  ในลักษณะนูนตํ่า  นูนสูง  ดวยเทคนิคปน  
แกะสลัก  และการหลอดวยวัสดุตางๆ  เชน  ปูนปลาสเตอร  เรซินและศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ  
รวมท้ังรายงานในเชิงวิเคราะห 
 
2301 – 2131             เทคนิคการพมิพสกรีนสรางสรรค                                 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชวัสดุอุปกรณและเทคนิควิธีการตางๆในการทําภาพพิมพสกรีน 
2. มีความเขาใจในการนําการพิมพสกรีนเทคนิคตางๆมาผสมผสานกันเกิดเปนภาพพิมพสกรีน

เทคนิคผสม 
3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น 
4. มีความรับผิดชอบ  มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชวัสดุ  อุปกรณและเทคนิควิธีการในการทําภาพพิมพสกรีน  การ

นําการพิมพสกรีนเทคนิคตางๆมาผสมผสานกันเปนภาพพิมพสกรีนเทคนิคผสม 
2. สามารถนําการพิมพสกรีนเทคนิคตางๆมาผสมกันเปนภาพพิมพเทคนิคผสมไดถูกตองตาม

หลักการพิมพ  การใชวัสดุอุปกรณ  การจัดภาพ  ความคิดสรางสรรค  และการนําเสนอ
ผลงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุอุปกรณ และเทคนิควิธีการในการทําภาพพิมพสกรีน การนําการพิมพสกรีน
เทคนิคตาง ๆ  มาผสมผสานกันเปนภาพพิมพสกรีนเทคนิคผสม 
 ปฏิบัติการสรางภาพพิมพสกรีน  โดยการนําภาพพิมพสกรีนเทคนิคตางๆมาผสมกัน  เปนภาพ
พิมพสกรีนเทคนิคผสม 
 
2301 – 2132        เทคนิคองคประกอบศิลป                                  3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจในการสรางสรรคงานองคประกอบศิลปดวยการเลือกใชเทคนิคตางๆมา
ผสมผสานกัน (Mixed  Technique) 

2. มีความรูความเขาใจในการสรางสรรคงานองคประกอบศิลปในรูปแบบสื่อผสม 
3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น 
4. มีระเบียบวินัย  และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
5. เขาใจและซาบซึ้งในคุณคาของงานองคประกอบศิลป 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจในการสรางงานองคประกอบศิลปดวยการเลือกใชเทคนิควิธีการตางๆมาผสม
กัน  การสรางงานองคประกอบศิลปในรูปแบบสื่อผสม 

2. สามารถสรางงานองคประกอบศิลปเทคนิคผสมและองคประกอบศิลปรูปแบบสื่อผสมได
ถูกตองตามหลักการพิมพ  การใชวัสดุอุปกรณ  การจัดภาพ  ความคิดสรางสรรค และการ
นําเสนอผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการทํางานองคประกอบศิลปดวยการเลือกใชเทคนิคตางๆมาผสมผสานกัน รวมทั้งการ
สรางงานองคประกอบศิลปในรูปแบบสื่อผสม 
 ปฏิบัติการสรางงานองคประกอบศิลปดวยการใชเทคนิคตางๆมาผสมกัน  รวมทั้งปฏิบัติการสราง
งานองคประกอบศิลปในรูปแบบสื่อผสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

การออกแบบ 
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2301 – 2201 วาดเขียนเพื่องานออกแบบ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูในการจัดภาพ  รางภาพ  การเขียนเสนและน้ําหนักแสงเงา 
2. สามารถวาดภาพหุนนิ่งผลิตภัณฑที่มีพื้นผิวตางกัน 
3. สามารถวาดภาพ ผัก ผลไม ดอกไมและสัตว 
4. สามารถอธิบายประโยชนของงานวาดเขียน 
5. มีความสุขในการปฏิบัติงานวาดเขียน 
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู  ปฏิบัติงานวาดภาพหุนน่ิงประเภทผลิตภัณฑ  เพื่อการออกแบบตามหลักการเขียนภาพ  
อยางชํานาญและมีคุณคาในความงามจนเปนที่ยอมรับ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกทักษะ  การจัดภาพ  รางภาพ  การเขียนเสน  แสงเงาและนํ้าหนัก
ของภาพหุนน่ิง  ประเภทผลิตภัณฑ  เคร่ืองใชภายในบานที่มีพื้นผิวหยาบ, ละเอียด, มันวาวและโปรงใส  
ผัก  ผลไม  ดอกไมและสัตว  ดวยดินสอดํา  ปากกา 
 
2301 – 2202 จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ 1 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเร่ืองการวาดภาพดวยเทคนิค  ดินสอสี  สีน้ํา  สีโปสเตอร  และสีอะคลิลิค 
2. สามารถเขียนภาพหุนนิ่งดวยเทคนิค  ดินสอสี  สีน้ํา  สีโปสเตอร  และสีอะคลิลิค 
3. ตระหนักในคุณคาของงานจิตรกรรมตอการดํารงชีวิต 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ปฏิบัติวาดภาพจิตรกรรมหุนน่ิงเพ่ือการออกแบบดวยเทคนิคสีผสม  อยางชํานาญและมี
คุณคาในความงามจนเปนท่ียอมรับจากตนเองและอ่ืน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานฝกทักษะดานจิตรกรรมเกี่ยวกับการเขียนภาพหุนน่ิงดวย โครงสราง
เรียบงายเหมือนจริงโดยเทคนิค  ดินสอสี  สีน้ํา  สีโปสเตอร  และสีอะคลิลิค 
 
2301 – 2203 จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ 2 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเรื่องหลักการเขียนภาพทิวทัศนทะเล 
2. มีความรูเร่ืองการเขียนภาพอาคาร  และสิ่งกอสราง 
3. สามารถเขียนภาพทิวทัศนประเภทตาง ๆ อาคารและสิง่กอสราง 
4. ตระหนักถึงคุณคาของภาพเขียนทิวทัศนดวยเทคนิคสีประเภทตาง ๆ 
5. มีทักษะในการประเมินคาผลงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง  ปฏิบัติจริงในการเขียนภาพทิวทัศน  ภาพอาคารและสิ่งกอสราง  มีความสามารถใน
การประเมินคุณคาผลงานและมีความชํานาญ (Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจน
มีกิจนิสัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานฝกทักษะดานจิตรกรรมเกี่ยวกับการเขียนภาพทิวทัศน ทิวทัศนทะเล  
อาคารและสิง่กอสราง  รูปแบบเหมือนจริง  และกึ่งนามธรรม 
 
2301 – 2204 กายวิภาคเพื่อการออกแบบ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับกระดูก  และกลามเนื้อในรางกายมนุษย 
2. มีความรูชื่อ  ขนาดสัดสวน  และการทํางานของกระดูกและกลามเนื้อ 
3. ออกแบบผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ สําหรับการใชงานของมนุษยจากการเรียนรูกายวิภาคของ

มนุษย 
4. เห็นความสําคัญในการเรียนกายวิภาค  เพ่ือการดํารงชีวิต 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริงเกี่ยวกับกายวิภาค  หนาที่การทํางานของกระดูกกลามเน้ือรางกายมนุษย  ปฏิบัติจริง
ในการเขียนภาพสัดสวนรางกายมนุษย  กระดูก  กลามเน้ือ  ขนาดสัดสวนสรีระรางกายมนุษยใหสัมพันธ
กับการออกแบบ  สามารถนําไปใชไดจริง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขนาด  สัดสวน  ชื่อ  หนาที่การทํางานของ  กระดูก  กลามเน้ือ  รางกายมนุษยแตละวัยและ
ขีดความสามารถการทํางานทางสรีระที่สัมพันธกับการออกแบบ  ปฏิบัติการเขียนภาพกระดูก  กลามเน้ือ
ของมนุษย  และขนาดสัดสวนสรีระรางกายมนุษย 
 
2301 – 2205 การออกแบบสรางสรรค 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  เขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ประเภท  หลักการออกแบบ 
2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และสรางแนวความคิดได 
3. มีทักษะในการถายทอดรูปแบบ  ตามแนวความคิด  ดวยเทคนิคลายเสน  ดินสอดํา  ดินสอสี  

และปากกาได 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการสรางสรรคงานออกแบบ 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจหลักการ  กระบวนการ  ทฤษฎีการออกแบบสรางสรรค  ปฏิบัติการออกแบบสรางสรรค
ตามแนวความคิด  เทคนิค  กระบวนการไดตรงตามวัตถุประสงคของงานศิลปกรรม   มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการนําเสนองาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ประเภท   หลักการออกแบบ   กระบวนการสราง
แนวความคิดในการออกแบบ 
 ปฏิบัติการฝกทักษะ สรางแนวความคิด ถายทอดรูปแบบตามแนวความคิด (IDEA SKETCH)  
จากรูปทรงในธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้นมา สรางสรรคใหสอดคลองกับงานออกแบบทุกสาขา  ดวย
เทคนิคลายเสน  ดินสอดํา  ดินสอสี  ปากกา 
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2301 – 2206 การเขียนภาพฉาย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของภาพฉาย 
2. มีความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองมือ   อุปกรณในการเขียนแบบ  การรางแบบดวยมือ  

เคร่ืองมือเขียนแบบ  และการใชมาตราสวนยอ – ขยาย 
3. มีทักษะในการใชเคร่ืองมืออุปกรณการเขียนแบบมาตรฐาน  การเขียนแบบภาพฉาย  และ

เขียนแบบภาพพิกทอเรียล 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  เห็นคุณคาของการเขียนแบบภาพฉาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความ รู และปฏิบั ติไดจ ริง เกี่ ย วกับการเขี ยนภาพฉาย  (Orthographic Projection)  ตาม
มาตรฐานสากล (ISO,USA) ในรูปแบบชิ้นงานที่เกี่ยวของกับสาขาศิลปกรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉาย (ORTHOGRAPHIC PROJECTION) การเกิด
ภาพฉาย  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณในการเขียนแบบ  การรางแบบดวยมือและเคร่ืองมือ เขียนแบบ
ประกอบการเขียนภาพพิกทอเรียล (PICTORIAL  DRAWING) 3 มิติ  แบบออบลิค (OBLIQUE)  และไอ
โซเมตริก (ISOMETRIC)  โดยใชมาตรสวนยอ - ขยาย 
 
2301 – 2207 การเขียนแบบเทคนิค 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมายของรูปดาน  รูปตัดและทัศนียภาพ 
2. มีความรู ความเขาใจในการรางภาพทัศนียภาพดวยมือ  เคร่ืองมือเขียนแบบ  และหลักการ

กําหนดแสง – เงาของวัตถุท่ีตกทอด 
3. มีทักษะการรางแบบดวยมือ และเคร่ืองมือในการเขียนรูปดาน  รูปตัด  และทัศนียภาพ 

(PERSPCTIVE)  แบบ 1 จุด 2 จุด 3 จุด  และการกําหนดแสงเงาของวัตถุที่ตกทอด 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  เห็นคุณคาของการเขียนแบบเทคนิค 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูและปฏิบัติไดจริงเกี่ยวกับการเขียนแบบเทคนิคที่เกี่ยวของกับสาขางานศิลปกรรม  มี
ความเปนสากล  มีความประณีต  ถูกตอง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนรูปดาน  รูปตัดและทัศนียภาพ (PERSPCTIVE) แบบ 1 จุด 2 
จุด และ 3 จุด  ที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ  การรางแบบดวยมือ  และเคร่ืองมือเขียนแบบ  หลักการ
กําหนดแสงเงาของวัตถุท่ีตกทอด 
 
2301 – 2208 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่ใชในการเขียนแบบโปรแกรมสําเร็จรูปประเภท
ตาง ๆ 

2. มีทักษะในการประยุกตใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ  การสรางภาพและพิมพ 
 ผลงานออกทางเครื่องพิมพแบบตาง ๆ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของการใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  ประเภทตางๆได
อยางชํานาญตามงานเขียนแบบที่กําหนดให 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการเขียนแบบ  การสรางภาพ  การ
โอนภาพ  การลงสี  การแกไขภาพและตัวอักษร การเก็บรักษาภาพลงในดิสต  การพิมพผลงานออกทาง
เคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ 
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2301 – 2209 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการขององคประกอบของคอมพิวเตอร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานออกแบบ  สรางภาพ  

การพิมพภาพออกทางเครื่องพิมพ 
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ   สรางภาพ  การพิมพภาพออกทาง

เคร่ืองพิมพ 
4. มีกิจนิสัยที่ดี และเห็นคุณคาในการเรียนรูคอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปไดอยางชํานาญตาม
ลักษณะงานออกแบบที่กําหนดให 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการขององคประกอบของคอมพิวเตอร  การใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  เพื่อการทํางานกราฟฟคในการออกแบบ  และสรางภาพ  การพิมพภาพออกทางเครื่องพิมพ 
 
2301 – 2210 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ  รายละเอียดของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตมาใชในงานออกแบบ 
4. เห็นคุณคาของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง  ปฏิบัติไดจริง  ในการเลือกใชวัสดุ  และกรรมวิธีการผลิตมาใชในการออกแบบ
อยางเหมาะสมและคุมคา  ตลอดจนมีความรับผิดชอบ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ คุณสมบัติ  ประเภท  ชนิด
ของวัสดุ  กรรมวิธีการผลิตแบบตาง ๆ ที่มีในปจจุบัน  เพื่อนําไปใชในงานออกแบบ 
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2301 – 2211 การถายภาพเบื้องตน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติการถายภาพ  อุปกรณ  และหลักวิธีการถายภาพกลอง
สะทอนเลนซเดี่ยว 35 มม.  และกลองดิจิตอล 

2. มีทักษะในการใชกลองถายภาพสะทอนเลนซเดี่ยว 35 มม. และกลองดิจิตอล ตามหลัก
วิธีการถายภาพ  การจัดแสงและองคประกอบ 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและปฏิบัติ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง  ปฏิบัติไดจริง  ในการศึกษาประวัติ  หลักวิธีการ  องคประกอบและการบํารุงกลอง  
อุปกรณถายภาพดวยกลองสะทอนเลนซเดี่ยว  35  ซม.  และกลองดิจิตอลจนมีความชํานาญ  ตามหลักการ
ถายภาพ  ตลอดจน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติ  หลักวิธีการ  องคประกอบ  และการบํารุงรักษากลอง/อุปกรณ ถายภาพ ตลอดจน
ขั้นตอนการปฏิบัติวิธีการใชกลองสะทอนเลนซเดี่ยว  35 มม.  และกลองดิจิตอล 
 ปฏิบัติงานฝกทักษะ ใชกลองถายภาพสะทอนเลนซเดี่ยว  35  มม.  และกลองดิจิตอล ถายภาพ
บุคคล  สัตว  สิ่งของ  ดอกไม  สถาปตยกรรม  ทิวทัศน  ภาพยอนแสง  ภาพเคลื่อนไหว  โดยใชแสง
ธรรมชาติ  และแสงไฟประดิษฐ 
 
2301 – 2212 การออกแบบตกแตงเบื้องตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจความหมาย  ประวัติ  ประเภท  รูปแบบ  วัสดุ  สี และเคร่ืองเรือนในการออกแบบ
ตกแตง 

2. มีทักษะในการเขียนภาพเครื่องเรือนในการตกแตงภายใน รูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการอานและเขียนแบบสัญลักษณในแบบตกแตงได 
4. มีทักษะในการเขียนสิ่งประดับตกแตงภายในและภายนอกอาคาร 
5. มีความขยัน  อดทน  และมีสมาธิในการปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
6. มีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติงานเปนกิจนิสัย 



 

คําอธิบายรายวิชา สาขางานการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรม 

84

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการและทฤษฎีเบื้องตนในการออกแบบตกแตงภายในปฏิบัติ 
การอานแบบ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ประวัติ ประเภท รูปแบบ วัสดุ สี หลักการออกแบบตกแตงและความรูทั่วไป
เกี่ยวของกับการออกแบบตกแตง  ศึกษาประวัติ  รูปแบบ  ขนาดสัดสวนเคร่ืองเรือนที่สัมพันธกับการ
ออกแบบตกแตง 
 ปฏิบัติการเขียนภาพ  เคร่ืองเรือนที่ใชในการตกแตงภายใน รูปแบบตาง ๆ และเขียนภาพสิ่ง
ประดับตกแตงภายในภายนอกอาคาร  โดยการลอกแบบ  ออกแบบ  อานแบบ  เขียนแบบ  สัญลักษณใน
งานออกแบบตกแตง 
 
2301 – 2213 การออกแบบตกแตงอาคารที่พักอาศัย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจโครงสรางแบบอาคารที่พักอาศัย 
2. เขาใจความแตกตางของอาคารประเภทตาง ๆ 
3. เขาใจความสัมพันธของสวนตาง ๆ ภายในอาคารที่พักอาศัย 
4. มีทักษะในการเขียนแบบ  ผังพื้น  และรูปดานของงานออกแบบตกแตง 
5. มีทักษะในการเขียนตนไม  คน  สิ่งประกอบอาคารในทัศนียภาพ 
6. กําหนดข้ันตอนการเขียนทัศนียภาพ  ลายเสนและสี 
7. มีความสนใจใฝรูในการศึกษางานออกแบบตกแตง 
8. มีกิจนิสัยที่ดี  ในการปฏิบัติที่ไดรับมอบหมาย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความเขาใจ และปฏิบัติการอานแบบและสัญลักษณในการเขียนแบบ  โครงสรางและออกแบบ
รางงานตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  ตามหลักการ  กระบวนการของงานออกแบบตกแตง  มีกิจนิสัยที่ดี
ในการทํางาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอานแบบสัญลักษณในการเขียนแบบโครงสรางของอาคาร และแบบ
งานตกแตงภายในอาคารที่พักอาศัย (ผัง พื้น รูปดานและทัศนียภาพ) ดวยเทคนิคลายเสนและสี  ฝกทักษะ
ในการเขียนภาพคน ตนไม สิ่งของ และภูมิทัศนประกอบอาคารในทัศนียภาพ 
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2301 – 2214 การออกแบบตกแตงภายนอกอาคาร 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบเบ้ืองตนเก่ียวกับการออกแบบตกแตงภายนอกอาคาร 
2. มีทักษะในการออกแบบราง (Sketch  Design) พื้นที่จัดแสดงและจําหนายสินคาในงาน

นิทรรศการ 
3. มีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีตองานออกแบบตกแตงภายนอกอาคาร 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง  ปฏิบัติไดจริงในการออกแบบราง (Sketch Design) งานตกแตงภายนอกอาคาร  
ประเภทพื้นที่จัดแสดงและจําหนายสินคาในงานนิทรรศการไดตามหลักการ  วิธีการมีความเหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย  และมีความสวยงาม  ตลอดจนมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการ  ทฤษฎีเบื้องตนที่เกี่ยวกับการออกแบบ  การตกแตงภายนอกอาคาร  
ประเภทงานจัดพื้นที่แสดงและจําหนายสินคาในงานนิทรรศการ  
 ปฏิบัติการออกแบบราง (Sketch Design) พื้นที่จัดแสดงและจําหนายสินคาในงานนิทรรศการ 
 
2301 – 2215 การออกแบบตกแตงอาคารพาณิชย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการออกแบบตกแตงอาคารพาณิชย ประเภทตาง ๆ 
2. เพื่อใหเกิดทักษะในงานเขียนแบบ  ออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย รานคา โชวรูม 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของการออกแบบตกแตง 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  ปฏิบัติไดจริงในการออกแบบตกแตงอาคารพาณิชยดานการออกแบบ  เขียน
แบบตกแตงอาคารพาณิชย  รานคา  โชวรูม  ไดอยางชํานาญ  สามารถนําไปใชงานไดจริง  ตลอดจนมีกิจ
นิสัยท่ีดีมีคุณธรรม  จริยธรรมและเห็นคุณคาของการออกแบบตกแตงอาคารพาณิชย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการออกแบบเขียนแบบตกแตงอาคารพาณิชย  การจัดวาง  ผังพื้น  รูปดาน  การกําหนด
วัสดุ  ระบบไฟฟา 
 ปฏิบัติการฝกทักษะ ออกแบบ เขียนแบบตกแตงอาคารพาณิชย ประเภทตาง ๆ เชน รานคา     
โชวรูม ฯลฯ 
 
2301-2216 การออกแบบพาณิชยศิลปเบื้องตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ประวัติความเปนมา ความหมายประเภท หลักการออกแบบ และ การใช
วัสดุอุปกรณ งานออกแบบพาณิชยศิลป 

2. มีความรูความเขาใจ กระบวนการออกแบบ ตัวอักษรไทย – อังกฤษ  เคร่ืองหมายวรรค 
สัญลักษณ 

3. มีทักษะการออกแบบ ตัวอักษร (เคร่ืองหมายวรรค และสัญลักษณ) โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

4. สามารถประเมินคุณคาผลงาน  เพื่อการพัฒนาผลงาน 
5. มีความมุงมั่นในการทํางาน  โดยคาํนึงถงึคุณธรรม จริยธรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติงานไดจริงในการออกแบบพาณิชยศิลปดานการออกแบบตัว
อักษรไทยและอังกฤษ  ประกอบกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางเชี่ยวชาญ  สามารถนําไปใชงานไดจริง
ตลอดจนมีกิจนิสัยท่ีดีมีคุณธรรม  เห็นคุณคาการออกแบบพาณิชยศิลป 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ งานตัวอักษร  เคร่ืองหมาย และสัญลักษณ เกี่ยวกับประวัติความ
เปนมา การใชวัสดุ อุปกรณ ทักษะ กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานออกแบบตัวอักษร 
 ศึกษาประวัติความเปนมา  การใชวัสดุอุปกรณในงานอออกแบบพาณิชยศิลป  การออกแบบตัว
อักษรไทย-อังกฤษ  เคร่ืองหมาย  วรรค  สัญลักษณ  ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร  เคร่ืองหมายวรรคและ
สัญลักษณโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบตัวอักษร 
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2301 – 2217 การออกแบบปายในงานโฆษณา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปายในงานโฆษณาประเภทตางๆ 
2. มีความรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและเทคนิคในการทําปายโฆษณา 
3. มีทักษะในการออกแบบปายโฆษณาประเภทตาง ๆ 
4. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงาน 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ  ปฏิบัติงานไดจริงในการออกแบบปายในงานโฆษณา  การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณและเทคนิคตางๆในการทําปายโฆษณาไดอยางชํานาญสามารถนําไปใชงานไดจริงตลอดจนมีกิจ
นิสัยที่ดี  มีคุณภาพจริยธรรม  ตลอดจนเห็นคุณคาของการออกแบบปายในการโฆษณา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเคร่ืองหมาย และสัญลักษณ  วัสดุ อุปกรณที่ใชในการทํา
ปายประเภทตาง ๆ ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองหมายและสัญลักษณประเภทตาง  ๆ  การออกแบบภาพ
โปสเตอรรูปแบบตาง ๆ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการทําปายประเภทตาง ๆ ในงานออกแบบพาณิชย
ศิลป 
 
2301-2218 การออกแบบพาณิชยศิลปตนฉบับสิ่งพิมพ 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําตนฉบับสิ่งพิมพ   การยอ ขยายภาพ  การกําหนดสี
ทางการพิมพ 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบภาพโฆษณา 
3. มีทักษะในการทําตนฉบับสิ่งพิมพ 
4. มีทักษะในการเลือกรูปแบบและขนาดตัวอักษร 
5. มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ 
6. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงาน 
7. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
8. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของงานสิ่งพิมพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ปฏิบัติงานออกแบบตนฉบับสิ่งพิมพ  วางรูปแบบตัวอักษร  รูปภาพ  รูปเลม  สื่อ
สิ่งพิมพจนชํานาญ  ตามหลักและเกณฑการออกแบบงานสิ่งพิมพ  อยางมีระบบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทําตนฉบับสิ่งพิมพ  รูปเลม  หนังสือประเภทตาง ๆ การยอ ขยาย
ภาพ  การกําหนดรูปแบบตัวอักษร และสีทางการพิมพ  ปฏิบัติการทําตนฉบับสิ่งพิมพในงานโฆษณา 
 
2301 – 2219 การออกแบบภาพประกอบเรื่อง 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา หลักการเขียนภาพลอ ภาพการตูน  ภาพประกอบเร่ือง  ภาพ
โปสเตอร 

2. มีทักษะในการเขียนภาพประกอบเรื่อง  ภาพลอ  ภาพการตูน 
3. มีทักษะในการใชหมึกดํา สีประเภทตาง ๆ เทคนิคแอรบรัช และเทคนิคสื่อผสม 
4. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยในการปฏิบัติงาน 
5. มีลักษณะในการประเมินคุณคาผลงาน 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน และเห็นคุณคาของงานออกแบบภาพประกอบเร่ือง 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  ปฏิบัติไดจริงในการออกแบบภาพประกอบเร่ือง  ในรูปแบบตางๆไดแกการ
เขียนภาพลอ ภาพการตูน  ภาพประกอบเร่ือง  ภาพโปสเตอร  เลือกเทคนิคในการใชสีและเลือกใช
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานไดอยางเชี่ยวชาญ  สามารถนําไปใชไดจริง  ตลอดจนมีกิจนิสัยที่ดีมี
คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาของการเขียนภาพประกอบเร่ือง   ภาพโปสเตอรภาพลอ  
การตูน  การใชเทคนิคตาง ๆ ในการสรางภาพ  ปฏิบัติการเขียนภาพประกอบเร่ืองภาพโปสเตอร  ภาพลอ  
การตูน  ดวยหมึกดํา  สีประเภทตาง ๆ ดวยเทคนิคแอรบรัช และสื่อผสม 
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2301 – 2220 การออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบาน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และประเภทของผลิตภัณฑพื้นบาน 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ 

พื้นบาน 
3. มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบหัตถกรรมพื้นบานของไทย 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน และเห็นคุณคาของผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่นของไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ปฏิบัติงานไดจริงในเร่ืองของผลิตภัณฑพื้นบานดานวัสดุ  กรรมวิธีการผลิต  ตลอดจนออกแบบ  
เขียนแบบหัตถกรรมพื้นบานของไทยอยางชํานาญ  สามารถนําไปใชไดจริง  ตลอดจนออกมักมีกิจนิสัยที่
ดี มีคุณธรรม  และเห็นคุณคาของผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบานของไทย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ     ศึกษางานออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบานของไทย การนํา
วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะหในทองถิ่นมาประยุกตใช และพัฒนาหัตถกรรมพื้นบานในทองถิ่น   
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบานในทองถิน่ได 
 
2301 – 2221 การออกแบบผลิตภัณฑอุปโภค 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑของใชภายในบาน   และของ
ใชสํานักงาน 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองรูปราง และประโยชนใชสอยในการออกแบบ   ผลิตภัณฑ
ของใชภายในบานและของใชสํานักงาน 

3. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑของใชภายในบาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน และเห็นคุณคาของการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑของใช

ภายในบาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง  ปฏิบัติงานไดจริงในการออกแบบผลิตภัณฑอุปโภคประเภทของใชภายในบานและ
สํานักงานดานรูปราง (Form) และประโยชนใชสอย (Function) ออกแบบ  เขียนแบบ  และพัฒนารูปแบบ
ของผลิตภัณฑของใชภายในบานและสํานักงาน   การทําหุนจําลองประกอบการออกแบบไดอยาง
เชี่ยวชาญ  สามารถทําไดจริง  ตลอดจนมีกิจนิสัยที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และเห็น
คุณคาของการออกแบบผลิตภัณฑของใชภายในบานและสํานักงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  เขียนแบบผลิตภัณฑของใชภายในบานและของใช
สํานักงาน การศึกษาเกี่ยวกับรูปราง (FORM) และประโยชนใชสอย (FUNCTION) โดยการกําหนด
รูปแบบตามแนวความคิดสรางสรรคในการออกแบบปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ และพัฒนารูปแบบ
ของผลิตภัณฑของใชภายในบานและของใชสํานักงาน การทําหุนจําลองประกอบการออกแบบ 
 
2301 – 2222 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องเรือน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจประวัติเคร่ืองเรือน 
2. มีความเขาใจเร่ืองวัสดุและกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองเรือน 
3. มีทักษะการ ออกแบบเขียนแบบ เคร่ืองเรือน 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานและเห็นคุณคาของการออกแบบเคร่ืองเรือน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจปฏิบัติงานไดจริงในการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน  ดานวัสดุ  กรรมวิธี
การผลิต  การออกแบบ  เขียนแบบประกอบการทําหุนจําลองไดอยางชํานาญ  สามารถนําไปใชไดจริง   มี
กิจนิสัยที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเห็นคุณคาของการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองเรือน ประเภทของเคร่ืองเรือน การเขียน
แบบแสดงรายละเอียดการถอดประกอบโดยคํานึงถึงมาตราสวน การกําหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
ประกอบการทําหุนจําลอง ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ  และพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนประกอบการ
ทําหุนจําลอง 
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2301 – 2223 การออกแบบผลิตภัณฑของเด็กเลน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑของเด็กเลน การออกแบบของเด็กเลนใหเหมาะสมกับ
เด็กในแตละวัย 

2. มีทักษะในการออกแบบของเด็กเลนทั้งแบบไมมีระบบกลไกและมีระบบกลไก อยางงาย 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาและการออกแบบของเด็กเลน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  ปฏิบัติไดจริงในการออกแบบผลิตภัณฑของเด็กเลนใหเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก  เลือกวัสดุ  กรรมวิธีการผลิต  ประกอบกับการออกแบบของเด็กเลนทั้งแบบไมมีกลไก  และระบบ
กลไกอยางงายไดอยางชํานาญ  สามารถนําไปใชงานไดจริง  ตลอดจนมีกิจนิสัยที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และเห็นคุณคาของการออกแบบของเด็กเลน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ของเด็กเลนแบบตางๆ การออกแบบ-เขียนแบบของเด็กเลน (TOY) 
สนามเด็กเลน (PLAYGROUND) ที่เสริมทักษะและพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กในแตละวัย การ
กําหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิตของเด็กเลนประกอบการทําหุนจําลองปฏิบัติการออกแบบ – เขียนแบบ 
และพัฒนาของเด็กเลนประกอบการทําหุนจําลอง 
 
2301-2224 การนําเสนอผลงาน 2 (2) 
2301-2225 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบตกแตง 2 (4) 
2301-2226 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 2 (4) 
2301-2227 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2 (4) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

ศิลปหัตถกรรม 
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2301 – 2301                     ทฤษฎีหัตถกรรม         2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจประวัติความเปนมาของงานหัตถกรรมแตละประเภท 
2. เขาใจประเภทกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมแตละประเภท 
3. เลือกใชวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ ท่ีใชในการผลิตงานหัตถกรรมแตละประเภท 
4. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีหัตถกรรม  ประเภทของงานหัตถกรรม  ประวัติความเปนมา 
2. มีความเขาใจวัสดุ  อุปกรณ  งานหัตถกรรมประเภทตางๆ 
3. มีความเขาใจกระบวนการผลิตงานหัตถกรรม  แตละประเภท 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติ/ประเภท กระบวนการผลิต/วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ/ท่ีใชในการผลิตงานหัตถกรรม งาน
พิมพ ยอมงานหนัง เคร่ืองปนดินเผา งานไม ไมไผ – หวาย เครื่องรัก งานโลหะรูปพรรณ และงานหลอ 
 
2301 – 2302          การวาดเขียนเพ่ืองานหัตถกรรม               2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ หลักการวาดเขียนภาพหุนน่ิงผลิตภัณฑหัตถกรรม 
2. เขาใจ ขัน้ตอนและวิธีการ รางภาพ แรเงา 
3. เขาใจ ขัน้ตอนและวิธีการเนนรายละเอียดใหเกิดความโดดเดนประสานกลมกลืน 
4. มีทักษะในการวาดภาพหุนน่ิงผลิตภัณฑหัตถกรรม 
5. มีทักษะในการรางภาพ แรเงา 
6. มีทักษะในการเนนรายละเอียดใหเกิดความโดดเดน ประสานกลมกลืน 
7. มีทักษะในการใช วัสดุ อุปกรณ 
8. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
9. มุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลดี มีความรับผิดชอบ 
10. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีการวาดเขยีนเพ่ืองานหัตถกรรม  การจัดภาพ  รางภาพ  และการลงแสงเงา 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีการวาดเขียนโดยเขียนภาพหุน น่ิงผลิตภัณฑหัตถกรรม  ตาม

หลักการวาดภาพ  รางภาพ  ลงนํ้าหนักแสงเงา  ปริมาตร  รูปทรง  แสดงมิติและบรรยากาศ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติการฝกวาดเขียนภาพหุนน่ิง ผลิตภัณฑหัตถกรรมท่ีมีลักษณะเรียบงาย โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการ รางภาพ แรเงา การเนนรายละเอียดใหเกิดความโดดเดน ประสานกลมกลืน 
 
2301 – 2303                       การเขียนภาพฉาย      2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจวิธีการใชเคร่ืองมืออุปกรณการเขียนแบบ 
2. เขาใจ หลักการเขียนรูปภาพ รูปทัศนียภาพแบบออมบลิค  และแบบไอโซเมตริก โดยการใชมาตรา

สวนยอขยาย 
3. เขาใจวิธีการรางแบบดวยมือ และเคร่ืองมือเขียนแบบ 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมืออุปกรณการเขียนแบบ 
5. มีทักษะในการเขียนรูปดาน รูปทัศนียภาพแบบออบบลิค และแบบไอโซเมตริก  โดยการใชมาตรา

สวนยอขยาย 
6. มีทักษะในการรางแบบดวยมือ และเคร่ืองมือเขียนแบบ 
7. มีทักษะในการประเมินคาผลงาน 
8. มุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลดี มีความรับผิดชอบ 
9. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีการเขียนภาพฉาย  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  หลักการเขียนรูปดานตางๆ 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีการเขียนภาพฉาย  การใชเครื่องมือ  การปฏิบัติการเขียนรูป

ดานตางๆไดตามหลักการ  กระบวนการ  และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการเขียนแบบมาตรฐานในการเขียนรูปดาน รูปทัศนียภาพ
แบบออบบลิค และแบบไอโซเมตริก  โดยการใชมาตราสวนยอขยาย รางแบบ  ดวยมือและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
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2301 – 2304               ศิลปไทย                  2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักความงามตามคตินิยมของศลิปไทย 
2. เขาใจลวดลายพ้ืนฐานของศิลปไทย 
3. เขาใจข้ันตอนและวิธีถางวาดลายเสน การระบายสีของศิลปไทย 
4. เขาใจข้ันตอนและวิธีการปนลวดลายประกอบสถาปตยกรรมไทยและลวดลายพื้นบาน 
5. เลือกใชวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการวาดภาพและการปนของแตละประเภท 
6. มีทักษะในการเขียนภาพลวดลาย 
7. มีทักษะในการปนลวดลายประกอบสถาปตยกรรมไทย และลวดลายพ้ืนบาน 
8. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
9. มุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และมีความรับผิดชอบ 
10. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีการเขียนลวดลาย  และการปนลวดลายศิลปไทย 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีการเขียนลวดลาย  และการปนลวดลายศิลปไทยไดถูกตองตาม

หลักการ  กระบวนการ  ปละผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักความงามตามคตินิยมของศิลปไทย  วิธีการวาดลายเสน  การระบายสี  และการปน ลวดลาย
พ้ืนฐาน ลวดลายประกอบสถาปตยกรรมไทย ลวดลายประกอบประติมากรรมไทย      ลวดลายพื้นบาน 
 ปฏิบัติการเขียนลวดลาย การวาดลายเสน การระบายสี การตัดเสน และการปนลวดลายพ้ืนฐาน ลวดลาย
ประกอบสถาปตยกรรม ลวดลายประกอบประติมากรรม ลวดลายประกอบงานศิลปะพ้ืนบาน 
 
2301 – 2305               ทฤษฎีงานดินเบ้ืองตน                           2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของงานดินและงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
กระบวนการขึน้รูป งานเคร่ืองเคลือบดินเผา 

2. มีความรู ความเขาใจ วิธีการใช การบํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณเบ้ืองตนท่ีใชในงานดิน และงาน
เคร่ืองเคลือบดินเผา 

3. มีความสนใจใฝรู เปนระเบียบ และมีความสนใจตอการเรียน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการงานเคร่ืองปนดินเผา 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือและอุปกรณการผลิตงานเคร่ืองปนดินเผาท่ัวไป 
3. มีความรูความเขาใจในขบวนการผลิตงานเคร่ืองปนดินเผา  การเตรียมดิน  การขึ้นรูป  การตกแตง  

การเผาและการเคลือบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาประวัติความเปนมา การวิวัฒนาการของรูปแบบ กระบวนการขึน้รูปผลิตภัณฑ การขึ้นรูปดวยมือ 
การข้ึนรูปดวยวิธีการหลอ การข้ึนรูปดวยแปนหมุน การขึ้นรูปดวยใบมีด วิธีการใช การเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ 
– อุปกรณ ท่ีใชในงานดิน และงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 
2301- 2306                     การออกแบบงานดิน                    3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจ ลักษณะรปูแบบหลักการออกแบบ – เขียนแบบ การวิวัฒนาการของดิน และ
งานเคร่ืองเคลือบดินเผา 

2. มีความรูและเขาใจในการออกแบบสรางสรรคงานดิน และงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. มีทักษะในการออกแบบ – เขียนแบบ เพ่ือนํามาใชในกระบวนการผลิตงานดิน และงานเคร่ือง

เคลือบดินเผา 
4. มีความสนใจในงาน มีความรับผดิชอบ มีวินัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับการออกแบบเคร่ืองปนดินเผาท่ัวไป  และเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนบาน 
2. มีความสามารถปฏิบัติไดจริง  ในการออกแบบเขียนแบบท่ีแสดงรายละเอียดรูปทรงขนาดท่ี

นําไปใชสรางงานไดจรงิ 
3. มีความสามารถวิเคราะหรูปแบบงานตามหลักการออกแบบได 
 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาพิจารณารูปแบบท่ัวไป และรูปแบบพื้นบานของงานเครื่องปนดินเผา เพ่ือนํามาเปนขอมูลตอการ
ออกแบบ  ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมสวยงาม  

ปฏิบัติการออกแบบรางแบบ เขียนแบบ แสดงสวนประกอบ รูปแบบ ขนาด สัดสวน กําหนดวัสดุ การ
นําไปใชการสรางหุนจําลอง การออกแบบบรรจุภัณฑ ท่ีสามารถนําไปผลิตในกระบวนการผลิตงานดินได 
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2301 – 2307                                   การข้ึนรูปดวยมือ        3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจการเตรียมดิน สวนผสมดิน การแยกส่ิงสกปรกจากเน้ือดิน การหมัก การนวด  
2. มีความรูและเขาใจวิธีการข้ึนรูปดวยมือ เคร่ืองมือท่ีใชประกอบและการออกแบบ 
3. มีทักษะการข้ึนรูปดวยมือ ดวยวิธีกด บีบ วิธีขด วิธีแผน วีซีดี ไดตามแบบ 
4. มีทักษะการตกแตงลวดลาย บนผิวผลิตภัณฑดวยวิธีขีด ขุด แกะ ปนนูน ดวยจุดเสนและรูปทรงมูล

ฐาน 
5. มีทักษะในการผึง่ แหง และการเผาเบ้ืองตน 
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาความงามและประโยชนใชสอย 
7. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน และเห็นคุณคาการศึกษาเรียนรู การข้ึนรูปดวยมือ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาดวยมือ 
2. สามารถปฏิบัติงานข้ึนรูปดวยมือ  การออกแบบการข้ึนรูป  การตกแตง  การเผา-เคลือบ 
3. สามารถประเมินคณุภาพ  ผลงานตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมดินเหนียว วิธีการข้ึนรูปดวยมือ ดวยวิธี กด บีบ ตี วิธีบด วิธีแผน การตกแตง
ลวดลาย การผ่ึงแหง และการเผา 
 
2301 – 2308                  การข้ึนรูปดวยแปนหมุน                            3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเขาใจวิธีใชเคร่ืองมือในการข้ึนรูปและข้ันตอนตาง ๆ ดวยแปนหมุน 
2. มีทักษะการข้ึนรูปทรงกระบอกสูงหรือกวางไมนอยกวา 10” 
3. มีทักษะการเปล่ียนแปลงรูปทรงกระบอก ทรงกลม เปนรูปทรงตามแบบท่ีกําหนด 
4. มีทักษะการขุดแตงกนและตกแตงลวดลาย ขูด  ขีด  แกะ ปนนูน แบบลวดลายเรขาคณิตได 
5. มีทักษะในการผ่ึงแหงและการเผาเบ้ืองตน 
6. มีทักษะในการประเมินคาและพัฒนาการผลิตเปนอาชีพไดในอนาคต 
7. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน และเห็นคุณคาของการศึกษาเรียนรูการข้ึนรูปดวยแปนหมุน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจการออกแบบเตรียมดิน  และอุปกรณการข้ึนรูปดวยแปนหมุน 
2. สามารถข้ึนรูปดวยแปนหมุน  และตกแตงผลิตภัณฑจนสําเร็จตามแบบถึงเผาเคลือบ 
3. สามารถวิเคราะหปญหาการข้ึนรูปและผลผลิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการใชแปนหมุนและอุปกรณประกอบการขึ้นรูปผลงาน ถูกตองตามขั้นตอน การเตรียม
อุปกรณการวางดิน, การจับศูนย, การรีดดิน การปรับแตงรูปทรงดวยมือและเคร่ืองมือ การขุดแตงกน การตกแตง
ลวดลาย ผ่ึงแหง และการเผา 
 ปฏิบัติการข้ึนรูปดวยแปนหมุน ผลงานสําเร็จรูป การพัฒนางานวิชาชพี 
 
2301 – 2309                   การข้ึนรูปดวยใบมีด                  3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจชนิดของแมพิมพท่ีใชข้ึนรูปดวยใบมีด 
2. มีความรูและเขาใจเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณและข้ันตอนการผลิตแมพิมพ 
3. มีความรูและเขาใจหลักการเขียนแบบและเขยีนแบบสําหรับใชกลึงตนแบบ 
4. มีทักษะการกลึงตนแบบปูนปลาสเตอร การทําพิมพ และการหลอแมพิมพ 
5. มีทักษะการทําใบมีดจากไม, พลาสติก และการปรับใบมีดกับแมพิมพ 
6. มีทักษะการข้ึนรูปดวยใบมีดการตกแตง การเผาและเคลือบ 
7. มีความรูเขาใจและลักษณะการตกแตงลวดลายดวยสีบนเคลือบ ใตเคลือบเบ้ืองตน 
8. มีกิจนิสัยทีดีในการทํางาน เห็นคุณคาการศึกษาเรียนรูการข้ึนรูปดวยใบมีด 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบเขียนแบบสรางตนแบบ  ทําพิมพและวิธีการข้ึนรูป 
2. สามารถเขียนแบบ  กลึงตนแบบ  ทําพิมพข้ึนรูปดวยใบมีดท้ังภายในและภายนอก 
3. สามารถวิเคราะห  แกปญหาการข้ึนรูปดวยใบมีด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดรูปแบบแมพิมพท่ีใชขึ้นรูปดวยใบมีด การกลึงหุนตนแบบดวยปูนปลาสเตอร การทําพิมพ 
การหลอแมพิมพ การทําใบมีด การข้ึนรูปดวยใบมีด การตกแตงการเผาเคลือบ 
 ปฏิบัติการกลึงตนแบบทําพิมพ และหลอพิมพ ทําใบมีด การขึ้นรูปดวยใบมีด การตกแตงดวยสีบน
เคลือบและใตเคลือบ การประเมินคุณคางาน 
 
2301 – 2310                       การสรางตนแบบและการทําพิมพ                         3 (7) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. รูและเขาใจคุณสมบัติของแมพิมพงานหลอชนิดแมพิมพหลอกลวง  และหลอตัน พรอมอุปกรณ

สําหรับงานหลอนํ้าดิน 
2. รูและเขาใจสวนประกอบของนํ้าดินขน และวิธีการเตรียมนํ้าดินขน 
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3. มีทักษะในการเตรียมอุปกรณและแมพิมพหลอนํ้าดิน 
4. มีทักษะในการหลอแบบพิมพดวยนํ้าดิน อยางถูกตองตามข้ันตอน 
5. มีทักษะตกแตงปาก, รอยตอพิมพไดเรียบไรรอยตอ 
6. มีทักษะการผ่ึงแหงและเผาเบ้ืองตน 
7. มีความรูเร่ืองการเคลือบผิวผลิตภัณฑดวยนํ้าเคลือบและเคลือบผลิตภัณฑเบ้ืองตน 
8. มีทักษะในการประเมินคาผลงานและพัฒนาเปนอาชีพในอนาคตได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ  การทําตนแบบ  การทําพิมพปูนปลาสเตอร 
2. สามารถปฏิบัติการออกแบบสรางตนแบบ  ทําแบบพิมพปูนปลาสเตอรท้ังหลอกลวงและหลอตัน 
3. สามารถวิเคราะหปญหาการทําตนแบบ  และพิมพปูนปลาสเตอรได 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมนํ้าดิน เตรียมแบบพิมพ ปฏิบัติการหลอดวยนํ้าดินท้ังหลอ กลวง และหลอ
ตัน การตกแตงปากและรอยตอพิมพบนผิวผลิตภัณฑ การเผา และเคลือบดวยนํ้าเคลือบ 
 
2301 – 2311                    การเคลือบ                                   3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการเตรียมวัตถุดิบ การคํานวณสวนผสมของนํ้าเคลือบ 
2. มีความรูความเขาใจการใชเคร่ืองมืออุปกรณในการเตรียมเคลือบ รูปเคลือบ 
3. มีทักษะในการคาํนวณและเตรียมเคลือบ 
4. ใหมีทักษะในการทดลองและแสดงผลการทดลองเคลือบ 
5. มีทักษะในการสบูพน เทลาด การบรรจุผลิตภัณฑเขาเตาเผาเคลือบ 
6. มีทักษะในการวิเคราะหผลงานท่ีผานการเผาเคลือบแลวเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
7. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน และเห็นคุณคาของการศึกษาเรียนรูนํ้ายาเคลือบและการเคลือบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเร่ืองนํ้าเคลือบ  การเตรียมวัตถุดิบ  การคํานวณสูตรเคลือบ  การใชเคร่ืองมือ 
2. สามารถคํานวณสูตรนํ้าเคลือบ  เตรียมนํ้ายาเคลือบ  และการเคลือบผลิตภัณฑ 
3. สามารถประเมินคณุภาพผลงานจากการปฏิบัติการเคลือบ  และความเขาใจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับวัตถุดิบท่ีใชในการผสมเคลือบ คุณสมบัติ การคํานวณสวนผสมเคลือบโดยวิธีใชตารางหา
คาสวนผสมของวัตถุดิบเคร่ืองมือ–อุปกรณ ท่ีใชในการเตรียมเคลือบ ขอควรระวังในการเตรียมเคลือบ การบรรจุ
ผลิตภัณฑเขาเตาเผาเคลือบ การวิเคราะหผลงานผานการเผาเคลือบ 
 
