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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2546 
 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ   สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

 

2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูมิ  ปฏิบัติได
จริงและ เขาใจชีวิต 

 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ  
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 
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จุดหมาย 

 
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น  
 

2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู    ทักษะจากศาสตรตาง  ๆ  ประยุกตใชในงานอาชีพ  
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 

4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ  รักงาน รักองคกร  
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

 

5. เพื่อใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ  การ
ตัดสินใจและการแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใช
ความรูในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ือง 

 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย   มีวินัย   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง   
รางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

 

7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม 

 

8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปน
กําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

 

9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะ   
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียน           
ที่กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได   สามารถถายโอนผลการเรียน  
และขอเทียบความรูและประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกใน
สถานประกอบการ ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 
2. เวลาเรียน 
 

  2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 
สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียน  
ฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ       
5  วัน  คาบละ 60 นาที  (1 ช่ัวโมง) 
  2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ               
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ  3  ป 
 
3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 85 หนวยกติ และไมเกิน 100 หนวยกิต 
การคิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังน้ี 
  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ชั่วโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา   20    
ช่ัวโมง          มีคา 1 หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน   
กําหนด 2 - 3  ชั่วโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง    มีคา 1 หนวยกิต 
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  3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงาน             
ไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 
หมวดวิชา  ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภท

วิชานั้น ๆ 
   4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
   4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะ

ดานในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
   4.2.4 โครงการ 
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 
  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนด
ไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษา
สามารถจัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ 
สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบที่กําหนดไว
ในหลักสูตร 
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5. โครงการ 
 

  5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 4  ไมนอยกวา 160 
ช่ัวโมง  กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 
  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
  
6. ฝกงาน 
 

  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยาง
นอย 1 ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
7. การเขาเรียน 
 

  ผูเขาเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี 
  7.1 พ้ืนฐานความรู  
   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จ            
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละ
สาขาวิชา 
  7.2 คุณสมบัติ  
   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
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9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัย
ของตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม ในการทํา
ประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน  ลง
มือปฏิบัติ  ประเมินผล   และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ   และหมวดวิชาเลือกเสรี     
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตครบตามโครงสรางของหลักสูตรประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามทีก่าํหนด 
  10 .5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 

11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
 

  11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
และยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขา
งาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา  เพิ่มเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ชั่วโมง)
ลําดบัทีวิ่ชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร

ลําดับท่ีวิชา 01-19 วิชาสามัญท่ัวไป
ลําดับท่ีวิชา 20-99 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลกัสูตร 01 กลุมบรหิารงานคณุภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X ........................
20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 3 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรบัพ้ืนฐานวชิาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน(รวมสาขาวิชา)

3 3 X X 01 สาขาวิชา.............................. 00 วิชาปรบัพ้ืนฐานวชิาชีพสาขาวิชา
02 สาขาวิชา.............................. 10 วิชาชีพพื้นฐาน
03 สาขาวิชา.............................. 20 วิชาชีพสาขาวชิา
04 สาขาวิชา............................. 21 - 39 วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน

40 - 59 วิชาทวภิาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพีช้ันสูง

ประเภทวิชา

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ชื่อวิชา หนวยกิต

หลกัสตูร
ปวส.

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

 



 
 
 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป 

 
จุดประสงค 

 
1. มีความรู  ทักษะ  ประสบการณ  สามารถปฏิบัติงานวิจิตรศิลป   รูปแบบสากลและรูปแบบ

ไทย  ลักษณะรูปธรรมและนามธรรมอยางมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สามารถคิด  คนควา  วิเคราะห  ปฏิบัติการสรางสรรคและพัฒนาผลงานทางวิจิตรศิลปอยาง

มีระบบ  สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  รวมทัง้ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

3. มีสุนทรียภาพ  เห็นคุณคาเกิดความทราบซึ้งคุณคาความงามของผลงานดานวิจิตรศิลป
นําไปเสริมสรางงานและพัฒนางานอาชีพใหกาวหนา 

4. ตระหนักถึงคุณคา  ของศิลปวัฒนธรรมไทย  ประวัติศาสตร  สังคมและประเพณี  ดานความ
งามทั้งคุณคาของทรัพยากรทองถิ่น  การอนุรักษสิ่งแวดลอม  ภูมิปญญาทองถิ่นในการ
อนุรักษและสรางสรรคเพื่อการสืบทอด 

5. มีความเขาใจ  สามารถประกอบอาชีพ  ธุรกิจทางศิลปะโดยรูจักคิดเปนระบบ  วางแผนทํา
ไดและแกไขปญหาเปน  ตลอดจนมีบุคลิกการเปนผูนําและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

6. เกิดเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  มีจรรยาบรรณในงานอาชีพ  ซื่อสัตย  สุจริต มีระเบียบวินัยขยัน  
อดทน  และรับผิดชอบในหนาที่  รูจักเคารพสิทธิสวนรวม  โดยดํารงตนอยูบนพ้ืนฐานแหง
คุณธรรมและกฎหมาย 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1 มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  หลักการ  กระบวนการ  ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  การวิเคราะหการประเมินคาในงานวิจิตรศิลป  การคิดสรางสรรคและความรูทั่วไปใน
งาน ศิลปะ 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1 ปฏิบัติงานดานจิตรกรรมเหมือนจริง ตามหลักการ  โดยพจิารณาจากการจัดองค 
ประกอบศิลป  เทคนิควิธีการ  ปริมาตร (Mass) มิติ  บรรยากาศ  ความสัมพันธของการใชสี  และ 
การแสดงอารมณความรูสึก 
 ขอ 2 ปฏิบัติงานดานจิตรกรรมสรางสรรคตามหลักการ  โดยคํานึงถึงการกําหนด
แนวความคิด  องคประกอบภาพ  รูปทรง  รูปแบบ  แสดงความคิดสรางสรรค  คุณลักษณะเฉพาะตัว 
เทคนิควิธีการ  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขอ 3 ปฏิบัติงานดานประติมากรรมเหมือนจริงตามหลักการ  โดยใหความสําคัญกับการ 
จัดองคประกอบศิลป   เทคนิควิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โครงสรางสัดสวน  ลักษณะผิว  
ปริมาตร  มิติ  และการถายทอดอารมณความรูสึก 
 ขอ  4  ปฏิบัติงานดานประติมากรรมสรางสรรคตามหลักการ  โดยคํานึงถึงการกําหนด 
แนวคิดการจัดองคประกอบภาพ  รูปทรง  รูปแบบ  แสดงความคิดสรางสรรค  คุณลักษณเฉพาะตัว
และเทคนิควิธีการ 
 ขอ 5  ปฏิบัติงานดานภาพพิมพตามหลักการ  โดยคํานึงถึงการกําหนดแนวความคิด  การจัด
วางองคประกอบของภาพ  รูปทรง  รูปแบบ  ความคิดสรางสรรค  คุณลักษณเฉพาะตัวและเทคนิค 
วิธีการ 
 ขอ 6  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน  วิจิตรศิลปอยางถูกตอง
เหมาะสมตามสาขางาน 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน  รอบคอบ 
ซื่อสัตย  เอ้ือเฟอ  มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  แกปญหาเฉพาะหนา 
และมีความเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป 

 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา 
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…วิจิตรศิลป…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาศิลปกรรม 
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 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาอ่ืน  หรือ
ผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3300-0001 การวาดเขียนเบ้ืองตน             2  (3) 
3300-0002 ความรูเกี่ยวกับศิลปะ             2  (2) 

 
  ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียง
กับรายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพได 
 
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.1 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(1) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(2) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 กลุมวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(2) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  
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2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 
   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 
  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
                      2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 
  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3301-2001             กายวิภาค  ศิลปกรรม             3  (4) 
3301-2002             การวาดเขียน  1              3  (4) 
3301-2003             การวาดเขียน  2              3  (4) 
3301-2004             องคประกอบศิลป  1             3  (4) 
3301-2005             องคประกอบศิลป  2             3  (4) 
3301-2006             ศิลปะไทย              3  (4) 
3301-2007             คอมพิวเตอรเพื่องานวิจิตรศิลป            4  (6) 
3301-2008             หลักการใชสี              2  (2) 
3301-2009             ประวัติศาสตรศิลป             2  (2) 
3301-2010             การถายภาพ              3  (4) 
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3301-2011             สุนทรียศาสตร              2  (3) 
3301-2012             ……………………….                               …. (...) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน    ( ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานจิตรกรรม 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3301-2101             จิตรกรรม  1              4  (6) 
3301-2102             จิตรกรรม  2              4  (6) 
3301-2103             จิตรกรรม  3              4  (6) 
3301-2104             จิตรกรรมสรางสรรค  1             4  (6) 
3301-2105             จิตรกรรมสรางสรรค  2             4  (6) 
3301-2106             ……………………….                               …. (...) 