2301 – 2312                                    เตาเผาและการเผา                                        2 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจชนิดของเตาเผาและโครงสรางทางเดินลมรอนและเช้ือเพลิงท่ีใชเผา 
2. มีความรูและเขาใจอุปกรณท่ีใชประกอบเตาเผา 
3. มีทักษะการบรรจุผลิตภัณฑเผาดิบและเผาเคลือบ 
4. มีทักษะการควบคุมความรอนเผาดิบและเผาเคลือบเพ่ือการผลิตงานเคลือบดินเผา 
5. มีความรูและเขาใจวิธีการปองกันปญหาและอันตรายจากการใชเตาเผาดวยแกสและ ไฟฟา 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน และเห็นคุณคาการศึกษาเรียนรูดานเตาเผาและการเผา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจ  ประวัติรูปแบบเตาเผา  เครื่องปนดินเผา  การบรรจุผลิตภัณฑเขาเตาเผา  การ

ควบคุมการเผา 
2. สามารถใชวัสดุอุปกรณเตาเผา  หารบรรจุผลิตภัณฑเขาเตาเผา  และการควบคุมเตาเผา 
3. สามารถวิเคราะหปญหาการบรรจุของเขาเตา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดของเตาเผาโครงสรางและอุปกรณสําคัญท่ีใชประกอบเตาเผาชนิดตางๆ ปฏิบัติการบรรจุ
ผลิตภัณฑเขาเตาเผา – เคลือบ การควบคุมความรอน การระวังอันตรายจากการใชเตาเผาไฟฟาและแกส 
ปฏิบัติการใชและควบคุมเตาเผาดินและเผาเคลือบ การปองกันอันตรายจากการใชเตาเผาเพ่ือพัฒนาความสามารถ
สูการใชเตาเผา เพ่ือการผลิตงานเคร่ืองเคลือบดินเผาตอไป 
 
2301 – 2313            งานหลอปูนปลาสเตอรเบ้ืองตน     3 (7) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. ใหมีความรู ความเขาใจ วิธีการสรางรูปตนแบบ การทําพิมพ และการหลอปูนปลาสเตอร 
2. มีทักษะในการทําพิมพ การสรางตนแบบ และการหลอรูป 
3. มีวิสัยทัศนตองานหลอปูนปลาสเตอรในอนาคต 
4. มีความคิดริเร่ิมในรูปแบบงานงานหลอท่ีแปลกใหม 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเรื่องการหลอปูนปลาสเตอร  การทําตนแบบ  ทําพิมพจากวัสดุตางๆ  การใช

วัสดุอุปกรณและการหลอปูนปลาสเตอร 
2. สามารถสรางตนแบบ   ทําพิมพหลอปูนปลาสเตอร 
3. สามารถประเมินคุณคาของหลอในแตละขั้นตอน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับปฏิบัติงานฝกทักษะเบ้ืองตนในการสรางรูปตนแบบ  ดวยวิธีการปน – แกะสลัก เพ่ือ
นําไปใชในการปฏิบัติงาน การทําแมพิมพทุบ แมพิมพช้ิน ประเภทนูนตํ่า – นูนสูง ปฏิบัติการหลอปูนปลาสเตอร
และตกแตงผลงานสําเร็จ 
 
2301 – 2314        งานหลอเรซ่ินเบ้ืองตน                3 (7) 
 
จุดประสงค 

1. ใหมีความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของงานหลอเรซิ่น วัสดุ – อุปกรณการออกแบบเขียนแบบ
ในงานหลอเรซ่ิน 

2. ใหมีทักษะในการออกแบบเขียนแบบการทําพิมพและการหลอเรซ่ินในรูปแบบตาง 
3. สามารถนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตใชกับงานหลอเรซ่ิน 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพงานหลอเรซ่ิน 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานหลอเรซ่ินเบ้ืองตน  วัสดุอุปกรณ  กระบวนการ 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีงานหลอเรซิ่นเบ้ืองตน  โดยทําไดตามหลักการ  กระบวนการ  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความเปนมาของงานหลอเรซิ่น  ความสําคัญ ประโยชน วัสดุ-อุปกรณ  เครื่องมือ 
เครื่องจักร การเตรียมและเก็บบํารุงรักษา การออกแบบ เขียนแบบ การทําพิมพซิลิโคน ไฟเบอรกลาส 
กระบวนการหลอเรซ่ินรูปแบบตางๆ  
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2301 – 2315            เทคนิคงานหลอผลิตภัณฑโลหะ     3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรูและเขาใจในงานหลอผลิตภัณฑโลหะ  ดวยเทคนิควิธีการแบบโบราณและแบบ
สมัยใหม 

2. สามารถวิเคราะหและพัฒนารูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได  อยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีทักษะในการปฏิบัติงานหลอผลิตภัณฑโลหะตามขบวนการและขั้นตอนเทคนิควิธีการท่ี
เหมาะสม 

4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. ตระหนักถึงคุณคาของงานหลอผลิตภัณฑโลหะ มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาปรับปรุง

รูปแบบของงานใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานหลอผลิตภัณฑโลหะ 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีงานหลอผลิตภัณฑโลหะ   โดยทําไดตามหลักการ  

กระบวนการ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการหลอโลหะผลิตภัณฑ ขนาดเล็กดวยเทคนิควิธีการ แบบโบราณของไทยและแบบสมัยใหม 
เก่ียวกับวัสดุ – อุปกรณ เคร่ืองมือในการหลอและตกแตงช้ินงาน ความงามและคุณคาของงานผลิตภัณฑโลหะ 
 ปฏิบัติการทําตนแบบและหลอโลหะดวยวิธีพิมพทุบ การหลอโลหะดวยวิธีพิมพชิ้น พิมพยาง การหลอ
โดยการข้ึนรูปดวยวิธีเหลาแกนทราย การหลอมโลหะสําหรับหลอตามกรรมวิธีโบราณ ประยุกตและวิธีการหลอ
เหล่ียม การหลอโลหะเน้ือออน และเน้ือแข็ง การตกแตง      ผลงานหลอ 
 เพ่ือใหมีความรู เกิดทักษะในการหลอโลหะ งานผลิตภัณฑและผลงานปนขนาดเล็กตามลําดับวิธีการ 
 
2301 – 2316     เทคนิคงานหลอกระดาษ       3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรูเก่ียวกับกระบวนการงานหลอกระดาษ การออกแบบ เขียนแบบ และวัสดุ – อุปกรณ 
2. ใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานหลอกระบวนการตามขึ้นตอนเบ้ืองตนและสามารถประยุกตและ

พัฒนารูปแบบใหมๆ  ไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ใหมีทัศนคติท่ีดีตอการสรางงานหลอกระดาษ เพ่ือสนองตอบความตองการของตลาดท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ 
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4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. สามารถนําเอาเศษกระดาษท่ีเหลือใชกลับมาประยุกตใชกับงานหลอกระดาษ สรางเปนผลงาน

สรางสรรคในรูปแบบใหมๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลอกระดาษ 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลอกระดาษ  โดยทําไดตามหลักการ  กระบวนการ  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ กระบวนการงานหลอกระดาษ การออกแบบเขียนแบบ การผลิตหุน การเตรียม
เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุ อุปกรณ กระดาษ กาว สี สีเคลือบ การปฏิบัติงานหลอกระดาษตามแบบและหุนท่ี
เตรียมไว การตัด การผา การถอดช้ินงานจากหุน การประกอบและตกแตงช้ินงานข้ันสําเร็จ 
 
2301 – 2317    เทคนิคงานหลอปนูซีเมนต      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรูเ ก่ียวกับเทคนิคงานหลอปูนซีเมนต  การสรางตนแบบ การทําพิมพ และแยกแยะ
ขบวนการขัน้ตอนตางๆ ได 

2. มีทักษะในการทําพิมพและหลอปูนซีเมนตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถสรางผลงานจากงานหลอปูนซีเมนตในรูปแบบท่ีสรางสรรคได 
4. เขาใจคุณสมบัติของปูนซีเมนตไดเปนอยางดี 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
6. มีจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณคาของงานหลอปูนซีเมนต 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลอปูนซีเมนต 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลอปูนซีเมนต   โดยทําไดตามหลักการ  

กระบวนการ  มีความคิดสรางสรรค  และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานฝกทักษะเก่ียวกับ กระบวนการสรางรูปตนแบบ การทําพิมพชิ้นและแมพิมพหลาย
ชิ้น ดวยปูนปลาสเตอร ปูนซีเมนตจากรูปตนแบบ ประเภทนูนตํ่า – นูนสูง การทําแมพิมพและการหลอดวย
ปูนซีเมนต 
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2301 – 2318            เทคนิคงานหลอปนูปลาสเตอร      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรูข้ันตอนและกระบวนการทําพิมพ ขยายพิมพ เพ่ิมผลผลิตอยางมี        ประสิทธิภาพ 
2. ใหมีทักษะในการปฏิบัติงานการทําพิมพและหลอรูป  ดวยปูนปลาสเตอรและสามารถจัด

กระบวนการเพ่ิมผลผลิตใหมีประสิทธิภาพตอการประกอบอาชีพ 
3. ใหมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพงานหลอปูนปลาสเตอร 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. ตระหนักถึงคุณคาของผลงาน และเขาใจถึงการนําไปใชอยางมีคุณภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

3. มีความเขาใจหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลอปูนปลาสเตอร  ประเภทของแมพิมพ  กระบวนการทํา 
4. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลอปูนปลาสเตอร  โดยทําไดตามหลักการ  

กระบวนการ  มีความคิดสรางสรรค  และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับขั้นตอนและกระบวนการทําพิมพยางพารา ยางซิลีโคน การแบงพิมพรูปแบบ 3 มิติ 
วิธีการขยายพิมพและหลอปูนปลาสเตอร แบบกลองและตน การเพ่ิมจํานวนชิ้นงาน การตกแตงชิ้นงานสําเร็จ 
การใชเทคโนโลยีในขบวนการผลิต 
 เพ่ือใหเกิดมีความรูและเกิดทักษะเก่ียวกับขบวนการขั้นตอนในการทําพิมพยางพารา      ซิลิโคนและ
วิธีการขยายพิมพเพ่ิมจํานวนการผลิต และตกแตงช้ินงานสําเร็จ 
 
2301 – 2319         เทคนิคงานหลอเรซิ่น       3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรูเก่ียวกับขบวนการและเทคนิคงานหลอเรซ่ินงานเคลือบรูปในรูปแบบตางๆ 
2. มีทักษะในการเพ่ิมผลผลิต และตกแตงช้ินงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ใหมีทัศนคติท่ีดีตองานหลอเรซ่ิน และเขาใจคณุสมบัติของวัสดุ – อุปกรณ ตางๆ ไดเปนอยางดี 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑท่ีแปลกใหม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลอเรซ่ิน  วัสดุ  อุปกรณ  กระบวนการ   
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลอเรซิ่น  โดยทําไดตามหลักการ  กระบวนการ  

และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการเคลือบรูปวิทยาศาสตร การทําพิมพ การแบงพิมพ การขยายพิมพ วัสดุ – 
อุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการ เทคนิคการหลอเรซิ่นในรูปแบบตางๆ (นูนตํ่า, นูนสูง, ลอยตัว) ขบวนการเพ่ิม
ผลผลิต การตกแตงช้ินงานสําเร็จ 
 
2301 – 2320        การออกแบบลวดลายงานพิมพ – ยอม      2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรู ความเขาใจ หลักการออกแบบลายพิมพและลายยอมผา 
2. มีความเขาใจในการนําหลักวิธีการออกแบบไปประยุกตใชในการออกแบบลวดลายงานพิมพและ

ยอมผา 
3. มีทักษะการออกแบบลวดลายงานพิมพและยอมผา สามารถนําไปเปนแบบใชกับงานพิมพและยอม

ผา 
4. มีกิจนิสัยท่ีดี เห็นคุณคาในการศึกษาเรียนรูการออกแบบลวดลายพิมพยอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีการออกแบบลวดลายงานพิมพยอม 
2. สามารถปฏิบัติงานออกแบบลวดลายพิมพยอมตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามหลักการ  

กระบวนการ  และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบลายพิมพและลายยอมผาเก่ียวกับรูปทรงแบบลาย และความ
งามของลวดลาย การสเก็ตซแบบ การรางแบบ การกําหนดสีและการลงสีแบบลาย ปฏิบัติการออกแบบลายพิมพ
ผาและลายยอมผาจากรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงอิสระ ลักษณะสีเดียวและหลายสีดวยสี
ชนิดตางๆ  
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2301 – 2321                    งานพมิพผาเบ้ืองตน       3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ การทําแมพิมพพิมพผา 
2. มีทักษะในการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการสรางแมพิมพไดเหมาะสมดวยวิธีการปฏิบัติงาน 
3. มีความเขาใจในกระบวนการพิมพผาดวยแมพิมพสเตนซิล แมพิมพบล็อกและแมพิมพฟลมตัด 
4. มีทักษะในการพิมพผาสีเดียวและหลายสี ดวยแมพิมพสเตนซิล แมพิมพบล็อก และแมพิมพฟลม

ตัด 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณคาของการศึกษาเรียนรูการพิมพผาเบื้องตน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานพิมพผาเบ้ืองตน  วัสดุ  อุปกรณ  ประเภทแมพิมพ  กระบวนการทํา 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีงานพิมพผาเบ้ืองตน    โดยทําไดตามหลักการ  กระบวนการ  

และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การทําแมพิมพสเตนซิล แมพิมพบล็อก 
แมพิมพสกรีนโดยใชฟลมตัด วิธีพิมพดวยสีเดียวและหลายสีบนผาชนิดตาง ปฏิบัติการพิมพผาสีเดียวและหลาย
สีดวย แมพิมพสเตนซิล แมพิมพบล็อก และแมพิมพสกรนีฟลมตัด 
 
2301 – 2322                   เทคนิคการพิมพสกรนี       3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจวัสดุ อุปกรณ  เคร่ืองมือ การพิมพสกรีนระบบถายแสง 
2. มีทักษะในการใช การจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการพิมพสกรีนและเลือกใชเทคโนโลยีชวย

ในการปฏิบัติงานไดอยาเหมาะสม 
3. มีความเขาใจในกระบวนสรางแมพิมพสกรีนดวยระบบถายแสง 
4. มีทักษะการพิมพสกรีนดวยแมพิมพระบบถายแสง บนวัสดุตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณคาของการศึกษาเรียนรูเทคนิคการพิมพสกรีน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจหลักการทฤษฎีเทคนิคการพิมพสกรีน  วัสดุอุปกรณ  กระบวนการทํา 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคการพิมพสกรีน  โดยทําไดตามหลักการ  กระบวนการ  

ผลงานมีคุณภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและเก่ียวกับการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การทําแมพิมพสกรีนโดยระบบถายแสงดวยตนแบบ
ตางๆ ไดแก ตนแบบแผนใส ตนแบบฟลมหนากาก ตนแบบฟลมถาย และตนแบบจากคอมพิวเตอร ดวยการ
พิมพสีเดียวและหลายสีบนวัสดุประเภทส่ิงทอ ไม กระดาษ โลหะ กระจก ปฏิบัติการทําแมพิมพ สกรีนระบบถาย
แสง และพิมพบนวัสดุตางๆ  
 
2301 – 2323                       งานมัด – ยอม        3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมืองานมัดยอม 
2. มีความรูและเขาใจหลักการออกแบบ และออกแบบลวดลายงานมัดยอมไดตามเทคนิควิธีการ 
3. มีความรูและเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติงานมัดยอมดวยเทคนิควิธีการยอมสี วิธีระบายสี และเทคนิค

ผสม 
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานมัดยอมโดยวิธียอมสี วิธีระบายสี เทคนิคผสมและการพัฒนาเทคนิค

วิธีการใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณคาของการศึกษาเรียนรูงานมัด-ยอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการทฤษฎีงานมัด-ยอม  ประวัติ   วัสดุอุปกรณ  กระบวนการทํา 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีงานมัด-ยอม  โดยทําไดตามหลักการ  กระบวนการ  มีความคิด

สรางสรรค  ผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมา  วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานมัดยอม 
กระบวนการปฏิบัติงานมัด-ยอม วิธียอมสี และระบายสี การออกแบบลวดลาย หลักการใชสีในงานมัด – ยอม 
การพับและมัดลวดลายผา การยอมสี การระบายสี การตกแตงข้ันสุดทาย การพัฒนาเทคนิควิธีการในงานมัดยอม 
ปฏิบัติงานมัด-ยอม โดยวิธีการยอมสีเดียว วิธีการยอมหลายสี และวิธีการระบายสีดวยสีชนิดตางๆ การนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินพัฒนาใหสอดคลองกับเทคนิควิธีการ การจดบันทึกการปฏิบัติงาน และประเมินผล 
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2301 – 2324          งานบาติกพ้ืนฐาน      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมืองานบาติกข้ันพ้ืนฐาน 
2. มีความรูและเขาใจหลักการและออกแบบลวดลายงานบาติกไดตามเทคนิควิธีการ 
3. มีความรูและเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานบาติกวิธียอมสี ระบายสี และการพัฒนาเทคนิควิธีการ 
4. มีทักษะในการใชและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมืองานบาติกพ้ืนฐาน 
5. มีทักษะในการปฏิบัติงานบาติกวิธียอมสีเดียว วิธียอมหลายสี วิธีระบายสี และการพัฒนาให

สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณคาการศึกษาเรยีนรูงานบาติกพื้นฐาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการทฤษฎีงานบาติกขัน้พ้ืนฐาน  ประวัติ  วัสดุอุปกรณ  กระบวนการทํา 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีงานบาติกพ้ืนฐาน โดยทําไดตามหลักการ  กระบวนการ มี

ความคิดสรางสรรค  ผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมา  วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานบาติกขั้น
พ้ืนฐาน กระบวนการปฏิบัติงานบาติกวิธีการยอมสีและระบายสี การออกแบบลวดลาย หลักการใชสีในงาน
บาติกเพ่ือการยอมสีและระบายสี การเตรียมวัสดุ – อุปกรณ การลงเทียน การยอมสี การระบายสี การลอกเทียน 
และการตกแตงข้ันสุดทาย ปฏิบัติงานบาติกโดยวิธีการยอมสีเดียว วิธีการยอมหลายสี และวิธีการระบายสีดวยสี
ชนิดตางๆ การนําภูมิปญญาทองถ่ินพัฒนาใหสอดคลองกับเทคนิควิธีการการจดบันทึกการปฏิบัติงานและ
ประเมินผล 
 
2301 – 2325                    เทคนิคการทําบาติก        3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ในการทําเบติกเทคนิคผสมและวิธีการท่ี
เก่ียวของ 

2. มีความเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติงานบาติกเทคนิคตางๆ ท่ีเก่ียวของ และการผสมผสานเทคนิค
วิธีการในงานบาติก 

3. มีทักษะสามารถปฏิบัติงานบาติกเทคนิคผสมและเทคนิคท่ีเก่ียวของดวยวิธีการตางๆ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณคาการศึกษาเรยีนรูเทคนิคการทําบาติก 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจหลักการทฤษฎีบาติกเทคนิคผสม 
2. สามารถปฏิ บั ติ ง านตามหลักทฤษฎีงานบา ติก เทคนิคผสม   โดย ทําได ต ามหลักการ            

กระบวนการ   มีความคิดสรางสรรค  ผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําบาติกเทคนิคผสมโดยการผสมผสานเทคนิควิธีการในงานบาติกและ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ การยอมสีและระบายสีการทําเสนเทียนหลายสี การกัดสี การทําลวดลายดวยสารเคมี 
และวิธีการอ่ืนๆ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ การออกแบบลวดลาย กระบวนการปฏิบัติงานแตละเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติการทําบาติกเทคนิคผสมดวยวิธีตางๆ จดบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผล 
 
2301 – 2326              งานพมิพ – ยอมประยุกต                3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรู ความเขาใจ หลักการประยุกตเทคนิควิธีการงานพิมพยอม 
2. มีความเขาใจการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและการออกแบบลวดลาย 
3. มีความเขาใจการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เหมาะสมกับเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน 
4. มีทักษะสามารถทําผลิตภัณฑโดยนําภูมิปญญาทองถ่ินมาผสมผสานกับการประยุกตกับเทคนิค

วิธีการงานพิมพ-ยอม ในรูปแบบตางๆ 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาการเรียนรูงานพิมพ – ยอมประยุกต 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการทฤษฎีงานพิมพ – ยอม ประยุกต   
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีงานพิมพ  – ยอม  ประยุกต  โดยทําไดตามหลักการ            

กระบวนการ   ผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเทคนิควิธีการงานพิมพ – ยอม ประยุกตเทคนิควิธีการผสมผสานใหเหมาะสมกับการ
นําไปใชประโยชน การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชรวมกับเทคนิควิธีการอยางเหมาะสม การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑและการออกแบบลวดลาย การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และกระบวนการผลิตผลงานใน
รูปแบบผลิตภัณฑตางๆ เชน ของท่ีระลึก เครื่องใชประจําบานและเครื่องตกแตงอาคาร ปฏิบัติการสรางสรรค
ผลิตภัณฑงานพิมพยอม ในลักษณะการประยุกตเทคนิควิธีการใหเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชน 
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2301 – 2327                  การออกแบบเคร่ืองหนัง                2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจพ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
2. มีความเขาใจข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนังตามประเภทของงาน 
3. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ สามารถออกแบบเพ่ือนําไปทําผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานมีความรับผิดชอบ และเห็นคุณคาของการศึกษาเรียนรูการออกแบบ

เคร่ืองหนัง 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการทฤษฎีงานออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง   
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีงานออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง และการ            ออกแบบ   

ลวดลายฯลฯ  โดยทําไดตามหลักการ   กระบวนการ   ผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานการออกแบบ หลักการออกแบบงานผลิตภัณฑเครื่องหนัง และการ
ออกแบบลวดลาย การแยกแบบ ตัดแบบการขยายแบบ เครื่องมือเครื่องใชวัสดุ อุปกรณในการออกแบบและ
วิธีการใช ปฏิบัติการออกแบบ ขยายแบบ แยกแบบ ตัดแบบสําหรับนําไปทําผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
 
2301  - 2328         เครือ่งหนังเบ็ดเตล็ด      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจคุณสมบัติของหนังฟอกฝาด และวัสดุอุปกรณ 
2. ใหมีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องหนัง เรื่องการดุนลายหนัง การทําพวงกุญแจและกระเปาแบบ

ตางๆ อยางมีคุณภาพ 
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการออกแบบผลิตภณัฑงานหนังท่ีแปลกใหม 
4. มีทัศนคติท่ีดีตองานเครื่องหนังและสามารถพัฒนารูปแบบเพ่ือสนองตอบความตองการของตลาด

ในอนาคต 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคางานเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน เห็นคุณคาของการศึกษาเรียนรูงานเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการทฤษฎีหนังฟอกฝาด และวัสดุอุปกรณ   
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี  เทคนิคงานหนังฟอกฝาด  กระบวนการ   ผลงานมีคุณภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตภัณฑหนังฟอกฝาด คุณสมบัติของหนัง การดุนลายหนังดวยเหล็กดุนลาย สี
ยอมหนังชนิดตางๆ วัสดุ อุปกรณตางๆ การใชและบํารุงรักษา ปฏิบัติการออกแบบ แยกแบบ ตัดแบบ และ
ออกแบบลวดลายดุนหนัง เพ่ือทําพวงกุญแจ กระเปาเศษสตางค และกระเปาขยายยืดขางลักษณะตางๆ 
 
2301 – 2329      ผลิตภัณฑงานหนังแท                3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ในการทํา
ผลิตภัณฑดวยหนังแท 

2. มีความเขาใจในวิธีการออกแบบเพ่ือใชเปนแบบในการปฏิบัติงาน 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจักรเย็บหนังแบบธรรมดา  และอุตสาหกรรมวิธีการใชและการ

บํารุงรักษา 
4. มีทักษะในการทําผลิตภัณฑดวยหนังแท และการใชเครื่องมือเครื่องจักรตางๆ ชวยในกระบวนการ

ผลิต 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณคาการศึกษาเรียนรูผลิตภัณฑงานหนังแท 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักการทฤษฎีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  วัสดุ  หลักการทําผลิตภัณฑดวยหนังแท   
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือโดยทําไดตามหลักการ   กระบวนการ   

ผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําผลิตภัณฑงานหนังแท การใชเครื่องมืออุปกรณ เชน เครื่องเจียรหนัง 
เคร่ืองปนหนังไฮโดรลิค เคร่ืองตัดหนังเสน เคร่ืองทาสีขอบ เครื่องขัดริมหนัง เครื่องพับริมหนัง การประกอบรูป
ดวยมือ และจักรเย็บผาท้ังแบบธรรมดาและแบบอุตสาหกรรม วิธีการใชและบํารุงรักษา ปฏิบัติการออกแบบ 
แยกแบบ ตัดแบบ กระเปาสตรีและบุรุษ เข็มขัด และผลิตภัณฑชนิดตางๆ ดวยหนังฟอกฝาด และหนังฟอกโดม 
 
2301 -  2330                    ผลิตภัณฑงานหนังดวยวัสดุทดแทน                   3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจชนิดของวัสดุท่ีใชทดแทนหนังแท และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 
2. มีความรูความเขาใจเร่ืองรูปแบบผลิตภัณฑงานหนังท่ีผลิตข้ึนโดยการใชวัสดุแทนหนัง 
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3. มีทักษะในการประยุกตใชวัสดุ – อุปกรณตางชนิดประกอบดันเปนผลิตภัณฑ เครื่องหนัง และ
สนองความตองการของตลาดไดอยางเหมาะสม 

4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีตอการปฏิบัติงาน และเห็นคุณคาในการศึกษาเรียนรู ผลิตภัณฑงานหนังดวย

วัสดุทดแทน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

3. มีความเขาใจหลักทฤษฎีวัสดุท่ีใชทดแทนหนังแท  
4. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีวัสดุท่ีใชทดแทนหนังแท  โดยทําไดตามหลักการ  กระบวนการ   

ผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบของงานเครื่องหนังประเภทตาง  ๆ วัสดุ อุปกรณ การเลือกใชวัสดุ
ทดแทนหนัง  หนังเทียม  ผาชนิดตาง ๆ และวัสดุแตละทองถ่ิน  ปฏิบัติการออกแบบ  แยกแบบ  ตัดแบบ  กระเปา
รูปแบบตาง ๆ เป กระเปาเอกสาร  กระเปานักเรียน 
 
2301 – 2331                         ผลิตภัณฑงานหนังตกแตงลวดลาย                     3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  เก่ียวกับเร่ืองของการตกแตง  ลวดลายหนัง  ตลอดจนวัสดุ – อุปกรณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการดุนลาย  การตอกลาย  การเขียนลายดวยสี  การฉลุลายในงานผลิตภัณฑตนหนังได

อยางมีคุณภาพ 
3. เขาใจเลือกใช วัสดุ – อุปกรณตกแตงงานหนังไดอยางเหมาะสม 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงานตกแตงลวดลายผลิตภัณฑงานหนังท่ีแปลกใหม 
5. ตระหนักถึงคุณคาของงานผลิตภณัฑงานหนัง ซ่ึงสามารถท่ีจะนําไปประกอบอาชีพได 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  เพ่ิมคุณคาการศึกษาเรียนรูงานหนังตกแตง   ลวดลาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานผลิตภัณฑงานหนังตกแตงลวดลาย  
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานหนังตกแตงลวดลาย ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานใน

ลักษณะตางๆ ผลงานมีคุณภาพ  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชในการตกแตงลวดลายหนัง   ขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ เชน การดุนลาย  การปมลาย  การตอกลาย  การเขียนลายดวยสี  การฉลุลาย  การใช
อะไหล  อุปกรณตกแตง  ปฏิบัติการทําลวดลายบนหนัง  และนําไปประกอบเปนผลิตภัณฑเครื่องหนังไดอยาง
เหมาะสมและสวยงาม 
 
2301 – 2332                                งานหนังประยุกต       3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการนําวัสดุชนิดตาง ๆ มาประยุกตใชกับงานผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
2. มีความเขาใจการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนังใหใชประโยชนท้ังทางตรง และทางออม 
3. มีทักษะในการประยุกตวัสดุตางชนิดใชรวมกัน  และทําผลิตภัณฑเครื่องหนังใชประโยชนทางตรง 

และทางออมไดอยางเหมาะสมและสวยงาม 
4. มีทักษะในการประเมินผลงาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดี  และเห็นคุณคาในการศึกษาเรียนรู งานหนังประยุกต 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานหนังประยุกตใชกับผลิตภัณฑ 
2.  สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานหนังประยุกต   โดยทําไดตามหลักการพัฒนารูปแบบ   

มีกระบวนการ   ผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องหนัง   ชนิดและคุณลักษณะของหนังแท  หนัง
เทียม  วัสดุทดแทนหนัง  วัสดุในทองถ่ิน  โดยนําไปประกอบกับวัสดุชนิด   อ่ืน ๆ เชน ไม  โลหะ  แกว  ฯลฯ  
เพ่ือนําไปทําผลิตภัณฑเครื่องหนังในลักษณะตาง ๆ  ปฏิบัติงานทําผลิตภัณฑเครื่องหนัง  เพ่ือประโยชนใชสอย
ทางตรงและทางออม  เชน  เครื่องประดับ  เครื่องใชประจําบาน  เคร่ืองตกแตงอาคาร 
 
2301 – 2333                                    การออกแบบงานรัก 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาและหลักการออกแบบ  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณเขียนแบบ 
2. มีความเขาใจในรูปแบบ  ผลิตภัณฑงานรัก 
3. มีทักษะในการออกแบบงานรัก 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณคาในการออกแบบงานรัก 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานออกแบบงานรัก 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานหลักออกแบบงานรัก   โดยทําไดตาม หลักการ    

กระบวนการ    ผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับหลักการและกระบวนการออกแบบเบ้ืองตน  วิธีใชวัสดุอุปกรณเขียนแบบ  
การออกแบบผลิตภัณฑงานรัก  ท่ีเก่ียวกับลวดลาย  และรูปราง 
 ปฏิบัติการออกแบบดวยเสนตาง ๆ รูปทรงอิสระ รูปทรงเรขาคณิตในลักษณะรูปสามมิติ  และสมบัติ  
ประกอบสีโดยใชมือและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
 
2301 – 2334                         งานรกัสีและประดับเปลอืกไข     3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหา และขบวนการ การผลิตงานรักสี งานประดับเปลือกไขบนพ้ืน
ผลิตภัณฑแตละชนิด 

2. มีความเขาใจในการสรางแบบ  และออกแบบลวดลาย  เพ่ือใชงานประดับเปลือกไข  การผสมรักสี
แบบตาง ๆ และวิธีการลงรักสี 

3. มีทักษะในการลงรักสี การประดับเปลือกไขบนพ้ืนผลิตภัณฑผิวเรียบ ผิวโคง  การ      ตกแตงขั้น
สุดทาย 

4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานเห็นคณุคาในการตกแตงผลิตภณัฑ มีความรับผิดชอบ   ซ่ือสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานการออกแบบงานรัก 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานการออกแบบงานรัก   โดยทําไดตาม หลักการ    

กระบวนการ    ผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบลวดลาย  เพ่ือตกแตงพ้ืนผิวผลิตภัณฑ  วิธีเตรียมพ้ืนดวยรักสมุก
ประดับเปลือกไขเปนลวดลาย หรือรูปภาพบนพ้ืนผลิตภัณฑผิวเรียบ ผิวโคง ลงรักเคลือบผิว  ลงรักสีบนพ้ืน
ผลิตภัณฑผิวเรียบ  ผิวโคง  การตกแตงรูปข้ันสุดทาย 
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2301 – 2335                      งานปดทองประดับกระจกสี                 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหา   และขบวนการปดทอง และประดับกระจกสี บนพ้ืนผิว
ผลิตภัณฑผิวเรียบ  ผิวโคง  และในชองวาง 

2. มีความเขาใจวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ ข้ันตอนการปดทองการตัดและประดับกระจกสี 
3. มีทักษะในการปดทอง และประดับกระจกสีบนพ้ืนผลิตภัณฑ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคา 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  เห็นคุณคาในการตกแตงพ้ืนผิวผลิตภัณฑ  ตรงตอเวลา  มีความ

รับผิดชอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีหลักการออกแบบลวดลายกระจกสี 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีเทคนิคงานปดทองประดับกระจกสี  โดยทําไดตาม ขบวนการ

ปดทองและประดับกระจกสี    ผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ การลงรักบนพ้ืนผิววัสดุ ลักษณะและชนิดของวัสดุ  หลักการออกแบบ
ลวดลายกระจกสี  ปฏิบัติการลงรักบนพ้ืนผิวไม  พื้นผิวงานจักสาน  พื้นผิวปูน  พ้ืนผิวโลหะ  การบมรัก  ปดทอง  
ตกแตงผิวสําเร็จ  ออกแบบลวดลาย  ตัดกระจกสีรูปทรงตาง ๆ ประดับกระจกสีบนพ้ืนผลิตภัณฑผิวเรียบ  ผิวโคง  
และในชองวาง 
 
2301 – 2336                                      งานประดับมุก                 3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับเน้ือหาและขบวนการประดับมุกบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑ 
2. มีความเขาใจในการออกแบบลวดลาย 
3. มีทักษะในการประดับมุก แบบอิสระแบบฉลุการลงรักตามพ้ืนการขัดและตกแตงผิว 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  เห็นคุณคามีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ มีความสนใจตอการ

เรียน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานขบวนการประดับมุกบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑ 
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีออกแบบลวดลายแบบฉลุการลงรักตามพ้ืน   โดย ทําไดตาม

หลักการ    กระบวนการ    ผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการประดับมุก  บนผลิตภัณฑแบบพ้ืนเรียบ  ผิวโคง  แบบสามมิติ  ปฏิบัติการ
ลงรักสมุก  ประดับมุกดวยลวดลายอิสระ  ลวดลายไทยพ้ืนฐาน  การลงรักตามพื้น  การปกรัก  การซอมผิว  และ
ตกแตงผิว 
 
2301 – 2337                                   งานเขียนลายรดนํ้า      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา  

1. มีความรูความเขาใจในการใชวัสดุ  อุปกรณ  กระบวนการ  การเขียนลายรดน้ํา 
2. มีความเขาใจในการออกแบบลวดลาย  การเตรียมพ้ืน  และการเขียนลาย 
3. มีทักษะในการเตรียมพ้ืนผลิตภัณฑผิวเรียบ ผิวโคง พ้ืนผิวสามมิติ ออกแบบ   ลวดลายรูปภาพ  และ

ปรุแบบ 
4. มีทักษะในการเขียนลาย  ปดทอง-รดนํ้า  ซอมและตกแตง 
5. มีทักษะการประเมินคุณคา 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาและสนใจตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีการใชวัสดุ  อุปกรณ  กระบวนการ  เขียนลวดลายรดนํ้า        การออกแบบ
ลวดลาย 

2. สามารถปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีงานเขียนลายรดนํ้า  โดยทําไดตาม  หลักการกระบวนการ    ผลงาน
มีคุณภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับใชวัสดุอุปกรณ การลงรักบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑผิวเรียบ  ผิวโคง  พื้นผิวสาม
มิติ  การออกแบบลวดลาย  และรูปภาพ  ปรุแบบ  ถายแบบ  บนผิวผลิตภัณฑ  ปฏิบัติการเขียนลายดวยนํ้ายาทา
กระดาน  การถมพ้ืน  เช็ดรักปดทองการรดนํ้า  ซอมและตกแตง 
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2301 – 2338                                งานรกัประยุกต      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจวิธีการประยุกต  งานรักลักษณะตาง ๆ ในการประดับตกแตง และสิ่งของ
เครื่องใช 

2. มีความเขาใจออกแบบรูปทรง  ลวดลาย  ภาพใหมีความสัมพันธกัน 
3. มีทักษะในการออกแบบ  ใชเทคนิคงานรักมาตกแตงผลิตภัณฑสิ่งของเครื่องใชไดเหมาะสมในชิ้น

เดียวกัน 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความรับผิดชอบเห็นคุณคา  มุงพัฒนาอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจหลักทฤษฎีงานลักษณะตางๆ การประดับตกแตงออกแบบรูปทรง              ลวดลาย 
2. สามารถปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีออกแบบรูปทรง  งานประดับตกแตง  งานรกัลักษณะตางๆ    โดยทํา

ไดตามหลักการ    กระบวนการ  เทคนิค  ผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การประยุกตเทคนิควิธีการของงานรัก  ลักษณะตาง ๆ ในการสรางงาน
ประดับตกแตง และสิ่งของเครื่องใช  ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑงานรัก  เพื่อประดับตกแตง และสิ่งของเครื่องใช
ดวยการออกแบบ  โดยใชเทคนิค  ผสมงานประดับเปลือกไข  ประดับกระจกสี  ลายรดนํ้าปดทอง  งานประดับ
มุก  ใหเกิดเปนลวดลาย  ภาพ  มีความสัมพันธกับรปูภาพ  รูปทรงของผลิตภัณฑ  และผลงานประดับตกแตง 
 
2301 – 2339                      การออกแบบเขียนแบบงานไม     2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหา  และหลักการออกแบบการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณเขียนแบบ 
2. มีความเขาใจในรูปแบบผลิตภัณฑงานไม 
3. มีทักษะในการออกแบบเขียนแบบงานไม 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  เห็นคุณคาในการออกแบบเขียนแบบงานไม รับผิดชอบ  ซ้ือสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับเทคนิคงานไมเบ้ืองตน  มีหลักการ  กระบวนการตามทฤษฎี 
2. สามารถปฏิบัติงานการใชเทคนิคงานไม  ตามหลักการทางทฤษฎี โดยทําไดตามกระบวนการ   มี

หลักการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ  และกระบวนการออกแบบเบ้ืองตน  วิธีใชวัสดุอุปกรณเขียนแบบ  
การออกแบบผลิตภัณฑงานไมท่ีเก่ียวกับ  การเจาะ  ฝง  เดือย  เขามุม  ของท่ีระลึก  ของเลน  ลวดลาย  ดายเสน
ตาง ๆ รูปทรงอิสระ  รูปทรงเรขาคณิต  ในลักษณะรูปสองมิติ  ประกอบสี  โดยใชมือและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
 
2301 – 2340                               เทคนิคงานไมเบ้ืองตน      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับชนิดของไม  ลักษณะโครงสรางของงาน 
2. มีความรูความเขาใจเทคนิค  การปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอน 
3. มีทักษะในการจัดขนาด การใชเคร่ืองมือ  การประกอบและตกแตง 
4. มีความรับผิดชอบ  เพียรพยายาม  อดทน  และเจตคติท่ีดีในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับเทคนิคงานไมเบ้ืองตน  มีหลักการ  กระบวนการตามทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานการใชเทคนิคงานไม  ตามหลักการทางทฤษฎี  โดยทําไดตามกระบวนการ   

มีหลักการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ชนิดของไม  ลักษณะโครงสรางของงาน  ประโยชนน้ีใชสอย  เทคนิคการใช
เคร่ืองมือในการวัดขนาด  การตัด  การไส  การผา  การเจาะ  การเขาเดือย  การเขาปากไม  การประกอบ การสลัก  
และการตกแตงผิว 
 
2301 – 2341                                  ผลิตภัณฑของที่ระลึก      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑไม  สําหรับเปนของท่ีระลึกในรูปแบบ  งานหัตถกรรม
ทองถ่ินท่ีแสดงเอกลักษณเฉพาะ 

2. มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหช้ินงานท่ีเหมาะสมกับสมัยนิยม 
3. มีทักษะในการออกแบบและผลิต  ตกแตงช้ินงาน 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีตอการทํางาน  เห็นคุณคา  ขยัน  อดทน  และรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเก่ียวกับหลักและวิธีการ   ขบวนการทํางานผลิตภัณฑของท่ีระลึก   
2. สามารถฝกปฏิบัติงานไมผลิตภัณฑของท่ีระลึกตามหลักทฤษฎี  โดยทําไดตามกระบวนการ   มี

หลักการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบของงาน  วิเคราะหชิ้นสวนของงานท่ีผลิต  การเตรียมเครื่องมือ  วัสดุ  
อุปกรณ  ปฏิบัติงานผลิตภัณฑของท่ีระลึก  ในลักษณะรูปแบบงานหัตถกรรมทองถ่ินเชิงอนุรักษ  รูปแบบสมัย
นิยม  โครงการขยายและยอสวน 
 
2301 – 2342                                 ผลิตภัณฑของเลน                3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑไม สําหรับเปนผลิตภัณฑของเลนท่ีเหมาะสมกับวัย 
2. มีเขาใจ  ในการวิเคราะหช้ินงาน  ท่ีใชฝกกลามเน้ือ และเชาวปญญาของเด็ก 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานทําผลิตภัณฑของเลนไดเหมาะสมกับวัยท่ีพัฒนารางกาย  สมองและจิตใจ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความสุข  รับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการขบวนการงานไม  ผลิตภัณฑของเลน    
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี  โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบของงาน  วิเคราะหชิ้นสวนของงานท่ีผลิต  การเตรียมเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ  ปฏิบัติการผลิตของเด็กเลน  ชุดฝกทักษะกลามเน้ือรางกาย  ชุดฝกเชาวปญญา  ท่ีเหมาะสมกับวัย  โดย
เนนรูปทรง  ประโยชนการใชงาน  และความปลอดภัย 
 
2301 – 2343                                    งานไมแกะสลัก      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะโครงสรางของงานเทคนิคการใชเคร่ืองมือ  วัสดุ  อุปกรณ 
2. มีความเขาใจ  กระบวนการแกะสลักไม 
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3. มีทักษะในการแกะสลักไม เพ่ือตกแตงผลิตภัณฑใหเกิดคุณคา 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีตอวิชาชีพ เพียรพยามยาม ขยันอดทน และรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการขบวนการงานไมแกะสลัก    
2. สามารถฝกปฏิบัติงานไมแกะสลักตามหลักทฤษฎี  โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  

มีความคิดสรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบ   การวิเคราะหงานแกะสลักไม  การออกแบบลวดลาย  ภาพท่ี
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ ปฏิบัติการแกะสลักตามกระบวนการดวยเครื่องมือ  ลักษณะรอง  ปรามิด  นูนตํ่า  นูนสูง  
และลอยตัวในงานตัวอักษร  เคร่ืองเรือน  เครื่องใช 
 
2301 – 2344                                    งานไมประยุกต                3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบ  การวิเคราะหช้ินสวนของงานท่ีผลิต 
2. มีความเขาใจคุณสมบัติของวัสดท่ีุใชประดิษฐงานไมประยุกต 
3. มีความเขาใจในการออกแบบประยุกต  ผลิตภัณฑไมไดเหมาะสม 
4. มีทักษะในการปฏิบัติงาน และสรางสรรคงานอยางเหมาะสม 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
6. มีความรับผิดชอบ  เพียรพยายาม  อดทนและมีความสุข 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับงานไมประยุกต  และมีหลักการ  กระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี  โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบของงาน  วิเคราะหชิ้นงานสวนของงานท่ีผลิต  การเตรียมเครื่องมือ  
วัสดุ  อุปกรณ  ปฏิบัติการผลิตงานไมประกอบวัสดุ  ประเภท  เหล็ก  กระจก  อลูมิเนียม  ไฟเบอร  พลาสติก  
หนัง  ผา  กระดาษติดผนัง  ผลิตภัณฑ  ช้ันวางของตูถอดประกอบ  ตูโชว 
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2301 – 2345                             การออกแบบงานจักสาน               2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหา  และหลักการออกแบบ การใชเครื่องมือ  อุปกรณ  เขียนแบบ 
2. มีความเขาใจในรูปแบบ  ผลิตภัณฑงานจักสาน 
3. มีทักษะในการออกแบบงานจักสาน 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  เห็นคุณคาในการออกแบบงานจักสาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับงานออกแบบงานจักสาน  และมีหลักและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  หลักการและกระบวนการออกแบบเบ้ืองตน  วิธีการใชวัสดุ  อุปกรณเขียน
แบบ  การออกแบบผลิตภัณฑงานจักสาน  เก่ียวกับ  ลวดลาย  รูปทรง  ปฏิบัติการออกแบบดวยเสนตาง ๆ รูปทรง
อิสระ  รูปทรง  เรขาคณิต  ลายสานพ้ืนฐาน  และซับซอน  ในลักษณะรูปสองมิติ  และสามมิติ  ประกอบสี โดย
ใชมือและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
 
2301 – 2346                                     งานจักสานไมไผ       3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหา และขบวนการจักสานดวยไมไผ 
2. มีความรูความเขาใจในการสรางแบบ  ออกแบบ  ลวดลาย  ประกอบงาน 
3. มีทักษะในการเตรยีมวัสดุ  การขึ้นรูป  การตกแตงผลิตภณัฑ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับงานจักสานไมไผ  และมีหลักและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจักสานลายพ้ืนฐานในรูปทรงแบน  ทรงกลม  ดวยวัสดุทองถ่ิน การตกแตง
ผิว การเคลือบผิว ปฏิบัติการข้ึนรูป และสานผลิตภัณฑขนาดเล็กดวยไมไผ 
 
2301 – 2347                                   งานจักสานหวาย         3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  เน้ือหา  และกระบวนการจักสานดวยหวาย 
2. มีความรูความเขาใจในการสรางแบบ  ออกแบบลวดลายประกอบงาน 
3. มีทักษะในการเตรยีมวัสดุ  การขึ้นรูป  การตกแตงผลิตภณัฑ 
4. มีทักษะในกระประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับงานจักสานหวาย  และมีหลักและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจักสาน ลายแปดลายยกดอก  ลายพิกุล  ในรูปทรง แบน  กลม  เหล่ียม  
ดวยวัดสุทองถ่ิน  การเคลือบผิวปฏิบัติการ ขึ้นรูป  และสานผลิตภัณฑขนาดกลางดวยหวาย 
 
2301 – 2348                               งานจักสานผกัตบชวา                                3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาและกระบวนการจักสานดวยผักตบชวา 
2. มีความรูความเขาใจในการสรางแบบ  ออกแบบลวดลาย ประกอบงาน 
3. มีทักษะในการเตรยีมวัสดุ  การขึ้นรูป  การตกแตงผลิตภณัฑ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเก่ียวกับงานจักสานหวายผักตบชวา  และมีหลักและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจักสานลายพื้นฐานในรูปทรง  แบน  กลม  เหล่ียม  ดวยวัสดุทองถ่ิน  การ
ตกแตงผิว  การเคลือบผิว  ปฏิบัติการข้ึนรูป  และสานผลิตภัณฑ  เคร่ืองใชในครัวเรือน  ดวยผักตบชวา 
 
2301 – 2349                               งานจักสานโลหะ       3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาและกระบวนการจักสานดวยโลหะ 
2. มีความรูความเขาใจในการสรางแบบ  ออกแบบ ลวดลายประกอบงาน 
3. มีทักษะในการเตรยีมวัสดุ  การขึ้นรูป  การตกแตงผลิตภณัฑ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

3. มีความรูเก่ียวกับงานจักสานหวายโลหะ   และมีหลักและกระบวนการทางทฤษฎี 
4. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจักสานลาย   ในรูปทรง  กลม  แบน  เหล่ียม  ดวยโลหะ  กลม  แบน  
ปฏิบัติการสานผลิตภัณฑ  โดยการจําลองแบบขนาดเล็ก  กลาง  สําหรับเปนของ ท่ีระลึก 
 
2301 – 2350                                 งานจักสานประยุกต        3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองจักสาน 
2. มีความรูความเขาในในการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เพ่ือประกอบงานเคร่ืองจักสาน ไดเหมาะสมกับ

ประโยชนในการใชงาน 
3. มีทักษะใสการเตรียมวัสดุ  การประกอบรูป  และการตกแตงผลิตภัณฑ 
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4. มีทักษะในการประเมินคุณคางาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับงานจักสานประยุกต  โดยมีหลักการและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑงานจักสาน  เพ่ือประยุกตใชในงานตกแตงและ
งานใชสอยตาง ๆ ในลักษณะงานนําวัสดุทองถ่ิน  ประกอบวัสดุอ่ืน ๆ เชน ไม  หนัง  ผา  เชือก  พลาสติก  ฯลฯ  
โดยมุงเนนการทํางานศิลป และประโยชนใชสอยควบคูกัน ปฏิบัติการทําเครื่องจักรสาน  เพื่อใชตกแตงอาคาร
และส่ิงของเคร่ืองใช 
 
2301 – 2351                            งานสลักดุนเบ้ืองตน                          3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเขาใจคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และขบวนการสลักดุน 
2. มีทักษะในการออกแบบลาย  ใชกับงานสลักดุน 
3. มีทักษะในการปฏิบัติตามขัน้ตอนในการสลักดุน  และตกแตงผวิดวยวิธีการรูป 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภมิูปญญาไทย 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน และเห็นคุณคาการศึกษาเรียนรูงานสลักดุนเบ้ืองตน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับงานสลักดุนเบ้ืองตน  โดยมีหลักการและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือท่ีใชสลักดุนการติดโลหะบนแผนชิ้น  การเขียนลาย  ลอกลาย
บนแผนโลหะ  ใชเคร่ืองมือเดินเสนลายไทย 
 ปฏิบัติการติดแผนโลหะบนแผนชัน้การเขียนลายกนกประจํายามหนาสิงห  หนาพระหนานาง  การลอก
ลาย  บนแผนโลหะการเดินเสนลาย การสลักดุนลาย 
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2301 – 2352                                  เทคนิคงานสลักดุน      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจข้ันตอนการสลักดุนภาพไทย 
2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมืออุปกรณการสลักดุน 
3. มีทักษะในการปฏิบัติการสลักดนุภาพไทย ไดถูกตองตามข้ันตอน 
4. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไดสอดคลองกับภมิูปญญาไทย 
5. มีทักษะในการประเมินผลงาน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  และเห็นคุณคาการศึกษาเรียนรูงานสลักดุน 
7. มีระเบียบวินัย ใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับเทคนิคงานสลักดุน   โดยมีหลักการและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการสลักดุน  ภาพจับสัตวหิมพานตภาพไทย ประเพณี  การรูปเคลือบผิว รมคําการประกอบ
ช้ินงาน 
 ปฏิบัติการสลักดุน  ภาพจัยสัตวหิมพานตภาพไทยประเพณีดวยแผนโลหะตกแตงผิวดวยการชุมหรือรม
คํา  ประเมินคุณคาภาพงาน 
 
2301 – 2353                                  งานเครือ่งถมเบ้ืองตน      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจประวัติและความสําคัญของเคร่ืองถม 
2. มีทักษะในการใชวัสดุอุปกรณการทําเคร่ืองถมใหเหมาะสม กับกลวิธีและทองถ่ิน 
3. มีทักษะในการปฏิบัติการทําเคร่ืองถมแหวน, กําไล  ใหถูกตองตาม ข้ันตอน 
4. มีทักษะในการประเมินคุณภาพ  ของงาน 
5. มีระเบียบวินัยใฝรูตอการเรียน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  และเห็นคุณคาการศึกษาเรียนรูงานเคร่ืองถมเบ้ืองตน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเก่ียวกับงานเคร่ืองถมเบ้ืองตน   มีหลักการและกระบวนการทางทฤษฎี 

 2.  สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน มีความคิด
สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติเคร่ืองถมข้ันตอนการทําเคร่ืองถม  การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ  การบัดกรี  การหลอม  ยา
ถม  การลงยา  การตะไบ  การขัดแตงผิว  ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือแผรีด  บัดกรี  ทําแหวน  กําไล  แหวนปลอกมีด 
แหวนกานเรียว  กําไลโปรง  การสลักลวดลาย  การลงถม  การขัดเลาและแรลาย 
 
2301 – 2354                              เทคนิคงานเครือ่งถม      3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจลักษณะโครงสรางของผลิตภัณฑเคร่ืองถมประเภทเคร่ืองใชสอย 
2. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองใชสอยเพ่ือนําไปใชผลิต 
3. มีทักษะในการปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑชอนสอม  ถาดรองแกว  ตลับแปง ขันลูกลอย ไดถูกตอง

ตามข้ันตอน 
4. มีทักษะในการตกแตงเครือ่งถม 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  และเห็นคุณคาการศึกษาเรียนงานเครื่องถม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับเทคนิคงานเคร่ืองถม   โดยมีหลักการและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการทําเครื่องถมประเภทเครื่องใช เชน ชอนซอม ถาดรองแกว ตลับแปง ขันลูกลอย  การทําเปยก
ทอง  ทาทอง  การลงยาถม ปฏิบัติการออกแบบ  เตรียมอุปกรณ  การทําแผนการหลอมแผรีด  การขึ้นรูป  การ
บัดกรีล้ิน  การลํารอกขัน  การเก็บรปู  การบัดกรีล้ินบาดกรีขอบ  ตกแตงดวยการลงยาถมการทําเปยกทองคํา  ทา
ทองแรลาย  ขัดเงา 
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2301 -  2355                                   งานเครือ่งประดับ                3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจประวัติรูปแบบโครงรางเครื่องประดับ 
2. เขาใจหลักการและขัน้ตอนการขึน้รูป และการตกแตงเคร่ืองประดับใหเกิดคุณคางดงาม 
3. มีทักษะในการออกแบบเคร่ืองประดับ 
4. มีทักษะในการใชวัสดุและอุปกรณการทําเคร่ืองประดับไดอยางเหมาะสม 
5. มีทักษะการทําเคร่ืองประดับไดถูกตองตามข้ัน 
6. เพ่ือใหมีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
7. มีระเบียบวินัยใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับงานเคร่ืองประดับ โดยมีหลักการและกระบวนการทางทฤษฎี 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี โดยทําไดตามกระบวนการ มีหลักการทํางาน มีความคิด

สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติเครื่องประดับ วิวัฒนาการทางดานวัสดุอุปกรณวิธีการขึ้นรูปดวยมือ การหลอ  ปน ฉลุ ตัด 
ตอ บัดกรี  การฝงพลอย  อัญมณี  ตกแตงผิวดวยวิธีลงยาถม ลงยาสี แรลาย รมดํา ชุบเงิน  ชุบทอง 
 
2301-2356 ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน 2 (4) 
2301-2357 หัตถกรรมของท่ีระลึก 2 (4) 
2301-2358 จิตรกรรมเพือ่งานหัตถกรรม 2 (4) 
2301-2359 การออกแบบ  เขียนแบบหัตถกรรมพ้ืนฐาน 2 (4) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
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2301 – 2401                                 การออกแบบเขียนแบบ                2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือมีความรูหลักการเขียนแบบเบ้ืองตน  ศึกษารูปทรงเขราคณติรูปดานตาง ๆ และตัวอักษร 
2. เพ่ือมีความรู ความเขาใจในการใชมาตราสวน  ยอขยายจากแบบของจริง  ตามสเกลมาตรฐานสากล 
3. เพื่อมีความรูการเขียนภาพ  3  มิติ  ภาพคลี่  และภาพตัด 
4. เพ่ือมีความเขาใจและมีทักษะในการเขียนแบบในงานผลิตหนังตามหลักการเขียน  ภาพฉาย  ภาพ

คล่ี  ภาพตัด 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแบบเบ้ืองตน  มีความเขาใจในการเขียนรูปดานตางๆ 
2. มีความเขาใจ  การใชมาตราสวน  ยอขยายจากแบบของจริงตามสเกลมาตรฐานสากล 
3. เขียนภาพ  3   มิติ  ภาพคลี  และภาพตัดใชกับงานผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติและหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับการเขียนแบบ  ศึกษารูปทรงเรขาคณิต  รูปดานตาง ๆ และ
ตัวอักษร  มาตราสวนการยอขยาย  จากแบบจริง 
 ศึกษาการเขียนภาพ  3  มิติ  ภาพคลี่  และภาพตัด  ปฏิบัติงานเขยีนภาพฉายของงานผลิตภัณฑเคร่ือง
หนัง  ตามหลักการเขียนภาพฉาย 
 
2301-2402                        การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง                  2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจหลักการ  กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนังเบ้ืองตน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบ  รางแบบ  เขียนแบบงานผลิตภัณฑ 
     เคร่ืองหนังเบ้ืองตน  ประเภทผลิตภัณฑเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด  รองเทา  กระเปา 
3. มีทักษะในการแยกแบบภาพคล่ีงานผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
4. มีทักษะในการกําหนดวิธีการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
5. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู และการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนังเบ้ืองตน 
2. รางแบบ  เขียนแบบงานผลิตภัณฑเครื่องหนังเบ้ืองตน   ประเภทเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด  รองเทา  

กระเปา 
3. ตัดแบบ  ทําภาพคล่ี งานผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนังเบ้ืองตน ประเภทเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด  
รองเทา  กระเปา 
 ปฏิบัติการออกแบบ  รางแบบ  เขียนแบบงานผลิตภัณฑเคร่ืองหนังเบ้ืองตน  ประเภทเคร่ืองหนัง
เบ็ดเตล็ด  รองเทา  กระเปา 
 
2301-2403                  การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เครื่องจักร             2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรธรรมดา  และเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
2. มีความรูในการปรับแตง  ลับเครือ่งมือ  การบํารุงรักษาจักร  การนําไปใชอยางปลอดภัย 
3. มีเจตคติตอเครื่องมือในงานอาชีพที่ไดศึกษากฎระเบียบของการใชอยางปลอดภัย และเกิดผลดีตอ

งานอาชพี 
4. มีความรู ความเขาใจ  การรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  ดวยการบํารุงรักษา หลังจากการใชและ

ปฏิบัติงาน  ซอมแซมเสริมในสวนท่ีสึกหรอไป 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจในการใชเคร่ืองมือ    เคร่ืองจักร  แบบธรรมดาและเครื่องจักอุตสาหกรรม 
2. ปรับแตง  สับเคร่ืองมือ  บํารุงรักษาเคร่ืองจักร  ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรื่องเครื่องมือท่ีนํามาปฏิบัติงาน  ในการปรับแตง  ลับ  ทําความสะอาดเพ่ือการนําไปใชอยาง
ปลอดภัย  กฎระเบียบการใชเคร่ืองจักรเพ่ือความปลอดภัย และเกิดผลดีตองาน 
ในอาชีพน้ัน ๆ 
 ปฏิบัติการใชเครื่องจักรธรรมดา  เครื่องจักรอุตสาหกรรม  หลังการใชงานดวยการบํารุงรักษาทําความ
สะอาด  ซอมเสริมส่ิงท่ีสึกหรอใหมีความพรอมเพ่ือการใชงานในงานตอไป 
 
2301-2404                          การผลิตเครือ่งหนังเบ็ดเตล็ด                        3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในรูปแบบของงานเบ็ดเตล็ด  กระเปาเศษสตางค  พวงกุญแจเข็มขัด  กระเปา
ธนบัตร 

2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุกับงานเบ็ดเตล็ด  ดวยหนังฟอกฝาด 
3. มีทักษะในการเลือกแบบ  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  ออกลาย  ลอกลาย 
4. มีทักษะในการวาดหนัง  ตัดหนัง  ลอกลายลงหนัง  ดุน  ลาย  ลงสีตามข้ันตอน 
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5. มีเจตคติในการประกอบรูป  การถักริม  ตามข้ันตอน 
6. มีทักษะในการตกแตง  ชักเงาจนขั้นสําเร็จรูป 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจรูปแบบงานเบ็ดเตล็ด  กระเปาใสสตางค  พวงกุญแจ  กระเปาธนบัตร 
2. เลือกใชวัสดุกับงานเบ็ดเตล็ด  ดวยหนังฟอกฝาด  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ           ลอกลาย  

เขียนลาย  ดุนลาย  ลงสีตามข้ันตอน 
3. ประกอบรูปการถักริมตามข้ันตอน  ตกแตงทานํ้ายา  ซักเงา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารปูแบบของกระเปาเบ็ดเตล็ดแบบตาง ๆ  กระเปาเศษสตางค พวงกุญแจ  เข็มขัด  กระเปาธนบัตร 
 มีทักษะในการเลือกใชวัสดุกับงานเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด  โดยเลือกใชหนังฟอกฝาด  การดุนลาย  ลงสี  
เปนสวนตกแตงความสวยงาม 
 มีทักษะในการออกแบบ ตัดแบบ แยกแบบ ออกลาย ลอกลาย ดุนลาย ลงสีตามข้ันตอน 
 มีทักษะในการประกอบรปู  ถักริม  ตกแตงความสวยงามจนข้ันสําเร็จรูป 
 
2301-2405            การผลิตเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ดดวยวัสดุทดแทน      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจของลักษณะของกระเปาเบ็ดเตล็ดในรูปแบบตาง ๆ กระเปาใสเครื่องสําอาง  
กระเปาชอบปง  ซองแวนตา  พวงกุญแจ 

2. มีความรู ความเขาใจในการเลือกใชวัสดุทดแทนใหเขากับงานเบ็ดเตล็ดแตละชนิดไดอยาง
เหมาะสม 

3. มีทักษะในการเลือกแบบ  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดหนังเทียม – วัสดุทดแทน  
4. มีทักษะในการประกอบเย็บเบ้ืองตนตามข้ันตอน 
5. มีเจตคติตอการใชเคร่ืองจักรในการประกอบเย็บตามข้ันตอนจนสําเร็จรูป 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจลักษณะของกระเปาเบ็ดเตล็ดแบบตางๆ กระเปาใสเครื่องสําอาง  กระเปาช็อบปง  ซอง
แวนตา  พวงกุญแจ 

2. เลือกวัสดุทดแทนใหเขากับงานเบ็ดเตล็ดแตละชนิด  เลือกแบบ  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาด
หนังเทียม-วัสดุทดแทน  เย็บประกอบช้ินงานตามข้ันตอนจนสําเร็จ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารปูแบบของลักษณะเคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ดในรูปแบบตาง ๆ ประเปาใส 
เครื่องสําอาง  กระเปาชอบปง  ซองแวนตา  พวงกุญแจ 
 มีความรู ความเขาใจในการเลือกวัสดุทดแทนใหเขากับงานเบ็ดเตล็ดแตละชนิดได 
ถูกตองเหมาะสม 
 มีทักษะในการเลือกแบบ  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วัดหนังเทียม - วัสดุทดแทน  และทําการ
ประกอบเย็บจนสําเร็จรูป 
 
2301-2406                                       การบุ  หุมเบาะเกาอ้ี                                  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรูเขาใจในลักษณะโครงสรางของเกาอ้ีในรูปแบบตาง ๆ 
2. มีความรูในการเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับงานบุเกาอ้ีในแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดหนังเทียม  ตัดหนังเทียม  การเย็บประกอบ 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ - อุปกรณในการบุหุมเบาะเกาอ้ี  แบบธรรมดาใหเหมาะสมกับลักษณะ

โครงเบาะนั่ง  และพนักพิงเกาอ้ี  การเสริมฟองนํ้าไดสวนสัด มาตรฐาน  ตามรูปแบบจนสําเร็จรูป 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู (Solid know Ledge) ปฏิบัติ (Solid practical) ในการออกแบบ ตัดแบบ  แยกแบบ  วาด
หนังเทียม (P.V.C) ตัดหนัง P.V.C ถูกตอง  ตามทางความยืดของหนังท่ีบุเกาอ้ีแบบตางๆ  มีกิจนิสัย
ท่ีดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 2. สามารถฝกปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎี   โดยทําไดตามกระบวนการ   มีหลักการทํางาน  มีความคิด
สรางสรรค และผลงานมีคุณภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะโครงสรางของเกาอี้ในรูปตาง ๆ  แบบธรรมดา  แบบสํานักงาน 
 สามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ใหเหมาะสมกับงานเบาะแตละชนิด 
 ปฏิบัติในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดหนังเทียม  ตัดหนัง  พรอมประกอบเย็บเบ้ืองตน 
 ปฏิบัติในการใชเคร่ืองมือ - อุปกรณในการหุมเบาะเกาอ้ีเสริมฟองนํ้า  ใหเหมาะกับลักษณะโครงเบาะ
น่ัง  พนักพิงตามรูปแบบจนสําเร็จรูป 
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2301-2407                                      การผลิตเบาะลอยตัว                                3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในรูปแบบ  รูปทรงท่ีเหมาะกับการใชงานตามลักษณะโครงสรางเกาอ้ี  โซฟา  
หรือฐานรองรับท่ีจะทําเบาะลอยตัวไปใชประกอบ  การเลือกใชวัสดุ 

2. มีทักษะในการออกแบบ  สรางแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามขัน้ตอน  การตัด  การเย็บ ประกอบ การสอยมือ  การติดอุปกรณ 
4. มีเจตคติในการปฏิบัติงานใหประหยัดในการใชวัสดุส้ินเปลือง และการลดปริมาณตนทุน 
5. มีทักษะในการตกแตง  เย็บประกอบดวยการสอยมือใหไดรูปแบบท่ีสวยงาม                 จน

สําเร็จรูป 
 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรูจริง (Solid  Know Ledge)  ปฏิบัติไดจริง (Solid practical) เขาใจรูปแบบทําเบาะลอยตัว  
เลือกใชวัสดุ  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  เย็บประกอบและการสอยมือใหไดรูปแบบท่ีสวยงาม  นําไปใชได
จริงตลอดจนมีกิจนิสัยท่ีดี  มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปทรงขนาดสวนสัดของแบบ  ใหเหมาะสมกับการใชงานตามโครงสรางของเกาอ้ี  โซฟาท่ีจะทํา
เบาะลอยตัวไปใชงาน  มีความรู และเขาใจในการเลือกใชวัสดุ  มีทักษะในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  มี
ทักษะในการปฏิบัติงานตามขนตอน  การตัดเย็บ  การสอยมือ การติดอุปกรณ 
 มีเจตคติในการปฏิบัติงานใหประหยัด  และการเย็บประกอบ  ตกแตงการสอยมือข้ันสําเร็จรูป 
 
2301-2408                                    การผลิตรองเทาแตะ                                 3 (4) 
 
จุดประสงค 

1. มีความรู ความเขาใจในรูปแบบของรองเทาแตะชนิดตาง ๆ  
2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  ใหเหมาะสมกับแบบไดถูกตอง 
3. มีทักษะในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดหนัง  เจียรหนัง  ทากาวพับริมประกอบเบ้ืองตน 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ - เคร่ืองจักรประกอบเย็บไดอยางถูกตอง 
5. มีเจตคติในการประกอบรูปตามข้ันตอน  พรอมตกแตงขัดกาว จนสําเร็จรูป 

 

มาตรฐานรายวิชา 
มีความรูจริง (Solid  Know Ledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid practical) ในการออกแบบตัดแบบ  วาดหนัง  

เจียนหนัง  ทากาว  พับริม  เย็บประกอบรูปผลิตรองเทาแตะชนิดตางๆ มีกิจนิสัยท่ีดี มีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบของรองเทาแตะแตละชนิด  มีความรูในการเลือกใชวัสดุ -  อุปกรณไดเหมาะสมกับ
รูปแบบของงานรองเทาแตะ 
 ปฏิบัติเลือกแบบ  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดหนัง  ตัดหนัง  เจียรหนัง  ทากาวประกอบพับริม
เบ้ืองตน 
 ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ - เคร่ืองจักร  ประกอบเย็บตามข้ันตอน  พรอมท้ังตกแตงขัดกาว  ความเรียบรอย  
จนสําเร็จรูป 
 
2301-2409                                  การผลิตรองเทาสาน                                 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในรูปแบบของรองเทาสานชนิดตาง ๆ แบบมีรัดสนกับเปดสน 
2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ - อุปกรณใหเหมาะสมกับงานรองเทาสานแตละชนิด 
3. มีทักษะในการเลือกแบบ  ออกแบบ ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดหนัง  ตัดหนัง 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการประกอบเย็บตามข้ันตอน 
5. มีเจตคติในการปฏิบัติงานรองเทาสานจนข้ันสําเร็จรูป 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง (Solid  Know Ledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid practical) ในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  
วาดหนัง  ตัดหนัง  ใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักในการปฏิบัติการทํารองเทาสานจนข้ันสําเร็จรูป   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบของรองเทาสานชนิดตาง ๆ แบบมีรัดสน  เปดสน  แบบสวม 
 สามารถเลือกวัสดุ - อุปกรณไดเหมาะสมกับงานรองเทาสาน 
 มีทักษะในการออกแบบตัดเย็บ   ตัดแบบ  แยกแบบ วาดหนัง  ตัดหนัง  เจียรหนัง  พันริมทากาว  
ประกอบรูปเบ้ืองตน 
 ปฏิบัติงานรองเทาสาน  พรอมตกแตงขัดกาวจนข้ันสําเร็จรูป 
 
2301-2410                              การผลิตรองเทาสตรีเบ้ืองตน                         3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจลักษณะของรองเทาสตรีแบบตาง ๆ 
2. มีทักษะในการออกแบบ  สรางแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  กําหนดจุดติดอุปกรณ ของแบบรองเทา

สตรี 
3. มีทักษะในการเลือกวัสดุ อุปกรณท่ีใชในงานรองเทาสตรี 
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4. มีทักษะในการวาดหนัง  ตัดหนัง  เจียรหนัง  การทากาวประกอบ  พับริมเบ้ืองตน 
5. มีเจตคติในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนและการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรไดถูกตอง 
6. มีทักษะในการตกแตงความสวยงามขัน้สําเร็จรปู 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเขาใจลักษณะของรองเทาสตรีแบบตางๆ 
2. ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  ประกอบรูปตามข้ันตอน และใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักไดจริง  ตลอดจน

รูวิธีการตกแตงข้ันสําเร็จรูป มีจรรยาบรรณ  มีกิจนิสัยท่ีดีตออาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบของรองเทาสตรีแบบตาง ๆ ปฏิบัติในการออกแบบ  สรางแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  
กําหนดจุดติดอุปกรณของแบบได  ปฏิบัติการเลือกวัสดุ อุปกรณท่ีใชในงานรองเทาสตรี  วาดหนัง  ตัดหนัง  
เจียรหนัง  การทากาว  ประกอบ  พับริมเบ้ืองตน 
 ศึกษาเจตคติในการปฏิบัติงานการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรตามระเบียบกฎเกณฑในงานอาชีพ 
 ปฏิบัติในการตกแตงความสวยงามเรียบรอยข้ันสําเร็จรูป 
 
2301 – 2411                                 การผลิตรองเทาสวม                                3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในรูปแบบของรองเทาสวมชาย - หญิงแบบตาง ๆ ไมผูกเชือก มีลักษณะพ้ืน
เรียบ 

2. มีทักษะการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ สําหรับรองเทาสวมชาย - หญิงแบบงาย ๆ 
3. มีความเขาใจในการออกแบบ ตัดแบบ แยกแบบ วาดหนัง ตัดหนัง เจียรหนัง ทากาว  พับริม  ประกอบ

เบ้ืองตน 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองจักรประกอบเย็บไดตามข้ันตอน 
5. มีเจตคติในการปฏิบัติงานจนข้ันสําเร็จรูป และตกแตงความสวยงาม  
6. มีความเขาใจในระบบการตรวจสอบคุณภาพงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความเขาใจรูปแบบรองเทาสวมชาย-หญิงแบบตางๆไมผูกเชือก  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดหนัง  
ตัดหนัง   เจียนหนัง  ทากาวเย็บประกอบรูปดวยเคร่ืองจัก  และขึ้นหุนเขารูปสําเร็จ   ตกแตง  ตรวจสอบคุณภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบของรองเทาสวมชาย - หญิง แบบตาง ๆ ไมมีเชือกผูก  ลักษณะพื้นเรียบ  รูจักเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณรองเทาสวมชาย - หญิง แบบงาย ๆ มีความรู ความเขาใจในการออกแบบ แยกแบบ วาดหนัง ตัดหนัง เจียร
หนัง ทากาวพับริม ประกอบเบ้ืองตน 
 มีเจตคติในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และข้ันตอนการประกอบรูปจนสําเร็จ 
 
2301-2412                                  การผลิตกระเปาเบื้องตน                             3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในรูปแบบ  ลักษณะชนิดของกระเปาเบ้ืองตน 
2. มีทักษะและเขาใจในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบกระเปาเล็ก 
3. มีทักษะและเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ - เคร่ืองจักร 
5. มีทักษะการทํางานกับผูอ่ืนเปนกลุมอยางมีระเบียบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ความเขาใจลักษณะชนิดของประเปาเบ้ืองตน   สามาระออกแบบ   ตัดแบบ  แยกแบบกระเปาเล็ก  
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน  มีทักษะในการใชเครื่องมือ-เครื่องจักร  และมีทักษะในการทํางานกับผูอ่ืนเปนกลุมอยางมี
ระเบียบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ  ลักษณะ ชนิดของกระเปา  เบ้ืองตนแบบตาง ๆ 
 ปฏิบัติการออกแบบกระเปาเบ้ืองตนแบบตาง ๆ  สามารถนําความรู ความเขาใจไปใชในการปฏิบัติงาน
ทํากระเปาตามขั้นตอน  มีทักษะและเจตคติตอการปฏิบัติงาน  มีทักษะในการใชเครื่องมือ - เครื่องจักร รวมกับ
ผูอ่ืนได 
 
2301-2413                            การผลิตกระเปาสตรีทรงออน                          3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในรูปแบบประเภทและโครงสรางภายใน ภายนอกของกระเปาสตรีทรงออน 
2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ 
3. มีทักษะในการออก  ตัดแบบ  แยกแบบ  ตามลักษณะโครงสรางชนิดยืดขางในตัว       ยืดขาง 1 ชิ้น  

ยืดขาง  2  ชิ้น 
4. มีทักษะและเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
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5. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ - เคร่ืองจักร 
6. มีทักษะในการทํางานกับผูอ่ืนไดอยางเปนกลุม มีระเบียบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปแบบโครงสรางภายใน - ภายนอกกระเปาสตรีทรงออน  สามารถเลือกวัสดุ-อุปกรณในการ
ประกอบกระเปาสตรีทรงออนไดตามลักษณะโครงสรางของยืดขางในตัว  ยืดขาง  1  ชิ้น  ยืดขาง  2  ชิ้น  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกลุม  มีระเบียบ   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบ  โครงสรางภายใน - ภายนอกกระเปาสตรีทรงออน  ชนิดยืดขางในตัว  
ยืดขาง 1 ชิ้น  ยืดขาง  3  ชิ้น  การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  ในการปฏิบัติงานตามขัน้ตอน  มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน
เปนกลุม 
 
2301-2414                             การผลิตกระเปาสตรีทรงแข็ง                        3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจรูปแบบ โครงสรางกระเปาสตรีทรงแข็งแบบหูห้ิว และแบบสายสะพาย ชนิดยืดขาง  
2  ชิ้น 

2. มีทักษะในการออกแบบตัดแบบ  แยกแบบ 
3. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ - อุปกรณ 
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามขัน้ตอน 
5. มีเจตคติในการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร 
6. มีทักษะในการปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจโครงสรางกระเปาสตรีทรงแข็งแบบหูห้ิว  และแบบสายสะพาย  ชนิดยืดขาง  2  ชิ้น  ออกแบบ  ตัด
แบบ  แยกแบบ  ปฏิบัติงานตามข้ันตอนจนสําเร็จ  อยางเปนระเบียบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบโครงสรางกรเปาสตรีทรงแข็ง  แบบหูห้ิว และแบบสายสะพาย  ชนิดยืดขาง  2  ชิ้น  มี
ทักษะในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  การเลือกใชวัสดุ - อุปกรณ  มีทักษะในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน  
และเจตคติในการใชเคร่ืองมือ - เคร่ืองจักร ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
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2301-2415                               การผลิตกระเปาเอกสาร                             3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเรื่องรูปแบบ  ลักษณะโครงสราง และประโยชนการใชงานกระเปาหนีบเอกสาร แบบ      
ซิปรูด  แบบฝาปดทรงออน  กระเปาเอกสารหูห้ิวทรงออน 

2. มีทักษะในการออแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ 
3. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามขัน้ตอน อยางมีระเบียบ 
5. มีเจตคติในการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรอยางถูกตอง 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจลักษณะโครงสรางและประโยชนการใชงานกระเปาหนัง   สามารถออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักอยางถูกตอง อยางมีระเบียบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ ลักษณะโครงสราง  ประโยชนการใชงานกระเปาหนีบเอกสาร แบบซิ้ปรูด  แบบฝาปด  
แบบหูห้ิวทรงออน 
 ปฏิบัติการทํากระเปาหนีบเอกสารดวยหนังเทียม  หรือวัสดุทดแทน  แบบซ้ิปรูด แบบฝาปด 
 มีทักษะความรู ความเขาใจในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนจนสําเร็จรูป 
 
2301-2416                          การผลิตชุดอุปกรณสํานักงาน                         2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเครื่องใชสํานักงาน   หลักการออกแบบ  ขึ้นรูป และการใชเครื่องมือ
เคร่ืองจักร  ท่ีใชประกอบเคร่ืองใชสํานักงาน 

2. มีทักษะในการออกแบบ  และใชเคร่ืองมือ  เครื่องจักรแระกอบขึ้นรูป  เครื่องใชสํานักงานประเภท
แผนรองเขียน  กลองไสกระดาษ  ท่ีใสปากกาดินสอ ฯลฯ 

3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การฝกทักษะจนเกิดความชํานาญในรูปแบบของการทํางานเดี่ยว
และการทํางานเปนทีม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจเครื่องใชสํานักงาน  หลักการออกแบบ  ขึ้นรูป  และการใชเครื่องมือ  เครื่องจักท่ีใชประกอบ
เครื่องใชสํานักงาน  ประเภทแผนรองเขียนหรือแผนรองเซ็น  กลองใสกระดาษ  ใสปากกา    มีความรับผิดชอบ  
ซ่ือสัตย  ตรงตอเวลา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบเคร่ืองใชสํานักงานทุกประเภท  แผนรองเขียน  กลองไสกระดาษ  ท่ีใส
ปากกาดินสอ  การเลือกใชวัสดุ  การออกแบบใหเหมาะสมตามรูปแบบท่ีถูกตอง  การประกอบขึ้นรูปตาม
ข้ันตอนการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร 
 
2301-2417                            เทคนิคการผลิตรองเทา  1         4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร  สําหรับทํารองเทาเบ้ืองตน  
ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  และการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรสําหรับรองเทา
เบ้ืองตน  ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม 

3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การฝกทักษะจนเกิดความชาํนาญในรปูแบบของงานเด่ียวและงาน
เปนทีม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจในการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักรสําหรับทํารองเทาเบ้ืองตนไดตามระบบ  โรงงาน
อุตสาหกรรม  สามารถปฏิบัติการผลิตรองเทาในรูปแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือ เครื่องจักร  และการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักรการ
ทํารองเทาเบ้ืองตน  ตามระบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 
2301-2418                           เทคนิคการผลิตรองเทา  2                           4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจสวนประกอบของชิ้นสวนรองเทา  ขั้นตอนวิธีการประกอบรองเทาแบบไม
ซับซอน  เชน  รองเทาแตะ 

2. มีทักษะในการใชเครื่องมือ  เครื่องจักรผลิตชิ้นสวนรองเทา  และชิ้นรูปประกอบรองเทาแตะได
ถูกตองตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู และฝกทักษะจนเกิดความชาํนาญ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจสวนประอบของช้ินสวนรองเทา  ข้ันตอนวิธีการประกอบรองเทาแบบไมซับซอน  เชน  รองเทาแตะ
ใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรผลิตช้ินสวนรองเทาแตะไดถูกตองตามข้ันตอน  มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  ฝกทักษะ
จนเกิดความชํานาญ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการผลิตชิ้นสวนรองเทา  ขั้นตอนการปฏิบัติและประกอบชิ้นรูปรองเทาแตะ
ในรูปแบบตาง ๆ 
 
2301-2419                           เทคนิคการผลิตรองเทา  3                          4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจวิธีการ  ขั้นตอนการตัดและเตรียมชิ้นสวนของหนังหนาพ้ืนรองเทาสวม  
รองเทาผูกเชือก 

2. มีทักษะในการตัด และเตรียมชิ้นสวนของหนังหนา  พ้ืนรองเทาประเภทรองเทาสวมและรองเทา
ผูกเชือก 

3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู และฝกทักษะจนเกิดความชาํนาญ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจขั้นตอนการตัดและเตรียมชิ้นสวนของหนังหนาพ้ืนรองเทาสวม   รองเทาผูกเชือก  สามารถตัดและ
เตรียมชิ้นสวนของหนังหนาและพ้ืนรองเทาประเภทรองเทาสวม และรองเทาผูกเชือก  มีความรับผิดชอบตอการ
เรียนรู ฝกทักษะจนเกิดความชํานาญ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการ  ข้ันตอนการตัด และเตรียมช้ินสวนของหนังหนา  พ้ืนรองเทา  ประเภท
รองเทาสวม  และรองเทาผูกเชือก 
 
2301-2420                           เทคนิคการผลิตรองเทา  4                           4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรู ความเขาใจวิธีการ  ลําดับขั้นตอนการเย็บชิ้นสวนของหนังหนารองเทา  การประกอบ
ช้ินสวนพ้ืนรองเทากับหนังหนา 

2. มีทักษะในการเย็บช้ินสวนหนังหนารองเทา และประกอบช้ินสวนพ้ืนหลังรองเทากับหนังหนา 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู การฝกทักษะจนเกิดความชํานาญ  สามารถผลิต  รองเทาไดอยาง

ประณีต 
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มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจวิธีการลําดับข้ันตอนการเย็บช้ินสวนของหนังหนารองเทา  การประกอบหนังหนา และการประกอบ
ช้ินสวนพ้ืนรองเทากับหนังหนาไดอยางประณีต   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการ  ลําดับขั้นตอนการเย็บชิ้นสวนหนังหนา  การประกอบชิ้นสวนพ้ืน
รองเทากับหนังหนารองเทาอยางประณีต  ตามระยะเวลาตรฐาน 
 
2301-2421                               เทคนิคการผลิตรองเทา  5                             4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรู และความเขาใจ  ลําดับขั้นตอนและวิธีการขึ้นหุนรองเทา และการประกอบชิ้นสวนพ้ืนเทา
หลายรูปแบบ 

2. มีทักษะในการขึ้นหุนรองเทา และประกอบชิ้นสวนพ้ืนรองเทาไดหลายรูปแบบ ถูกตองตามลําดับ
ข้ันตอนวิธีการข้ึนหุน 

3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  และฝกทักษะจนเกิดความชํานาญ  สามารถผลิต รองเทาไดอยาง
ประณีต 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจขั้นลําดับขั้นตอนและวิธีการขึ้นหุนรองเทาและการประกอบชิ้นสวนพ้ืนรองเทาหลาย รูปแบบ  
สามารถประกอบช้ินสวนข้ึนหุนรองเทาถูกตองตามลําดับขั้นตอนวิธีการขึ้นหุน  และฝกทักษะจนเกิดความชํานาญ  
สามารถผลิตรองเทาไดอยางประณีต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลําดับขั้นตอนและวิธีการขึ้นหุนรองเทา และการประกอบชิ้นสวนพ้ืนรองเทา
หลายรูปแบบ 
 
2301-2422                               เทคนิคการผลิตรองเทา  6                           4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรูและความเขาใจวิธีการตกแตงหนังหนา  และตกแตงพื้นรองเทา  การบํารุงรักษาผลิตภัณฑ
เคร่ืองหนัง  และหลักการบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง 

2. มีทักษะในการตกแตงหนังหนา  พ้ืนรองเทา  การบํารุงรักษาผลิตภัณฑเครื่องหนัง  และการบรรจุ
ภัณฑเคร่ืองหนัง 
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3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  และฝกทักษะจนเกิดความชาํนาญ  เห็นคุณคาของผลิตภัณฑเครื่อง
หนัง 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจวิธีการตกแตงหนังหนา  และตกแตงพื้นรองเทา  การบํารุงรักษาผลิตภัณฑเครื่องหนัง  และหลักการ
บรรจุภัณฑเครื่องหนัง  มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ฝกทักษะจนเกิดความชํานาญ  
เห็นคุณคาของผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการตกแตงหนังหนาและตกแตงพ้ืนรองเทา การบํารุงรักษาผลิตภัณฑเครื่อง
หนัง  การบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง 
 
2301-2423                              เทคนิคการผลิตกระเปา  1                           4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรู และความเขาใจในการใชเครื่องมือ การใชเครื่องจักร  การบํารุงรักษา  การออกแบบ  ตัด
แบบกระเปาขนาดเล็กของชาย  หญิง 

2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรผลิตกระเปาขนาดเล็กของชาย หญิง 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและฝกทักษะผลิตกระเปาขนาดเล็กอยางประณีต  และสวยงาม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจในการใชเครื่องมือ-เครื่องจักร และการบํารุงรักษา  สามารถออกแบบ  ตัดแบบ  กระเปาขนาดเล็ก
ของชาย-หญิง  มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ - เคร่ืองจักรในการผลิตกระเปาขนาดเล็กอยางประณีต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเครื่องมือ  การใชจักร  การบํารุงรักษา  การออกแบบ  ตัดแบบกระเปา
เล็กและข้ันตอนการประกอบรูป  การตกแตง  ความปลอดภัย  ความประณีต  ในการทํางาน  กระเปาขอชาย หญิง 
 
2301-2424                               เทคนิคการผลิตกระเปา  2                            4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรู และความเขาใจรูปแบบ โครงสราง  หลักการเลือกใชวัสดุและอุปกรณ  การผลิตกระเปา    
ชอปปงในลักษณะตาง ๆ 

2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  ผลิตกระเปาชอปปงในลักษณะตาง ๆ  
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3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การฝกทักษะผลิตกระเปาชอปปงในรูปแบบของงานเดี่ยวและงาน
เปนทีม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปแบบโครงสรางการผลิตกระเปาชอปปงในลักษณะตางๆ เลือกใชวัสดุ-อุปกรณไดอยางเหมาะสม  
สามารถผลิตกระเปาชอปปงในรูปแบบของงานเด่ียว และงานเปนทีม  มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางของรูปแบบกระเปาชอปปงในลักษณะตาง ๆ การเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ  การใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  การออกแบบตัดแบบ  และการประกอบรูปตามข้ันตอน 
 
2301-2425                              เทคนิคการผลิตกระเปา  3                         4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรู และความเขาใจรูปแบบกระเปายืดขาง  3  ชิ้น 
2. มีทักษะในการออกแบบ  ตัดแบบ  การเลือกใชวัสดุ  การใชเครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม  

ประกอบชิ้นรูปกระเปายืดขาง 3 ชิ้น 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การฝกทักษะผลิตกระเปาประเภทยืดท้ัง  3  ชิ้น  ไดประณีต  ใน

รูปแบบของงานเก่ียวและงานเปนทีม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปแบบกระเปายืดขาง  3 ชิ้น  สามารถอกแบบ  ตัดแบบ  การเลือกใชวัสดุ  การใชเครื่องมือ-
เคร่ืองจักรและประกอบรูปกระเปายืดขาง  3  ชิ้น  ไดอยางประณีต  ในรูปแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบกระเปาถือสตรีแบบยืดขาง   3  ชิ้น  ประโยชนใชสอยกับ
ชีวิตประจําวันและสมัยนิยม การออกแบบตัดแบบ การเลือกอุปกรณ การใชเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกขั้นตอน  
ในการประกอบเขารูปตามลําดับข้ันตอนจนสําเร็จรูป 
 
2301-2426                          เทคนิคการผลิตกระเปา  4                            4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรู  และความเขาใจ  รูปแบบกระเปาถือสุภาพบุรุษและสตรี 
2. มีทักษะในการผลิตกระเปาถือบุรุษและสตรี  ไดตามลําดับขั้นตอนและเลือกใชวัสดุ อุปกรณได

เหมาะสม 
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3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การฝกทักษะจนเกิดความชาํนาญในรปูแบบของงานเด่ียวและงาน
เปนทีม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปแบบกระเปาถือสุภาพบุรุษและสตรี  สามารถผลิตกระเปาถือบุรุษและสตรีไดตามลําดับขั้นตอน 
และเลือกใชวัสดุอุปกรณไดเหมาะสม  มีทักษะชํานาญในรูปแบบงานเด่ียวและงาน      เปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบกระเปาถือสุภาพบุรุษและสตรีหลักการออกแบบ  การตัดแบบ  การ
เย็บ  และการประกอบกระเปาถือ  ในลักษณะรูปแบบตาง ๆ ตามประโยชนใชสอย 
 
2301-2427                                  เทคนิคการผลิตกระเปา  5                            4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรู และความเขาใจลักษณะรูปแบบ  การเลือกวัสดุ  อุปกรณกระเปาสะพายสตรี 
2. มีทักษะในการผลิตกระเปาถือสะพายสตรีลักษณะรูปแบบตาง ๆ 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การฝกทักษะจนเกิดความชาํนาญในรปูแบบของงานเด่ียวและงาน

เปนทีม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจลักษณะรูปแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณกระเปาสะพายสตรี  สามารถผลิตกระเปาถือ  สะพายสตรี
ลักษณะรูปแบบตางๆ  มีทักษะ  ชํานาญในรูปแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบกระเปาสะพายสตรี   การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การใชเครื่องมือ  
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  การออกแบบ  การตัดแบบ  การประกอบรูปตามข้ันตอน 
 
2301-2428                          เทคนิคการผลิตกระเปา  6                            4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ความรู และเขาใจลักษณะรูปแบบ  การออกแบบ  การตัดแบบ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  การใช
เคร่ืองจักร  ในการประกอบกระเปาเอกสาร 

2. มีทักษะในการผลิตกระเปาเอกสาร 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู การฝกทักษะในรปูแบบของงานเก่ียวและงานเปนทีม 
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มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจลักษณะรูปแบบ  การออกแบบ  การตัดแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การใชเครื่องจักรในการ
ประกอบกระเปาเอกสาร  สามารถผลิตกระเปาเอกสารและมีทักษะในรูปแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบของกระเปาเอกสาร  การออกแบบ  ตัดแบบ  การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  
การใชเคร่ืองจักร การประกอบรูปทุกข้ันตอนจนสําเร็จ 
 
2301 – 2429                                งานเตนททรงสามเหลีย่ม                              2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู และเขาใจรูปแบบ ลักษณะ  หลักการออกแบบ  ตัดแบบตามขนาดรูปราง  และความ
แข็งแรงของเตนททรงสามเหล่ียม 

2. มีทักษะการนําเตนทสามเหล่ียม  ในเรื่องการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดผาตัดผาประกอบ
เตนท 

3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การปฏิบัติงานในรปูแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปแบบ  ลักษณะหลักการออกแบบ ตัดแบบตามขนาดรูปราง และความแข็งแรงของเตนทรง
สามเหล่ียม  สามารถนําเตนสามเหล่ียม  ในเรื่องการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดผา  ตัดผาประกอบเตนท  
รับผิดชอบตอการเรียน  การปฏิบัติงานในรูปแบบงานเด่ียว และงานเปนทีม   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ชนิดของเตนททรงสามเหล่ียม  หลักการออกแบบ  ตัดแบบ แยกแบบ  ตาม
ขนาดรูปรางและความแข็งแรง  การประกอบเขากับอุปกรณอ่ืน ๆ เชน เสาอลูมิเนียม หัวตอสายตาง ๆ 
 ปฏิบัติการทําเตนทสามเหล่ียม  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดผาตัดเสื้อ  เตรียมประกอบเย็บใน
ข้ันตอนของรูปแบบเตนทสามเหล่ียม 
 
2301 – 2430                                  งานเตนททรงกลม                                  2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู และเขาใจรูปแบบลักษณะชนิดของเตนททรงโดม  หลักการออกแบบตามมาตรฐานทรง
โดม  การประกอบตอเขากับอุปกรณอ่ืน 

2. มีทักษะการทําเตนททรงโดม 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การปฏิบัติงานในรปูแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 
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มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปแบบ  ลักษณะชนิดของเตนททรงโดม  หลักการออกแบบตามมาตรฐานทรงโดม   การ
ประกอบตอเขากับอุปกรณอ่ืน  สามารถทําเตนททรงโดม  รับผิดชอบตอการเรียนรู  การปฏิบัติงานในรูปแบบ
ของงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบลักษณะชนิดของเตนททรงโดม  หลักการออกแบบตามลักษณะของรูปโดมใหไดตาม
มาตรฐานตามรูปแบบของโครงโดม  การประกอบตอเขากับอุปกรณอ่ืน ๆ เชน เสาอลูมิเนียม  หรือเสาไฟเบอร
กลาส  หัวตอสายตาง ๆ 
 ปฏิบัติการทําเตนททรงโดม  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดผา ตัดผา  เตรียมประกอบเย็บใน
ข้ันตอนของรูปเตนททรงโดม  ซ่ึงเกือบทุกสวนของงานตัดเย็บจะมีเสนโคง 
 
2301 – 2431                                    งานเตนทบุคคล                                    3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจรูปแบบ  ลักษณะชนิดของเตนทบุคคล  หลักการออกแบบตามลักษณะการใช
งาน 

2. มีทักษะการทําเตนทบุคคล 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การปฏิบัติงานอยางปราณีต  ในรูปแบบของงานเดี่ยว และงาน

เปนทีม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปแบบราย  ลักษณะชนิดของเตนทบุคคล  หลักการออกแบบตามลักษณะการใชงาน  สามารถทํา
เตนทบุคคล  รับผิดชอบตอการเรียนรู  การปฏิบัติงานอยางประณีตในรูปแบบของ       งานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ ลักษณะชนิดของเตนทบุคคล  หลักการออกแบบตามลักษณะตามการใชงาน  เนนความ
แข็งแรงของการเย็บตะเข็บ  การประกอบตอเขากับอุปกรณอ่ืน ๆ  เชน เสาโลหะ  เสาไฟเบอร หรือเสนเหล็ก  ขอ
ตอ  หัวตอสายตาง ๆ 
 ปฏิบัติการทําเตนทบุคคล  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดผา  ซึ่งมีความโคงตามงานตัดเย็บผา  และ
เสาโครงเปนสวนประกอบสําคัญ 
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2301 – 2432                              งานกระเปาสะพายเล็ก                               4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู และเขาใจเก่ียวกับกระเปาสะพายขนาดเล็ด 
2. มีทักษะการผลิตประเปาสะพายขนาดเล็กไดอยางประณีต 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การปฏิบัติงานในรปูแบบของงานเด่ียว และงานเปนทีม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจลักษณะ รูปแบบกับกระเปาสะพายเล็ก  สามารถผลิตกระเปาสะพายขนาดเล็กไดอยางประณีต  
รับผิดชอบตอการเรียนรู  ปฏิบัติงานในรูปแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ  ลักษณะและโครงสรางภายใน  ภายนอก  กระเปาขนาดเล็กท่ีมีอุปกรณประกอบ  มีลําดับ  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    การออกแบบ  การตัดแบบ  และการจัดเตรียมเพ่ือเย็บจริงของงานกระเปาคลองคอ  คาด
เอว  และกระเปาใสอุปกรณตาง ๆ 
 ปฏิบัติการทํากระเปาขนาดเล็ก  ชนิดคลองคอ  คาดเอว  และกระเปาใสอุปกรณ ประกอบรูปโดยการ
เย็บ  การเขางานการประกอบ 
 
2301 – 2433                               งานกระเปาสะพายหลัง                               4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับกระเปาสะพายหลัง  ชนิดถุงติดซิป ถุงหูรูด 
2. มีทักษะผลิตกระเปาสะพายหลังชนิดถุงติดซิป  ถุงหูรูด 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู การปฏิบัติงานในรปูแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปลักษณะเก่ียวกับกระเปาสะพายหลังชนิดถุงติดซิป  ถุงหูรูด  สามารถผลิตกระเปาสะพายหลัง
ชนิดถุงติดซิป  ถุงหูรูด  รับผิดชอบตอการเรียนรู ปฏิบัติงานในรูปแบบงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ  ชนิดเบ้ืองตน  โครงสรางพ้ืนฐานของลักษณะกระเปาสะพายหลังชนิดถุงติดซิป ถุงหูรูด  
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การปฏิบัติงานในขั้นตอนการเลือกวัสดุ  การออกแบบ  การตัดแบบ  แบงแยกตาม
ลักษณะของชนิดกระเปาสะพายหลัง 
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 ปฏิบัติการทํากระเปาสะพายหลังเบ้ืองตน  ชนิดถุงติดซิป  ถุงหูรูด ประกอบรูป โดยการเลือกใชวัสดุ  
ชนิด และประเภทของผา  การออกแบบลักษณะรูปทรง  การตัดและการออกแบบลักษณะการตัดเย็บ  ตะเข็บและ
การพับเย็บ พับริมผา  การประกอบรูปทรง 
 
2301 – 2434                        งานกระเปาสะพายลําลอง                             4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู และเขาใจเก่ียวกับกระเปาสะพายชนิดลําลอง 
2. มีทักษะผลิตกระเปาสะพายชนิดลําลอง 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การปฏิบัติงานในรปูแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจรูปลักษณะเก่ียวกับกระเปาสะพายหลังชนิดลําลอง   สามารถผลิตกระเปาสะพายชนิดลําลอง  
รับผิดชอบตอการเรียนรู ปฏิบัติงานในรูปแบบงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของงานกระเปาสะพายชนิดลําลอง  ประโยชนการใชงานกระเปาสะพายลําลองตาง ๆ  
รูปแบบกระเปาสะพายลําลอง  แบบ  1  ชิ้น และ 2 ชิ้น  ลักษณะการเลือกใชงานใหเหมาะสมของแบบกระเปา
สะพายแตละชนิด  และความเหมาะสมและระยะเวลาในการนําไปใชงาน 
 ปฏิบัติการทํากระเปาสะพายหลังแบบ  1  ชิ้น  และแบบ  2  ชิ้น  ประกอบรูปโดยการเย็บ  ตัดชิ้นสวนผา
แบบตะเข็บเดี่ยวและคู  ติดซิป  ติดสายยืด  ติดหนัง  และตาขายเย็บงานสวนตัวกระเปา  และตัวโครงกระเปา
สะพายหลัง (เป)  ประกอบเย็บเขาดวยกันโดยการกันรอบดานใน 
 
2301 – 2435                        งานกระเปาสะพายหลังมีโครง                         4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับกระเปาสะพายหลังมีโครง 
2. มีทักษะผลิตกระเปาสะพายหลังมีโครงได 
3. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู การปฏิบัติงานในรปูแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความสามารถผลิตกระเปาสะพายหลังมีโครงไดจริง  มีกิจนิสัยท่ีดี ขยัน ประหยัด  ประณีต  กระเปา
สะพายหลังชนิดถุงติดซิป  ถุงหูรูด  สามารถผลิตกระเปาสะพายหลังชนิดถุงติดซิป  ถุงหูรูด  รับผิดชอบตรงตอ
เวลา  การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในรปูแบบงานเด่ียวและงานเปนทีม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดของกระเปาสะพายหลัง  ท่ียึดและประกอบเขาตัว  รวมกับโครงอลูมิเนียม หรือเหล็ก  ใหเปน
รูปทรงของกระเปาสะพายหลัง  ขนาดและความจุที่แตกตางไป จากกระเปาสะพายหลังประเภทอ่ืน ๆ การเลือกใช
วัสดุและผาในการรองรับนํ้าหนักส่ิงของท่ีกระเปาชนิดน้ีตองบรรจุใส  การออกแบบใหเหมาะสมกับสรีระของผูใช
เพ่ือรองรับนํ้าหนัก 
 ปฏิบัติการทํางานออกแบบรูปทรง  เลือกใชวัสดุท่ีทนในการรับนํ้าหนักตัดเย็บประกอบชิ้นแบบตะเข็บ
เด่ียวและคู  ติดซิป  ยึดติดเชือก สาย และอะไหลล็อคสายตาง ๆ ข้ึนรูปทรงตนแบบ  ประกอบคันตอโลหะยึดติดดวย
ตัวยืด 
 
2301 – 2436                                      งานทําถุงนอน                                     6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับถุงนอน 
2. ทักษะสามารถผลิตถุงนอนประเภทตาง ๆ ได 
3. ความรับผิดชอบตอการเรียนรู  การปฏิบัติงานในรปูแบบของงานเด่ียวและงานเปนทีม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความสามารถผลิตถุงนอนประเภทตางๆไดตามรูปแบบของถุงนอน   และปฏิบัติงานใน
รูปแบบงานเด่ียวและงานเปนทีม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทและชนิดของถุงนอน  หลักการออกแบบตามลักษณะการใชงาน  การยึดใยฉนวนใหอยูตาม
รูปทรง  โดยการเย็บตะเข็บการประกอบบรรจุ   
 ปฏิบัติการทําถุงนอน  การออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดหา  ตอผา  เตรียมประกอบเย็บในขั้นตอน
ของรูปแบบ  ถุงนอน 
 
2301-2437 งานซอมผลิตภัณฑเครื่องหนัง 2 (4) 
2301-2438 กระเปาใสเศษสตางค 2 (4) 
2301-2439 ของชาํรวยหนัง 2 (4) 
2301-2440 งานซอมเบาะรถยนต 2 (4) 
2301-2441 งานซอมเบาะเฟอรนิเจอร 2 (4) 
2301-2442 งานบรรจุภัณฑ 2 (4) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

เคร่ืองเคลือบดินเผา 
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2301 – 2501                           งานเคร่ืองเคลือบดินเผาเบ้ืองตน     2  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของเครื่องเคลือบดินเผา  กระบวนการขึ้นรูป
งานเคร่ืองเคลือบดินเผา 

2. มีความรูความเขาใจวิธีการใช  การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเบ้ืองตน  ท่ีใชในงานเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

3. มีความสนใจใฝรู  มีความเรียบรอย  และมีความสนใจตอการเรียน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูเก่ียวกับ  ประวัติความเปนมา   การวิวัฒนาการ  กระบวนการขึ้นรูป และการใชอุปกรณ  
เคร่ืองมือเบ้ืองตนท่ีใชในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมา การวิวัฒนาการของรูปแบบ  กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ  การขึ้นรูปดวย
มือ  การข้ึนรูปดวยวิธีหลอ  การข้ึนรูปดวยแปนหมุน  การขึ้นรูปดวยใบมีด  วิธีการใช การบํารุงรักษา  เครื่องมือ  
อุปกรณ  ท่ีใชในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 
2301 – 2502                                      การข้ึนรูปดวยมือ                            3  (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถเลือกใชวิธีการข้ึนรูปไดเหมาะสมกับงาน 
2. มีทักษะในการข้ึนรูปโดยวิธีอิสระ  วิธีขด  วิธีแผน   วิธีประติมากรรม  วิธีผสมผสาน  และฝกหัด

การเผา  การเคลือบ 
3. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
4. มีความสนใจใฝรู  มีความรับผิดชอบ และมีความมุงม่ันพยายามปฏิบัติงานใหเกิดผลดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูในการเลือกวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา 
2. สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑงานเครื่องเคลือบดินเผาดวยวิธีตางๆ และตกแตงผลิตภัณฑจนสําเร็จถึง

การเผาเคลือบ 
3. สามารถประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตนเองผลิตข้ึนมา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือ  โดยวิธีอิสระ (Free  Form) วีธีขด (Coiling) วีธีแผน (Slab)  และวิธีการ
ประติมากรรม (Sculpture) ฝกขึ้นรูปทรงภาชนะตาง ๆ หรือรูปคนสัตวขนาดเล็ก      และการนําวิธีการดังกลาว 
มาผสมผสานกันในการขึน้รูปทรง    การตกแตง     การเผา   
การเคลือบ ดวยวิธีการตาง ๆ 
 
2301 – 2503                                การข้ึนรูปดวยแปนหมุน  1                    3  (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการข้ึนรูปดวยแปนหมุน 
2. มีทักษะในการนวดดิน  การต้ังศูนย  การขึ้นรูปทรงกระบอก  การขูดตกแตงกนภาชนะ  การใช  

CHUCK การผ่ึงผลิตภัณฑ และฝกหัดการเผา  การเคลือบ 
3. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
4. มีความสนใจใฝรู  มีความรับผิดชอบ ตอการใชเครื่องมือ อุปกรณ และมีความมุงม่ันพยายาม

ปฏิบัติงานใหเกิดผลดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับการเตรียมดินและอุปกรณในการข้ึนรูปดวยแปนหมุน 
2. สามารถข้ึนรูปโดยการใชแปนหมุน  และตกแตงผลิตภัณฑจนสําเร็จ จนถึงการเผาเคลือบ 
3. สามารถประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตนเองผลิตข้ึนมา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการนวดดินแบบตาง ๆ การต้ังศูนย การดึงดิน  การขึ้นรูปทรงกระบอก  การใชเครื่องมือ  
การตัดดินออกจากแปน  การขดูแตงกนภาชนะโดยใช CHUCK  การผ่ึงผลิตภัณฑ  การเผาและ  การเคลือบ 
 
2301 – 2504                             การข้ึนรูปดวยแปนหมุน  2    2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ใหมีความรู  ความเขาใจในการพัฒนารูปทรงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา จากทรงกระบอกเปน
ผลิตภัณฑประเภท จาน ชาม แจกัน  กานํ้าชา  ฯลฯ 

2. มีทักษะในการขึน้รูปทรง  จาน  ชาม  แจกัน  กานํ้า ฯลฯ โดยใชแปนหมุน 
3. มีทักษะในการตกแต และฝกหัดการเผาและการเคลือบ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
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5. มีความสนใจใฝรู  มีความรับผิดชอบตอการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  และพยายามปฏิบัติงานใหเกิดผล
ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูในการออกแบบ  พัฒนารูปทรงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา  จากรูปทรงกระบอกเปน
รูปทรงภาชนะอ่ืนๆ 

2. สมารถข้ึนรูปทรงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาเปนรูปทรงท่ีไดรับการพัฒนาแลว  และตกแตง
จนสําเร็จถึงการเผาเคลือบ 

3. สามารถประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตนเองผลิตข้ึนมา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการข้ึนรูปทรงภาชนะทรงกระบอก จาน ชาม แจกัน โดยใชแปนหมุน  การตกแตง  การติด
หูจับ  การขูดแตง  และการเผา  การเคลือบผลิตภัณฑ 
 
2301 – 2505                           การสรางตนแบบและพิมพ 1             3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ การสรางตนแบบโดยวิธีปนและการทํา พิมพทุบ  พิมพชิ้นชนิดหลอกลวง
และหลอตน 

2. มีความรู ความเขาใจในการใช วัสดุ  อุปกรณ  การทําพิมพ  
3. มีทักษะในการปน  แกะตนแบบ  และการทําพิมพทุบ  พิมพชิน้ชนิดหลอกลวงและหลอตัน 
4. มีทักษะในการเตรียมนํ้าดิน 
5. มีทักษะประเมินคุณภาพของผลงาน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดี ในการปฏิบัติงาน มีวินัย  รอบคอบ  รักษาความสะอาด  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับวิธีการสรางแบบ  โดยการปน  การแกะ  การเลือกใชวัสดุ  การทําพิมพทุบ  การทํา
พิมพชนิดหลอกลวงหลอตันตามหลักการทําพิมพ 

2. สามารถฝกปฏิบัติการสรางตนแบบและทําพิมพโดยปน  แกะถูกสัดสวนตามแบบ  แบงและหลอ
พิมพชนิดหลอกลวงหลอตัน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การสรางตนแบบดวยวิธีปน  จากวัสดุประเภทดินเหนียว  หรือดินนํ้ามัน  และ
การแกะปูน  การทําพิมพทุบ  การทําพิมพชนิดหลอกลวงและหลอตัน  การใชวัสดุ – อุปกรณ ในการทําพิมพ
ตลอดจนการเก็บรกัษา ตนแบบและพิมพ  การเตรียมนํ้าดิน  การหลอน้ําดิน  และการตกแตงชิ้นงานกอนการเผา
ดิบ 
 
2301 – 2506                               การสรางตนแบบและพิมพ 2      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ในการสรางตนแบบดวยวิธีกลึงปูนพลาสเตอร 
2. มีความรูความเขาใจในการทําพิมพช้ิน  การทําแมพิมพ 
3. มีความรูความเขาใจในการเตรียมนํ้าดิน 
4. มีทักษะในการกลึงตนแบบ  การทําพิมพ  การทําแมพิมพ 
5. มีทักษะในการเตรียมนํ้าดิน 
6. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
7. มีความรอบคอบ รูจักวางแผนการปฏิบัติงาน 
8. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีวินัย  รอบคอบ รักษาความสะอาด  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับวิธีการสรางตนแบบ  โดยการกลึงปูนปลาสเตอร  การทําพิมพ  และแมพิมพ 
2. กลึงตนแบบจากปูนปลาสเตอร  โดยสามารถใชวัสดุ  เคร่ืองมือกลึงแบบ  สรางผลงานมีคุณภาพ 
3. ทําพิมพและแมพิมพ  โดยสามารถใชวัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณตามหลักการทําพิมพและแมพิมพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการสรางตนแบบดวยวิธีกลึงปูนปลาสเตอร  การทําพิมพชิ้น  การทําแมพิมพ  
การเตรียมนํ้าดิน  การหลอนํ้าดิน  การตกแตงชิน้งานกอนการเผาดิบ 
 
2301 – 2507                                  การข้ึนรูปดวยใบมีด      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ หลักการ กระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาดวยใบมีด 
2. มีความรู มีทักษะในการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา  เพ่ือใชกับการขึ้นรูป

ดวยใบมีด 
3. มีความรู มีทักษะในการสรางพิมพเพ่ือใชกับวิธีการข้ึนรูปดวยใบมีด 
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4. มีความรู มีทักษะในการตกแตงผลิตภัณฑท่ีใช การขึ้นรูปดวยใบมีด และฝกหัดการเผาและการ
เคลือบ 

5. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
6. มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับ  กระบวนการขึ้นรูปดวยใบมีดแบบภายใน  ภายนอก  โดยออกแบบ  เขียนแบบ  
สรางพิมพ  ข้ึนรูปได 

2. ข้ึนรูปดวยใบมีด  โดยสรางพิมพ  ใบมีด  ตามแบบและตกแตงผลิตภัณฑหลังการข้ึนรูป 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาดวยใบมีด  ภายใน – 
ภายนอก  การใชวัสดุ – เคร่ืองมืออุปกรณ  การข้ึนรูปดวยใบมีด  การออกแบบ เขียนแบบ การสรางพิมพ  การขึ้น
รูปผลิตภัณฑดวยใบมีด  การตกแตงผลิตภณัฑ หลังการข้ึนรูป  การเผาและ  การเคลือบ 
 
2301 – 2508                การตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา  1     3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจการตกแตงเคร่ืองเคลือบดินเผาในสภาวะตาง ๆ กอนการเผาดิบ 
2. มีความรู ความเขาใจ การใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ ท่ีใชในการตกแตง 
3. มีทักษะในการตกแตงเคร่ืองเคลือบดินเผา สภาวะตาง ๆ กอนการเผาดิบ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดี ในการปฏิบัติงาน มีวินัย รอบคอบ รักความสะอาด ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาในสภาวะตางๆ กอนการเผาดิบ  โดยใชวัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ  
วิธีการ  มีความคิดสรางสรรคและผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การตกแตงเครื่องเคลือบดินเผา ในสภาวะตาง ๆ กอนการขึ้นรูป  สภาวะดิน
กําลังเหนียว  สภาวะดินกําลังหมาด  และสภาวะดินแหง โดยเลือกใชวิธีการ วัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ ท่ีเหมาะสม
สําหรับการตกแตง 
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2301 – 2509                 การตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 2     3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจการตกแตงเคร่ืองเคลือบดินเผา  สภาวะผลิตภัณฑเผาดิบ และเผาเคลือบแลว 
2. มีความรู ความเขาใจการใชวัสดุอ่ืน ๆ มาตกแตงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. มีทักษะในการตกแตงผลิตภณัฑสภาวะเผาดิบ  เผาเคลือบ  และใชวัสดุอ่ืน ๆ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
5. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีวินัย รอบคอบ รักความสะอาด ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

ตกแตงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาในสภาวะเผาดิบและสภาวะเผาเคลือบแลว  โดยใชวัสดุ  เครื่องมือ  
อุปกรณ  มีความคิดสรางสรรค  และผลงานมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการตกแตงเคร่ืองเคลือบดินเผา สภาวะผลิตภัณฑเผาดิบแลว  สภาวะผลิตภัณฑ
เผาเคลือบแลว  ตลอดจนการใชวัสดุอ่ืน ๆ มาตกแตงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาไดอยางเหมาะสมสวยงาม 
 
2301 – 2510                                น้ําเคลือบและการเคลือบ                2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจการเตรียมวัตถุดิบ  การคํานวณสวนผสมของเคลือบ 
2. มีความรู ความเขาใจการใชเคร่ืองมือ อุปกรณในการเตรียมเคลือบ 
3. มีทักษะในการคาํนวณและเตรียมเคลือบ 
4. มีทักษะในการทดลองและแสดงผลการทดลองเคลือบ 
5. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ รอบคอบ  รักความสะอาด  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูจุดประสงคในการเคลือบ  การเตรียมวัตถุดิบ  การคํานวณ  สวนผสมของนํ้าเคลือบ  และ
วิธีการเคลือบ 

2. สามารถคํานวณ   เตรียมนํ้าเคลือบ  การเคลือบ  และประเมินคุณภาพของผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับวัตถุดิบท่ีใชในการผสมเคลือบ คุณสมบัติ การคํานวณสวนผสมเคลือบโดย
วิธีใชตารางหาคาสวนผสมของวัตถุดิบ  เครื่องมือ  อุปกรณท่ีใชในการเตรียมเคลือบ ขอควรระวังในการเตรียม
เคลือบ  การเผาเคลือบทดลอง  การแสดงผลการทดลองเคลือบ 
 
2301 – 2511                                      เตาและการเผา       2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประวัติและการวิวัฒนาการของเตาเผา 
2. มีความรู ความเขาใจ  ในการบรรจุผลิตภัณฑ ในการเผาดิบและการเผาเคลือบ 
3. มีความเรียบรอย  มีความสนใจใฝรู  และมีความรับผิดชอบตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูประวัติ  การวิวัฒนาการ  และรูปแบบของเตาเผา   เครื่องเคลือบดินเผา   การบรรจุ 
ผลิตภัณฑเขาเตาเผาและการควบคุมการเผา 

2. สามารถใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในเตาเผา  การบรรจุผลิตภัณฑในการเผาดิบ  เผาเคลือบและการเผาสี  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติการวิวัฒนาการ  ประเภทของเตาเผา  วัสดุ  อุปกรณ  ท่ีใชในเตาเผา  การบรรจุผลิตภัณฑ  
ในการเผาดิบ  และการเผาเคลือบ 
 
2301 – 2512                                     ดินและเน้ือดินปน   2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับกําเนิด และชนิดของดิน  
2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดินท้ังกอนและหลังเผา 
3. มีทักษะในการทดลอง  การคํานวณหาสวนผสมของเน้ือดินปน และคํานวณหาเปอรเซ็นตการหด

ตัว การดูดซึมนํ้า 
4. มีทักษะในการเตรยีมวัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ทดลองดินและเน้ือดินปน 
5. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
6. มีกิจนิสัยท่ีดี ในการปฏิบัติงาน  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  ความสะอาด  ตรงตอเวลา  

ซ่ือสัตย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเก่ียวกับการกําเนิดของดิน  คุณสมบัติของดินชนิดตางๆ  ท่ีใชในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
2. สามารถทดลอง  คํานวณหาสวนผสมของเน้ือดินปน  ท่ีมีความเหมาะสมในการข้ึนรูป ชนิดตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ กําเนิดของดิน  ชนิดของดิน และคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ท้ังกอนเผา  
หลังเผา  การทดลองและคํานวณหาสวนผสมของเน้ือดิน  การหาเปอรเซ็นตการหดตัว  การดูดซึมน้ํา  ตลอดจน
การนําดินทดลองมาข้ึนรูปดวยวิธีตาง ๆ 
 
2301 – 2513                         การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา                3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ ลักษณะรูปแบบหลักการออกแบบ เขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเครื่อง
เคลือบดินเผา 

2. มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการออกแบบสรางสรรคงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. มีทักษะในการเขียนแบบ ขยายแบบเพ่ือนําไปใชใหสัมพันธกับกรรมวิธีการผลิตงานเครื่องเคลือบ

ดินเผา 
4. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
5. มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูลักษณะรูปแบบ  หลักการออกแบบ-เขียนแบบ  การวิวัฒนาการของงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
2. มีสมรรถนะในการออกแบบ-เขียนแบบ สรางสรรคงานเครื่องเคลือบดินเผา  และประเมินคุณภาพ

ของผลงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะรูปแบบ หลักการออกแบบ เขียนแบบ ขยายแบบ เครื่องเคลือบดินเผา 
และการวิวัฒนาการของงานเครื่องเคลือบดินเผา รวมท้ังแนวความคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑ เครื่องเคลือบ
ดินเผา  ท้ังดานศิลปะและอุตสาหกรรมใหมีความสัมพันธกับกรรมวิธีการผลิตงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
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2301 – 2514                        ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา     3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ หลักการ ลักษณะงานประติมากรรม รองลึก  นูนตํ่า  นูนสูง  ลอยตัว 
2. มีความรู มีทักษะในการใชวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ การสรางงานประติมากรรม 
3. มีความรู มีทักษะในการใชเทคนิคตาง ๆ ในการสรางงานประติมากรรม 
4. มีความรู มีทักษะในการประยุกต สรางงานประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผา และฝกหัดการเผา

การเคลือบ 
5. มีทักษะในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
6. มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  หลักการลักษณะงานประติมากรรมรองลึก  นูนตํ่า  นูนสูง  ลอยตัว  การใชวัสดุเครือ่งมือ  
อุปกรณการสรางงานประติมากรรม 

2. มีสมรรถนะ  การสรางงานประติมากรรม  และประยุกตใหมีความเหมาะสมกับงานเคร่ืองเคลือบ
ดินเผา 

3. สามารถประเมินคุณภาพผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ลักษณะการสรางงานประติมากรรม  รองลึก  นูนตํ่า นูนสูง  ลอยตัว  
การใชวัสดุ – เคร่ืองมืออุปกรณ  เทคนิคการสรางงานประติมากรรม  การปน การแกะสลัก  การตัดทอน  การตอ
เติม  การประยุกต  สรางชิ้นงาน เคร่ืองเคลือบดินเผา  และการเผา  การเคลือบ 
 
2301 – 2515                          งานโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีทักษะในการนําเสนอโครงงานเคร่ืองเคลือบดินเผาสวนบุคคล 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามแนวความคดิโครงงานสวนบุคคล 
3. มีประสบการณสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชพี 
4. มีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีสมรรถนะในการเสนอโครงงาน การเขียนโครงงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
2. สามารถสรางงานตามแนวความคดิโครงงานและสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการนําเสนอโครงงานและผลงานเครื่องเคลือบดินเผา   ตามแนวความคิดสวนบุคคล  
ประเภทศิลปะ (Ceramic Art) หรือประเภทหัตถกรรม (Ceramic Craft) หรือประเภทอุตสาหกรรม (Ceramic 
Industry) โดยวางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแนวความคิดสวนบุคคลใหสัมพันธกับลักษณะงาน    
 
2301-2516 การเขียนสีใตเคลือบ 1 (3) 
2301-2517 ของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา 1 (3) 
2301-2518 การเขียนสี บนเคลือบ 1 (3) 
2301-2519 ประติมากรรมดินเผา 1 (3) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

เทคโนโลยีการถายภาพ
และวีดิทัศน 
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2301 – 2601                              การถายภาพขาว - ดํา 1      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจประวัติการถายภาพ 
2. มีความรูความเขาใจหลักการทํางานของกลองถายภาพ 35 มม. 
3. มีความรูความเขาใจกระบวนการลางฟลมขาง – ดํา 
4. มีความรูความเขาใจกระบวนการลาง – อัด – ขยายภาพขาว – ดํา 
5. มีทักษะในการถายภาพดวยกลอง 35 มม.  สะทอนเลนสเด่ียวได 
6. มีทักษะในการลางฟลมได 
7. มีทักษะในการลาง – อัด – ขยาย ภาพขาว – ดํา ได 
8. เปนผูมีนิสัยใฝรูมีความประพฤติดี และตรงตอเวลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจ  ประวัติการถายภาพ  การทํางานของกลองถายภาพ  35  มม.  การลางฟลมขาว – ดํา  การอัด
ขยายภาพ  ขาว – ดํา 

2. ใชกลองถายภาพ  35  มม.  สะทอนเลนสเดี่ยวถายภาพ  ประเภทตางๆ ดวยความชํานาญ 
3. ลางฟลมขาว-ดํา  อัดขยายภาพ ขาว-ดํา  ตามกระบวนการ  ดวยความชํานาญ 
4. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา/ปฏิบัติ/ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับประวัติและหลักการทํางานของกลองถายภาพสะทอนเลนส
เดี่ยว 35 มม. สวนประกอบของกลองถายภาพ มีทักษะในการถายภาพการปรับระยะชัด ความสัมพันธระหวางรู
รับแสงกับความเร็วชัตเตอร ความชัดลึก ชัดตื้น ภาพเคล่ือนไหว การผสมนํ้ายาลางฟลมและกระดาษการลาง
ฟลม การอัด – ขยายภาพขาว – ดํา (BLACK & WHITE PRINTING) 
 
2301 – 2602                              การถายภาพขาว - ดํา 2      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศิลปะการถายภาพ 
2. มีความรูเร่ืองการจัดแสงในการถายภาพ 
3. มีความรูการใชกลองขนาดกลาง  กลองขนาดใหญ 
4. มีความรูกระบวนการผลิตภาพขาว – ดํา ฟลมสไลด ขาว – ดํา 
5. มีทักษะในการถายภาพใหถูกตองตามหลักการจัดภาพได 
6. มีทักษะในการใชกลองขนาดกลาง  กลองขนาดใหญถายภาพได 
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7. มีทักษะในการลาง – อัด – ขยายภาพ ขาว – ดํา ฟลมท่ีใชกับกลองขนาดกลาง และกลองขนาดใหญ
ได 

8. มีทักษะในการลางฟลมสไลด ฟลมขาว – ดําได 
9. เปนผูรู รักพัฒนาความรู และคิดอยางมีเหตุผล 
10. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน มุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และ 

มีความรับผิดชอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักศิลปการถายภาพขาว-ดํา  การใชกลองขนาดกลาง  ขนาดใหญ  การจัดแสงในการ
ถายภาพ 

2. ใชกลองขนาดกลาง  ขนาดใหญ  การจัดแสงในการถายภาพตามหลักการจัดภาพดวยความชํานาญ 
3. ลางฟลมขาว-ดํา  อัดขยายภาพขาว-ดํา  ตามกระบวนการดวยความชาํนาญ 
4. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา/ปฏิบัติ/ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการใชศิลปะการถายภาพ ขาว – ดํา ดวยกลองขนาดกลาง  กลอง
ขนาดใหญ  กระบวนการผลิตภาพ ขาว – ดํา และฟลมสไลดขาว - ดํา 
 
2301 – 2603                                  การถายภาพสี 1           3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูทฤษฎีสีแสง และหลักของการไวแสง 
2. มีความรูประเภทและชนิดของฟลม 
3. มีความรูกระบวนการถายภาพสี 
4. มีความรูกระบวนการลางฟลม 
5. มีความรูกระบวนการอัด - ขยายภาพสี 
6. มีทักษะถายภาพสี 
7. มีทักษะถายภาพสไลดสี 
8. มีทักษะอัด – ขยายภาพสี 
9. มีความรวมมือ ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักทฤษฎีแสง  หลักของสารไวแสงชนิดของฟลม  กระบวนการ  ลางภาพสี  ฟลมสี  และ
สไลดสีถูกข้ันตอน 
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2. ถายภาพดวยฟลมสี  ฟลมสไลด  ถูกข้ันตอนลางฟลมสี และสไลดสี  ดวยความชํานาญ 
3. อัดขยายภาพสี  ตามกระบวนการ  ดวยความชํานาญ 
4. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา/ปฏิบัติ/ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับทฤษฎีสีแสง  การเกิดสี  และหลักการของสารไวแสงสี  วัสดุ
ภาพสี  กระบวนการภาพสี อุณหภูมิ สารเคมีและเครื่องมือ – อุปกรณ ขั้นตอนการลางฟลม การจัดเก็บฟลม 
กระบวนการอัด – ขยายภาพสี (COLOUR  PRINTING)  การถายภาพ การจัดแสง  อารมณบรรยากาศ  การดูแล
รักษาความปลอดภยัในการใชหองมืด 
 
2301 – 2604                                   การถายภาพสี 2       3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูหลักการถายภาพสไลด 
2. มีความรูหลักการเขียนบทสไลดประกอบเสียง 
3. มีความรูหลักการถายภาพสไลด 
4. มีความรูหลักการลางฟลม 
5. มีความรูหลักการบันทึกเสียง 
6. มีความรูหลักการซิงคโครไนซภาพและเสียง 
7. สามารถเขียนบทเพ่ือผลิตสไลดประกอบเสียงได 
8. สามารถวางแผนการผลิตสไลดประกอบเสียงได 
9. สามารถถายภาพสไลดและลางฟลมสไลดได 
10. สามารถบันทึกเสียงและทําซิงคโครไนซภาพและเสียงพรอมการนําเสนอได 
11. มีความขยันอดทนตรงตอเวลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถายภาพสไลดสี  หลักการทําสไลดประกอบเสียง  หลักการลางฟลม  ลางสไลดสี  
หลักการผลิตวีดิทัศนประกอบเสียง  และวางแผนผลิตสไลด 

2. เขียนบทเพ่ือการผลิตสไลดประกอบเสียง 
3. ถายภาพสไลด และลางฟลมสไลด  เพื่อการผลิตสไลดดวยความชํานาญ 
4. บันทึกเสียงและทําซิ้งคโครไนซ  ภาพและนําเสนอผลงาน ดวยความชํานาญ 
5. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา / ปฏิบัติ / ศึกษาและปฏิบัติ   เก่ียวกับการผลิตสไลดประกอบเสียง การกําหนดจุดมุงหมาย  การ
วางแผนการผลิต  การเขียนบท  การถายภาพ  โดยใชหลักองคประกอบ   การก็อปปภาพจากแผนฟลม  การ
ถายภาพสิ่งพิมพ  การใชแวนกรองแสงในการแกสี  การทําผลพิเศษ (SPECIAL EFFECT)  การลางฟลมสไลด  
การอัดขยายภาพจากสไลด (DIRECT – PRINTING) การบันทึกเสียง  การซิงคโครไนซภาพและเสียง  ดวย
ระบบฟลม  ระบบดิจิตอล  หรือระบบอ่ืน ๆ เก่ียวกับภาพสไลด 
 
2301 – 2605                            การถายภาพระบบดิจิตอล      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการสรางภาพระบบดิจิตอล 
2. มีความรูความเขาใจในการจัดการระบบไฟล   การแปลงไฟลภาพ  การบันทึกภาพลงวัสดุ

บันทึกภาพดิจิตอล 
3. สามารถตกแตงแกไขภาพถายดวยโปรแกรมตกแตงภาพสําเร็จรูป 
4. มีเจตคติท่ีมีตอการทํางาน สามารถทํางานรวมกับคนอ่ืน ๆ ได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจ กระบวนการสรางภาพระบบดิจิตอล  การจัดระบบไฟล การแปลงไฟลภาพ  การบันทึกภาพ
ลงวัสดุบันทึกภาพดิจิตอล 

2. ทําการตกแตงภาพถายดวยโปรแกรม  ตกแตงภาพสําเร็จรูปอยางชํานาญ 
3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความเปนมาชนิดประเภท ระบบ กระบวนการสรางภาพระบบดิจิตอล  อุปกรณจัดเก็บภาพ  การ
ใชอุปกรณแปลงไฟลภาพดิจิตอล ซอฟแวรการตกแตงภาพ  การแกไขภาพถายเบ้ืองตน  การจัดการไฟลงาน  การ
ปรับความสมดุลของสี  การชดเชยแสง  การทําผลพิเศษทางภาพ  การพิมพผลงานออกทางเครื่องพิมพภาพแบบ
ตาง ๆ 
 ปฏิบัติการถายภาพดวยกลองดิจิตอล  นํามาปรับปรุงแกไข หรือตกแตงภาพถาย ดวยโปรแกรมตกแตง
ภาพสําเร็จรูป  จัดเก็บไฟลภาพลงวัสดุบันทึกภาพดิจิตอล  พิมพผลงานดวยเครื่องพิมพสี  เชน  งานสื่อสิ่งพิมพ  
ภาพสรางสรรค  ภาพประกอบเร่ือง ภาพบุคคล หรือภาพดิจิตอลอ่ืนๆ  
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2301 – 2606                                 การถายวีดิทัศน 1       3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการเกิดภาพเคล่ือนไหว รูหลักการส่ือความหมายดวยภาพ 
2. มีความรูความเขาใจกระบวนการผลิตส่ือวีดิทัศน 
3. สามารถผลิตวีดิทัศนตามข้ันตอนกระบวนการผลิตวีดิทัศนเบ้ืองตนได 
4. มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน สามารถทํางานเปนกลุมได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเกิดภาพเคล่ือนไหว  การสื่อความหมายดวยภาพ  กระบวนการผลิตส่ือ     วีดิทัศน 
2. ผลิตวีดิทัศนตามข้ันตอน  กระบวนการผลิตวีดิทัศนเบ้ืองตนดวยความชํานาญ 
3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเกิดภาพเคล่ือนไหว  ประวัติความเปนมา การสื่อความหมายดวยภาพ  ระยะภาพ  มุม
กลอง  ทิศทางการเคล่ือนไหวของกลอง ชนิด ประเภทระบบอุปกรณ เครื่องมือของกลองและเครื่องเลนวีดิทัศน  
ขั้นตอนกระบวนการผลิตวีดิทัศน   การวางแผน การกําหนดจุดมุงหมาย การเขียนบท  การเขียนสตอรี่บอรด  
การเตรียมอุปกรณ  การถายทํา  การตัดตอ  การบันทึกเสียง 
 ปฏิบัติการผลิตวีดิทัศน   กําหนดเรื่องราวและสื่อความหมายดวยภาพและเสียง   โดยใชทักษะใน
กระบวนการผลิตวีดิทัศนเบ้ืองตน 
 
2301 – 2607                                การถายวีดิทัศน  2       3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการผลิตวีดิทัศนระบบดิจิตอล 
2. มีความรูความเขาใจในการจัดการระบบไฟล  การบันทึกลงวัสดุ บันทึกดิจิตอล 
3. สามารถผลิตวีดิทัศนตามข้ันตอน กระบวนการผลิตวีดิทัศน ระบบดิจิตอลได 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจ  กระบวนการผลิตวีดิทัศนระบบดิจิตอล  การจัดการระบบไฟล  การบันทึกลงวัสดุ  บันทึก
ดิจิตอล 

2. ผลืตวีดิทัศนตามข้ันตอน  กระบวนการผลิตวีดิทัศน  ระบบดิจิตอลใชในงานโฆษณา  ประเภท  
ประชาสัมพันธและใชเพ่ือการศกึษา  ดวยความชํานาญ 

3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดประเภทระบบอุปกรณเคร่ืองมือของกลองวีดิทัศนระบบดิจิตอล  ซอฟแวรในการตัดตอ การ
สรางผลพิเศษทางภาพ  การจัดการระบบไฟล  การแปลงไฟล  การบันทึกลงวัสดุบันทึกดิจิตอล  หรือวัสดุอ่ืน ๆ 
ในงานวีดิทัศน  ข้ันตอน กระบวนการผลิตวีดิทัศน การวางแผนการผลิต  การเตรียมอุปกรณ  การถายทํา  การตัด
ตอภาพและเสียง  การบันทึกเสียง  การทําไตเติ้ล  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดานวีดิทัศน 
 ปฏิบัติการผลิตวีดิทัศนระบบดิจิตอล  เพ่ือใชในงานโฆษณา ประชาสัมพันธและใชเพ่ือการศึกษา  
บันทึกลงวัสดุบันทึกดิจิตอล หรือวัสดุอ่ืน ๆ ในงานวีดิทัศน 
 
2301 – 2608               คอมพิวเตอรเพื่อการถายภาพ 1       3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรผลิตงานกราฟฟค 
ดานการถายภาพ 

2. สามารถสรางภาพและตกแตงภาพถายดวยคอมพิวเตอร 
3. มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

6. เขาใจหลักการถายภาพสไลดสี  หลักการทําสไลดประกอบเสียง  หลักการลางฟลม  ลางสไลดสี  
หลักการผลิตวีดิทัศนประกอบเสียง  และวางแผนผลิตสไลด 

7. เขียนบทเพ่ือการผลิตสไลดประกอบเสียง 
8. ถายภาพสไลด และลางฟลมสไลด  เพื่อการผลิตสไลดดวยความชํานาญ 
9. บันทึกเสียงและทําซิ้งคโครไนซ  ภาพและนําเสนอผลงาน ดวยความชํานาญ 
10. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการใชคอมพิวเตอรผลิตงานกราฟคดานการถายภาพ 
2. สรางภาพและตกแตงภาพถายดวยคอมพิวเตอร  ดวยความชํานาญ 
3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโปรแกรมดานกราฟฟค  การตกแตงภาพ การแกไขภาพถาย การสรางภาพเคล่ือนไหว การสราง
ภาพผลพิเศษ การสรางตนฉบับไตเต้ิล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดานภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  การบันทึกไฟล  
การจัดการไฟลงานใหเหมาะสมกับการใชประเภทตาง ๆ 
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 ปฏิบัติการสรางภาพดวยโปรแกรมดานกราฟฟค  การตกแตง  การแกไขภาพ  และการสรางภาพ  จาก
กลองดิจิตอล  ซีดีรอม  ดีวีดี และจากการใชเครื่องสแกนเนอร  การพิมพงานดวยเครื่องพิมพสี  การบันทึกเปน
ภาพเคล่ือนไหวนําไปใชในอินเตอรเน็ต 
 
2301 – 2609                    คอมพิวเตอรเพื่อการถายภาพ 2      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรผลิตส่ือส่ิงพิมพ 
2. สามารถนําภาพถายมาใชประกอบงานตนฉบับส่ือส่ิงพิมพ 
3. มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจการใชคอมพิวเตอรผลิตสือ่ส่ิงพิมพ 
2. ใชภาพถายมาประกอบงานตนฉบับส่ือส่ิงพิมพ  ดวยความชํานาญ 
3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโปรแกรมดานกราฟฟค ท่ีใชในการนําภาพถายมาตกแตงประกอบสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการถายภาพงานโฆษณา  งานดานวีดิทัศน และงานดานการพิมพ 
 ปฏิบัติการสรางภาพตนฉบับโดยนําภาพถายเขามาประกอบสื่อสิ่งพิมพ  ประเภทตาง ๆ เชน  โปสเตอร  
แผนพับ  ปกหนังสือ 
 
2301 – 2610                            การผลิตภาพสรางสรรค      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการสรางภาพสรางสรรค 
2. มีความรูความเขาใจหลักการผลิตภาพสรางสรรค 
3. มีความรูความเขาใจการสรางสรรคภาพถายดวยวิธีการอ่ืน ๆ 
4. สามารถถายภาพสรางสรรคแบบตาง ๆ ได 
5. สามารถผลิตภาพสรางสรรคดวยวิธีการตาง ๆ ได 
6. สามารถสรางสรรคภาพถายดวยวิธีการอื่น ๆ ได 
7. มีใจกวางยอมรับความคิดผูอ่ืนมีการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ  หลักการผลิตภาพสรางสรรค 
2. ผลิตภาพสรางสรรค  ดวยเทคนิคการถายภาพ  กระบวนการในหองมืด  การตกแตงภาพดวยวิธีการ

ตางๆและผลงานมีคุณภาพ 
3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับกระบวนการสรางสรรคภาพถายดวยเทคนิคการถายภาพ  สรางสรรคภาพถาย
ดวยกระบวนการในหองมืด  การตกแตงภาพถายดวยวิธีการอ่ืน ๆ 
 
2301 – 2611                        องคประกอบศิลปเพื่อการถายภาพ     3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู มีความเขาใจ เห็นความสําคัญการนําหลักองคประกอบศิลปไปใชกับการถายภาพ 
2. มีทักษะในการนําหลักองคประกอบศิลปไปใชกับการถายภาพได 
3. มีนิสัยรักการทํางาน มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เห็นคุณคาของงานท่ีทํา มีเจตคติท่ีดี  และ

อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจ  หลักการขององคประกอบศิลป  และการนําไปใช 
2. ปฏิบัติการใชหลักองคประกอบศิลป  สรางงานถายภาพดวยกลองตางๆ และผลงานมีคุณภาพ 
3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักองคประกอบศิลปที่ใชในการถายภาพ  และนําไปปฏิบัติกับการถายภาพดวยกลอง
ชนิดตาง ๆ 
 
2301 – 2612                         การจัดแสงในการถายภาพ      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู มีความเขาใจในการจัดแสงสําหรับการถายภาพประเภทตาง ๆ 
2. มีทักษะในการจัดแสงสําหรับการถายภาพประเภทตาง ๆ 
3. มีนิสัยรักการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เห็นคุณคาของงานท่ีทํา มีเจตคติท่ีดี และ

อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 



 

หลักสูตร ปวช.  2545  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

169

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ  ชนิดของแสง หลักการจัดแสงในการถายภาพหลักการผลิตภาพสรางสรรค 
2. ปฏิบัติการจัดแสง  จากแหลงกําเนิดแสงตางๆและปฏิบัติการถายภาพ  สรางผลงานมีคุณภาพ 
3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดของแสง หลักการจัดแสง ไฟถายในหองสตูดิโอ  วัสดุอุปกรณการจัดแสง  
การถายภาพดวยแสงธรรมชาติ  การถายภาพในหองสตูดิโอ 
 
2301 – 2613                           การออกแบบนิเทศศิลป      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู มีความเขาใจในการออกแบบนิเทศศิลปทุกประเภท  และนําคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบนิเทศศิลปได 

2. มีทักษะการออกแบบนิเทศศิลป  ทุกประเภทและนําคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบนิเทศศิลป
ได 

3. มีนิสัยรักการทํางาน  มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เห็นคุณคาของงานท่ีทํา  มีเจตคติท่ีดี  และ
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจ  หลักการออกแบบนิเทศศิลปทุกประเภท 
2. ปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป  ทุกประเภท  นําคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบนิเทศศิลป  มี

หลักการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  และผลงานมีคุณภาพ   
3. ปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การออกแบบนิเทศศิลปทุกประเภท  และนําคอมพิวเตอรไปชวยในการ
ออกแบบงานนิเทศศิลปท่ีใชกับการถายภาพและวีดิทัศน 
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2301 – 2614                           จรรยาบรรณการถายภาพ      2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู มีความเขาใจระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการถายภาพ และนําไปใชกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพได 

2. มิจิตสํานึก เห็นคุณคาของวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดี  และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ  ระเบียบขอบังคับ  กฎหมายท่ีเก่ียวกับการถายภาพ 
2. ตระหนักในคณุคาวิชาชพี  มีความรับผิดชอบ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบขอบังคับ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการถายภาพ  กฎหมายลิขสิทธ์ิทรัพยสิน
ทางปญญา กฎหมายท่ีเก่ียวกับการพิมพการโฆษณา 
 
2301-2615 การถายภาพวารสารศาสตร 2 (4) 
2301-2616 โสตทัศนูปกรณ 2 (4) 
2301-2617 คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 (4) 
2301-2618 ไฟฟาพื้นฐาน 2 (4) 
2301-2619 การนําเสนอ 2 (4) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

เครื่องประดับอัญมณี 
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2301 – 2701                         งานรปูพรรณเครือ่งประดับ 1                4 ( 8 ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. บอกวิธีการใชและการเก็บรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณในกระบวนการผลิต 
งานรูปพรรณได 

2. มีทักษะ วิธีการ ข้ันตอนในการปนดินนํ้ามัน และการทําตัวเรือนรูปพรรณ   
การตรวจสอบคุณภาพ 

3. มีนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  บํารงุรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ ในการผลิตรูปพรรณใหมีความสะอาด  พรอมใชงาน 
2. ข้ึนรูปดินนํ้ามัน  ทําตัวเรือนรูปพรรณไดตามแบบมาตรฐาน  ISO  กําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการใช  การบํารุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ  การแกะวัสดุออน  การปนดินนํ้ามัน  การทํา
ช้ินสวนดวยโลหะและเทียน การเรียงชิ้นสวน จัดระดับช้ินสวน 
 ปฏิบัติการปนดินนํ้ามัน  การลงสี  การขึ้นรูปชิ้นสวนดวยโลหะ และวัสดุออน, เทียน เรียงจัดระดับ
ช้ินสวนบนดินนํ้ามัน   เช่ือมและตกแตงเปนตัวเรือนรูปพรรณ    การตรวจสอบ 
คุณภาพ 
 
2301 – 2702                          งานรปูพรรณเครือ่งประดับ 2      4 ( 8 ) 
                              (วิชาท่ีตองเรียนกอน  งานขึ้นรูปเครื่องประดับ 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายข้ันตอนในการข้ึนรูปแหวนไดถูกตอง 
2. ปฏิบัติงานทําแหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดลอมเกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, แหวนพลอยมีบา

สองขาง, แหวนแถว, การหลอมและรีดแผนโลหะ 
3. มีทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานแหวน 
4. มีนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย ประหยัด ขยันและอดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับการหลอม  รีด  ข้ึนรูปแหวนปลอกมีด 
2. สามารถปฏิบัติงานข้ึนรูปแหวนตามรูปแบบมาตรฐาน  ISO  กําหนด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการขึ้นตัวเรือนแหวน, แหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดลอมเกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, 
แหวนพลอยมีบาสองขาง, แหวนแถว, การหลอม, การรีดแผน, การวัดขนาด, การดัด, การมวน, การเชื่อมน้ํา
ประสาน, การตกแตง, การตรวจสอบคุณภาพ 
 ปฏิบัติการทําแหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดลอมเกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, แหวนพลอยมีบาสอง
ขาง, แหวนแถว 
 
2301 – 2703                          งานรปูพรรณเครือ่งประดับ 3                4 ( 8 ) 

(วิชาท่ีตองเรียนกอน  งานขึ้นรูปเครื่องประดับ 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. วินิจฉัยแบบขบวนการข้ันตอนการปฏิบัติการข้ึนรูปตัวเรือนแบบตาง ๆ ได 
2. มีทักษะในการข้ึนรูปตัวเรือน จ้ีและเข็มกลัดแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานจ้ีและเข็มกลัด 
4. มีนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย ประหยัด ขยัน และอดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  รูขบวนการข้ันตอนการปฏิบัติการข้ึนรูป  จ้ี เข็มกลัด 
2.   ขึ้นรูป  จ้ี  เข็มกลัดไดตามรูปแบบมาตรฐาน  ISO   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการวินิจฉัยแบบขบวนการข้ันตอนการปฏิบัติการข้ึนรูปตัวเรือนแบบตาง ๆ ท่ีมีการประดับอัญมณี
แบบไขปลา, หนามเตย, ล็อคในชิน้งานเดียวกัน 
 ปฏิบัติงาน การทําจ้ีพลอยรูปหยดนํ้า  จ้ีลอมเพชร  จ้ีพลอยลอมเพชร  จ้ีพลอยสี่เหล่ียม  เข็มกลัดแฟนซี  
เข็มกลัดและจ้ีแบบแฟนซีในช้ินงานเดียวกัน 
 
2301 – 2704                         งานรปูพรรณเครือ่งประดับ 4                4 ( 8 ) 
                             (วิชาท่ีตองเรียนกอน  งานขึ้นรูปเครื่องประดับ 3) 
  
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายขบวนการและข้ันตอนในการข้ึนรูปตางหูลอมเพชร กําไลทองฉลุลาย และกลองสปริงได 
2. มีทักษะในการขึ้นรูปตัวเรือนตางหู  กําไลทองฉลุลาย  กลองสปริง และตรวจสอบคุณภาพของ

ช้ินงานได 
3. ทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด ขยัน  และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1.   รูขบวนการ  ข้ันตอน  ในการขึ้นรูป    ตางหูลอมเพชร  กําไลทอง  ฉลุลาย และกลองสปริง 
2.  ข้ึนรูปตางหู  กําไลทองฉลุลาย  กลองสปริงไดตามรูปแบบ  ISO  กําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขบวนการและขัน้ตอนการขึน้ตางหูลอมเพชร กําไลทองฉลุลาย 
 ปฏิบัติงานข้ึนรูปตัวเรือนตางหูลอมเพชร  กําไลทองฉลุลาย  การทํากลองสปริง  และล้ินสปริงล็อคแบบ
ตาง ๆ ใหไดตามรูปแบบกําหนด 
 
2301 – 2705                          งานรปูพรรณเครือ่งประดับ 5                4 ( 8 ) 
                              (วิชาท่ีตองเรียนกอน  งานขึ้นรูปเครื่องประดับ 4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายข้ันตอนในการข้ึนรูปสรอยขอมือแบบตาง ๆ ได 
2. มีทักษะในการข้ึนรูปสรอยขอมือแบบตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
3. มีนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย ประหยัด อดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูข้ันตอน  ในการข้ึนรูปสรอยแบบตางๆ 
2. ข้ึนรูปสรอยขอมือไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน   ISO  กําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับแบบและขบวนการขั้นตอนในการขึ้นรูปสรอยขอมือแบบตาง ๆ รวมท้ังแบบมีรองลาย
และแบบไมมีรองลาย  การมัดสรอย  การจัดเรียงระดับช้ินสวน  บนดินนํ้ามัน  การเทปูน  การทํากลองสปริง 
 ปฏิบัติการทําสรอยขอมือ  พลอยแถวแบบตาง ๆ มัดสรอยขอมือเพชรสลับพลอย  สรอยขอมือแบบ
ใบไมรูปหัวใจ  และสรอยขอมือแบบแฟนซี 
 
2301 – 2706                       งานรปูพรรณเครือ่งประดับ 6                4 ( 8 ) 
                            (วิชาท่ีตองเรียนกอน  งานขึ้นรูปเครื่องประดับ 5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายขบวนการข้ันตอนในการข้ึนรูป  สรอยสังวาลแบบตาง ๆ ได 
2. มีทักษะในการข้ึนรูปสรอยสังวาลแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานสรอยสังวาล 
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4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย ประหยัด สวยงาม และประณีต 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูข้ันตอน  ในการข้ึนรูปสรอยสังวาลแบบตางๆ 
2. สามารถข้ึนรูปสรอยสังวาลแบบตางๆ ตามแบบมาตรฐาน   ISO  กําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแบบและขบวนการขั้นตอนในการขึ้นรูปสรอยสังวาล แบบตาง ๆ รวมท้ังการจัดเรียงชิ้น
สวนบนดินนํ้ามัน การเทปูน การมัดสรอย 
 ปฏิบัติการขึ้นรูปสรอยสังวาล  ใบไมคู  สรอยสังวาลพลอยสลับเพชร สรอยสังวาลลอมเพชร  สรอย
สังวาลแฟนซีแบบตาง ๆ ได 
 
2301 – 2707                           งานประดับอัญมณี 1       4 ( 8 ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. บอกวิธีการใชเครื่องมือ ในการฝกเดินเสนตรง, เสนโคง, เสนขนาน รวมทั้งการทํา  ไขปลาได
ถูกตอง 

2. มีทักษะในการเดินเสนตรง  เสนโคง  เสนขนาน  ไขปลา  และใชเคร่ืองมืออยางปลอดภัย 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความประหยัด  ประณีต  สวยงามและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูเขาใจการใช  และการเก็บรักษาเคร่ืองมือในการประดับอัญมณี 
2. การเดินเสนตรง  เสนโคง  เสนขนาน  ไขปลา  ตามแบบกําหนด 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  การใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือ ท่ีใชในการประดับอัญมณี  
การอานแบบ และเทคนิคในการเดินเสนตรง, เสนโคง, เสนขนาน รวมท้ังการทําไขปลา 
 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการประดับอัญมณี  การเดินเสนตรง  เสนโคง  เสนขนาน  การแกะไขปลา  ไขปลา
กลุม  และใชเคร่ืองมืออยางปลอดภัย 
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2301 – 2708                          งานประดับอัญมณี 2       4 ( 8 ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. บอกชนิดของอัญมณี  และวิธีการประดับอัญมณีแบบหนามเตยแบบหุมได 
2. มีทักษะในการประดับอัญมณี  แบบหนามเตย  และแบบหุม(รีด) ไดอยางประณีต 
3. มีทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานประดับอัญมณีแบบหนามเตย, แบบหุม 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย ประหยัด สวยงาม ประณีต และปลอดภัย 

ในการใชสอย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูชนิดของอัญมณี  รูวิธีการประดับอัญมณี  แบบหนามเตย และแบบหุม   
2. ประดับอัญมณีแบบหนามเตย  และแบบหุมตามแบบกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดรปูทรง, รูปรางของอัญมณี และวิธีการใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณในการประดับ การฝงพลอย
แบบหนามเตย การฝงพลอยแบบหุม วิเคราะหอัญมณีชนิดเน้ือออน เน้ือแข็ง 
 ปฏิบัติการประดับอัญมณีโดยการฝงแบบหนามเตย  และแบบหุม(รีด) ไดอยางประณีต  สวยงาม  
ปลอดภัยในการใชสอย 
 
2301 – 2709                            งานประดับอัญมณี 3       4 ( 8 ) 
                                 (วิชาท่ีตองเรียนกอน  งานประดับอัญมณี 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายการฝงอัญมณีแบบไขปลา  แบบหนามเตย  และแบบหุมได 
2. มีทักษะในการประดับอัญมณี ลงตัวเรือนแบบไขปลา  แบบหนามเตย และแบบหุม 
3. มีทักษะในการประเมินคุณภาพผลงานประดับอัญมณีแบบไขปลา, หนามเตย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย  ประหยัด  ประณีต  สวยงาม   

และปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูการประดับอัญมณี  แบบไขปลา แบบหนามเตย  แบบหุม 
3. ประดับอัญมณีลงตัวเรือนแบบไขปลา  แบบหนามเตย  ตามแบบกําหนด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษางานประดับอัญมณีแบบไขปลา แบบหนามเตย และแบบฝงหุม ขั้นตอนการเตรียมงานกอนการ
ประดับอัญมณี การขัดรอยรูภายในกะเปาะ  การขดัซอกภายใน  การขัดดานลางของงาน  
 ปฏิบัติการประดับอัญมณีลงบนตัวเรือน  แบบไขปลา  แบบหนามเตย  แบบฝงหุมได  พรอมทั้งตกแตง
ขัดเงาตัวเรือน ไดอยางสวยงามและปลอดภัย 
 
2301 – 2710                            งานประดับอัญมณี 4       4 ( 8 ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและบอกวิธีการฝงแบบผสมในลักษณะแบบไขปลา  ผสมหนามเตย แบบหนามเตยผสมหุม  และ
แบบฝงหุมผสมไขปลาได 

2. มีทักษะในการฝงแบบผสม  สามารถขัดชิ้นงาน  หลังการฝงอัญมณี 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย  ประหยัด  สวยงาม  ประณีต  ปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูในการฝงแบบผสม (ไขปลาผสมหนามเตย แบบหนามเตยผสมหุม และแบบฝงหุมผสม
ไขปลา) 

2. ฝงแบบผสมแบบตางๆ และขัดชุบงาน  หลังการฝงอัญมณี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากรรมวิธีการฝงแบบ  ผสมในลักษณะแบบไขปลา  ผสมเตย  แบบหนามเตย  ผสมฝงหุม  และ
แบบฝงหุมผสมไขปลา  การเลือกอัญมณีใหเหมาะสมกับรูเจาะ  รูควาน  หรือการเปาะ  การพิจารณาตําแหนงท่ี
จะฝงกอนหลัง  การขดัขูดซอกในการขดัหลังจากการฝงอัญมณี 
 ปฏิบัติการประดับอัญมณีแบบผสม  ไขปลากับหนามเตย  แบบหนามเตยกับฝงหุม  และแบบฝงหุมกับ
ไขปลา  ไดอยางประณีต 
 
2301 – 2711                                 งานประดับอัญมณี 5      4 ( 8 ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. บอกวิธีการประดับอัญมณี  ประเภทหนามเตย  เม็ดยอดไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการประดับอัญมณี  ประเภทหนามเตย  เม็ดยอดเบ้ืองตน 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย  ประหยัด   ประณีต  และสวยงาม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. รูและเขาใจวิธีการประดับอัญมณี  ประเภทหนามเตยเม็ดยอด 
2. มีทักษะในการประดับอัญมณี  ประเภทหนามเตยเม็ดยอด 
3. สามารถดัดแปลงเคร่ืองมือในงานประดับอัญมณีใหเหมาะสมกับงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชและบํารุงรักษา  วัสดุ อุปกรณ  เคร่ืองมือ  และความคิดสรางสรรค  ในการตกแตงดัดแปลง  
เครื่องมือตางๆ ใหสอดคลองในระหวางการปฏิบัติงานตามรูปแบบตางๆ  และวิธีการประดับอัญมณีดวยหนาม
เตย  เม็ดยอด  ดวยพลอยเน้ือออน  เน้ือแข็งเบ้ืองตน 
 ปฏิบัติการประดับอัญมณี  ประเภทหนามเตยเม็ดยอด  และตกแตงหนามเตยใหไดฉากองศาและ
สวยงาม  ตามรูปแบบของช้ินงาน 
 
2301 – 2712                                 งานประดับอัญมณี 6      4 ( 8 ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. บอกวิธีการใชและบํารุงรักษา  วัสดุ  เครื่องมือ  และมีความคิดสรางสรรคในการตกแตง  และ
ดัดแปลงเคร่ืองมือตางๆได 

2. มีทักษะในการประดับอัญมณีประเภท  ขอบหุมรีดท่ีเปนเม็ดยอดได 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย  ประหยัด  ประณีต  และสวยงาม   

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. รูและเขาใจ  การใชและบํารุงรักษา  วัสดุเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบอกวิธีการดัดแปลงเครื่องมือให
เหมาะสมกับงานประดับอัญมณี 

2. มีทักษะในการประดับอัญมณี  ประเภท  หุมรีดท่ีเปนเม็ดยอด และตกแตงขอบหุมรีดไดสวยงาม 
3. สามารถดัดแปลงเคร่ืองมือในงานประดับอัญมณีใหเหมาะสมกับงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชและบํารุงรักษา  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  และมีความคิดสรางสรรคในการตกแตงและ
ดัดแปลงเคร่ืองมือตางๆ  ใหเหมาะสมในระหวางการะปฏิบัติงาน  ตามรูปแบบตางๆ  และวิธีการประดับอัญมณี
ประเภทของหุมรีดท่ีเปนเม็ดยอด  ดวยพลอยเน้ือออนและเน้ือแข็งเบ้ืองตน 
 ปฏิบัติการประดับอัญมณีประเภทขอบหุมรีด ท่ีเปนเม็ดยอด  และตกแตงขอบหุมรีดใหไดแนวฉาก และ
สัดสวนท่ีสวยงามตามรูปแบบของช้ินงาน 
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2301 – 2713                             การแกะลายและแรลาย                2 ( 4 ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. บอกวิธีการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือในการแกะลาย  แรลายไดถูกตอง 
2. มีทักษะในการถายแบบบนผิวโลหะ แกะลาย  แรลาย รับมุมมีดไดอยางมีคุณภาพ 
3. มีนิสัยในการทํางานดวยความประณีต สวยงาม ปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  รูวิธีการใช  และบํารุงรักษาเคร่ืองมือในการแกะลาย  แรลาย 
4. ถายแบบลงผิวโลหะ  แกะลาย  แรลาย  รับมุมใด  และแกะลาย  ตามแบบกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการลอกแบบลาย   การถายแบบลายบนผิวโลหะ   การ
บํารงุรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ  การปรับแตงมีดตัดแบบตาง ๆ การเดินเสนตรง  เสนโคง  การเฉือนเงา  การคัดเงา  
การขูดขัดผิว การแกะลาย  แรลายบนผิวงานเคร่ืองประดับใหสวยงาม 
 ปฏิบัติงานถายแบบบนผิวโลหะ  แกะลาย  แรลายตามแบบท่ีกําหนดปรังมุมมีด เดินเสนไดตามรูปแบบ  
การขูดผิวงานเคร่ืองประดับใหสวยงาม 
 
2301 – 2714                   เครื่องมือและอุปกรณเจียระไนพลอย               2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ในการใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับงานเจียระไน
พลอย สามารถใชไดอยางถูกข้ันตอน 

2. มีความรูและเขาใจ  ในเร่ืองการใชวัสดุท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  จากขบวนการผลิต 
3. เห็นความสําคัญของการปองกันอันตรายจากการใชเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  มีความรูในการใช  และการบํารุงรักษาวัสดุ  อุปกรณ   เครื่องมือ เครื่องจักร  สําหรับงานเจียระไน
พลอย  อยางถูกตองตามข้ันตอน 

2. มีความรู  และเขาใจเรื่องการใชวัสดุ  อุปกรณ และการปองกันอันตรายในการปฏิบัติงานเจียระไน
พลอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของวัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องจักรในการเจียระไนพลอย วิธีการใชการบํารุงรักษา  
จัดทํารายงาน  จําแนกรูปแบบ  จัดหมวดหมู  ระบุขอควรระวังในการใชงาน  และการปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน เม่ือใชเช้ือเพลิง,แก็ส, นํ้ามันกาด, แอลกอฮอล, นํ้ากรด, เครื่องใช ไฟฟา 
 
2301 – 2715                        ทฤษฎีพ้ืนฐานการเจียระไนพลอย               1  (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจความสําคัญ ของขัน้ตอนกระบวนการเจียระไนพลอย 
2. รูวิธีการเลือกเคร่ืองมือ เคร่ืองใชสําหรับการเจียระไนพลอย 
3. รูหลักการใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณในการเจียระไนพลอยไดอยางเหมาะสม 
4. มุงม่ันเรียนรูงานใหเกิดผลดีและรับผิดชอบ 
5. มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือปฏิบัติ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  มีความรู   ความเขาใจในกระบวนการเจียระไนพลอย 
2. เลือกใชเคร่ืองมือ  อุปกรณในการเจียนระไนพลอยไดอยางถูกตอง  เหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติ ประเภท และชนิดของพลอย กระบวนการเจียระไนพลอยเน้ือแข็ง พลอยเน้ือออน  
พลอยเลียนแบบ  รูปทรงมาตรฐานของพลอย รูปแบบ(STYLE) ของการเจียระไนพลอยใหเหมาะสมกับประเภท
และชนิด  การตรวจสอบคุณภาพของงานเจียระไนพลอย เครื่องมือวัสดุ อุปกรณเจียระไนพลอย วิธีการใชจักร  
ทองแดง  จักรเหล็ก  และการบํารุงรักษา 
 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการเจียระไนพลอย เลือกใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ  ได
เหมาะสมกับประเภทและชนิดของพลอย ตระหนักถึงความปลอดภัย ในการใชเคร่ืองมือปฏิบัติงาน 
 
2301 – 2716                               งานเจียระไนพลอย 1      6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจความสําคัญและประโยชนของงานเจียระไนพลอย 
2. เขาใจหลักการขัน้ตอนการโกลนพลอยเน้ือออน, พลอยเน้ือแข็ง 
3. มีทักษะในการใชวัสดุอุปกรณในการโกลนพลอยอยางประณีต ระมัดระวัง ไดตามรูปทรงท่ี

กําหนด 
4. มีทักษะในการพิจารณาประเมินคณุคาในการตัดแยกชิน้พลอย, การสังเกตนํ้าพลอย 
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5. มุงม่ันในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี  มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สนใจใฝรู เพ่ือรักษาคุณคา
ของพลอยไดสูงท่ีสุด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  เขาใจหลักการ  ข้ันตอน  การโกลนพลอยเน้ือออน  พลอยเน้ือแข็ง 
2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  ในการโกลนพลอยอยางประณีตไดตามรูปทรงท่ีกําหนด 
3. มีทักษะในการคัดขนาด และตัดแยกชิ้นสวน  การต้ังนํ้า  การโกลน  พลอยและแตงขนาดได

ถูกตอง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการคัดขนาดและนํ้าหนักของพลอยเน้ือแข็ง พลอยเน้ือออน  ตัดแยกชิ้นพลอย  การตั้งนํ้า  การ
โกลนรูปทรง  และแตงขนาดความยากงายของชดุงาน ดังน้ี 

1. รูปทรงกลม  ทรงรูปไข  ทรงหลังเบ้ีย  ทรงหัวใจ  ทรงหยดนํ้า 
2. รูปทรงเหล่ียม (จัตุรัส  ผืนผา  ตัดมุม) ทรงมาคี  ทรงแฟนซี 

 
2301 – 2717                               งานเจียระไนพลอย  2                6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในกระบวนการแตงพลอยเน้ือแข็ง  และพลอยเน้ือออน  
2. มีทักษะการแตงพลอยท้ัง 2 ประเภทใหไดรูปทรง  และเหมาะสมกับชนิดของพลอย  สงชิ้นงาน  

เขาสูระบบงานเจียระไนพลอย 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเจียระไนพลอย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  มีความรู   ความเขาใจ  กระบวนการแตงพลอย  และเลือกใชเครื่องมือ  ไดถูกตองกับ  ขั้นตอนการ
ทํางาน 

2.  มีทักษะในการแตงพลอยไดตามรปูทรงกําหนด 
3.   มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเจียระไนพลอย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการแตงพลอยเน้ือแข็ง  พลอยเน้ือออน  โดยการปนทวนและติดพลอยใหเหมาะกับประเภท  
ชนิด  รูปทรง  และขนาดของพลอย  การแตงพลอยดวยมือและดวยเคร่ืองบล็อกพลอยตามชุดงานดังน้ี 

1. รูปทรงกลม  ทรงรูปไข  ทรงหลังเบ้ีย 
2. ทรงหัวใจ  ทรงหยดนํ้า 
3. ทรงมาคี  ทรงแฟนซี 
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2301 – 2718                                   การเขียนแบบอัญมณี      2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจสาระสําคัญของการเขียนแบบ  และการแสดงแบบ 
2. สามารถเขียนรูปอัญมณีตามชุดงานท่ีกําหนดให  ในภาพขาว – ดํา และภาพสี 
3. มีความพยายามและอดทนในการปฏิบัติงาน รักษาความสะอาด  ประณีต 
4. มีความรับผิดชอบ เอาใจใสในการรวบรวมเก็บรักษางาน เพ่ือจัดแสดง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  มีความรู  และเขาใจในงานเขียนแบบอัญมณี 
2. สามารถเขียนรูปอัญมณีตามชุดงานท่ีกําหนดใหได 
3. มีความรับผิดชอบ  เอาใจใสในการรวบรวมเก็บรักษางาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของเสน สัญลักษณและตัวอักษรท่ีใชในการเขียนแบบมาตรฐานสากล การเขียนรูปดาน 
รูป 3 มิติ  มาตราสวนยอ สวนขยาย  และมาตราสวนเทาจริง  การใชเคร่ืองมือเขียนอัญมณี  การอานแบบ 
 ปฏิบัติการเขียนแบบอัญมณีดวยเครื่องมือ  แสดงรูปดานบน รูปดานลาง รูปดานขาง  (ซายหรือขวา)  
รูปดานหนา  รูป 3 มิติ (ไอโซเมตริก, ออบลิก หรือ เปอรสเปคทีฟ) รูปตัดครึ่ง  รูปตัดเต็ม  และรูปตัดเคล่ือนแนว  
ใหสัมพันธกับลักษณะสไตลรูปทรงของอัญมณี  และสวนที่ตองการ  ขนาดเทาจริงและขยายเปนภาพขาว – ดํา 
และภาพสี  ตามชุดงานตอไปน้ี 

1. รูปทรงกลม  ทรงรูปไข  ทรงหลังเบ้ีย 
2. รูปทรงหัวใจ  ทรงหยดนํ้า 
3. รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส  ส่ีเหล่ียมผืนผา  ส่ีเหล่ียมตัดมุม 
4. รูปทรงมาคี  และทรงแฟนซี 

 
2301 – 2719                              งานเจียระไนพลอย  3                            6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เครื่องจักร ประเภทและชนิดพลอยซึ่ง
เปนท่ีนิยม 

2. มีทักษะในการเจียระไนพลอย ตามกระบวนการ ข้ันตอน ตามชุดงาน ท่ีกําหนดให 
3. มีกิจนิสัยทีดีในการทํางานเจียระไนพลอย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะในการเจียระไนพลอย  ตามกระบวนการ  ขั้นตอน  ตามชุดงาน  รูปทรงกลม  รูปทรงกลม

ได 
2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  เคร่ืองจักรไดถูกตอง 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานเจียระไนพลอย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการเจียระไนพลอยประเภทเน้ือแข็ง  พลอยเน้ือออน  ตามกระบวนการและขั้นตอน  ดังชุดงานท่ี
กําหนดใหตอไปน้ี 

1. รูปทรงกลม 
2. รูปทรงไข 

 
2301 – 2720                                 งานเจียระไนพลอย 4      6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ เคร่ืองจักร  งานเจียระไนพลอย 
2. มีความรู ความเขาใจ ในประเภทและชนิดของพลอย 
3. มีทักษะในการเตรียมและใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักร งานเจียระไนพลอย 
4. มีทักษะในการเจียระไนพลอย  ตามชุดงานท่ีกําหนด 
5. มีความสังเกต ระมัดระวัง ในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
6. มีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  รอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพ 
7. มีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีทักษะในการเจียระไนพลอย  ตามกระบวนการ  ข้ันตอน  ตามชุดงาน  ทรงหลังเบ้ีย  ทรงสี่เหล่ียม
จัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา  ทรงส่ีเหล่ียมตัดมุมได 

2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  เคร่ืองจักรไดถูกตอง 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานเจียระไนพลอย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการเจียระไนพลอยประเภทเน้ือแข็ง พลอยเน้ือออน  ตามกระบวนการและขั้นตอน  ดังชุดงานท่ี
กําหนดตอไปน้ี 

1. ทรงหลังเบ้ีย 
2. ทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส  ส่ีเหล่ียมผืนผา 
3. ทรงส่ีเหล่ียมตัดมุม 
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เพ่ือใหมีความรู และทักษะในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักร ประเภทและชนิดของ 
พลอย ซ่ึงเปนท่ีนิยม สามารถเจียระไนพลอยดังชุดงานท่ีกําหนดไดตามกระบวนการและข้ันตอน 
 ใหมีความรูสังเกตและระมัดระวัง ในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร มีความต้ังใจ ในการปฏิบัติงาน และ
รอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพงาน  มีวินัยในการใชวัสดุ อุปกรณ ปองกัน อันตรายท่ีอาจเกิดจากการทํางาน 
 
2301 – 2721                          การออกแบบเจียระไนอัญมณี      2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ การตลาดอัญมณี 
2. มีความรู ความเขาใจ หลักการออกแบบเจียระไนอัญมณี 
3. มีความรู ความเขาใจ ประเภท ชนิด และคุณคาของอัญมณี 
4. มีทักษะในการออกแบบ เจียระไนอัญมณี ใหเหมาะสมกับประเภท ชนิด และคุณสมบัติของอัญมณี 
5. ปฏิบัติงาน ดวยความละเอียดรอบคอบ ประณีต ประหยัด อดทน  
6. ความใฝรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจหลักการออกแบบเจียระไนอัญมณี 
2. มีทักษะในการออกแบบเจียระไนอัญมณีไดเหมาะสมกับประเภท  ชนิด  และคุณสมบัติของอัญมณี 
3. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  ประณีต  ประหยัด  อดทน  มีความคิดสรางสรรค 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภท ชนิด และคุณคาของหินมีคาสูง (PRECIOUS STONES หรือเพชร พลอยเน้ือแข็ง) หินมี
คา (SEMI – PRECIONS หรือพลอยเน้ือออน)  และหินท่ีใชในสาขางานอัญมณี รูปทรงมาตรฐานและรูปแบบ 
(STYLE) ของการเจียระไนอัญมณี เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับงานเจียระไนอัญมณี แนวโนมความนิยมของตลาด 
การใชเศษอัญมณีใหเกิดคุณคา 
 ปฏิบัติการรวบรวมงานออกแบบเจียระไนอัญมณี  เจียระไนอัญมณีรูปทรงเลขาคณิต รูปทรงอิสระให
เหมาะสมกับประเภท  และชนิดของอัญมณี  รวบรวมและสรางสรรคงานเจียระไนอัญมณีเปนรูปทรงนูนตํ่า  
รูปทรงนูนสูง  และรูปทรงลอยตัว  โดยพิจารณาความเปนไปไดจากคุณสมบัติของอัญมณี ออกแบบสิ่งประดิษฐ
ตกแตงจากเศษอัญมณี 
 
2301 – 2722                             อัญมณีและการวิเคราะห                3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูคุณสมบัติ คุณคาอัญมณี และการนําไปใชการจําแนกกลุมคุณคาเบ้ืองตน 
2. สามารถเลือกสไตลการเจียระไนไดเหมาะสมกับชนิดและคุณคา 
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3. สามารถแนะนําการใชอัญมณีใหเหมาะสมกับบุคลิกของผูใช 
4. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีชวยใหการผลิตงานเจียระไนและสรางสรรคผลผลิตอ่ืน ๆ จากอัญมณี 
5. มีจิตนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความอดทนขยันซ่ือสัตยประหยัด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถแบงประเภท  ชนิด  คุณสมบัติทางฟสิกส-เคมี  และคุณคาเบ้ืองตนได 
2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  ในการวิเคราะหอัญมณี 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานเจียระไนพลอย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติของพลอยและหินมีคา  แหลงท่ีมา  การแบงประเภท ชนิด คุณสมบัติทางฟสิกส – เคมี 
รูปทรง สี เกณฑ การพิจารณา คุณคาและภาพอัญมณี รูปแบบ (STYLE) ของการเจียระไน  การใชเพชรพลอย
ตามความนิยมและตามความเชื่อ   วิธีการวิเคราะหอัญมณีเบ้ืองตน  ดวยตา และดวยอุปกรณ  ความรูเรื่อง
เทคโนโลยีกับการเจียระไนพลอย  การปรับปรุงคุณภาพของพลอยเน้ือแข็ง พลอยเน้ือออน พลอยสังเคราะห 
พลอยเลียนแบบ  การสรางสรรคอัญมณีเทียบ การประดิษฐงานศิลปะจากอัญมณี 
 
2301 – 2723                            งานเจียระไนพลอย 5                6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจถึงความสําคัญ และประโยชนการเจียระไนพลอย 
2. เขาใจกระบวนการและขัน้ตอนการเจียระไนพลอยในแตละประเภท 
3. มีทักษะในการเจียระไนพลอยตามชุดงานท่ีกําหนด 
4. มีทักษะในการเตรียมและใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักร งานเจียระไนพลอย 
5. มีความสังเกต ระมัดระวัง ในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
6. มีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  รอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพ 
7. มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีทักษะในการเจียระไนพลอย  ตามกระบวนการ  ขั้นตอนตามชุดงาน ทรงหยดนํ้า  ทรงมาคี  ทรง
หัวใจได 

2. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  เคร่ืองจักรไดถูกตอง 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานเจียระไนพลอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการเจียระไนพลอยประเภทเน้ือแข็ง  พลอยเน้ือออน  ตามกระบวนการและขั้นตอน ดังชุดงานท่ี
กําหนดตอไปน้ี 

1. ทรงหยดนํ้า 
2. ทรงมาคี 
3. ทรงหัวใจ 

 
2301 – 2724                                  งานแกะสลักอัญมณี 1      3 (9) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจถึงความสําคัญและประโยชนในงานแกะสลักอัญมณี 
2. เขาใจหลักการ ขัน้ตอนการแกะสลักอัญมณี ประเภทพลอยและหิน 
3. มีทักษะในการแกะสลักอัญมณีตามเทคนิควิธีการตาง ๆ 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณในการแกะสลักอัญมณีไดอยางถูกตอง และปลอดภัย 
5. มีทักษะในการประเมินคุณคาของผลงาน 
6. มุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และมีความรับผิดชอบ 
7. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณในการแกะสลักอัญมณีไดอยางถูกตอง และ ปลอดภัย 
2. มีทักษะในการแกะลสักอัญมณี  ตามรูปทรงท่ีกําหนดใหได 
3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
4. มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ความรูเก่ียวกับประเภทชนิดของพลอยและหินท่ีนิยมมาแกะสลักใชเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีเหมาะสมกับ
วัสดุท่ีแกะสลัก  ขนาดสัดสวน  รูปทรงและวัตถุประสงคของการทํางานแกะสลักไปใชเทคนิคการโกลน แตง ขัด
เงา การวาดลวดลายขั้นตอนการแกะสลักและการแตงผิวงานสําเร็จ 
 ปฏิบัติการแกะเซาะรองเสนตรง  เสนโคง  เสนซิกแซก ดวยเครื่องมือแกะสลัก รองรูปตัววี  รองแหลม  
รองโคง  รองรูปตัวยู  การแกะสลัก  ชิ้นงานนูนตํ่า – นูนสูง  แบบเหมือนจริงและแบบสรางสรรค  รูปใบไม  
ดอกไม  ชอดอกไม  รูปคน  รูปสัตว  รูปเคารพ  และรูปสัญลักษณ 
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2301 – 2725                            งานแกะสลักอัญมณี 2                3 (9) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  เขาใจความสําคัญและประโยชนของการแกะสลักอัญมณี 2 
2. มีความรู เขาใจหลักการและขัน้ตอนการแกะสลักอัญมณี 
3. มีทักษะในการแกะสลักอัญมณีเปนรูปพืช รูปคน รูปสัตว และสัญลักษณ 
4. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การแกะสลักอัญมณี 
5. มุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และมีความรับผิดชอบ 
6. มีระเบียบวินัย สนใจใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณในการแกะสลักไดอยางถูกตอง และปลอดภัย 
2. มีทักษะในการแกะสลักอัญมณีเปนรูปพืช  รูปคน  รูปสัตว  และสัญลักษณ 
3. มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ความรูเก่ียวกับประเภท ชนิดของพลอยและหินท่ีนิยมนํามาและแกะสลักวัสดุ เครื่องมืออุปกรณท่ี
เหมาะสมกับวัสดุแกะสลัก  ขนาดสัดสวน  รูปทรงและวัตถุประสงคของการทํางาน แกะสลักไปใช เทคนิคการ
โกลน แตง ขัดเงา  การวาดลวดลายขั้นตอนการแกะสลักและการแตงผิวงานสําเร็จ 
 ปฏิบัติการแกะสลักอัญมณีเปนรูปพืช  รูปคน  รูปสัตว  รูปสัญลักษณ  รูปเคารพ  เปนงานแกะสลักนูน
ตํ่า – นูนสูง  แกะสลักลอยตัว  และเทคนิคผสม  ในแบบเหมือนจริงและแบบสรางสรรค  ใหเหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย 
 
2301 – 2726                          การปรับปรุงคุณภาพพลอย                2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูในการพิจารณาเลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพของพลอย 
2. มีความรู ดานคุณสมบัติทางฟสิกส – เคมี ของพลอยท่ีตัน การปรับปรุง 

ดวยเช้ือเพลิง 
3. มีทักษะในการใชวัสดุ  อุปกรณการปรับปรุงคุณภาพของพลอย 
4. มีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพของพลอย 
5. มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีชวยใหการปฏิบัติงานสอดคลองเปน 

ภูมิปญญาไทย 
6. มุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลดี  มีความละเอียดออนและมีความรับผิดชอบ 
7. มีความอดทน  มีระเบียบวินัย  สนใจใฝรูตอการเรียน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูในการพิจารณาเลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพพลอย 
2. มีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพของพลอย 
3. มีระเบียบวินัย  สนใจใฝรูตอการเรียน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติทางฟสิกส – เคมี ของพลอยท่ีตองการปรับปรุงดวยเชื้อเพลิง ประเภทถานหิน  นํ้ามัน  
แกส  ไฟฟา  วิธีการปรับปรุงคุณภาพพลอยเน้ือออน  โดยวิธีเพ่ิมความรอนดวยรังสีปรมาณู ความรูเก่ียวกับการ
พิจารณาปรากฏการณในพลอยตอการเลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพ 



 

คาํอธิบายรายวิชา สาขางานชางทองหลวง สาขาวิชาศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

ชางทองหลวง 
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2301 – 2801                        งานชางทองพืน้ฐาน      3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับเบ้ืองตน 
2. อธิบายวิธีการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ 
3. มีทักษะในการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับตามข้ันตอนตางๆ 
4. มีทักษะการใชเคร่ืองมือ  ทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ 
5. มีความอดทน  รอบคอบ  ในการปฏิบัติงาน  ไดผลงานประณีต 
6. เห็นคุณคาการเก็บรักษา  และลดความสูญเปลาของมีคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเขาใจหลักการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับตางๆ 
2. สามารถปฏิบัติงานชางทองพ้ืนฐานในการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ  ตามกระบวนการและการใช

เคร่ืองมือตางๆในการทําเคร่ืองประดับไดอยางประณีตสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุตางๆ และสารเคมีท่ีใชในการผลิตรูปพรรณตางๆ ตามตองการ  สัญลักษณท่ีใช
สําหรับงานชางทอง  ขั้นตอนการขึ้นตัวเรือนรูปพรรณ  การหลอม  แผรีดโลหะ  การดึงลวด  การวัดขนาด  การ
ตัด  การมวน  การบัดกรี  การตะไบ  การตกแตงผิวรูปพรรณ  การขัดเงาชิ้นงาน  การตรวจสอบคุณภาพ  การใช
เคร่ืองมือวัสดุ  และการบํารุงรักษา 
 ปฏิบัติการทําเคร่ืองประดับตางๆ  

- แหวนทองสปริง  
- เข็มกลัด 
- สรอยขอมือ 
- กําไล 

 
2301 – 2802                             งานสลักดุน  1       3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ ประวัติความเปนมา  หลักการใช วัสดุ  อุปกรณ  สารเคมี  ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานตางๆ 

2. อธิบายหลักการใชวัสดุอุปกรณ  สารเคมี  ขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานสลักดุนอยางประณีต  และสวยงาม 
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4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือทํางานสลักดุนได 
5. มีกิจนิสัย  ขยัน  ซ่ือสัตย  อดทน  รอบคอบ  ในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1 มีความรูเขาใจหลักการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับตางๆ 
2. สามารถปฏิบัติงานชางทองพ้ืนฐานในการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ  ตามกระบวนการใชเครื่องมือ

ตางๆในการทําเคร่ืองประดับไดอยางประณีต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมางานสลักดุน  วัสดุ-อุปกรณเคร่ืองมือ  การเคี่ยวชัน  สารเคมีตางๆ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตางๆ  การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินราคา 

ปฏิบัติการ  -  ทําเคร่ืองมือสลักดุน  1  ชุด 
      -  งานสลักดุนลวดลาย 

 
2301 – 2803                             งานสลักดุน  2                     6 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในการสลักดุนลาย – ภาพลายไทย 
2. มีความเขาใจหลักการและขัน้ตอนในการสลักดุนภาพ - ลายไทย 
3. มีทักษะในการสลักดุนภาพ – ลายไทย  ดวยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
4. มีทักษะในการใชวัสดุ – อุปกรณในการสลักดุนภาพ – ลายไทย 
5. มุงม่ันปฏิบัติงานใหเกิดผลดี  และมีความรับผิดชอบ 
6. มีระเบียบวินัยและอดทน  สนใจใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู เขาใจกระบวนการและเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานสลักดุน 
2. สามารถปฏิบัติงานสลักดุนภาพไทยประกอบลวดลายตามกระบวนการและเทคนิควิธีการใช

เคร่ืองมือในการทํางานสลักดุนภาพไทยประกอบลวดลายไดอยางประณีตและสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสวนผสมของวัสดุเตรียมผิวงาน  วัสดุขัดผิด  ขัดเงา  เครื่องมือ อุปกรณ  การปรับปรุงเครื่องมือ
สลัก  การใชและบํารุงรักษา  กระบวนการและขัน้ตอนสลักดุน  และรมผิวงานประโยชนของงาน 
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 ปฏิบัติ  การเขียนลาย  ติดแบบลายลงในแผนทองแดง  สลักลายตามแบบดวยส่ิว สลัก ดุนลายดวยส่ิวหัว
กลม  และสิ่วดุนโคง  เปนแบบลายไทย ตามชุดงานตอไปน้ี 

1. ลายใบเทศ  ภาพเดี่ยว  ภาพจับ   
2. ลายหนาพระ  หนานาง  หนายักษ  หนาลิง (เลือก 2 งาน) 
3. ภาพจับประกอบเร่ืองราวและฉากหลัง 

 
2301 – 2804                           งานบุรปูพรรณ                                3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ คุณสมบัติของวัสดุ  และลักษณะงานบุหุมรูปพรรณ 
2. อธิบายข้ันตอนวิธีการบุหุมรูปพรรณ 
3. มีทักษะในการปฏิบัติการบุหุมรูปพรรณไดอยางประณีต 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ ในการบุหุมรูปพรรณ 
5. มีกิจนิสัย  ขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  มีความสนใจ  ใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูหลักการลักษณะงานบุหุมรูปพรรณ  และกระบวนการบุหุมรูปพรรณ 
2. สามารถปฏิบัติการบุหุมรูปพรรณโลหะลงบนหุนตางๆตามกระบวนการและเทคนิควิธีการใช

เคร่ืองมือในการบุหุมรูปพรรณไดอยางประณีตและสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะและประโยชน  ของงานบุรูปพรรณ  คุณสมบัติของวัสดุท่ีจะใชบุและวัสดุ 
พ้ืนงานบุตอการขยายและหดตัว การใชวัสดุ  เครื่องมือ อุปกรณและการบํารุงรักษา  ขั้นตอนการขึ้นรูป  การจับ
ยึดขอบงาน  การบุดวยฆอนยาง  ฆอนไม  การใชเหล็กยี  เหล็กเนียมเดินลวดลาย    การบัดกรีแข็งเพ่ือซอมผิวงาน    
วิธีการบุผิวงานรูปพรรณเรียบ     รูปพรรณนูนตํ่า   
นูนสูง  รูปพรรณผสม 
 ปฏิบัติการบุหุมโลหะผิวเรียบหรือโลหะมีลวดลายลงบนหุนตางๆ 
 
2301 – 2805                           งานถม – ลงยา 1           2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ  ประวัติความเปนมา   หลักการใชวัสดุ-อุปกรณ  สาเคมี  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตางๆ 

2. อธิบายหลักการใชวัสดุ-อุปกรณ  สารเคมี  ขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 



 

คําอธิบายรายวิชา สาขางานชางทองหลวง สาขาวิชาศิลปกรรม 

192

3. มีทักษะในการปฏิบัติงานถม-ลงยา  ไดอยางประณีต และสวยงาม 
4. มีทักษะการใชเคร่ืองมือทํางานเคร่ืองถม-ลงยา 
5. มีกิจนิสัย  ขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเขาใจประวัติความเปนมา  หลักการใชเครื่องมือ  สารเคมี  กระบวนการงานเครื่องถม-ลง
ยา 

2. สามารถปฏิบัติงานเคร่ืองถม-ลงยาตามกระบวนการ และการใชเครื่องมือในการทํางานเครื่องถม-
ลงยาไดอยางประณีตและสวยงาม 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติความเปนมางานเครื่องถม-ลงยา  วัสดุ-อุปกรณเครื่องมือ  การหลอมยาถม  สารเคมีตางๆ 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตางๆ การประเมินราคา  การบํารุงรักษา 

ปฏิบัติการทํา  แหวนนะโม  กําไลกานเรียวหรอืกําไลกานบัว   
 
2301 – 2806                           งานถม – ลงยา 2                            3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  วัสดุ-อุปกรณ  ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานถม-ลงยา 
2. อธิบาย  วัสดุ-อุปกรณ  ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานถม-ลงยา 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานถม-ลงยา  ดวยความประณีตและสวยงาม 
4. มีทักษะในการใช เคร่ืองมือในการทํางานถม-ลงยา 
5. มีกิจนิสัย  อดทน  ขยัน  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ   

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเขาใจกระบวนการและเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานเคร่ืองถม-ลงยา 
2. สามารถปฏิบัติงานเคร่ืองถม-ลงยาตามกระบวนการและการใชเคร่ืองมือตางๆในการทํางานได

อยางประณีตและสวยงาม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  วัสดุ-อุปกรณ  การพัฒนาเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน  กระบวนการปฏิบัติงานถม-
ลงยา  การบํารุงรักษา  เคร่ืองมือตางๆ  คุณคาประโยชนของงาน  การตรวจสอบคุณภาพการประเมินราคาชิ้นงาน 

ปฏิบัติงานกําไลโปง 
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2301 – 2807                          งานชางทองหลวง 1                    2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเขาใจ ประวัติงานชางทอง  หลักการใชวัสดุ-อุปกรณ  สารเคมี  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตางๆ 

2. อธิบาย  หลักการใชวัสดุ-อุปกรณ  สารเคมี  ขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานชางทองอยางประณีต และสวยงาม 
4. มีทักษะการใช  เคร่ืองมือทํางานชางทองได 
5. มีกิจนิสัย  ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน  มีความ  รับผิดชอบ  สนใจ  ใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  มีความรูประวัติความเปนมา  หลักการใชเคร่ืองมือ  สารเคมีตางๆ  กระบวนการงานชางทองหลวง 
2. สามารถปฏิบัติงานชางทองหลวงสมัยตางๆตามกระบวนการและการใชเคร่ืองมือในการทํางาน

ชางทองไดอยางประณีตและสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติงานชางทองสมัยตางๆ รูปแบบงานเคร่ืองประดับ  วัสดุ – อุปกรณ  สารเคมีตางๆ  ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินราคา  การบํารุงรักษา 

ปฏิบัติงานสรอยถักสุโขทัย  สรอยถักเพชรบุรี 
 
2301 – 2808                        งานชางทองหลวง   2                    3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู เขาใจวัสดุ-อุปกรณ  ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานชางทอง 
2. อธิบาย  วัสดุ-อุปกรณ  ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานชางทอง 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานชางทองดวยความประณีตและสวยงาม 
4. มีทักษะการใชเคร่ืองมือในการทํางานชางทองหลวงได 
5. มีกิจนิสัย  ซ่ือสัตย  ขยัน  อดทน  มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  ใฝรู สนใจตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจ  กระบวนการและเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานชางทองหลวง 
2. สามารถปฏิบัติงานชางทองหลวงสมัยตางๆ  ตามเทคนิควิธีการและการใชเครื่องมือในการทํางาน

ชางทองไดอยางประณีตและสวยงาม 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษารปูแบบของงานชางทอง  วัสดุ - อุปกรณ  ใหเหมาะสมกับงาน  การพัฒนาเครื่องมือ  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานชางทอง  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือตางๆ  การประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ 
ปฏิบัติงาน  -  สรอยประกอบตะกรุด  ดัดลวดลาย 
       -  สรอยประกอบลูกประคํา ดัดลวดลาย 

      -   กําไลดัดลวดลาย 
 
2301 – 2809                    งานประดับอัญมณีโบราณ                    3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  เขาใจวัสดุ-อุปกรณ  การทําตัวเรือนเครื่องประดับอัญมณีโบราณ 
2. อธิบายวัสดุ-อุปกรณ  ขั้นตอนการทําตัวเรือนเครื่องประดับอัญมณีโบราณ 
3. มีทักษะในการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับอัญมณีโบราณตามข้ันตอนตางๆ อยางประณีตและสวยงาม 
4. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  ในการทํางานประดับอัญมณีโบราณ 
5. มีกิจนิสัย  ขยัน  อดทน  ประหยัด  รอบคอบ  มีความสนใจใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเขาใจ รูปแบบเทคนิควิธีการประดับอัญมณีโบราณ 
2. สามารถปฏิบัติงานประดับอัญมณีโบราณตามกระบวนการและการใชเครื่องมือตางๆ ในการ

ประดับอัญมณีโบราณไดอยางประณีตและสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบวิธีการประดับอัญมณี คุณสมบัติของวัสดุตางๆ  สารเคมี  ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วิธีการประดับอัญมณีโบราณ  การใชเคร่ืองมือ  และการบํารุงรักษา  การประเมินราคา 
 ปฏิบัติ   งานเคร่ืองประดับอัญมณีแหวน 

              งานเคร่ืองประดับอัญมณีจ้ี 
 
2301 – 2810             การออกแบบพ้ืนฐานชางทองหลวง                   2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  รูปแบบลักษณะของงานชางทองหลวง 
2. อธิบายวิธีการออกแบบงานชางทองหลวง 
3. มีทักษะในการปฏิบัติการออกแบบงานชางทองหลวงไดอยางประณีต และสวยงาม 
4. มีกิจนิสัย  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  มีความใฝรูตอการเรียน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรู  เขาใจหลักการออกแบบพ้ืนฐานชางทองหลวง 
2. สามารถปฏิบัติการออกแบบงานชางทองหลวงตามหลักการออกแบบและความคิดสรางสรรค

ตลอดจนการใชเคร่ืองมือตางๆ ในการออกแบบงานชางทองไดอยางประณีต  และสวยงาม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบงานชางทองหลวง  รวบรวมรูปแบบ  หลักการออกแบบ  จากงานประเภทเครื่องประดับ
หรือเคร่ืองใชในพระราชพิธี  ของท่ีระลึก  เคร่ืองใชสอยในชีวิตประจําวัน  ลักษณะของเทคนิคท่ีใชทํา  วัสดุท่ีใช  
การประเมินราคา 
 ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองใชสอยตางๆ 
 
2301 – 2811                           งานรูปพรรณ  1                   2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ  การทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ 
2. อธิบาย  วัสดุ-อุปกรณ  ข้ันตอนการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับอยางประณีต 
3. มีกิจนิสัย  ขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย  มีความใฝรูตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  เขาใจหลักการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. สามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีตามกระบวนการและการใชเครื่องมือตางๆในการทํา

เครื่องประดับไดอยางประณีตและสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบงาน  อัญมณีตางๆ วัสดุ-อุปกรณ  สารเคมี  ขั้นตอนการทําตัวเรือนเครื่องประดับ  การ
หลอม  การแผรีด  การวัดขนาด  การดึงลวด  การตัดแผน  การมวน  การบัดกรี  การตะไบตกแตง  การขัด
ผิวช้ินงาน  การขัดเงา  การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินราคา  และการบํารุงรักษา 
 ปฏิบัติ  การข้ึนตัวเรือนเคร่ืองประดับ 
  แหวนกานอิตาลี 
  จ้ีพลอยเม็ดเดียว 
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2301 – 2812                             งานรปูพรรณ  2                   3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ วัสดุ-อุปกรณ  ขั้นตอนการทําตัวเรือนรูปพรรณ 
2. อธิบาย  วัสดุ-อุปกรณ  ขั้นตอนการทําตัวเรือนรูปพรรณ 
3. มีทักษะในการทําตัวเรือนรูปพรรณอยางประณีตและสวยงาม 
4. มีกิจนิสัย  ขยัน  ซ่ือสัตย  อดทน  มีความสนใจใฝรู  ตอการเรียน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  เขาใจกระบวนการและเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานเครือ่งประดับ        อัญมณี 
2. สามารถปฏิบัติการเครื่องประดับอัญมณีตามกระบวนการและเทคนิควิธีการใชเครื่องมือ  ในการ

ทําเคร่ืองประดับอัญมณีไดอยางประณีต และสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารปูแบบของงาน  ช้ินสวนของรูปพรรณ  วัสดุ - อุปกรณ  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การหลอม  รีดแผน  วัดขนาด  การตัด  มวนโลหะ  การบัดกรี  การตะไบ  การประดับอัญมณี  การขัดเกลา  การ
ขุดผิว  การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินราคา 
 ปฏิบัติ  การข้ึนตัวเรือนเคร่ืองประดับ 

จ้ีพลอยลอมเพชร   
เข็มกลัดแฟนซี   

 
2301 – 2813                    งานหลอมหลอเครือ่งประดับ         2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ วิธีการแยก การหลอม  การหลอโละ  และรูปพรรณ เทคนิค การลดความสูญ
เปลา  ของวัสดุ 

2. มีทักษะในการหลอมและหลอแบบรูปพรรณดวยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

3. มีกิจนิสัยท่ีดี  และมีความซ่ือสัตยในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู  เขาใจหลักการหลอเครือ่งประดับตางๆ 
2. สามารถปฏิบัติงานหลอเครื่องประดับตามกระบวนการ  และการใชเครื่องมือตางๆ  ในการหลอ

เครื่องประดับ  ไดอยางประณีต และสวยงาม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการแยกโลหะ  อโลหะกอนหลอม  ดวยนํ้ายาและสารเคมีตาม คุณสมบัติของวัสดุ  การ
หลอมเงิน  ทอง  และกระบวนการหลอเครื่องประดับโดยวิธีการหลอเหว่ียงหนีศูนยกลาง  การคํานวณปูนและ
นํ้าหนักโลหะท่ีใชหลอ  อุณหภูมิและอัลลอยของโลหะมีคาท่ีใชในการหลอ 
 การคัดเลือกตนแบบ  การทําแมพิมพยาง  การฉีดเทียน  การตกแตงเทียน  การติดตนเทียน  การหลอ
แมพิมพปูน  การหลอเคร่ืองประดับ  การตกแตงผิวงานหลอ 
 ปฏิบัติ  การหลอมและหลอรูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  หลอช้ินงานงานชางทองหลวง  งานรูปพรรณ
สมัยนิยม  ตามกระบวนการและขั้นตอน 
 
2301 – 2814                การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี         2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจหลักการออกแบบเครือ่งประดับอัญมณี 
2. อธิบายวิธีการสรางสรรคการออกแบบ 
3. มีทักษะในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
4. มีกิจนิสัย  ขยัน  อดทน  มีความรับผิดชอบ  สนใจ  ใฝรูตอการเรียน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรุเขาใจหลักการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีตางๆ 
2. สามารถปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีตามวิธีการและการใชเครื่องมือตางๆในการ

ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีไดอยางประณีต  และสวยงาม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนในการออกแบบ ประเภทและคุณคา ชนิดและรูปทรงอัญมณีประโยชนใชสอย  เทคนิค
ทางดานรูปพรรณและงานประดับ  รวมท้ังขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดแนวคิดและรูปแบบ ปรับปรุงแบบ
ใหสอดคลองกับเทคนิคทางดานรูปพรรณ  และงานประดับ 
 ปฏิบัติ  ออกแบบแหวน  จ้ี  ล็อคเก็ต  เข็มกลัด  กําไล  ตางหู  สรอยคอ  สรอยขอมือ  รางแบบเบ้ืองตน  
ปรับปรุงแบบ  และรางกายเทาจริงเพ่ือเขียนแบบสําหรับสรางจริง 
 
2301 – 2815                          การประดับอัญมณี  1          2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ กระบวนการประดับอัญมณี 
2. มีทักษะในการเตรียมประดับอัญมณีเบ้ืองตน 
3. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือไดอยางปลอดภัย 
4. ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  ประณีต ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย อดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเขาใจหลักการ  การประดับอัญมณีตางๆ   
2. สามาระปฏิบัติการประดับอัญมณีตามกระบวนการ และการใชเครื่องมือตางๆ ในการประดับอัญ

มณี  ไดอยางประณีตและสวยงาม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการประดับอัญมณี  เทคนิคการเดินเสนเพ่ือเตรียมงานประดับ วิธีใช  เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ และการบํารุงรักษา แนวทางการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย และการลดความสูญเสียวัสดุมีคา 
 ปฏิบัติ  งานเดินเสนตรง เสนโคง เสนขนาน การทําไขปลา ลงบนโลหะทองแดง เงิน ดวยเครื่องมืองาน
ประดับอัญมณี 
 
2301 – 2816                           งานชุบเคลือบผิว                2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรู  ความเขาใจ  ขั้นตอนการชุบเคลือบผิว  คุณสมบัติของโลหะ อโลหะท่ีเปนวัสดุเคลือบ  

การผสมสารละลายเพื่อใชชุบเงิน  นาค ทอง ทองขาว 
2. เตรียมช้ินงานกอนชุบ  การขดั  ขูดและตกแตงผิวงานสําเร็จ การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 
3. มีทักษะการผสมสารละลาย การเตรียมผิวงาน และแบงประเภทงานท่ีจะชุบ  ชุบผลิตภัณฑและ

ตกแตงผิวในข้ันสําเร็จ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ชุบเคลือบผิว 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเขาใจหลักการ  ชุบเคลือบผิวเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. สามารถปฏิบัติการชุบเคลือบผิวตามกระบวนการและการใชเครื่องมือตางๆ ในการชุบเคลือบผิว

เคร่ืองประดับอัญมณีไดอยางประณีตและสวยงาม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาข้ันตอนการชุบเคลือบผิว  คุณสมบัติของโลหะ  อโลหะท่ีเปนวัสดุเคลือบ การผสมสารละลายเพื่อ
ใชชุบเงิน  นาค  ทอง  ทองขาว การเตรียมชิ้นงานกอนชุบ  การขัด  ขูดและตกแตงผิวงานสําเร็จ  การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ปฏิบัติการผสมสารละลาย  การเตรียมผิวงาน  และแบงประเภทงานท่ีจะชุบ  ชุบ  
ผลิตภัณฑและตกแตงผิวในข้ันสําเร็จ 
2301-2817 งานเจียระไนพลอย 2 (4) 
2301-2818 สุนทรียศาสตร 2 (2) 
2301-2819 ศิลปะไทย 2 (3) 
2301-2820 ความรูพ้ืนฐานอัญมณี 2 (2) 
2301-2821 แบบลวดลายตะวันตก 2 (2) 



 

คาํอธิบายรายวิชา สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

เทคโนโลยีศิลปกรรม 
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2301 – 2901     การถายภาพขาว – ดํา      4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ในหลักการทํางานของกลองถายภาพสะทอนเลนสเด่ียว  
35 ม.ม. สวนประกอบของกลองถายภาพ การใชเลนส กระบวนการลางฟลม  
การอัด – ขยายภาพขาว – ดํา 

2. มีทักษะในการผลิตภาพถายขาว – ดํา ตามกระบวนถายภาพดวยกลองสะทอนเลนสเดี่ยว 35 ม.ม.
กระบวนการปฏิบัติงานในหองมืดและการอัด–ขยายภาพ 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความเพียรพยายาม สนใจใฝรูมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน มี
จรรยาบรรณ  และเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานถายภาพจากฟลม   ขาว – ดํา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง การใชกลองถายภาพสะทอนเลนสเดี่ยว 35 มม.  ถายภาพ การ
ลางฟลม การอัดและขยายภาพขาว-ดํา สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู มีความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน มีกิจนิสัย จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลองถายภาพสะทอนเลนสเดี่ยว 35 ม.ม. สวนประกอบของกลองถายภาพ 
การใชเลนสแตละชนิด กระบวนการลางฟลม การอัด – ขยายภาพขาว – ดํา การดูแลรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ 
 ปฏิบัติการถายภาพดวยฟลมขาว – ดํา เรื่องระยะชัดของภาพ ความสัมพันธระหวางรูรับแสงกับ
ความเร็วชัตเตอร   ความชัดลึก   ชัดตื้น   การใชเลนสถายภาพแตละชนิด ภาพฝาแฝด  
ภาพคนยักษแคระ ภาพขณะซูม ภาพพาโนรามา กระบวนการลางฟลม การอัดขยายภาพและการดูแลรักษา
อุปกรณ 
 
2301 – 2902   การถายภาพสี   ภาพสไลด                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการถายภาพสีและภาพสไลดดวยกลองสะทอนเลนสเดี่ยว 35 มม. 
ทฤษฎีแสง การปรับแกอุณหภูมิสีของแหลงกําเนิดแสงกระบวนการลางฟลมและการอัดขยายภาพ 

2. มีทักษะในการถายภาพสีและภาพสไลดดวยกลองสะทอนเลนสเดี่ยว 35 มม. การปรับแกอุณหภูมิ
ของแหลงกําเนิดแสง กระบวนการลางฟลม และการอัดขยายภาพ 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน สนใจ ใฝรู มี
จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีในการถายภาพสีดวยกลองถายภาพสะทอนเลนสเด่ียว 35 มม. 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง ในการถายภาพสีและภาพสไลดดวยกลองสะทอนเลนสเดี่ยว 35 
มม. การลางฟลม การอัดและขยายภาพ สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความเพียรพยายาม มีความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงาน  สนใจ ใฝรู มีกิจนิสัย จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการถายภาพสีและภาพสไลด ดวยกลองสะทอนเลนสเดี่ยว 35 ม.ม. ทฤษฎีแสง การ
ปรับแกอุณหภูมิของแหลงกําเนิดแสง กระบวนการลางฟลมและการอัด–ขยายภาพ 
 ปฏิบัติการถายภาพสีและภาพสไลดดวยกลองสะทอนเลนสเดี่ยว 35 ม.ม. การปรับแกอุณหภูมิของ
แหลงกําเนิดแสง  การถายภาพแสงกลางคืน  การถายภาพดวยแสงอิเลคโทรนิค  การจัดแสงถายภาพใน
หองปฏิบัติการ การใชแวนกรองแสงประเภทตางๆ กระบวนการลางฟลมสีและสไลด การอัด – ขยายภาพสี และ
การดูแลรักษาอุปกรณ 
 
2301 – 2903       การถายภาพวีดิทัศน       4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ วิธีการใชกลองวีดิทัศน การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ วีดิทัศน การจัดแสง 
ระยะของภาพ มุมกลอง ทิศทาง การเคล่ือนไหว ของกลองวีดิทัศน 

2. มีทักษะในการถายภาพวีดิทัศน  หลักการจัดแสงการใชระยะของภาพ  มุมกลอง ทิศทางการ
เคล่ือนไหวของกลองวีดีทัศน และการดูแลรักษาวัสดุ – อุปกรณวีดีทัศน 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน สนใจ ใฝรู มี
จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีในการถายภาพวีดีทัศน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง การใชกลองวีดิทัศน และอุปกรณประกอบตางๆ ถายภาพ
เคล่ือนไหวประเภทตางๆ สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงาน  สนใจ ใฝรูมีกิจนิสัย จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการใชกลองวีดิทัศน การดูแลรักษาวัสดุ – อุปกรณ วีดิทัศน การจัดแสง ระยะของภาพ มุม
กลอง ทิศทางการเคล่ือนไหวของกลองวีดิทัศน ในการสื่อความหมายของภาพ 
 ปฏิบัติการถายภาพวีดิทัศน โดยฝกการจัดแสง การใชระยะของภาพ มุมกลอง ทิศทางการเคล่ือนไหว
ของกลองวีดิทัศน ในการสื่อความหมายของภาพ และการดูแลรักษาวัสดุ – อุปกรณวีดิทัศน 
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2301 – 2904                   การถายภาพระบบดิจิตอล      4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการทํางานของกลองถายภาพระบบดิจิตอล การบันทึกภาพ การจัดภาพ 
การจัดแสง การใชคอมพิวเตอรจัดเก็บภาพ ตกแตงภาพ พิมพผลงานภาพถาย และดูแลรักษาวัสดุ 
อุปกรณ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติการถายภาพดวยกลองถายภาพระบบดิจิตอล การบันทึกภาพ การจัดภาพ การ
จัดแสง และใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บภาพ ตกแตงภาพ พิมพผลงานภาพถาย และดูแลรักษา
วัสดุ อุปกรณ 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน สนใจ ใฝรู มี
จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีในการถายภาพสีดวยกลองระบบดิจิตอล 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง การใชกลองระบบดิจิตอลบันทึกภาพ และใชคอมพิวเตอร
จัดเก็บภาพ ตกแตงภาพ พิมพผลงานภาพถาย สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความเพียรพยายาม ความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน สนใจ ใฝรูมีกิจนิสัย จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลองถายภาพระบบดิจิตอล การบันทึกภาพ การจัดภาพ การจัดแสง การใช
คอมพิวเตอรจัดเก็บภาพ ตกแตงภาพ พิมพผลงานภาพถาย และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ 
 ปฏิบัติการถายภาพดวยกลองถายภาพระบบดิจิตอล การบันทึกภาพ การจัดภาพ การจัดแสง และใช
คอมพิวเตอรในการจัดเก็บภาพ ตกแตงภาพ พิมพผลงานภาพถาย และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ 
 
2301 – 2905       การพิมพสกรีนเบ้ืองตน      4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการทําแมพิมพโดยวิธีการเขียนดวยมือและ
การใชฟลมตัด 

2. เพ่ือใหมีทักษะในการพิมพสกรีนจากแมพิมพ วิธีการเขียนดวยมือและฟลมตัด ระบบนํ้า ระบบ
นํ้ามัน 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน มี
จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง การใชกลองวีดิทัศน และอุปกรณประกอบตางๆ ถายภาพ
เคล่ือนไหวประเภทตางๆ สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงาน  สนใจ ใฝรูมีกิจนิสัย จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การทําแมพิมพสกรีนโดยการเขียนดวยมือและการทําแมพิมพโดย
ใชฟลมตัด 
 ปฏิบัติการพิมพสกรีนจากแมพิมพ วิธีการเขียนดวยมือและฟลมตัด ระบบนํ้า ระบบนํ้ามัน ดวยการพิมพ
สีเดียว และสองสี 
 
2301 – 2906                                  การพิมพสกรีน  2       4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการทํางานพิมพสกรีน  
การทําแมพิมพสกรีนดวยระบบถายแสงจากแมแบบแผนใส และแมแบบฟลมหนากาก 

2. มีทักษะในการพิมพสกรีนดวยแมพิมพระบบถายแสงจากแมแบบแผนใส  และแมแบบฟลม
หนากาก 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน มี
จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการพิมพสกรีน สีเดียว หลายสี จากแมพิมพระบบถายแสง
จากแมแบบแผนใส และแมแบบฟลมหนากาก สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความเพียรพยายาม สนใจ ใฝรู 
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานมีกิจนิสัย จรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ  และวิธีการทํางานพิมพสกรีน  ทําแมพิมพสกรนี  ดวยระบบถาย
แสงจากแมแบบแผนใส  และแมแบบฟลมหนากาก 
 ปฏิบัติการพิมพสกรีน จากแมพิมพระบบถายแสงจากแมแบบแผนใส  และแมแบบฟลม 
หนากาก  โดยพิมพสีเดียว  และหลายสี 
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2301-2907          การพิมพสกรีน  3       4  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และวิธีการทํางานพิมพ  สกรีนดวยแมพิมพ
ระบบถายแสงจากแมแบบฟลมถาย  แมแบบจากคอมพิวเตอร  และแมแบบผสม 

2. มีทักษะในการพิมพสกรีน  ดวยแมพิมพระบบถายแสงจากแมแบบฟลมถาย แมแบบจาก
คอมพิวเตอร  และแมแบบผสม 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน    สนใจใฝรู  มี
จรรยาบรรณ  และเจตคติท่ีดีในการพิมพสกรีน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการพิมพสกรีน สีเดียว หลายสี จากแมพิมพระบบถายแสง
จากแมแบบฟลมถาย แมแบบจากคอมพิวเตอรและแมแบบผสม สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความเพียร
พยายาม ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน สนใจ ใฝรู มีกิจนิสัย จรรยาบรรณ  และเจตคติท่ีดีตอการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ  เคร่ืองมือ และวิธีการทํางานพิมพสกรีน  ทําแมพิมพสกรนี 
ดวยระบบถายแสงจากแมแบบฟลมถาย  แมแบบจากคอมพิวเตอร  และแมแบบผสม 
 ปฏิบัติการพิมพสกรีนจากแมพิมพ  ระบบถายแสงดวยแมแบบฟลมถาย  ตนแบบจาก 
คอมพิวเตอร  แมแบบผสม  โดยการพิมพสีเดียว  และหลายสี 
 
2301-2908            เทคโนโลยีเพื่องานศิลปะ  1                4  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการ และวิธีการสรางงานกราฟฟก  สื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ  ประเภทสื่อ
ส่ิงพิมพ  ตนฉบับส่ิงพิมพ  การใชรูปแบบตัวอักษร  เครื่องหมายตาง ๆ  ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร   
หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมของงานและการบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติการสรางงานกราฟฟก  ส่ือโฆษณา  การออกแบบจัดวางตัวอักษรไทย-
อังกฤษ   ทําปายประกาศโดยเลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน  ดวยเทคนิคเขียน  พน  ฉลุ
ตัดแปะ  ตัดเชื่อม ฯลฯ  และจัดทําตนฉบับเพ่ืองานส่ิงพิมพ 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  เพียรพยายาม  มีความรับผิดชอบ สนใจใฝรู  มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน  มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดี 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชคอมพิวเตอรสรางงานกราฟค สื่อโฆษณาประเภท
ตางๆ การทําปายดวยวิธีการตางๆ สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความเพียรพยายาม รับผิดชอบสนใจ ใฝรู 
มีกิจนิสัย จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางงานกราฟฟก  สื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ  ประเภทส่ือส่ิงพิมพตนฉบับ
ส่ิงพิมพ  การใชรูปแบบตัวอักษร เคร่ืองหมายตาง ๆ  ดวยคอมพิวเตอร  หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ตามความ
เหมาะสมของงาน  และการบํารุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ เคร่ืองมือ 
 ปฏิบัติการสรางงานกราฟฟก ส่ือโฆษณา  การออกแบบจัดวางตัวอักษรไทย-อังกฤษทําปายประกาศ
โดยเลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานดวยเทคนิคเขียน พน ฉลุ ตัดแปะ ตัดเชื่อม ฯลฯและจัดทําตนฉบับ
เพ่ืองานส่ิงพิมพ 
 
2301-2909                        เทคโนโลยีเพ่ืองานศิลปะ 2                          4  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความขาใจในการวางผัง  การเขียนรูปดานและรูปทัศนียภาพ มุมมองของหองตาง ๆ  ของ
บานพักอาศัย หรือมุมแสดงสินคาแบบตางๆ 

2. มีทักษะในการวางผัง  การเขียนรูปดานและรูปทัศนียภาพ  เพ่ือแสดงมุมมองหองท้ังในและนอกอาคาร
ท่ีพักอาศัยดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความละเอียดรอบคอบโดยอาศัยคอมพิวเตอร สรางสรรคงานตรงตาม
หลักวิธีการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชคอมพิวเตอรในการวางผังการเขียนรูปดาน และรูป
ทัศนียภาพ มุมมองของหองตางๆ ของบานพักอาศัย หรือมุมแสดงสินคา แบบตางๆ ท้ังในและนอกอาคาร  
สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค  มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ  การวางผังเครื่องเรือน  การเรียนรู  รูปดาน  รูปทัศนียภาพ  ลักษณะ  1  จุด  
และ  2  จุด  โดยแสดงมุมมองของหองตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกบานพักอาศัยหรือมุมแสดงสินคาแบบ
ตางๆ   ตามแบบท่ีกําหนดโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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2301-2910                      การทาํตนฉบับส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร               4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการออกแบบ  และทําตนฉบับงานส่ิงพิมพ  
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตางๆ 

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการออกแบบในการทําตนฉบับ            ส่ิงพิมพ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตางๆ 

3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความละเอียดรอบคอบ  ความรับผิดชอบ ดูแลรักษาวัสดุ  อุปกรณ 
เคร่ืองมือ มีจรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติการทําตนฉบับส่ิงพิมพ 
ดวยคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือสรางงานทางดานการออกแบบ
และทําตนฉบับสิ่งพิมพประเภทตางๆ  สามารถนําไปใชไดจริงตลอดจน  มีความละเอียด รอบคอบ ความ
รับผิดชอบ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ มีจรรยาบรรณ มีกิจนิสัย มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการออกแบบ  และทําตนฉบับงานสิ่งพิมพดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปประเภทตางๆ การสรางภาพ  การลงสี  การเรียกใช  การแกไขภาพตัวอักษร การเก็บภาพลงในแผนดิสก  
และการพิมพผลงานออกทางเคร่ืองพิมพแบบตางๆ 
 ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการออกแบบ  และทําตนฉบับงานสิ่งพิมพดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปประเภทตางๆ  การสรางภาพ  การลงสี  การเรียกใช  การแกไขภาพ ตัวอักษรการเก็บภาพลงในแผนดิสก 
และ การพิมพผลงานออกทางเคร่ืองพิมพแบบตางๆ 
 
2301-2911   การผลิตงานนําเสนอดวยคอมพิวเตอร               4  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  โปรแกรมสําเร็จรูปดานการนําเสนอผลงานเพ่ืองานโฆษณาประชาสัมพันธ  
2. มีทักษะในการปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางสรรครูปแบบการนําเสนอผลงาน 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความขยันหม่ันเพียรพยายามสนใจใฝรู   มีความ                              

รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน  มีจรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติการนําเสนอดวย
คอมพิวเตอร 

 



 

คําอธิบายรายวิชา สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม 

206

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการนําเสนอ เพ่ือการสรางงาน
นําเสนอผลงาน เพ่ืองานโฆษณา ประชาสัมพันธประเภทตางๆ สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีความ
ขยันหม่ันเพียร พยายาม สนใจ ใฝรู มีความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน มีกิจนิสัย จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ  โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการนําเสนอผลงานเพ่ืองานโฆษณา  ประชาสัมพันธ  
และปฏิบัติงานเพ่ือสรางสรรครูปแบบการนําเสนอ  ใหเหมาะสมกับงานและกลุมเปาหมาย 
 
2301-2912 ลายไทย 2 (4) 
2301-2913 คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะเบื้องตน 2 (4) 
2301-2914 เทคนิคการตกแตงผาประดับสถานที่ 2 (3) 
2301-2915 งานเขียนปาย 2 (4) 
2301-2916 โสตทัศนูปกรณ 2 (4) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

การพิมพสกรีน 
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2301 – 3001    การพิมพสกรีนเบ้ืองตน      3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจในหลักการกระบวนการและวิธีการผลิตงานพิมพสกรีนเบ้ืองตน 
2. รูและเขาใจในการเลือกใชวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือในงานพิมพสกรีนอยางถูกตองและเหมาะสมกับ

ประเภทของงานพิมพ 
3. รูและเขาใจวิธีการใช  ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือในงานพิมพสกรีน 
4. มีทักษะในการทําแมพิมพสกรีนชนิดตาง ๆ 
5. มีทักษะในการพิมพงานดวยเทคนิคยางปาดดวยมือ 
6. เห็นคุณคาของงานพิมพสกรีน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับหลักการกระบวนการและวิธีการผลิตงานพิมพสกรีนเบื้องตน การเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองมือในงานพิมพสกรีน ไดเหมาะสมกับประเภทของงานพิมพ 

2. สามารถทําแมพิมพสกรีนชนิดตางๆ การพิมพดวยเทคนิคยางปาดดวยมือ และการบํารุงรักษาวัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  กระบวนการและวิธีการผลิตงานพิมพสกรีนเบ้ืองตนการเลือกใชเคร่ืองมือวัสดุ อุปกรณ  
เชน  กรอบสกรนี  ผาสกรีน  ยางปาด  หมึกพิมพชนิดตาง ๆ ฯลฯ ท่ีเหมาะสมกับงานพิมพแตละประเภท  
ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษา  เทคนิคการทําแมพิมพชนิดตาง ๆ  เทคนิคการพิมพดวยยางปาด 
 ปฏิบัติการทําแมพิมพชนิดตาง ๆ  การพิมพดวยเทคนิคยางปาดดวยมือการใชและบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
 
2301 – 3002           เทคนิคการทําแมพิมพสกรีน  1     3  (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจกระบวนการทําแมพิมพสกรีน  ตนแบบแมพิมพสกรนี  สรางดวยมือ  หรือการถายแสง 
2. รูและเขาใจหลักการ และวิธีการพิมพสกรีนดวยวัสดุ อุปกรณท่ีเหมาะสม  สอดคลอง กับเทคนิควิธีการ

พิมพ 
3. มีทักษะในการทําแมพิมพสกรีน  ตนแบบสรางดวยมือ  ผานระบบการถายแสง 
4. มีทักษะในการพิมพสกรีนดวยการใชยางปาด 
5. มีทักษะในการวางแผนการทํางาน  การแกปญหาในระหวางปฏิบัติงาน  อยางมีระบบ 
6. มีทักษะในการใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุ  อุปกรณในการพิมพสกรีน 
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7. เห็นคุณคาของการพิมพสกรีน   การทําแมพิมพสกรีน และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับหลักการกระบวนการทําแมพิมพสกรีน  การสรางตนแบบดวยมือ การถายแสง 
หลักการและวิธีการพิมพสกรีนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเทคนิคการพิมพ 

2. สามารถทําการพิมพแมพิมพสกรนี ดวยวิธีการตางๆ  จากตนแบบท่ีสรางดวยมือ และ การถายแสง 
การพิมพสกรีนดวยการใชยางปาด การวางแผนการทํางาน การแกปญหาในระหวางการปฏิบัติงาน
อยางมีระบบ การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการทําแมพิมพสกรีน  ตนแบบ  สรางดวยมือ  หรือการถายแสง  หลักการ  และวิธีการ
พิมพสกรีนท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับเทคนิคการพิมพ 
 ปฏิบัติการทําแมพิมพสกรีน  ดวยวิธีการตางๆ จากตนแบบท่ีสรางดวยมือ  หรือการถายแสง  การพิมพ
สกรีนดวยการใชยางปาด  การวางแผนการทํางาน การแกปญหาในระหวางปฏิบัติงานอยางมีระบบ  การใชและ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ  เครื่องใช  วัสดุ  อุปกรณ 
 
2301 – 3003                       เทคนิคการทําแมพิมพสกรีน  2      3  (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจกระบวนการทําแมพิมพสกรีน  ตนแบบแมพิมพสกรีน ที่ใชกระบวนการทาง
เทคโนโลยี 

2. รูและเขาใจหลักการ และวิธีการพิมพสกรีนดวยวัสดุ อุปกรณท่ีเหมาะสม สอดคลองกับเทคนิคการ
พิมพ 

3. มีทักษะในการทําแมพิมพสกรีน  ตนแบบ  ท่ีใชกระบวนการทางเทคโนโลยี 
4. สามารถพิมพสกรนีดวยการใชยางปาด  การพิมพระบบก่ึงอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ 
5. มีทักษะในการวางแผนการทํางาน  การแกปญหาในระหวางปฏิบัติงานอยางมีระบบ 
6. มีทักษะในการใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณในการพิมพสกรีน 
7. เห็นคุณคาของการพิมพสกรีน   การทําแมพิมพสกรีน  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับหลักการกระบวนการทําแมพิมพสกรีน  จากตนแบบท่ีใชกระบวนการทาง
เทคโนโลยี หลักการและวิธีการพิมพสกรีนดวยวัสดุ อุปกรณ ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเทคนิคการ
พิมพ 
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2. สามารถทําการพิมพแมพิมพสกรนี จากตนแบบท่ีใชกระบวนการทางเทคโนโลยี  การวางแผนการ
ทํางาน การแกปญหาในระหวางการปฏิบัติงานอยางมีระบบ  การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช วัสดุอุปกรณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการทําแมพิมพสกรีน  ตนแบบ  ท่ีใชกระบวนการทางเทคโนโลยี  หลักการ  และวิธีการ
พิมพสกรีนดวยวัสดุ  อุปกรณ  ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเทคนิคการพิมพ 
 ปฏิบัติการทําแมพิมพสกรีน  ตนแบบ  ท่ีใชกระบวนการทางเทคโนโลยี  วางแผน          การทํางาน  การ
แกปญหาในระหวางการปฏิบัติงานอยางมีระบบ  การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  เครื่องใช  วัสดุ อุปกรณ 
 
2301 – 3004             เทคนิคการพิมพสกรีน  1          3  (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจกระบวนการใช วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ในการพิมพสกรีน 
2. รูและเขาใจหลักการ และวิธีการพิมพสกรีนของชิ้นงานดวยวัสดุ อุปกรณท่ีเหมาะสม สอดคลอง 

กับเทคนิคการพิมพ 
3. รูและเขาใจการควบคุมคุณภาพ  การอบช่ินงาน  และการเก็บส่ิงพิมพ 
4. มีทักษะในการพิมพสกรีนบนชิน้งาน ผิวระนาบ 
5. มีทักษะในการเลือกใชหมึกพิมพท่ีถูกตองเหมาะสมกับชนิดของวัสดุทีใ่ชพิมพ 
6. มีทักษะในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน  การอบช้ินงาน และการเก็บช้ินงานส่ิงพิมพ 
7. เห็นคุณคาของผลงาน  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับหลักการใชวัสดุ   อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในการพิมพสกรีนสําหรับพิมพผิว
ระนาบ ดวยแมพิมพและหมึกพิมพชนิดตางๆ ตลอดจนควบคุมคุณภาพ การอบชิ้นงานใหแหง และ
การเก็บส่ิงพิมพ 

2. สามารถทําการพิมพแมพิมพสกรีน ดวยเทคนิคยางปาดดวยมือ และการใชเครื่องมือเครื่องจักร
ระบบก่ึงอัตโนมัติ การพิมพช้ินงานผิวระนาบ การอบช้ินงานใหแหง การเก็บส่ิงพิมพ  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องจักร ในการพิมพสกรีนสําหรับพิมพวัสดุผิวระนาบ  
ดวยแมพิมพ และหมึกพิมพชนิดตางๆ ตลอดจนควบคุมคุณภาพ  การอบช้ินงานใหแหง และการเก็บส่ิงพิมพ 
 ปฏิบัติการพิมพดวยแมพิมพสกรีน  เทคนิคยางปาดดวยมือ  และการใชเครื่องมือ เครื่องจักร  ระบบ
ก่ึงอัตโนมัติ  พิมพช้ินงานผิวระนาบ  การอบช้ินงานใหแหง  และการเก็บส่ิงพิมพ   
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2301 – 3005   เทคนิคการพิมพสกรีน 2      3  (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจหลักการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในงานพิมพสกรีน 
2. รูและเขาใจหลักการและวิธีการพิมพสกรีนบนช้ินงานท่ีเปนวัสดทุรงกลม การพิมพผา การเลือกใชหมึก

พิมพ 
3. รูและเขาใจการควบคุมคุณภาพ  การอบช้ินงาน  และการเก็บส่ิงพิมพ 
4. มีทักษะในการพิมพสกรีนบนวัสดุทรงกลม  การพิมพผา 
5. มีทักษะในการเลือกใชหมึกพิมพท่ีถูกตองเหมาะสมกับประเภทของงาน 
6. มีทักษะในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน  การอบชิน้งานและการเก็บชิน้งานส่ิงพิมพ 
7. เห็นคุณคาของผลงาน  และมีเจตนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในการพิมพสกรีน สําหรับพิมพ
วัสดุทรงกลม พิมพดวยแมพิมพและหมึกพิมพชนิดตางๆ การควบคุมคุณภาพ การอบชิน้งานให
แหง การเก็บส่ิงพิมพ  

2. สามารถปฏิบัติการพิมพ ดวยเคร่ืองพิมพสกรีน ระบบอัตโนมัติ และระบบก่ึงอัตโนมัติลงบนผา
ดวยแมพิมพและหมึกพิมพชนิดตางๆ การอบช้ินงานใหแหง และการเก็บส่ิงพิมพ  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร ในการพิมพสกรีน  สําหรับพิมพวัสดุทรงกลม  
พิมพผา  ดวยแมพิมพและหมึกพิมพชนิดตาง ๆ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ  การอบช้ินงานใหแหง  การเก็บ
ส่ิงพิมพ 
 ปฏิบัติการพิมพดวยเคร่ืองพิมพสกรีน  ระบบอัตโนมัติและระบบก่ึงอัตโนมัติ  ลงบนผาดวยแมพิมพ
และหมึกพิมพชนิดตาง ๆ  การอบชิน้งานใหแหง  การเก็บส่ิงพิมพ 
 
2301 – 3006   เทคโนโลยีการพิมพสกรีน      3  (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจกระบวนการทําแมพิมพสกรีน  และการพิมพสกรีนดวย  เคร่ืองก่ึงอัตโนมัติ  เครื่อง
อัตโนมัติ  และเทคนิคการพิมพดวยมือปาด 

2. รูและเขาใจการพิมพบนวัสดุทรงกลมการพิมพบนวัสดุท่ีแตกตางกัน  และการพิมพผา 
3. รูและเขาใจระบบและวิธีการพิมพท่ีอยูในความนิยมและทันสมัย 
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4. มีทักษะในการทําแมพิมพดวยวิธีการท่ีทันสมัย 
5. มีทักษะในการพิมพบนวัสดุทรงกลม  วัสดุอ่ืน ๆ  การพิมพผาดวยระบบและวิธีการท่ีทันสมัยดวย

เคร่ืองก่ึงอัตโนมัติ เคร่ืองอัตโนมัติ 
6. มีทักษะในการพิมพดวยมือปาด 
7. มีทักษะในการวางแผนการทํางานและปฏิบัติอยางมีระบบ 
8. มีทักษะในการแกไขปญหาในระหวางข้ันตอนการทํางานการใชและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ

เคร่ืองมืออยางถูกวิธี 
9. เห็นคุณคาการพิมพสกรีนดวยระบบท่ีทันสมัย  และมีเจตคติท่ีดตีอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับกระบวนการทําแมพิมพสกรีนเทคนิคตางๆ การพิมพสกรีนดวยเคร่ืองก่ึงอัตโนมัติ 
การพิมพดวยยางปาดดวยมือ การพิมพบนวัสดุท่ีมีผิวโคง วงรี        รูปไข ฯลฯ การพิมพท่ีอยูใน
ความนิยมและการพิมพท่ีทันสมัย 

2. สามารถปฏิบัติการทําแมพิมพดวยวิธีการตางๆ การพิมพสกรีนดวยระบบและวิธีการตางๆ การ
พิมพระบบอ่ืนๆท่ีทันสมัยในปจจุบัน การวางแผนและการปฏิบัติงานอยางมีระบบ การแกปญหา
ในระหวางการทํางาน การใชและการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อยางถูกวิธี  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการทําแมพิมพสกรีนเทคนิคตาง ๆ การพิมพสกรีนดวย  เคร่ืองก่ึงอัตโนมัติ  เครื่อง
อัตโนมัติ  การพิมพดวยมือปาด  การพิมพบนวัสดุท่ีแตกตางกัน  เชน  การพิมพสต๊ิกเกอร  ไม  กระดาษ  โลหะ  
ผา  ฯลฯ  การพิมพวัสดุท่ีเนนผิวโคง  วงรี  รูปไข  ฯลฯ  กระบวนการพิมพท่ีอยูในความนิยมและการพิมพท่ี
ทันสมัย 
 ปฏิบัติการทําแมพิมพดวยวิธีการตาง ๆ  การพิมพสกรีนดวยระบบและวิธีการตาง ๆ  การพิมพระบบอ่ืน 
ๆ  ท่ีทันสมัยในปจจุบัน การวางแผนการทํางานและปฏิบัติตามอยางมีระบบการแกปญหาในระหวางขัน้ตอนการ
ทํางาน  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อยางถูกวิธี 
 
2301 – 3007          การทําตนแบบส่ิงพิมพสกรีน                3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ในการทําตนแบบส่ิงพิมพ 
2. รูและเขาใจการทําตนฉบับอารตเวิรดสําหรับทําแบบถายฟลม  Positive   
3. มีทักษะในการทําตนแบบส่ิงพิมพและการทําอารตเวิรดดวยคอมพิวเตอร 
4. เห็นคุณคาของการทําตนแบบส่ิงพิมพสกรีนและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเก่ียวกับการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการทําตนแบบส่ิงพิมพดวยวิธีการตางๆ ไดแก การ

เขียนพลาสติก การเขียนแบบฟลมสมฯลฯ การทําตนแบบอารตเวิรคสําหรับทําแบบถายเปนฟลม 
Positive 

2. สามารถปฏิบัติการทําตนแบบสิง่พิมพดวยวิธีตางๆ รวมถึงการทําอารตเวิรคโดยคอมพิวเตอร 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการทําตนแบบส่ิงพิมพดวยวิธีการตาง ๆ  ไดแก  การเขียนพลาสติก  
เขียนแบบฟลมสม  ฯลฯ  ทําตนแบบอารตเวิรดสําหรับทําแบบถายเปนฟลม  Positive   
 ปฏิบัติการทําตนแบบส่ิงพิมพดวยวิธีการตาง ๆ รวมถึงการทําอารตเวิรดโดยคอมพิวเตอร 
 
2301 – 3008   คอมพิวเตอรออกแบบส่ิงพิมพ  1          3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. รูและเขาใจการใชคอมพิวเตอรสรางภาพ  โอนภาพ การเรยีกใช การเก็บภาพลงในดิสกและการ

พิมพผลงานตนฉบับออกทางเคร่ืองพิมพแบบ  DOT , LACER  และ  INK  JET 
3. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปสรางตนฉบับส่ิงพิมพตามแบบท่ีกําหนด  และพิมพ

ผลงานตนแบบทางเคร่ืองพิมพแบบ DOT , LACER  และ  INK  JET 
4. เห็นคุณคาของการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรสรางภาพ โอนภาพ  การเรียกใช การเก็บภาพลงในดิสก และ
การพิมพผลงานตนฉบับออกทางเคร่ืองพิมพแบบ Dot Lacer และ Ink Jet  

 2. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปสรางตนฉบับสิ่งพิมพตามแบบท่ีกําหนด และพิมพ
ผลงานตนแบบทางเคร่ืองพิมพแบบ Dot Lacer และ Ink Jet 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร  สรางตัวอักษร เสนรูปทรง  แบบตาง ๆ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือทําตนแบบส่ิงพิมพ  ตามแบบท่ีกําหนด  สามารถสรางภาพ  โอนภาพ  การลงสี  การเรียกใช  การแกไขภาพ / 
อักษร  การเก็บภาพลงในดิสก  และการพิมพผลงานออกทางเคร่ืองพิมพแบบ  DOT  MATRIX  แบบ  LACER   
และแบบ  INK  JET 
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2301 – 3009          คอมพิวเตอรออกแบบส่ิงพิมพ   2    3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจการใชคอมพิวเตอร สรางภาพลวดลายดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตามแบบท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน 
2. เขาใจการใชคอมพิวเตอรในการทํางานสรางตนฉบับส่ิงพิมพเพ่ิมข้ึน 
3. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป สรางตนฉบับส่ิงพิมพตามแบบท่ีกําหนด และ

พิมพผลงานตนแบบทางเคร่ืองพิมพ   แบบ  DOT , LACER  และ  INK  JET เพ่ิมข้ึน 
4. เห็นคุณคาของการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรสรางภาพ ลวดลายดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตามแบบท่ีกําหนด 
การใชคอมพิวเตอรในการทํางานสรางตนฉบับส่ิงพิมพเพ่ิมข้ึน  

 2. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปสรางตนฉบับสิ่งพิมพแบบ Dot Lacer และ Ink Jet 
เพ่ิมข้ึน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรออกแบบสรางภาพลวดลาย  เลือกใชเสนรูปทรงแบบตาง ๆ ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําตนแบบส่ิงพิมพ  ตามแบบท่ีกําหนด  สามารถสรางภาพ  โอนภาพ  การลงสี  การเรียกใช  
การแกไขภาพ / อักษร  การเก็บภาพลงในดิสก  และการพิมพผลงานออกทางเคร่ืองพิมพแบบ  DOT  MATRIX  
แบบ  LACER  และแบบ  INK  JET 
 
2301 – 3010           การออกแบบกราฟฟคส่ิงพิมพ  1     3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบกราฟฟคสิง่พิมพ 
2. รูและเขาใจการออกแบบกราฟฟคส่ิงพิมพดวยการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือและคอมพิวเตอร 
3. รูและเขาใจการออกแบบรางและการสรางตนฉบับสําหรับงานส่ิงพิมพโฆษณา  และส่ิงพิมพบรรจุ

ภัณฑ 
4. มีทักษะในการออกแบบราง (Lay – out) และการสรางตนฉบับสําหรับงานส่ิงพิมพโฆษณา และ

ส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ 
5. เห็นคุณคาของงานออกแบบกราฟฟคในการออกแบบราง (Lay – out) และการสรางตนฉบับ

ส่ิงพิมพโฆษณาและส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูหลักการออกแบบกราฟคส่ิงพิมพดวยวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และคอมพิวเตอรในการ

ออกแบบราง (Lay-Out) สําหรับงานส่ิงพิมพโฆษณา และงานส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ 
2. สามารถออกแบบกราฟคส่ิงพิมพดวยวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือในการออกแบบราง (Lay-Out) 

สําหรับการสรางตนฉบับดวยงานกราฟค สําหรับงานสิ่งพิมพโฆษณา และงานส่ิงพิมพบรรจุภณัฑ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการออกแบบกราฟฟคส่ิงพิมพดวยวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือและคอมพิวเตอรในการออกแบบ
ราง (Lay – out) สําหรับงานส่ิงพิมพโฆษณา  และงานส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ 
 ปฏิบัติการออกแบบกราฟฟคส่ิงพิมพดวย  วัสดุอุปกรณ  และเคร่ืองมือในการออกแบบราง (Lay – out) 
สําหรับการสรางตนฉบับดวยงานกราฟฟค  สําหรับงานส่ิงพิมพโฆษณา  และงานส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ 
 
2301 – 3011        การออกแบบกราฟฟคส่ิงพิมพ 2      3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบกราฟฟคดวยคอมพิวเตอร  ในการสรางตนฉบับ  (Art – work)  
สําหรับส่ิงพิมพโฆษณาและงานส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ 

2. มีทักษะในการออกแบบและสรางตนฉบับ  (Art – work)  ส่ิงพิมพโฆษณาและส่ิงพิมพบรรจุภณัฑ
ดวยคอมพิวเตอร 

3. เห็นคุณคาของการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  ในการสรางตนฉบับ  (Art – work)  
ส่ิงพิมพโฆษณาและส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ  และมีเจตนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูหลักการออกแบบกราฟคดวยคอมพิวเตอรในการสรางตนฉบับ  (Art-Work) สําหรับ
ส่ิงพิมพโฆษณาและงานส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ  

2. สามารถออกแบบ และสรางตนฉบับ ส่ิงพิมพโฆษณาและส่ิงพิมพบรรจุภัณฑดวยคอมพิวเตอร 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการออกแบบกราฟฟคส่ิงพิมพ  ดวยคอมพิวเตอรในการสรางตนฉบับ  (Art – work)  สําหรับ
งานส่ิงพิมพโฆษณา  และงานส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ 
 ปฏิบัติการออกแบบกราฟฟคส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอรในการสรางตนฉบับ  (Art – work)  การสรางงาน
กราฟฟคสําหรับงานส่ิงพิมพโฆษณา  และงานส่ิงพิมพบรรจุภณัฑ 
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2301 – 3012      เทคนิคการถายภาพงานพิมพสกรีน                3  (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. รูและเขาใจหลักการกระบวนการถายภาพประเภทตาง ๆ ดวยฟลมขาวดํา  ฟลมสี  ฟลมสไลด 
2. รูและเขาใจวิธีการจัดแสงในการถายภาพ 
3. เขาใจกระบวนการและวิธีการถายภาพและนํามาประยุกต  ใชในการทําตนแบบงานพิมพสกรีน 
4. มีทักษะในการถายภาพดวยฟลมขาวดํา  ฟลมสีและฟลมสไลด 
5. มีทักษะในการจัดแสงถายภาพ 
6. มีทักษะในการนํามาประยกุตใชในการทําตนแบบงานพิมพสกรีนได 
7. เห็นคุณคาของผลงานและมีเจตนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูหลักการและกระบวนการถายภาพประเภทตางๆดวยฟลมขาว-ดํา ฟลมสี ฟลมสไลด 

วิธีการจัดแสงสําหรับถายภาพ และการนํามาประยุกตใชในการทําตนแบบงานพิมพสกรีน  
2. สามารถถายภาพดวยฟลมขาว-ดํา ฟลมสี ฟลมสไลด จัดแสงสําหรับถายภาพไดอยางเหมาะสม

สวยงาม และนํามาประยุกตใชในการทําตนแบบงานพิมพสกรีน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพ  โดยใชฟลมขาวดํา  ฟลมสีและฟลมสไลด  การจัดแสงในการถายภาพ
โดยแสงธรรมชาติ และแสงไฟประดิษฐ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการทําตนแบบงานพิมพสกรีน 
 
2301 – 3013      องคประกอบศิลปในการพิมพสกรีน               3  (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. รูและเขาใจหลักองคประกอบศิลปะ 
2. เขาใจวิธีการจัดภาพในงานพิมพสกรีน 
3. มีทักษะการจัดภาพในงานพิมพสกรีน 
4. เห็นคุณคาของผลงานและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความหลักองคประกอบศิลปและวิธีการจัดภาพในงานพิมพสกรีน 
2. ปฏิบัติจัดภาพในงานพิมพสกรีนไดอยางเหมาะสม สวยงาม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักองคประกอบศิลปะ  วิธีการจัดภาพในงานพิมพสกรนี  ไดแกงานโฆษณา  
ภาพประกอบเร่ืองส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ  ปกหนังสือ  การตูน  ฯลฯ 



 

คาํอธิบายรายวิชา สาขางานคอมพิงเตอรกราฟค สาขาวิชาศิลปกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

คอมพิวเตอรกราฟค 
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2301 – 3101                 พิมพดดีไทยเพื่องานคอมพิวเตอรกราฟค              3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเคร่ืองพิมพดีดภาษาไทยและหรือแปนพิมพของเครือ่งคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในกระบวนการและวิธีการพิมพท่ีถูกหลักการ 
3. มีทักษะในการพิมพแบบสัมผัสดวยเคร่ืองพิมพดีดและหรือแปนพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4. มีความสามารถในการพิมพและการแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการพิมพดีดภาษาไทยเพ่ือสรางงา
นกราฟค ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความเชี่ยวชาญ (Performance Standard) ในการพิมพดีด สามารถนําไปใชได
จริงในชีวิต โดยมีกิจนิสัย และเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานและสวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ืองพิมพดีดภาษาไทย  และ
แปนพิมพดีดของเคร่ืองคอมพิวเตอร การฝกเทคนิคการพิมพท่ีถูกตอง ทาน่ัง การวางมือ  การเคาะแปนอักษร 
การพิมพสัมผัส ความแมนยํา การเพ่ิมทักษะความเร็ว การพิมพงานประเภทตาง ๆ และการแกไขขอผิดพลาดใน
การพิมพ ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือฝกพิมพสัมผัส 
 
2301 – 3102             พิมพดีดอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอรกราฟค            3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเคร่ืองพิมพดีดภาษาอังกฤษและหรือแปนพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในกระบวนการและวิธีการพิมพท่ีถูกหลักการ 
3. มีทักษะในการพิมพแบบสัมผัสดวยเคร่ืองพิมพดีดและหรือแปนพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4. มีความสามารถในการพิมพและการแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการพิมพดีดภาษาอังกฤษ เพื่อสราง
งานกราฟค ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความเชี่ยวชาญ (Performance Standard) ในการพิมพดีด สามารถนําไปใช
ไดจริงในชีวิต โดยมีกิจนิสัย และเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานและสวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ืองพิมพดีดภาษาอังกฤษ และ
แปนพิมพดีดของเคร่ืองคอมพิวเตอร การฝกเทคนิคการพิมพท่ีถูกตอง ทาน่ัง การวางมือ  การเคาะแปนอักษร 
การพิมพสัมผัส ความแมนยํา การเพ่ิมทักษะความเร็ว การพิมพงานประเภทตาง ๆ และการแกไขขอผิดพลาดใน
การพิมพ ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือฝกพิมพสัมผัส 
 
2301 – 3103                                การออกแบบนิเทศศิลป                2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการออกแบบนิเทศศิลป หลักการโฆษณา การออกแบบส่ิงพิมพการออกแบบ
ตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ เครื่องหมายการคา  การออกแบบราง (LAY OUT) การสราง
ตนฉบับส่ิงพิมพ (ART WORK) 

2. สามารถปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป การโฆษณา การออกแบบส่ิงพิมพ การออกแบบตัวอักษร 
การออกแบบสัญลักษณ เครื่องหมายการคา การออกแบบราง (LAY OUT) และการสรางตนฉบับ
ส่ิงพิมพ (ART WORK) 

3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
4. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา อดทน ขยันหม่ันเพียร และยอมรับความ คิดเห็นของผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการออกแบบนิเทศศิลปเพ่ือสราง   
งานกราฟคประเภทตางๆ  มีความสามารถในการประเมินคุณคาผลงาน และมีความชํานาญ (Performance 
Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต โดยมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา อดทนและขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบนิเทศศิลป หลักการโฆษณา การออกแบบส่ิงพิมพการออกแบบ
ตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ เครื่องหมายการคา การออกแบบราง (LAY  OUT) การสรางตนฉบับสิ่งพิมพ 
(ART WORK) 
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2301 – 3104                             การถายภาพ                     3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการใชกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว (SLR) 35 มม. เพื่อการถายภาพ 
2. สามารถปฏิบัติการถายภาพดวยกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว (SLR) 35 มม. การปรับระยะชดั 

ความสัมพันธระหวางรูรับแสงกับความเร็วชัตเตอร 
3. สามารถจัดองคประกอบภาพในการ ถายภาพประเภทตาง ๆ การจัดแสง การวัดแสงการใชเลนส 

และอุปกรณประกอบ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีเจตคติที่ดีตอการถายภาพ มีการระมัดระวัง ดูแลรักษาการใชอุปกรณในการถายภาพ  มีความ

ต้ังใจและมุงม่ัน ในการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการถายภาพประเภทตาง ๆ ดวย
กลองถายสะทอนภาพเลนสเด่ียว (SLR) 35 มม. มีความสามารถในการประเมินคุณคาผลงาน มีความชํานาญ 
(Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต โดยมีกิจนิสัย ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชกลองสะทอนภาพเลนสเด่ียว (SLR) 35 มม. การถายรูปประเภทตาง ๆ 
เชน ภาพสี ภาพขาวดาํ ภาพคน สัตว ดอกไม ทิวทัศน ฯลฯ 
 
2301 – 3105                               ระบบคอมพิวเตอรกราฟค                            3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรกราฟค องคประกอบดานฮารดแวร ซอฟแวร 
ระบบปฏิบัติการ เคร่ืองมือ อุปกรณ เก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟค   

2. สามารถปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรกราฟค ระบบปฏิบัติการ เคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ตลอดจนการ
พิมพงานกราฟค 

3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
4. มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ ตรงตอเวลา ตั้งใจในการเรียน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการใชงานระบบคอมพิวเตอร 
กราฟคท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวร มีความชํานาญ (Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน โดยมีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรกราฟค ระบบปฏิบัติการ เคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟค เชน เคร่ืองสแกนเนอร ซีดีรอม กลองดิจิตอล เคร่ืองพิมพ ฯลฯ 
 
2301 – 3106                    การสรางภาพกราฟค                3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในวิธีการสรางภาพกราฟค 
2. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สรางภาพกราฟค 
3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
4. มีความต้ังใจ  อดทน  พยามยาม  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการสรางงาน กราฟค แบบ Vecter 
และแบบ Bitmap ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีความชํานาญ (Performance Standard) สามารถนําไปใช
ไดจริงในชีวิต โดยมีความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในสรางภาพกราฟคแบบตาง ๆ เชน กราฟค แบบ VECTER 
และแบบ BITMAP 
 
2301 – 3107                                    กราฟคส่ิงพิมพ                3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานส่ิงพิมพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการออกแบบส่ิงพิมพ  
สรางภาพกราฟคสิ่งพิมพ  การจัดเก็บขอมูล และการพิมพผลงานออกทางเคร่ืองพิมพแบบ  Laser  
แบบ  Inkjet 

2. สามารถปฏิบัติการการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพกราฟคสิ่งพิมพ 
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3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
4. มีความต้ังใจในการทํางาน  มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบตรงตอเวลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการออกแบบ กราฟค เพ่ือใชในงาน
ส่ิงพิมพ อยางมีความคิดสรางสรรค ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การพิมพผลงานดวยเคร่ืองพิมพชนิด Laser Inkjet มี
ความสามารถในการประเมินคุณคาผลงาน และมีความชํานาญ (Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริง
ในชีวิต โดยมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา อดทน ขยนัหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการออกแบบส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพ
กราฟค  งานส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ เชน นามบัตร  โปสการด  โชวการด  โลโก  สัญลักษณ  ปกวารสาร ฯลฯ  
การจัดเก็บขอมูล และการพิมพผลงานออกทางเคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ 
 
2301 – 3108                         การออกแบบกราฟคสติกเกอร     2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจการออกแบบตัวหนังสือ ลวดลาย สัญลักษณ โลโก ภาพกราฟคตาง ๆ  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  เพ่ือส่ังตัดสติกเกอรดวยเคร่ืองตัดสติกเกอร 

2. สามารถปฏิบัติการออกแบบภาพกราฟคตาง ๆ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และส่ังตัดสติกเกอรดวย
เคร่ืองตัดสติกเกอร 

3. ใหมีความรอบคอบ  ขยันอดทน  ซ่ือสัตย  และตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการสรางานสต๊ิกเกอร ท่ีตัดดวย
เครื่องตัดสต๊ิกเกอร  ดวยการออกแบบภาพกราฟคตางๆ  โดยใชดปรแกรมสําเร็จรูป  และมีความชํานาญ 
(Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  โดยมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา อดทน 
ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบตัวหนังสือ  ลวดลาย  สัญลักษณ โลโก  ภาพกราฟคตาง ๆ  โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  การส่ังตัดสติกเกอรดวยเคร่ืองตัดสติกเกอร 
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2301 – 3109                     การตัดแตงภาพถาย                                  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบันทึกภาพโดยใชกลองดิจิตอล  การสแกนภาพถาย  การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตัดแตงภาพถาย  การสรางผลพิเศษภาพ (Effect) การบันทึกขอมูล  การแกไข
ภาพ  การนําภาพไปประยุกตใชและการพิมพผลงานทางเคร่ืองพิมพ 

2. สามารถปฏิบัติการใชกลองดิจิตอล  บันทึกภาพและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตัดแตงภาพถาย 
(Retouching) 

3. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
4. มีความต้ังใจในการทํางาน  มีความละเอียดรอบคอบ มีความซ่ือสัตยรับผิดชอบและเคารพสิทธ์ิของ

ผูอ่ืน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการถายภาพประเภทตางๆ ดวย
กลองดิจิตอล การตัดแตงแกไขภาพถาย (Retouching) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป มีความสามารถในการประเมิน
คุณคาผลงาน และมีความชํานาญ (Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยมีความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา อดทน ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกภาพโดยใชกลองดิจิตอล  การสแกนภาพถายใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
ตัดแตงภาพถาย (Retouching)  การสรางผลพิเศษภาพ (Effect) การแกไขภาพ  การนําภาพไปประยุกตใชและการ
พิมพผลงานทางเคร่ืองพิมพ 
 
2301 – 3110                       เทคโนโลยีสารสนเทศ                                3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายประวัติความเปนมา และองคประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับส่ือสาร  การสืบคนขอมูล  จากเว็บไซตในระบบอินเตอรเน็ต 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปดานสารสนเทศ  
4. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสื่อสารจดหมายอีเล็คทรอนิค และการสืบคน

ขอมูลจากเว็บไซต 
5. มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบและเคารพในสิทธ์ิของผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการสืบคนหาขอมูล การ
ติดตอสื่อสาร ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเว็บไซตในระบบอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
สื่อสารจดหมายอิเล็คทรอนิคส  และมีความชํานาญ (Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน โดยมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการความหมายความเปนมา และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร
จดหมายอิเล็คทรอนิค และการสืบคนขอมูล  จากเว็บไซตตาง ๆ ในระบบอินเตอรเน็ต 
 ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสื่อสาร และการสืบคนขอมูล 
 
2301 – 3111                     กราฟคแอนนิเมช่ัน       3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย  ประเภท  ประโยชน  และหลักการสรางภาพเคล่ือนไหว 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพเคล่ือนไหว 
3. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการสรางภาพเคล่ือนไห 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  อดทน  และขยันหม่ันเพียร 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการสรางภาพ กราฟคเคลื่อนไหว
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  และมีความชํานาญ (Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในงานตางๆ  โดย
มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับความหมาย  ประเภท  ประโยชน  และหลักการของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
ใช  สรางภาพเคล่ือนไหวเพ่ือใชในงานตาง ๆ 
 
2301 – 3112                       กราฟคสารสนเทศ                                 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ หลักการออกแบบกราฟค การสื่อสารในงานสารสนเทศ 
2. มีความรูความเขาใจในการออกแบบกราฟคเพ่ือตกแตงเว็บเพจ (WebPages) 
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3. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางงานกราฟคเพ่ือการส่ือสารในงานสารสนเทศ  และ
การตกแตงเว็บเพ็จ (WebPages) 

4. มีความละเอียดรอบคอบ  อดทน  รับผิดชอบ  และตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการออกแบบ กราฟคสําหรับการ
ตกแตงเว็บเพจ และการส่ือสาร มีความชํานาญ (Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน  โดยมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบกราฟคการใชโปรแกรมสําเร็จารูป สรางงาน กราฟค  เพ่ือการ
ส่ือสารในงานสารสนเทศ  และการตกแตงเว็บเพ็จ (WebPages) 
 
2301 – 3113                         กราฟควีดิทัศน         3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการวีดิทัศนเบ้ืองตน  การเขียนบทวีดิทัศนอยางงายการออกแบบ
ไตเต้ิล  การตัดตอภาพ  และการบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานวีดิทัศน 
3. สามารถปฏิบัติการออกแบบกราฟคเพ่ือทําไตเต้ิลวีดิทัศน  และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ตัดตอ

วีดิทัศนอยางงาย 
4. มีความต้ังใจในการทํางาน  มีความมุงม่ันพยายามในการปฏิบัติงาน 
5. มีความรับผิดชอบรอบคอบ ซื่อสัตย  มีคุณธรรมตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการสรางงาน กราฟค การถาย การ
ตัดตอภาพ การบันทึกเสียง เพ่ือการผลิตวีดิทัศนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และมีความชํานาญ (Performance 
Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน   โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวีดิทัศนเบ้ืองตน  การเขียนบทวีดิทัศนอยางงายการออกแบบ ไตเต้ิล  
การตัดตอภาพ  และการบันทึกเสียงระบบดิจิตอล  ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตัดตอวีดิทัศนอยางงาย 
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2301 – 3114                   คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย                              3 (7) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการผลิต  การใช  การนําเสนอผลงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
3. สามารถปฏิบัติการออกแบบ  วางแผน  เขียนบท  ผลิต  ใชเคร่ืองมือ อุปกรณ  โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
4. มีความรับผิดชอบ  ต้ังใจ  ขยัน  ตรงตอเวลา  ในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูจริง(Solid Knowledge) ปฏิบัติไดจริง (Solid Practical) ในการสรางงานมัลติมีเดีย ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป การบันทึกขอมูลลงคอมแพคดิสก (CD) การนําเสนอดวยเครื่องโปรเจคเตอร และมีความ 
(Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนการผลิต  การใชเครื่องมือ  อุปกรณ  และโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เชน  โปรแกรม POWER POINT FLASH AUTHORWARE ฯลฯ การนําเสนอ
ผลงานออกทางเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร  หรือเคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดียแบบอ่ืน ๆ การบันทึกผลงานลงบนส่ือ
มัลติมีเดีย  เชน  แผนซีดี  ดีวีดี  หรือบันทึกขอมูลแบบอ่ืน ๆ 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางาน 

ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 
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2301–3201 การเขียนภาพฉาย 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจวิธีการเตรียม และการใชวัสดุอุปกรณในการเขียนภาพฉาย 
2. มีทักษะในการเขียนภาพ เขียนแบบรูปดานตางๆ และภาพสามมิติ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขียนแบบมาตรฐาน รูปดาน รูปแบบออบบลิก ไอโซเมตริก และรูปทัศนียภาพ ตามหลักการ ตามแบบที่
กําหนดถูกตองตามวิธีการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือ อุปกรณการเขียนแบบมาตรฐาน การเขียนรูปดาน  รูปแบบออบบลิก 
ไอโซเมตริก และรูปทัศนียภาพ การรางแบบดวยมือ และเคร่ืองมือเขียนแบบ มาตราสวน ยอ-ขยาย 
 
2301–3202 งานเครือ่งประดับ  1 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เตรียม วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมืองานเคร่ืองประดับได 
2. รูและเขาใจใชวัสดุ อุปกรณ และเทคนิคการใชในการทํางานเครือ่งประดับ ประเภทสรอยถัก 
3. ฝกปฏิบัติ งานหลอม แผ รีด ดึงลวด ถัก บัดกรี ทํากําไลสรอยถักเงิน 
4. มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจใฝรู และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนิคการใชได 
2. บอกวิธีการทําเคร่ืองประดับประเภทถักได 
3. สามารถทําเคร่ืองประดับประเภทสรอยถักได 
4. รักการทํางานดานศลิปหัตถกรรม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูเร่ืองวัสดุ  อุปกรณ เคร่ืองมือ และเทคนิคการใช การเก็บรกัษา  

ปฏิบัติการฝกหัดทําสรอยถักดวยเทคนิควิธีการหลอม แผ รีด ดึงลวด ถัก บัดกรี เพ่ือทําเปนสรอยเงิน 
ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน การประเมินราคา และรักการทํางานดานศิลปหัตถกรรม มีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดี 
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2301–3203 งานเครือ่งประดับ  2 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. สามารถเลือกใชวัสดุ-อุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องใช และใชเคร่ืองมือไดอยางถูกวิธี 
2. มีทักษะในการขึ้นรูปผลิตภัณฑงานโลหะรูปพรรณ และเคร่ืองประดับดวยเทคนิคการใชมือ และ

เคร่ืองจักรได 
3. ตระหนักถึงความปลอดภัย มีความคิดสรางสรรค และมีมนุษยสมัพันธท่ีดี 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ-เครื่องใช ไดอยางถูกวิธี และสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ งานโลหะรูปพรรณ
และเครื่องประดับไดมาตรฐานถูกตอง ตามรูปแบบ ถูกสวนสัด ประณีต สวยงาม มีใจรักในการทํางาน และมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ-เครื่องใช การบํารุงรักษา และเทคนิควิธีการใช ฝกทักษะการขึ้นรูป 
โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับดวยการใชมือ และการใชเครื่องจักร ทําเปนเครื่องใช เครื่องประดับ และมี
ความรับผิดชอบ ตอการทํางานอาชีพ ความปลอดภัย และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 
2301–3204 การวาดเขียนเพื่องานหัตถกรรม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการวาดเขียน หุนน่ิงแบบเหมือนจริง 
2. มีทักษะในการวาดภาพชิน้งานหัตถกรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 วาดเขียนภาพ ขาว-ดํา หุนน่ิง ช้ินงานหัตถกรรมตามหลักการวาดเขียน คํานึงถึง โครงสรางสัดสวน การ
จัดภาพ เทคนิควิธีการ  ปริมาตรของรูปทรง ลักษณะผิวของวัตถุ มิติและระยะ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการวาดเขียนภาพขาว-ดํา สี หุนน่ิง ชิ้นงานหัตถกรรม กระบวนการ โครงสราง
สัดสวน มิติ ปริมาตร หารูปทรงละเทคนิควิธีการวาดเขียน 
 



 229

2301-3205 ศิลปไทย 3 (5) 
 
2301–3206 งานแกะสลักดุน  1 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูจักเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานแกะสลักดุน และวิธีการใชอยาง ถูกวิธี 
2. มีทักษะ และสามารถใชวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชสรางงานแกะสลักดุน ขั้น      พ้ืนฐาน เปน

ภาพลวดลายข้ันพ้ืนฐาน เชน ลายกระจัง ลายกนก 
3. ตระหนักถึงความสําคญัของงานแกะสลักดุน มีความสนใจใฝรู มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกใช และบอกกระบวนการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในงานแกะสลักดุน ลายกระจัง 
และลายกนกได 

2. สามารถแกะสลักดุน ลายกระจังและลายกนกได 
3. ประพฤติตนเปนคนดี มีระเบียบวินัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูเร่ืองวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องใชในงานแกะสลักดุน และสามารถปฏิบัติงานฝกทักษะ 
ทํางานแกะสลักดุนภาพลวดลายขั้นพ้ืนฐาน เปนลายกระจัง ลายกนก ตลอดจนการประพฤติตนเปนคนดี มี
ระเบียบวินัย และเห็นคณุคาของงานแกะสลักดุน 
 
2301–3207 งานแกะสลักดุน  2  3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูจักเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในงานแกะสลักดุนภาพไทย และวิธีการใชท่ีถูกวิธี 
2. มีทักษะ และสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช และสามารถแกะสลักดุนภาพไทย

เบ้ืองตน เปนภาพใบหนา พระ นาง ยัก ลิง ได 
3. ตระหนักถึงความสําคญัของงานแกะสลักดุน มีความสนใจ ใฝรู มีระเบียบวินัยและมีมนุษยสัมพันธ

ท่ีดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในงานแกะสลักดุน และบอกกระบวนการ     ใชได 
2. สามารถปฏิบัติงานแกะสลักดุนภาพใบหนาพระ นางยัก และลิงได 
3. ประพฤติดี มีวินัย และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูเร่ืองวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องใชและวิธีการใชท่ีถูกตอง ฝกปฏิบัติทํางานแกะสลักดุน
ภาพไทยเบ้ืองตน เชน ภาพใบหนาพระ นาง ยัก ลิง การฝกปฏิบัติตนเปนคนดี มีความสนใจใฝรู มีระเบียบวินัย 
และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 
2301–3208 งานแกะสลักดุน  3 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจกรรมวิธี การแกะสลักดุนภาพพระ และภาพนาง 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานแกะสลักดุนภาพพระ และภาพนางได 
3. มีใจรักในงานแกะสลักดุน เปนคนตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกกรรมวิธีการทํางานแกะสลักดุนภาพพระและภาพนางได 
2. มีทักษะและสามารถแกะสลักดุนภาพพระและภาพนาง 
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูกรรมวิธีการแกะสลักดุนภาพพระ และภาพนาง ฝกปฏิบัติงานแกะสลักดุนภาพพระและ
ภาพนาง ใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน 
 
2301–3209 งานแกะสลักดุน  4 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจกระบวนการทํางานแกะสลักดุนลวดลายเพ่ือตกแตงช้ินงานเคร่ืองใชสอย 
2. มีทักษะในงานแกะสลักดุนลวดลายตกแตงช้ินงานเคร่ืองใชสอย 
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บรรยายกระบวนการทํางานแกะสลักดุนลวดลายเพ่ือตกแตงช้ินงานเคร่ืองใชสอยได 
2. ปฏิบัติการแกะสลักดุนลวดลายเพ่ือตกแตงช้ินงานเคร่ืองใชสอยได 
3. เปนคนรับผิดชอบตอการทํางาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและเรียนรูวิธีการแกะสลักดุนลวดลายเพ่ือประดับตกแตงเครื่องใชสอย ฝกปฏิบัติ การแกะสลัก
ดุนภาพและลวดลายเพ่ือประดับตกแตงช้ินงานสําหรับเคร่ืองใชสอย ใหมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน เห็น
คุณคาของงานแกะสลักดุน และปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนไดดี 
 
2301–3210 งานแกะสลักดุน  5 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานแกะสลักดุนภาพสัตวหิมพาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานแกะสลักดุนภาพสัตวหิมพาน 
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกกระบวนการทํางานแกะสลักดุนภาพสัตวหิมพานได 
2. สามารถทํางานแกะสลักดุนภาพสัตวหิมพานได 
3. มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจใฝรู และมีมนุษยสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูกระบวนการงานแกะสลักดุนภาพสัตวหิมพาน สวนสัดของสัตวหิมพาน ฝกทักษะงาน
แกะสลักดุนภาพสัตวหิมพานดวยเทคนิคทองแดง อลูมิเนียม และมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี 
 
2301–3211 งานเครือ่งถม  1 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูจัก เลือกใชวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือ และวิธีการใชอยางถูกวิธี 
2. มีทักษะในการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในงานเคร่ืองถมข้ันพ้ืนฐาน และสามารถหลอม แผรีด 

บัดกรี สลักลวดลายงานเคร่ืองถมข้ันพ้ืนฐานเปนช้ินงานแหวนลวด กําไลแขนได 
3. มีความรับผิดชอบตอการทํางาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในงานเคร่ืองถมได 
2. สามารถหลอม แผรีด บัดกรี และสลักลวดลายงานเคร่ืองถมข้ันพ้ืนฐานได 
3. มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจใฝรู และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูเรื่องวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในงานเครื่องถม และวิธีการฝกปฏิบัติงานอยางถูกวิธี ฝก
ปฏิบัติงานหลอม แผ รีด บัดกรี สลักลวดลายงานเครื่องถมขั้นพ้ืนฐาน ทําชิ้นงานแหวนลวด และกําไลแขน 
ตลอดจนการมีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน 
 
2301–3212 งานเครือ่งถม  2 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูจักการใช และการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ในงานการทํากําไลแขน แหวน ปลอกมีด 
เปนเคร่ืองถมเงิน 

2. มีทักษะในงานหลอม แผ รีด เคาะขึ้นรูป บัดกรี สลักลวดลาย ลงยาถมงานทํากําไลแขน และแหวน 
ปลอกมีดได 

3. มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับรับผดิชอบตอการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถเลือกใชและบอกวิธีการใชการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในงานการทํากําไลแขน 
และแหวน ปลอกมีดถมเงินได  

2. สามารถทํากําไลแบนถมเงิน และแหวนปลอกมีดถมเงินได 
3. มีความสนใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานวิชาชีพท่ีเรียน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรู และการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมืองานทํากําไลแบนถมเงิน งานทําแหวนปลอกมีด
ถมเงิน ฝกปฏิบัติงานหลอม แผ รีด เคาะขึ้นรูป บัดกรี แกะสลักลวดลายลงยาถม ตะไบยาถม ขัดเงา และแรเงา ทํา
เปนกําไลแขน และแหวนถมเงิน ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอการฝกปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
เพ่ือนรวมงาน 
 
2301–3213 งานเครือ่งถม  3 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เลือกใชและบอกวิธีการใช การบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมืองานทํากําไลหลังโคง และกําไล
หวายผาซีกได 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานการทํากําไลหลังโคงและกําไลหวายผาซีกถมเงิน และการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน 

3. มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับการรักการทํางานอาชีพ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สารถเลือกใชและจัดเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมืองานทํากําไลหลังโคง และกําไลหวายผาซีก

ถมเงินได 
2. สามารถทํากําไลหลังโคง และกําไลหวายผาซีกถมเงินได 
3. มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานอาชพี และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูเรื่องการเลือกใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมืองานทํากําไลหลังโคง กําไล
หวายผาซีกถมเงิน ฝกปฏิบัติการหลอม แผรีด บัดกรี สลักลวดลาย เคาะขึ้นรูปลงยาถม และการตกแตงชิ้นงาน
กําไลหลังโคง กําไลหวายผาซีกขึ้นสําเร็จ การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน และมีความรับผิดชอบ มีใจรักการ
ทํางานอาชีพงานเครื่องถม สามารถทํางานรวมกับเพื่อนได 
 
2301–3214 งานเครือ่งถม  4 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เลือกใชและรูเทคนิคการใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ งานทํากําไลโปงถมเงิน 
2. สามารถฝกปฏิบัติงานหลอมยาถม งานทํารูปทรงงานแกะสลักลวดลาย งานลงยาถม งานแรเงาและ

สามารถตรวจสอบคุณภาพ ประเมินราคาชิน้งานกําไลโปงถมเงินได 
3. มีพฤติกรรมท่ีรักการทํางานดานศิลปะ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการใช และเลือกใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ งานทํากําไลโปงถมเงินได 
2. สามารถหลอมยาถมได 
3. สามารถทํากําไลโปงถมเงิน และสามารถประเมินราคาได 
4. มีความรับผิดชอบตอการทํางานเคร่ืองถม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรียนรูวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคนิคการทํากําไลโปงถมเงิน ปฏิบัติการทํากําไลโปงถมเงิน 
การหลอมยาถม การสลักลวดลาย การเคาะขึ้นรูป การลงยาถม การตกแตงขั้นสําเร็จ การตรวจสอบคุณภาพ
ช้ินงาน การประเมินราคา ตลอดจนการรักการทํางานอาชพีดานงานเครือ่งถม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
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หมวดวิชาสามัญ 
 

1. วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต) 
 

 1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 

  วิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2 หนวยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2) 
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2) 
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2) 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 

  วิชาภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2) 

 

 1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1301 จํานวน 2 หนวยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ 2 (2) 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
2000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต 2 (2) 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 

 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 หนวยกิต) 
 

วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3) 
วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
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 1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)   
  ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชาในกลุมสุขศกึษาอีก
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุข
ศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

 

  วิชาพลศึกษา  
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 
2000-1605 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
2000-1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

  วิชาสุขศึกษา 
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1) 
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 

  วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3) 

 
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 - 10 หนวยกิต) 

 

 2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)  
  วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2) 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานคหกรรม 1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
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2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานพาณิชยศิลป 1 (2) 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2) 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2) 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2) 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 (2) 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานหัตถกรรม 1 (2) 
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง 1 (2) 
2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 1 (2) 
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 1 (2) 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 

 2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)   
  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  

2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3) 
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2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 (3) 
 

  วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 2 – 4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 
2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 
2000-1101 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจธรรมชาติ  พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทย 
2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทักษะภาษาไทยใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือใหใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเอง และงาน
อาชีพ 

4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทยได 
2. สรุปความสําคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอาน การฟง การด ูและการพูดได 
3. นําทักษะภาษาไทยไปใชในการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสม และมีมารยาท 
4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปญญาทางภาษาไทย ความสําคัญ
และประสิทธิภาพการเขียน ในการอาน การฟง การดู และการพูด การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณสารใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ยอความ อธิบายความ ช้ีแจงรายงานการปฏิบัติงาน 
จดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การกรอกแบบฟอรม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคด ี
วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกตใช 
 
2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการเรียบเรียงถอยคําในการส่ือสารไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคเพื่อสื่อสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตาง ๆ 
2. ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสาํนวนโวหารในการรับสารและสงสาร 
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3. ประเมินคุณคา วรรณคด ีและวรรณกรรม ท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชในชีวิตและงาน
อาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะ การใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ 
ประเมินคาสิ่งท่ีไดจากการอาน การฟง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกท่ีจําเปนในงาน
อาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การเขียนบทประพันธท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ การพูดในท่ีประชุมชน และในงาน
ของสังคม การศึกษาวรรณคด ีและวรรณกรรมที่เสริมสราง และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
2000-1103 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชถอยคํา สํานวน โวหาร สุภาษิต คําพังเพยท่ีเหมาะกับการ
สื่อสาร 

2. เพ่ือใหเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดเหมาะสมตามความตองการ 
3. เพ่ือใหอางอิงขอมูล สารสนเทศในงานเขียนไดถูกตอง 
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุความหมาย วิธีการใชถอยคํา สํานวน สุภาษิต คาํพังเพยได 
2. เลือกใชถอยคํา สํานวน ในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดถูกตองตามความตองการ 
3. เขียนแหลงท่ีมาของขอมูลและสารสนเทศท่ีนํามาอางอิงในงานเขียนไดถูกตอง 
4. สรุปขอคิดท่ีไดจากการอานวรรณคดี วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมความรักชาติ ศาสน  กษัตริย  
และนําไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยในการสื่อสาร การใชภาษากับ
วัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอางอิงขอมูล
สารสนเทศ การพูดท่ีสรางสรรคในงานอาชีพ การอานวรรณคดี วรรณกรรม ท่ีเสริมสรางความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
 
2000-1104 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2 (2) 
  (Thai for Communication) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ในการส่ือสารถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  
และโอกาส 
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2. เพ่ือใหนําความรูและทักษะทางภาษาไทย ไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันและในอาชีพอยาง
สัมฤทธ์ิผล 

3. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักเกณฑการใชภาษาในการส่ือสารตามสถานการณไดตาง ๆ ได 
2. ใชภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห  วิจารณ และประเมินคาของส่ิงท่ีไดจากการฟง  การด ูการอานได 
4. ใชภาษาไทยเขียนเชิงวิชาการ เขยีนโนมนาวใจได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะการใชวัจนภาษาและอวัจนะภาษาในการสื่อสารอยางถุกตองเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาสิ่งท่ีไดจากการฟง การดู การอาน การสรุป
ความ การขยายความ ศิลปะการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ การแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรค 
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ 
 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
  (Thai Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเรื่องโครงงาน 
2. เพ่ือใหจัดทําโครงงานภาษาไทยได 
3. เพ่ือสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานและการสืบคน 
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายข้ันตอนการจัดทําโครงงานภาษาไทยได 
2. นําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการทําโครงงานภาษาไทยได 
3. นําส่ิงท่ีไดรับจากการจัดทําโครงงานไปใชประโยชนในชีวิตได 
4. ใชกระบวนการจัดทําโครงงานไปประยุกตใชในการแกปญหาได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการจัดทําโครงงาน  วิธีการ
ประเมินและเกณฑการประเมิน การทําโครงงานภาษาไทย 
 
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 
  (Speech Art) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในหลักการพูด  ศิลปะในการพูด 
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2. เพ่ือใหการพูดในโอกาสตาง ๆ มีประสทิธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรุปหลักการพูด และศิลปะการพูดตามท่ีตองการได 
2. พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด และใชการพูดเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารไดสัมฤทธ์ิผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะหลักการพูดและวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ การกลาวสุนทร
พจน การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาที่พิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสตาง ๆ 
ของสังคม และในงานอาชีพ 
 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 

(English for Communication 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  
2. เพ่ือใหเขาใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
4. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ พูดและเขยีนแนะนําตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน 
สถานศึกษา  ฯลฯ 

2. กลาวและตอบรับการทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ
กระจาง  และขอใหพูดซํ้า  เลือกใชศัพท สํานวน เลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

3. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีฟงและอาน จากสื่อแระเภทตาง ๆ โดยใชกลยุทธ
ในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบท 

4. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวเน้ือหา  สนทนาเร่ืองเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน    การ

แนะนําตนเอง ครอบครัว การถามและการใหขอมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณในอดีต ปจจุบัน เสนอใหความ
ชวยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอยางสุภาพ การใชภาษาและทาทางสื่อสารไดอยางถูกตองตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
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การใช คํา การอาน สัญลักษณ แผนท่ี ฯลฯ ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอานและฟง เขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและ
ประเพณีของเจาของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  

 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2) 
   (English for Communication 2) 
   เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ตอเน่ืองจากภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
2. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง  ๆ โดยเลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

2. ใชภาษาเพื่อใหคําแนะนํา  ขอและใหขอมูล บรรยาย เปรียบเทียบ   บรรยายเหตุการณ  บคุคล 
ส่ิงของ  และสัญลักษณ ดวยประโยคหรือขอความส้ัน ๆ  

3. ถาม-ตอบ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลโดยใชคําถามประเภทตาง ๆ  
4. ใชกลยุทธในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบทเพ่ือความเขาใจ 
5. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เรื่องราว เหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต อนาคต การ

ใช คําสํานวน วลีในการสนทนาในชีวิตประจําวันและการทํางาน  การบรรยายบุคคล  ส่ิงของ   สถานท่ี สุขภาพ 
การบอกทิศทาง อานส่ือส่ิงพิมพ  ขาว  เร่ืองท่ัวไป ประเภทตาง ๆ เขาใจ ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชภาษและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน และฟง เขาใจเก่ียวกับวันสําคัญ และประเพณีของเจาของภาษา วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา 

 
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 

(English for Communication in the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจชือ่อาชีพ ลักษณะงาน สถานท่ีทํางานในอาชีพตาง ๆ และสํานวน
ภาษาที่ใชในที่ทํางาน 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการอานสัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ปายประกาศตาง ๆ และคูมือ และการ
ฟงคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
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3. เพ่ือใหรูจัดวิธีการแสดงหาความรูโดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานบอกเลาเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ ลักษณะงานและ
สถานท่ีทํางาน 

2. เขียนใบลาหยุดดวยเหตุผลตาง ๆ กรอกแบบฟอรม หรือ เอกสารทางธุรกิจ  
3. ตีความและถายโอน  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   แผนภาพ  แผนภูมิ เปนคํา หรือประโยค 
4. อาน และ ปฏิบัติตามคําส่ัง   คูมือ คําแนะนํา   อานโฆษณา  ฉลาก ปายเตือน   ปายประกาศท่ีพบ
ในท่ีการทํางานตาง ๆ 

5. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติยอ 
6. เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจภาษาตามความจําเปนและ
ความสนใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ลักษณะงาน และสถานท่ีทํางาน การตอนรับ การ
นัดหมาย การรับโทรศัพท การใหและขอมูล นําเสนอ รายงานสั้น ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ อานโฆษณาสินคา 
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ คูมือ ฉลาก ประกาศ ตาราง การกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ใบ
สมัคร ประวัติยอ การศึกษา ประสบการณ/อาชีพ ในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษา ทาทาง ในการสื่อสารได
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ วางแผนการเรียนแสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองโดยใช
สื่อและเทคโนโลย ีจากศนูยการเรียนรูในสถานศกึษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
  (English Conversation 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาท่ีใชระหวางภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวันและในงาน
อาชีพ 

2. เพ่ือพัฒนาการใช  สํานวนภาษาและทาทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับบุคคล 
3. เพ่ือใหมีเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
นําไปใชอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคล และกาลเทศะ 

4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจํา   
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเร่ืองในชีวิตประจําวันและการทํางาน โดยใชบทบาทสมมุติ หรือสถานการณ
จําลอง 

2. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเร่ืองท่ีฟง และอาน 
3. บรรยาย นําเสนอเร่ืองราวท่ีสนใจ หรือเร่ืองทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับระดับ 
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4. เปรียบเทียบการใชถอยคํา สํานวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และฝกปฏิบัติ การฟง พูด เรื่องราวเก่ียวกับชิวตประจําวันและเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 
หรือเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เขาใจนํ้าเสียง 
ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทาง ไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาท่ีเก่ียวของ
กับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน วลี ถาย
โอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา 
 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
 (English Conversation 2) 
 เรยีนสนทนาภาษาอังกฤษ 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ตอเน่ืองจากการสนทนาภาษาอังกฤษ  
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ   ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและงานในอาชีพ  
2. ใชภาษาและทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาทสังคมเพ่ือความเขาใจท่ีดีในการส่ือสาร 
3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด เหตุผล จากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน 
4. บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ี โดยถายโอนความหมายเปนประโยค หรือขอความส้ัน ๆ  
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวท่ัวไป สนทนาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และเรื่อง
เน้ือหาดานอาชีพ ตอเน่ืองจากสนทนาภาษาอังกฤษ 1 การบรรยาย การเปรียบเทียบ ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเพ่ือการทํางาน เขาใจนํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคม 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา 
สํานวน วลี ถายโอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษา 
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2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
 (English for Industrial Trades) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพ
ชางอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา    ตลอดจนสํานวนภาษาและทาทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสม 

3. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแบบพ่ึงพาตนเองโดยการเลือกใชส่ือ และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบาย บรรยาย ใหขอมูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะโดย
ใชคําศัพทเทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ  

2. อานและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติคูมือ ปายเตือนภัย และคําแนะนําความปลอดภยัใน
โรงฝกงาน 

3. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และข้ันตอนการปฏิบัติ โดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม 

4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง จากการ
เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูหรือแหลงสือ่นอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระที่เห็นพื้นฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ สัดสวน 
ขนาด รูปทรง ช่ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเคร่ืองมือ เครื่องหมาย ปายเตือน
ภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (Workshop Safety) คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานชาง สาธิต
วิธีการ ช้ันตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ  (Job report) การรับงาน (Job work Order) การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ให
ขอมูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษาท่ีใชในการปฏิบัติงาน สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การ
วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจคําศัพท พ้ืนฐานทางธุรกิจ 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานเอกสารทางธุรกิจ 
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง พูดในสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม
สังคม 
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4. เพ่ือใหเห็นประโยชนจากการใชภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานธุรกิจตาง ๆ 
5. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลือกกลยุทธการเรียน แหลงการเรียนรูส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกจําแนกความหมายของคําศพัททางธุรกิจ ท่ีพบในเร่ืองท่ีฟงหรืออาน และนําคําศัพท  สํานวน
ภาษาตาง ๆ ท่ีใชในบริบททางธุรกิจ 

2. ถายโอนและสรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน  
3. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยคและ/หรือขอความส้ัน ๆ 
4. สนทนาสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอในสํานักงาน และการสมัครงาน โดยใช
สํานวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม 

5. กําหนดแผนการเรียนรูไดดวยตนเอง และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน 
แหลงการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เน้ือหา/เอกสารทางธุรกิจ แผนพับ คูมือ ศึกษาความหมาย
ของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานทางธุรกิจ งานสํานักงาน การตอนรบั การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท 
การใหบรหิาร การซื้อ–ขาย จดหมายเชญิ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การส่ังซ้ือ การสมัครงาน การกรอก
แบบฟอรมประเภทตาง ๆ การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การใชภาษาและทาทางในการ
ส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา  
 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2) 
 (English for the Tourism Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานของการทองเท่ียว 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอาน เน้ือหาทางธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน 
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง–การพูด ตามสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ   ทองเท่ียว 
4. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมจากศูนยการ
เรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา  

5. เพ่ือถายทอดประสบการณ ท่ีไดรับจากการคนควาเน้ือหาสาระดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําและศัพทเทคนิคดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ 
2. ถายโอนและสรุปขอมูลหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว แผนท่ี รายการทองเที่ยว 
3. นําเสนอ รายงาน เร่ืองเก่ียวกับแหลงทองท่ีในชุมนุม หรือสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและ
ตางประเทศ 
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4. สนทนาเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองราวดานการบริการทองเท่ียวในชุมชน โดยใชภาษาตาม
มารยาทสังคม 

5. ประเมินความกาวหนาการเรียนภาษาอังกฤษทองเท่ียวของตน บอกจุดเดน จุดดอย โดย
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เน้ือหาเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยและตางประเทศ 

บริการทองเท่ียว การโรงแรม การตอนรบั การจองหองพัก ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน
ทางการทองเท่ียว การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การแสดงความ      คดิเห็น โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวเก่ียวสถานท่ี
ทองเท่ียว การใหบริการของโรงแรมจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย     การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
 (English for Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเจาใจ คําศัพทพื้นฐานทั่วไปในงานศิลปะประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเน้ือหา – เอกสาร คูมืองานศิลปะประเภทตาง ๆ 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการ งานศิลปะประเภทตาง ๆ 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานศิลปะแขนงตาง  ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานศิลปะ 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของศิลปะ 
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานศิลปะสาขาตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติ การอาน เขียน เน้ือหา สาระทางดานศิลปะ ศึกษาความหมายของคําและ
ศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ส ี ขนาด สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ใชภาษาสาธิต
วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานศิลปะ คําบรรยายภาพ จิตรกร ลักษณะของงานใชภาษาในการแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก การเสนอ/ใหขอมูลและบริการ การสมัครงาน นําเสนอเรือ่งราวกิจกรรมงานศลิปะ โดยใชภาษาและ
ทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานศิลปะ คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลย ี ท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับ วันสําคัญ ประเพณ ีตามความสนใจ 
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2000-1227 ภาษาอังกฤษเพือ่งานคหกรรม 1 (2) 
 (English for Home Economics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคหกรรมเบ้ืองตน 
2. เพ่ือฝกทักษะ การ ฟง พูด อาน เขียน  เรื่องราวดานคหกรรม 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานคหกรรม 
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําชี้แจง  คําแนะนํา เก่ียวกับโภชนาการ  คูมือการใช  คูมือการประดิษฐ 
3. บรรยายภาพ สัญลักษณ  ตาราง แผนภาพ เปนคํา  ประโยค หรือขอความส้ัน ๆ  
4. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆเพ่ือแสดงความตองการ ตอบรับ หรือปฏิเสธการใหบริการ
โดยใชสํานวนทางภาษาท่ีเหมาะสมตามมารยามสังคม 

5. สืบคนขอมูล  หาคําศพัท  เร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรมจากแหลงสือ่ ท่ีหลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  การฟง พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรม แสดงความ
คิดเห็น แนะนําการเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายส่ืออิเล็กทรอนิกส  วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมี
อยูในศนูยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน   ประเมินผลความกาวหนาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 
 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2) 
 (English for Agriculture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการเกษตร 
2. เพ่ือใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองเกษตรและ
ในงานอาชีพเกษตร 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร 

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ 
3. สนทนาเรื่องทางการเกษตรและงานอาชีพเกษตร โดยใชสาํนวนภาษาตามมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม 
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4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเอง และปฏิบัติตามแผนโดยใชกลยุทธการเรียน และเลือกใชส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากแหลงการเรียนรูและท้ังในและนอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการเกษตรจากสื่อประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ ฉลาก 
แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ สาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการเกษตร 
ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดาน พืช สัตว เคร่ืองมือทางการเกษตร สภาพอากาศ ใชภาษา
ในการแสดงความคิดเห็น การเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ /ใหขอมูลและบริการ 
นําเสนอกิจกรรมเร่ืองราวกิจกรรมบริการสินคาเกษตรในฤดูกาลตาง ๆ หรือ การบริการในทองถ่ิน โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพเกษตร 
คนควาเร่ืองราวอาชีพการเกษตรจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2) 
 (English for Fishery Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการประมง 
2. เพ่ือใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองประมงและ
ในงานอาชีพประมง 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง 

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ  
3. สนทนาเรื่องทางการประมง และงานอาชีพประมงโดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ี
เหมาะสม 

4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติตามแผนโดยเลือกใชกลยุทธการเรียน แหลงการ
เรียนรูส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐานการเรียนรูและ
ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการประมง จากส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ 

ฉลาก แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือเก่ียวกับการประมง ศึกษาความหมายของคํา 
และศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการประมงใชภาษาในสาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น 
แสดงความรูสึก เหตุผลการเจรจาตอรอง การใหขอมูลและบริการ นําเสนอเร่ืองราวกิจกรรมเก่ียวกับการประมง
ประเภทตาง ๆ  หรือการบริการในทองถ่ิน โดยใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 17

ของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพประมง คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา 

 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
 (English for Agricultural Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสาํนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร 
2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพเกษตร 
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพเกษตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร 

2. สํารวจขอมูลทางการเกษตร จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ 

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสม 
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเกษตร 
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการเกษตร เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันงานดานธุรกิจการเกษตร การถาม และตอบ 
เพ่ือหาขอมูลทางวิชาชีพดานการเกษตร ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
ของพืช สัตว การทําฟารม การเยี่ยมฟารม ขอมูลตลาด การใชภาษาในการซื้อ – ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ 
แบบฟอรมการสั่งซื้อ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรุในสถานศึกษาและ
นอกสถานศกึษา 
 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
 (English for Fishery Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสาํนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง 
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2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพประมง 
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง 

2. สํารวจขอมูลทางการประมง จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ  จากภาพประกอบตาง ๆ  เชน กราฟ  ตาราง ฯลฯ 

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพประมง โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม 
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพประมง 
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการประมง เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันในงานดานธุรกิจการประมง การถาม และ
ตอบ เพ่ือหาขอมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด 
การทําฟารม การใชภาษาในการซือ้–ขาย การส่ังซ้ือ จดหมายส่ังซ้ือ แบบฟอรมการส่ังซ้ือ และการกรอก 
แบบฟอรมตาง ๆ คนควาเร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการ
เรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
 (Supplementary English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ รูปแบบ โครงสรางภาษาที่จําเปน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเสยีง อานเพ่ือความเขาใจในเร่ืองท่ัวไป หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 
3. เพ่ือฝกการวางแผน กลยุทธวิธีการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษา และเพ่ือใหเกิด
ทักษะทางกาเรียนภาษาตอไป 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชรูปแบบและโครงสราง และสํานวนภาษาท่ีจําเปนในการเขียนและการพูด 
2. เดาความหมายของคําศพัท จากการวิเคราะหรากศัพท และการตีความจากบริบท ตลอดจนใช
พจนานุกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ 

3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  อานเพ่ือความเขาใจเร่ืองราวท่ัวไป 
หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพโดยใชกลยุทธและทักษะในการอาน 
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4. วางแผนการเรียน เพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษาของตนเอง โดยใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ 
เพ่ือใหคนพบวิธีการเรียนของตนเอง  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ ทักษะโครงสรางภาษาที่จําเปน  อานออกเสียง   อานเพ่ือความเขาใจสําหรับผูเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางภาษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีเก่ียวของ หรือจัดเน้ือหา
ตามความจําเปนของผูเรียน 
 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
 (Internet English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจวิธีการใชอินเตอรเน็ตเบ้ืองตนในการสืบคันขอมูล 
2. เพ่ือใหรูจักแหลงการคนควาเร่ืองตาง ๆ  โดยเลือกใชผานทางเว็บไซต   
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะทางภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใช Web browser , Search engines ในการสบืคนขอมูล 
2. สืบคนขอมูลผานเว็บไซตในหัวขอเร่ืองท่ีนาสนใจ และเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ 
3. สรุปขอมูลสําคัญจากเร่ืองท่ีอานจากเว็บไซต 
4. แสดงหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติวิธีการใชอินเตอรเน็ต การใช Web browsers : Internet Explorer, Netscape,   ศึกษา  
Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, การสืบคนขอมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีสนใจ 
และเร่ือทางวิชาชีพเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน   วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรูจาก
การศึกษาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ประเมินผลความกาวหนาของตน  
 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 (English Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในเร่ืองท่ีสนใจ หรือเร่ืองเก่ียวกับวิชาชีพ 
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเร่ืองท่ีสนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
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3. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําเปนรายกลุมหรือรายบุคคล 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติการทําโครงงานภาษาอังกฤษ เก่ียวกับเร่ือง หรือหัวขอท่ีสนใจ เปนรายบุคคล และ/หรือ
รายกลุม โดยใชทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควา และรวบรวมขอมูล 
แสดงหลักฐาน และนําเสนอผลงาน โดยวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองเหมาะสมกับผลงานท่ี
นําเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน 
 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 (English for the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือฝกทักษะการแกปญหา  การตัดสินใจ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและการเตรียมเขาสูการประกอบ
อาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานชื่อ  ปาย  สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาง ๆท่ีอยูในสถานประกอบการ 
2. สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานประกอบการ ตอนรับ ใหบริการบุคคลท่ีมาติดตอ 
3. รวบรวมคํา ศัพทเทคนิคท่ีใชในสถานประกอบการ  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตาง ๆ  
4. กรอกขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ  ท่ีจําเปนกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ 
5. บันทึก   สรุปหลักฐานการเรียนรู   จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ  การอาน เขียน  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีใชในสถานประกอบการ  การอานชื่อ  สถานท่ี
แผนกตาง ๆ ตําแหนงงาน ปายประกาศ เคร่ืองหมาย เอกสาร แผนพับ ตาง ๆ  สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตน
เก่ียวกับสถานท่ีทํางาน การตอนรับผูมาติดตอ การรับโทรศัพท กรอกขอมูลแบบฟอรมในเอกสาร   บันทึกการ
เรียนรู สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินผลความกาวหนาของตน  
 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 (Independent Study in English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
โดยมีครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา 

2. เพ่ือใหรูจักการใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของตน 
3. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายท่ีมีอยูใน
ศูนยการเรยีนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน  
2. วางแผน กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน วิเคราะห แกปญหา 
4. เขียนบันทึกการเรียนรู  ประเมินจุดเดน จุดดอย ความกาวหนาในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจโดย
ฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-access language learning) การใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
การพัฒนาตนเองโดย เลือกใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนของตนท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสื่อท่ีหลากหลาย เขียนบันทึกการเรียนรู วิเคราะห       จุดเดน จุดดอย 
ประเมินผลความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล 
 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
  (English Terminology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทางดานอาชีพเฉพาะสาขา  
2. เพ่ือเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยใชคาํศัพทเหลานี้เปน
พ้ืนฐาน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการสืบคน และแสวงหาความรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ 
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการเรียนรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ 
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชพีที่ตนเรียน 
2. ถายโอนคําศัพทเฉพาะสาขาที่เรียน  เขียนคํา  ประโยค หรือบทสนทนาในบริบทวิชาชพีของตน 
3. รวบรวมคําศพัทเฉพาะในสาขาของตน โดยการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆเพ่ือนําไปใชในเปน
พ้ืนฐานในการอานเน้ือหาทางวิชาชพี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา คนควา ความหมาย คาํศัพทเทคนิคดานวิชาชีพ จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
พัฒนาทักษะการอานเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ฝกการใชคําศัพทเหลาน้ันในการเขียนประโยค 
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2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
 (English for Food and Nutrition) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาหารและโภชนาการ 
2. เพ่ือฝกทักษะ การฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวดานงานอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่นําไปใชในงานอาหารและโภชนาการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการ 
2. อาน-ฟงเร่ืองท่ีสาระเก่ียวกับดานการอาหารและโภชนาการ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสม
กับบริบท 

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ และการใหบริการดานอาหาร การสาธิตการทําอาหาร โดย
ใชสํานวนทางภาษาตามมารยาทสังคม 

4. ถายโอน บรรยาย จากภาพประกอบตาง ๆ เปนคํา ประโยค  หรอืขอความส้ัน ๆ  
5. รวบรวมคําศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปใช
ในเปนพ้ืนฐานเรียนในสาขาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ การอาน เร่ืองราวเก่ียวกับดานการอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน อุปกรณเคร่ืองมือการ
ประกอบอาหาร รายการอาหาร ฉลาก ปายอาหาร ขอมูลทางโภชนาการ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติ
ตามข้ันตอน   สนทนาโตตอบการใหบริการดานอาหาร  การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษาและ
ทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการ
เรยีนรูในสถานและนอกสถานศกึษา  แสดงหลักฐาน ประเมินผลความกาวหนาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
 (English for Clothing Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจทักษะทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอความหมายคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสือ้ผา 
2. อานเร่ือง  สัญลักษณ  ฉลาก  ตาราง ฯ  เก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคาโดยใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาตามมารยาท
สังคม 

4. กรอกขอมูล บรรยายแบบเส้ือตาง ๆ  ในรูปแบบของการพูด หรือเขียนไดเหมาะสมกับระดับ 
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5. คนควา รวบรวมคําศพัท  รูปภาพ เส้ือผาแบบตาง ๆ พรอมคําบรรยายภาษาอังกฤษจากแหลงสือ่ท่ี
หลากหลาย  หรือจากออินเตอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา อาน ฟง เรื่องราว คําบรรยายเกีย่วกับการ
ออกแบบ ตัดเย็บ เส้ือผาแบบตาง ๆ การวัดตัว การเสนอใหบรกิาร ตอบรับ ตอบปฏิเสธลูกคา การเจรจาตอรอง 
เสนอเง่ือนไข การศึกษาคนวาเร่ืองราวเก่ียวกับวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา จากแหลงส่ือตาง ๆ  
 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
 (Technical English on the Job) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานชาง
เทคนิค 

2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานชางเทคนิค 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอก จําแนกคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานชางเทคนิคตามสาขาท่ีเก่ียวของ 
2. อานคูมือ  และปฏิบัติตามวิธีการ   
3. อธิบาย บรรยาย  ใหขอมูล  สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ   วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะ
โดยใชคําศัพทเทคนิค  หรือประโยคสั้น ๆ  

4. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และขัน้ตอนการปฏิบัติโดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม 

5. ศึกษาคนควาเรื่องราวดานอาชีพชางเทคนิค จากแหลงส่ือตางๆ และนําเสนอในรูปแบบตางๆ  
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับงานชาง เรียกช่ือเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ทํางานในโรงฝกงาน สถานประกอบการ การอานคูมือ การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน   อธิบายผลงาน ผลิตภัณฑ  บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การแนะนําตนเอง  การตอนรับผูมาเย่ียมชม
โรงงาน การแสวงหาความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานชางเทคนิคจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต ส่ือของจริง นิทรรศการ แผนพับ โฆษณา เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ และวางแผน
อาชีพและการทํางาน 

 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
 (Commercial Correspondence) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนจดโตตอบทางสังคมและทางธุรกิจแบบตาง ๆ 
2. เพ่ือใหมีทักษะการอาน และเขียนจดมาย 
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนและนําภาษาอังกฤษไปใชในการเขียนทางธุรกิจ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนสวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ  
2. อาน และเขียนโตตอบทางธุรกิจ เขน จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ  จดหมายตอวา วิธีการ
ชําระเงิน   

3. อานและเขียนบัตรอวยพร  จดหมายโตตอบทางสังคมในโอกาสตาง ๆ  เชน จดหมายเชญิ  
จดหมายแสดงความยินดี  สง e-mail , e-cards 

4. อานประกาศรับสมัครงาน  กรอกใบสมัครงาน  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ  
5. ศึกษา รวบรวม คํา สํานวนภาษาท่ีใชในจดหมาย  บัตรอวยพร  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภท

ตาง ๆ ไดแก จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถามและตอบ (Letters making trade inquiries 
and replies) จดหมายส่ังซ้ือ (Letters ordering goods and replies) วิธีการชําระเงิน (Payment) จดหมายตอวา
และตอบ (Letters of complaints and replies) จดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ และขอบคุณ (Letters of invitations 
and replies) จดหมายแสดงความยินดี (Letters of congratulation) บัตรอวยพรประเภทตาง ๆ และ/หรือบัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส (e-card) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ ใบส่ังซ้ือ บันทึก
ขอความ ฯลฯ จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร 

 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่งานพาณิชยศิลป 1 (2) 
 (English for Commercial Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานพาณิชยศิลประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานพาณิชยศิลป 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานพาณิชยศิลป  
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานพาณิชยศิลป  ประเภทตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานพาณิชยศิลป  
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานพาณิชยศิลป  
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานพาณิชยศิลปประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภทงานพาณิชยศิลป คําศัพทเทคนิค 

อุปกรณ เคร่ืองมือ  ศึกษาภาษาท่ีใชในคําชี้แจงในคูมือ การออกแบบ  สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บอก
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จุดประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติชม ผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การ
ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบพาณิชยศิลปจากสื่อที่หลากหลายจาก แผนพับงาน
นิทรรศการ อินเตอรเน็ตเพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2) 
 (English for Fine Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานวิจิตรศิลประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานวิจิตรศิลป 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานวิจิตรศิลป 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานวิจิตรศิลป 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานวิจิตรศิลป 
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท และเจาของผลงานศิลปะ ศึกษา

คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน อุปกรณ เคร่ืองมือ คูมือท่ีเก่ียวของกับงานวิจิตรศิลป ศึกษาภาษาท่ีใชในคําช้ีแจงในคูมือ 
การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอกจุดประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติ
ชมผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบวิจิตรศิลปจากส่ือ
ท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพ้ืนฐานการวางแผน
อาชีพและการทํางาน 

 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพมิพ 1 (2) 
 (English Through Newspaper) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชคําศัพท และสํานวนภาษาท่ีใชในหนังสือพิมพ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ กลยุทธวิธีการอาน เพ่ือความเขาใจหนังสือพิมพ เร่ืองราวท่ีเก่ียวของ
กับอาชีพตาง ๆ 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการอานหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อานขอความจากหนังสือพิมพ โดยใชวิธีการอานแบบกวาด อานเพ่ือจับใจความ และอานเพ่ือเอา
รายละเอียด เพ่ือใหเกิดทักษะในการอาน 

2. เดาความหมายของคําศพัท และตีความสํานวนภาษาจากบริบท จากขาว สารคดี บันเทิง 
บรรณาธิการ และโฆษราประเภทตาง ๆ 

3. ถายโอนทักษะการอานบทความจากหนังสือพิมพไปสูทักษะการพูดหรือการเขียนขอความส้ัน ๆ 
เพ่ือสรุปใจความสําคัญ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ วิธีการอานหนังสือพิมพ เร่ืองเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับอาชีพตาง ๆ อานเพ่ือความเขาใจ

จากขาว สารคดีบันเทิง บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทตาง ๆ คําศัพท สํานวนทางภาษา การเขียนขอความสั้น 
ๆ การใชประโยชนจากหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา เกมส กิจกรรมท่ีนาในใจจากหนังสือพิมพ 

 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English Conversation) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
3. เพ่ือใหมีทักษะในการติดตอธุรกิจทาง e-mail, e-commerce 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ ตามโครงสรางทางภาษาและตามวัฒนธรรม
สังคม 

2. สรุปใจความสําคัญจากการฟง หรืออานทางธุรกิจ 
3. ถายโอนสัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตัวยอ ขอมูลจากเร่ืองท่ีการฟง หรือ อาน เปน คํา เปนประโยค  
หรือขอความส้ัน ๆ  

4. เขียนบรรยาย บันทึกขอความเก่ียวกับขอมูลบุคคล สินคา และบริการ    
5. สืบคนการติดตอธุรกิจทางอินเตอรเน็ต และการสง e-mail 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาการติดตอทางธุรกิจ และตัวเลข ฝกปฏิบัติการฟง ขอความ 

เรื่อง ขอมูลทางธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce การติดตอทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท        การฝากขอความ
ทางโทรศัพท การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอานเอกสารทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การกรอกขอมูล การ
บรรยายลักษณะสินคา การสอบถามายละเอียดสินคา การอธิบายสินคาประเภทตาง ๆ   แสวงหาความรูดาน
ธุรกิจจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย   
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2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2) 
 (English for Jewelry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภท
ตาง ๆ  

2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา–บริการงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานเคร่ืองประดับ อัญมณี
ประเภทตาง ๆ  

2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงาน
เคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครือ่งประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานอัญมณี การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ืองตน  
การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีจากส่ือท่ีหลากหลาย จากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 (2) 
 (English for Ceramics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
4. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
5. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองเคลือบดนิเผาประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
ประเภทตาง ๆ 



 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปวช.  2545) 

ก - 28

2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องเคลือบดิน
เผาประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครือ่งเคลือบดินเผาประเภทตางๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ   การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา การออกแบบ สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมา
เยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ 
อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานหัตถกรรม 1 (2) 
 (English for Handicrafts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานหัตถกรรม 
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานหัตถกรรม 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานหัตถกรรม 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ ชนิดของงานหัตถกรรม  คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานหัตถกรรม  
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานหัตถกรรม 
4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานหัตถกรรม จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานหัตถกรรม การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม 
คนควาผลงานการออกแบบงานหัตถกรรม จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 
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2000-1249 ภาษาอังกฤษเพือ่งานเครือ่งหนัง 1 (2) 
 (English for Leather Work) 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เรียกชื่อ แบบงานเคร่ืองหนัง คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงาน เครื่องหนังประเภทตางๆ 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคาและลักษณะของงานเครื่องหนัง
ประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานเคร่ืองหนังประเภทตาง ๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานเคร่ืองหนังจากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองหนัง การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เบ้ืองตน  การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม 
คนควาผลงานการออกแบบเครื่องหนังจากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental Chinese 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทและสํานวนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาจีนในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาจีนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน

ท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียนและอาน
ประโยคงาย ๆ 
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2000-1251 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental Chinese 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาจีนในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ 
 
2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental Japanese 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนญ่ีปุนข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาญ่ีปุนในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาญ่ีปุนท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียน
และอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental Japanese 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาญี่ปุนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ 

 
2000-1254 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental French 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาฝร่ังเศสติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาฝร่ังเศสในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การ
เขียนและอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1255 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental French 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาฝร่ังเศสในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี 

 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental German 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อเห็นความสําคัญของการใชภาษาภาษาเยอรมันในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาภาษาเยอรมันพื้นฐาน ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาภาษาเยอรมันทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
การเขียนและอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental German 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาเยอรมันตามสถานการณ การขอและให  ขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือ  ขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี 

 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
 (The Way of Thai Ethics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจประวัติ  ความสําคญัและหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพ่ือใหสามารถใชหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสงัคม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณในการเปนศาสนิกชนท่ีดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต 
2. ใชทักษะทางศาสนธรรมในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคม 
3. เปนแบบอยางท่ีดีในการเผยแผศาสนธรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปญญา  
พระสงฆกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หนาท่ีชาวพุทธและศาสนพิธี หรือ 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของคําวาอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสําคัญของศาสนาอิสลาม 
ประวัติทานศาสดามูฮัมหมัด  หลักคาํสอนและหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและสังคม  หรือ 
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 ศึกษาเก่ียวกับ พระคัมภีรเก่ียวกับชีวประวัติ พันธกิจ และคําสอนของพระเยซูคริสต            
บทบัญญัติและหลักการปฏิบัติตาง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย การเผยแผพระศาสนา
ของบรรดาอัครสาวก  การอธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี  หรือ  
 ศึกษาเก่ียวกับศาสนาอ่ืน ๆ  ตามความตองการของผูเรียน 
 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
 (Geo-Economics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและภูมิศาสตรกายภาพ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพท่ีสัมพันธกับปญหาทางเศรษฐ-ศาสตร
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. เลือกประกอบอาชีพตามปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพ 
3. เสนอแนะแนวทางแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชมุชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ หลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ปญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ    แกไข  
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตรกายภาพของไทย เครือ่งมือทางภูมิศาสตร 
และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย 
 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
 (Thai History and Administration) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจความเปนมาของประวัติศาสตรชาติไทย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของไทย 

2. เพ่ือใหสามารถใชความรูเก่ียวกับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรประเมินผลท่ีมีตอการ
เปล่ียนแปลงและความสัมพันธกับตางประเทศ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  
และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความเปนมาของชาติไทย และมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิต 
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2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาท่ี ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ 
3. เสนอแนะการมีสวนรวมในการดํารงความเปนชาติไทย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ดานการเมือง การ  
ปกครอง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคญั 2 (2) 
 (Special Community Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
2. เพ่ือใหสามารถใชขอมูลเก่ียวกับชุมชนในการวางแผน และจัดทําโครงการพัฒนา    ชุมชน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติ อุดมการณ  และความภาคภูมิใจในชุมชน 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของชุมชน 
 2. เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาชุมชน 
 3. วางแผนจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาและ/หรือพัฒนาชุมชนตัวอยาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับขนาดและท่ีต้ังของชุมชน สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทรัพยากร การ    
ปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวนประชากรและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ   
เอกลักษณทางวัฒนธรรม  หลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
 (Thai Folklore) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และประวัติความเปนมาของวัฒนธรรม ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามจารีต  ประเพณ ีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในการธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเอกลักษณของทองถ่ินเพ่ือการสืบทอดทางวัฒนธรรม 
2. ประพฤติปฏิบัติตามจารตี ประเพณีของทองถ่ินท่ีดีงาม 
3. เผยแพรวรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินใหเปนท่ีรูจัก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  วัฒนธรรมพ้ืนบาน จารีต ประเพณ ี วรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปน  
เอกลักษณและเอ้ือตอการเปนพลเมืองดี 
 
3000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพือ่ชีวิต 2 (2) 
 (Physical Geography for Living) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรกายภาพทองถ่ินและพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการมีสวนรวมพัฒนาส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางคุมคา 
2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในทองถ่ิน 
3. เสนอแนะการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพทองถ่ิน การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจทองถ่ิน 
 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 
 (Current Affairs) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร และหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณปจจุบัน     การผสมผสานทางวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  วิทยาการและภูมิปญญาไทย ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในบรรพชน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเหตุการณสําคัญท่ีเปนปจจุบันดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมของบรรพชน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมโดยใชประสบการณจากอดีต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือวิเคราะหเหตุการณปจจุบันของไทยดานการเมือง  การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม  การผสมผสานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาการและภูมิปญญาไทย 
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2000–1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 (3) 
(Basic Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2. เขาความสัมพันธของส่ิงแวดลอม ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสราง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ 
4. เขาใจชนิดของแรง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน และพลังงาน 
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายการใชประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
2. อธิบายความสัมพันธของส่ิงแวดลอม  ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 
4. สังเกตและอภิปรายสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม  ธาตุ  และตารางธาตุ 
5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  งาน  และพลังงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร   หรือ
โครงงานวิชาชีพ  การรักษาดุลยภาพของรางกาย พืช สัตว ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิง     มีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงสรางของอะตอม  สมบัติของ
สารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน      พลังงาน 
 
2000–1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 

(Industrial Science) 
จุดประสงครายวิชา 
 1.  เขาใจการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณ  เวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณเวคเตอร 

3. เขาใจระบบของแรง  ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง การ
สมดุลของแรง  งาน  พลังงาน  และกําลัง 

4. เขาใจสมบัติและการเกิดของคล่ืน  คลื่นกล  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง  และคล่ืนเสียง 
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ทดลอง  อภิปราย  การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณ
เวคเตอร   

2. อธิบายระบบและชนิดของแรง 
3. ทดลองและคํานวณการรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดลุของแรง  งาน  
พลังงาน  และกําลัง 
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4. อธิบายสมบัติของคล่ืนกล  และความสัมพันธระหวาง  ความถ่ี  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของ
คล่ืน 

5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปริมาณทางฟสิกส แรง การเคล่ือนท่ีแบบเสนตรง แบบฮารมอนิกอยางงาย 
แบบวงกลม แบบโพรเจกไตล สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนต  และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ
พลังงาน  กําลัง ประสิทธิภาพ คล่ืนและสมบัติของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการ
นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 
 
2000–1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 

(Applied Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 
4. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร 
5. เขาใจสมบัติ  และการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
6. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนและหลังการนําไปใชประโยชน  

4. สังเกตและอธิบายการเกิด  และสมบัติของพอลิเมอร  การนําพอลิเมอรไปใชอยางเหมาะสม 
5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการนําไปใชประโยชน ปฏิกิริยาเคมี  
ปโตรเลียม  และผลิตภัณฑพอลิเมอร สารชีวโมเลกุล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร 
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2000–1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
(Agro – Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคญั  และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. เขาใจความสัมพันธของระบบนิเวศกับส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการ  ความสําคญัของปโตรเลียม  และผลิตภัณฑ 
5. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล 
6. เขาใจสมบัติ  และองคประกอบของสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สายแขวนลอย  กรด  
เบส  เกลือ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

7. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม   การเกิดมิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวน  นํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ  ท้ังกอนและหลัง  การนําไปใชประโยชน 

4. สังเกต และอธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง    เหมาะสม 
5. สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

6. สังเกตและอภิปรายสมบัติ องคประกอบ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน  กรด
ไขมัน  โปรตีน  และกรดอะมิโน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ 
ส่ิงมีชีวิต  มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอสังคม
และส่ิงแวดลอม ดุลยภาพของระบบนิเวศ ปญหาส่ิงแวดลอม การนําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน 
 สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  ปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ มลภาวะจากการแยกแกสธรรมชาติ และนํ้ามันดิบ พอลิเมอร มลภาวะที่เกิดขึ้นจาก พอลิเมอร สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 
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2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3) 
  (Environmental Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน  
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. มีความตระหนัก และมีกิจนิสัยท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
2 วิเคราะหและจําแนกปญหาส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
3 ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 
4 กําหนดแนวทาง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบนิเวศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาจากการใชประโยชน
ทรัพยากร  มลพิษส่ิงแวดลอมและแนวทางการปองกันแกไข 
 
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
  (Science Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เขาใจความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร  ความแตกตางของโครงงานวิทยาศาสตร       
ประเภทตาง ๆ  

2 เขาใจข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรในเชิงวิจัย 
3 ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคดิ ทําและแกปญหา 
4 บูรณาการพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร เขากับวิชาชีพ 
5 นําเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลท่ีไดจากการศึกษา ใหผูอ่ืนเขาใจ 
6 นําความรูจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู ในเรื่องท่ีผูเรียนท่ีความถนัดหรือ
สนใจ 

2 เขียนรายงาน จัดแสดงผลงาน และอธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ ตามขั้นตอนของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นําเสนอผลงานตอผู อ่ืนจัดนิทรรศการทาง      
วิทยาศาสตร 
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2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
(Biochemistry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุสารประกอบ   สารละลาย  
สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอ
ส่ิงแวดลอม 

2. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 สังเกต  และอภิปรายเก่ียวกับสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุ
สารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอสิง่แวดลอม 

2 สังเกต และอภิปรายองคประกอบ สมบัติ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมัน  
กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอม  ธาตุ ตารางธาต ุสารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ 

คอลลอยด  สารแขวนลอย กรด  เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอ      ส่ิงแวดลอม สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน การนําความรูไปประยกุตใช  ในวิชาชีพ
และชีวิตประจําวัน 
 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 

(Basic Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจชนิด สมบัติและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 
3. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร 
4. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 สังเกต  และอธิบายชนิด สมบัติ และโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
2 อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ   รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนหรือหลังการนําไปใชประโยชน 

3 สังเกต และอธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง     เหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ มลภาวะจากการ

แยกแกสธรรมชาติและนํ้ามันดิบ  พอลิเมอรและผลิตภัณฑพลาสติก  กาว  ส ี มลภาวะท่ีเกิดจากพอลิเมอร และ
การนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 

(Basic Physics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ สมบัติและการเกิดของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา คล่ืนแสง คล่ืนเสียง 
2. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายสมบัติของคล่ืนกล และความสัมพันธระหวางความถ่ี ความยาวคลื่น อัตราเร็ว    ของคล่ืน 
2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียง  ความเขมของเสียง การไดยินเสียง คุณภาพของเสียง 
3 อธิบายสเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็ก  ไฟฟา 
4 อธิบายสมบัติของแสง การผสมแสงสี การสะทอนของแสง และการหักเหของแสง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ การเกิดคล่ืน ความถ่ี ความยาวคลื่น การเคล่ือนท่ีของคล่ืน คลื่นกล คล่ืนเสียง ความ

เขมของเสียง  การไดยินเสียง  คุณภาพของเสียง  สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง           การ
สะทอนของแสง การหักเหของแสง  แสงสีและการมองเห็น  การผสมแสงสี  และการประยุกตใช 
 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3)  

(Basic Physics 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  การคูณเวคเตอร 
2. เขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง       การ
สมดุลของแรง งาน  พลังงาน  และกําลัง  

3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1 ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคณู  เวคเตอร 
2 อธิบายระบบและชนิดของแรง 
3 ทดลองและคํานวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน  
พลังงาน และกําลัง  
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร การคณูเวกเตอร  

ระบบและ ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน   พลังงาน  
กําลัง และการประยุกตใช 
 
2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 

(Basic Physics 3)  
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ การเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ  การเคล่ือนท่ีอยางอิสระในแนวดิ่ง การเคล่ือนแบ
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไตล การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิค การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  
การเคล่ือนท่ีบนทางโคง 

2. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม การเปล่ียนแปลงโมเมนตัม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ทดลอง อภิปรายและคํานวณการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบและแนวดิ่ง  แบบวงกลม   แบบ
โปรเจกไตล แบบซิมเปลฮารโมนิค  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  การเคลื่อนท่ีบนทางโคง    รวมทั้ง
นําไปใชประโยชน 

2 ทดลอง อธิบายกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  และ    การ
เปล่ียนแปลงโมเมนตัม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ การเคล่ือนท่ีอยาง  อิสระในแนวดิ่ง  การ
เคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไตล  การเคล่ือนท่ีแบบ  ซิมเปลฮารโมนิค  การเคลื่อนท่ีแบบ
หมุน  การเคล่ือนท่ีบนทางโคง สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  การเปล่ียนแปลงโมเมนตัมและการ
ประยุกตใช 
 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3) 

(Basic  Biology)  
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต  

2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  

2 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ   และผลท่ีมีตอสังคมและ            
ส่ิงแวดลอม   รวมท้ังการประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)  

(Applied Mathematics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการดําเนินการ
ของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซต
และการดําเนินการของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  
เซต และการดําเนินการของเซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  และนําไปใชในการ
แกปญหาได 

2. มีความคิดรวบยอดเร่ืองเซตและการดําเนินการของเซต และนําไปใชในการแกปญหาได 
3. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram)  และนําไปใชในการแกปญหาท่ีเก่ียวกับการหา
สมาชกิและจํานวนสมาชิกของเซตได 

4. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวและแกปญหาในสถานการณจริง ได 

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการ
ดําเนินการของ เซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกตในการ
เรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน 

เซต   การดําเนินการของเซต  แผนภาพแทนเซต   (Venn-Euler Diagram)  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว   



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 45

2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
(Applied Mathematics 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปน 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะ
เปนไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ
นาจะเปน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนจริงท่ีอยูในรูปเลขยกกําลังและลอการิทึมท่ีเปนจํานวนตรรก
ยะและนําไปใชแกปญหาได 

2. รูและใชวิธีสํารวจความคิดเห็นอยางงายและนําผลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใชในการ
คาดการณบางอยางได 

3. เลือกใชคากลางท่ีเหมาะสมและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนกับขอมูลท่ีกําหนดใหและวัตถุประสงคท่ี
ตองการได 

4. สามารถวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของการวัดการกระจายโดยใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการ
หาตําแหนงท่ีของขอมูลโดยใชเปอรเซ็นไทลได 

5. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจได 
6. ใชความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในเร่ืองการทดลองสุม  เหตุการณ  และนําผลท่ีไดชวยในการ
คาดการณ ตัดสินใจ  และแกปญหาบางอยางได 

7. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปนไป
ประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ

นาจะเปน 
 

2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
(Applied Mathematics 3) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท  
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมท่ีกําหนดใหในการคาดคะเนระยะทางและความสูง และ
แกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได 

2. หาระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลาง  ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด ความชันของเสนตรง
ได 

3. สรางสมการเสนตรง  เสนขนาน  เสนต้ังฉาก และนําไปใชได  
4. มีความคิดรวบยอดในเร่ือง เมตรกิซและการดําเนินการ ดีเทอรมินันทและการหา ดีเทอรมินันท  
ขนาดไมเกิน 3 x 3 ในระบบจํานวนจริงได 

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนดีเทอรมินนท  ไปประยกุตใชในการแกระบบสมการเชิงเสน
ไมเกินสามตัวแปรได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งอัตราสวนตรโีกณมิติ เมตริกซ ดีเทอร

มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 
 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 

(Applied Mathematics 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน  

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ  ดีเทอรมินันท  
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความสัมพันธและฟงกชั่นในรูปตาง ๆ  เชน  สมการ กราฟ  และ
ตาราง 

2. เขาใจความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต  หาพจนท่ัวไปของลําดับจํากัด และ
หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิตได 

3. เขาใจความหมายของผลบวกและหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได 

4. แกอสมการตัวแปรเดียว  ดีกรีไมเกินสอง และใชกราฟของอสมการ  ฟงกช่ันในการแกปญหาได 
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5. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือปญหาท่ีกําหนดใหและนําไปใชในการ
แกปญหาได   

6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองความสัมพันธ  ฟงกชั่น อสมการ  กําหนดการ เชิงเสน  
ลําดบัและอนุกรม  ไปประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณ และการแกปญหาในเร่ืองความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ

เชิงเสน  ลําดบัและอนุกรม 
 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 

(Applied Mathematics 5) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เ พ่ือใหมีความรูความเขาใจเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ   คณิตศาสตรกับการวัด 
คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการ
วัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ และภาษ ีไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ คณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตร
กับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  วิธีการคํานวณและสามารถคํานวณ การหา รายได ราคาขาย ราคาขายสุทธิ 
กําไร  

2. ขาดทุน และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 
3. สามารถคํานวณหาคาเก่ียวกับการวัดปริมาณและการเปรียบเทียบปริมาณได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เสนตรง รูประนาบ  รูปทรงเรขาคณิต  สรางรูปเรขาคณิต   
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถออกแบบลวดลายได 
6. สามารถขยายสวนและยอสวนของภาพได 
7. สามารถนําความรูเร่ืองคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการ 
8. ประกอบอาชีพ  และภาษ ีแกปญหาในสถานการณจริงได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหา  ในเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  

คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี
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2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
(Applied Mathematics 6)   

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเรื่องการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลอง
และแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของ
รูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตร
ของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชความรูเรื่องพ้ืนท่ี ปริมาตรในการคาดคะเน และคํานวณหาพ้ืนท่ี  ปริมาตรท่ีไมใชรูปทรง
เรขาคณิตได 

2. ใชความรูเร่ืองพ้ืนท่ี และปริมาตรแกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได 
3. เลือกใชแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกับขอมูลท่ีกําหนดตามวัตถุประสงคท่ีตองการได 
4. วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน และใชสถิติในการคํานวณไดเหมาะสมกับการวางแผนการทดลอง 
5. ใชคาสถิติท่ีไดจากการคํานวณชวยในการตัดสินใจได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิด

ตาง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 
 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 

(Applied Mathematics 7) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน และเศษสวนยอย 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน 
และเศษสวนยอย ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน  และเศษสวนยอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  รูปแบบ และหาผลลัพธท่ีเกิดจากการบวก  ลบ  คูณ  หาร การยกกําลัง n และ
รากท่ี n จํานวนเชิงซอนและนําไปใชแกปญหาได 

2. เขาใจรูปแบบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและการบวก  ลบ  คูณ  หาร ของจํานวนเชิงซอนในรูป
เชิงขั้ว 
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3. เขียนความสัมพันธท่ีมีกราฟเปนภาคตัดกรวยเม่ือกําหนดสวนตาง ๆ  ของภาคตัดกรวยให และ
เขียนกราฟของความสัมพันธได 

4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับลิมิตของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันและปฏิยานุพันธของฟงกชัน
จํากัดเขตได 

5. มีความเขาใจเก่ียวกับเศษสวนยอย  และคํานวณเศษสวนยอยจากรูปแบบท่ีกําหนดใหได 
6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส ไปประยุกตใน
การเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส

เบ้ืองตน และเศษสวนยอย 
 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 

(Applied Mathematics 8) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเร่ืองบําเหน็จ  หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี และมูลคา
ของเงิน 

2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเรื่องบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจาง 
เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน ไปใชในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน และเศษสวนยอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถคํานวณและหาคาเก่ียวกับเรื่องบําเหน็จ หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี  และ
มูลคาของเงินได  

2. นําความรูเรื่องบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  และมูลคาของเงินใช
แกปญหาในสถานการณจริงได  

3. นําความรูเก่ียวกับบําเหน็จ  หุน  ต๋ัวเงินคาเสื่อมราคา  คาจาง  เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน  ไป
เช่ือมโยงกับวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  

มูลคาของเงิน 
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2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 
(Applied Mathematics 9) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และปริมาตร 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร ไปใช ในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเวกเตอร และการคํานวณเก่ียวกับเวกเตอรและนําความรูเร่ืองเวกเตอร
ไปใชแกปญหาได 

2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและการคํานวณเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและนํา
ความรูเร่ืองฟงกชันตรีโกณมิติไปใชแกปญหาได 

3. ใชความรูเก่ียวกับความกวาง  ความยาว  พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการแกปญหาในเรื่องเวกเตอร ฟงกชันตรีโกณมิติ พ้ืนท่ีผิว และ

ปริมาตร 
 
2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 

(Physical Education for Personal Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเลนกีฬาท่ีตนสนใจ 
2. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปใชในการออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ    สมรรถภาพ 
3. เพ่ือฝกฝนนํ้าใจนักกีฬา  เกิดระเบียบวินัย  เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของการลนกีฬาท่ีตนสนใจไดถูกตอง 
2. เลนกีฬาอยางมีมารยาท  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา 
3. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบ้ืองตนของ กิจกรรมทางพลศึกษา และ
กีฬาตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อันจะนําไปสูการประยุกตใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
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2000–1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
(Home Education and Safety) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการ
ของตนเอง 

2. ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือใหรูจักพัฒนากระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงหรือพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ การใชยา   
สารเสพติด และความรุนแรง 

2. วางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
3. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
4. ปฏิบัติโครงงานครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปญหา

เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ และการใชยา   
 
2000–1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
  (Quality of Life Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย / สมรรถภาพ   และการปองกัน
โรค 

2. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ  และความปลอดภัยในชีวิต  ของตนเอง
และครอบครัว 

3. เพ่ือใหสามารถนํากิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใชในการสงเสริมสุขภาพอนามัยใน
ชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกวิธีการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนในครอบครัว  เพ่ือน  และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย 
3. ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา  สมํ่าเสมอ 
4. ใหความรวมมือในกิจกรรมการแขงขันเกม กีฬาไทย หรอืกีฬาสากลในสถานศึกษาดวยความมี
นํ้าใจนักกีฬา 

5. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
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6. สามารถเลือกใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุขได 
7. ไมเก่ียวของกับส่ิงเสพติด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการดําเนินชีวิตเร่ืองหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุน 
วัฒนธรรมไทยกับปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการในการปองกันโรค การใชยา การ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดวยการเลนเกม กีฬาไทย หรอืกีฬาสากล การประยุกตหลักการรุกและการปองกันของเกมกีฬาตาง ๆ 
เขากับการดําเนินชีวิต 
 
2000–1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3) 
  (Life Management for Happiness) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการของวัยรุน  
2. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ 
3. เพ่ือใหสามารถใชกิจกรรมทางพลศึกษาพัฒนาสุขภาพอยางมีความสุข 
4. เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีพฤติกรรมตามพัฒนาการของวัยรุนท่ีเหมาะสมกับเพศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
2. เลือกใชบริการทางดานสาธารณสุข 
3. เลือกรับประทานอาหารไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ 
4. ปฐมพยาบาลไดอยางนอย 3 วิธี  
5. มีทักษะในการออกกําลังกาย และออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ 
6. ปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางกายของวัยรุน เพศและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมตามวิถีและ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของโภชนการและการออกกําลังกายท่ีมีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม
พยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนากาสมรรถนภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพ่ือพัฒนา
สุขภาพของงตนเอง 
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2000–1605 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
 (Physical Fitness for Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย 

2. เพ่ือใหตระหนักถึงคณุคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา 
3. เพ่ือใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมท่ีจะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและประยุกตหลักการในการเคล่ือนไหวแบบตาง ๆ ไปใชในการออกกําลังกาย เลนกีฬา 
และเลือกกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสมกับอาชีพหรืองานท่ีปฏิบัติ 

2. ออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ 
3. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากลไกของรางกาย  หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย  การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  
กิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาหาร
และโภชนาการท่ีชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติ โครงงานการออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ี
เหมาะสมสําหรับตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมท่ีจะประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
2000–1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 

 (Self Defense) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู เ ก่ียวกับสัมพันธภาพ  ระหวางเพศท่ีเหมาะสมของวัยรุน ปจจัยเสี่ยง และ
สถานการณท่ีไมปลอดภัย 

2. เพ่ือใหรักการออกกําลังกาย  ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ  
3. เพ่ือใหมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะในการปฏิเสธ   และทักษะในการสรางสัมพันธภาพท่ีเหมาะสม 
2. ออกกําลังกายดวยทาพ้ืนฐานของศิลปปองกันตัวอยางสมํ่าเสมอ 
3. ประเมินและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง / สถานการณท่ีไมปลอดภัยได 
4. ไมเก่ียวของกับสารเสพติดทุกชนิด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย  แนวทางการ
ปองกันโรคและปจจัยเสี่ยงในการใชยา สารเสพติด และการคุกคามทางเพศ ฝกการออกกําลังกายและพัฒนา
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สมรรถภาพทางกายดวยกีฬาท่ีนําไปสูการปองกันตนเอง กิจกรรมนันทนาการท่ีเสริมสรางเจตคติท่ีดีในการ
ออกกําลังกาย  การสรางมนุษยสัมพันธและการวางตน  เพ่ือนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและ
สภาพแวดลอมท่ีเปนอันตราย 
 
2000–1607 พลศึกษาเพือ่พัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

 (Physical Education for Disabled) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และหลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพรางกายของตนเอง 

2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา) 
3. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยในการเลนกีฬากับผูอ่ืน 
2. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเพ่ือฝกการพัฒนากลามเน้ือเฉพาะสวนไดอยางถูกตอง 
3. เลนกีฬาอยางมีมารยาท โดยคํารึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา 
4. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของ กีฬาเฉพาะทางแตละชนิด
ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ศึกษาและฝกการพัฒนากลามเน้ือในลักษณะกายภาพบําบัด
ตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง 
 
2000–1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1) 

(Development and Life Skill) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ตามพัฒนาการของวัยรุน 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือน ครอบครัว และสังคม ตาม วัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนใหปลอดจากโรค  ปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด และการใชยา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตตามวัยของตนเองได 
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัวและกลุมเพ่ือน 
3. แสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
4. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงจากโรคติดตอ  ส่ิงเสพติด  และการใชยา 



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 55

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต ในเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและ
จิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใชยา 
และการแกปญหาสุขภาพ 
 
2000–1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 

(Health and Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ในสภาพแวดลอมและสรีรวิทยาการออกกําลังกายจากการทํางาน 
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
3. เพ่ือใหตระหนักถึงหลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สาธิตกายบริหารในการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ  เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือย
ลาจากการทํางานไดถูกตอง 

2. เลือกใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดถูกตองตามสถานการณ
ตางๆ  

3. บอกอิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด 
4. ปฏิบัติโครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน  1  โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน  อิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด   
หลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สํารวจและวางแผนในการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
ตลอดจนการเลือกใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน     กายบริหาร
สําหรับการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือยลาจากการทํางาน ปฏิบัติ
โครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน 
 
2000–1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
  (Safety in Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือใหตระหนักถึงการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางปลอดภัย 
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยในการทํางานได 
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2. วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมได 
3. ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทํางาน 
4. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางานได 
5. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงานได 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
(Ergonomics) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน 
 
2000–1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 

(Safety in Agriculture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน และสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

2. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการทํางานเกษตรดวยความปลอดภัย 
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ประเมิน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไดถูกตองตามหลักการ 
2. ปฏิบัติงานเกษตรไดอยางปลอดภัย 
3. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดตามสถานการณ 
4. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและลดความเส่ียงในการทํางานเกษตร 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และวิเคราะห สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเกษตร หลักปฏิบัติในการทํางานเกษตร
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิ
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและ
ลดความเส่ียงในการทํางานเกษตร 
 