  2.3.2  สาขางานจิตรกรรมไทย 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3301-2201             จิตรกรรมไทย  1              4  (6) 
3301-2202             จิตรกรรมไทย  2              4  (6) 
3301-2203             จิตรกรรมไทย  3              4  (6) 
3301-2204             จิตรกรรมไทยสรางสรรค  1            4  (6) 
3301-2205             จิตรกรรมไทยสรางสรรค  2            4  (6) 
3301-2206             ……………………….                               …. (...) 

  2.3.3  สาขางานประติมากรรม 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3301-2301             ประติมากรรม  1              4  (6) 
3301-2302             ประติมากรรม  2              4  (6) 
3301-2303             ประติมากรรม  3              4  (6) 
3301-2304             ประติมากรรมสรางสรรค  1            4  (6) 
3301-2305             ประติมากรรมสรางสรรค  2            4  (6) 
3301-2306             ……………………….                               …. (...) 

  2.3.4  สาขางานประติมากรรมไทย 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3301-2401             ประติมากรรมไทย  1             4  (6) 
3301-2402             ประติมากรรมไทย  2             4  (6) 
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3301-2403             ประติมากรรมไทย  3             4  (6) 
3301-2404             ประติมากรรมไทยสรางสรรค  1            4  (6) 
3301-2405             ประติมากรรมไทยสรางสรรค  2            4  (6) 
3301-2406             ……………………….                               …. (...) 

  2.3.5  สาขางานภาพพิมพ 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3301-2501             ภาพพิมพ  1              4  (6) 
3301-2502             ภาพพิมพ  2              4  (6) 
3301-2503             ภาพพิมพ  3              4  (6) 
3301-2504             ภาพพิมพสรางสรรค  1             4  (6) 
3301-2505             ภาพพิมพสรางสรรค  2             4  (6) 
3301-2506             ……………………….                               …. (...) 

  2.3.6  สาขางานวิจิตรศิลป 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3301-2601             จิตรกรรม              4  (6) 
3301-2602             ประติมากรรม              4  (6) 
3301-2603             ภาพพิมพ               4  (6) 
3301-2604             ศิลปกรรมสรางสรรค  1             4  (6) 
3301-2605             ศิลปกรรมสรางสรรค  2             4  (6) 
3301-2606             ……………………….                               …. (...) 
 

3301-4001 วิจิตรศิลป  1 *  (*) 
3301-4001 วิจิตรศิลป  2 *  (*) 
3301-4002 วิจิตรศิลป  3 *  (*) 
3301-4003 วิจิตรศิลป  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3301-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
  ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาค
เรียนใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

17

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาการออกแบบ 

 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรู  ทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการทํางานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติงาน

การออกแบบ  ในระดับชางเทคนิค  มีทักษะในการออกแบบอยางเพียงพอตอความตองการ
ของตลาดแรงงานปจจุบัน 

2. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี  ภาคภูมิ  มั่นใจ  และสามารถนําวิชาการออกแบบไปใชประกอบอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมการศึกษาคนควาพัฒนาวิชาการออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของสังคม  
ตลาดแรงงาน  วิทยาการและเทคโนโลยีที่กาวหนา 

4. พัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความรับผิดชอบ  ระเบียบวินัยในการทํางาน  ความซื่อสัตย
สุจริต  ความอดทน  ขยันหมั่นเพียร  การประหยดั  ริเริ่มสรางสรรค  การตัดสินใจและ
แกไขปญหาอยางมีระบบ 

5. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางประหยดั
และเหมาะสม 

6. ดํารงตนอยูในคุณธรรม   กฎหมาย     เพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ    ศาสนาและ
พระมหากษัตริย  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของชาติและมีความ
เลื่อมใสในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การปรับปรุง 
พัฒนางาน  การวิเคราะหงานออกแบบและประยุกตใหเขากับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในสาขา 
วิชาการออกแบบ 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1   ปฏิบัติงานดานการออกแบบสรางสรรคผลงาน  ตามหลักการการจัดทําโครงสราง  
กําหนดขนาดสัดสวน  มีความประณีตสวยงาม  การเลือกใชวัสดุและการบํารุงรักษาซอมแซม 
 ขอ 2  ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบและพัฒนางานสาขาวิชาการออกแบบ  ตามหลักการ
โดยเนนความสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเรื่องราว  การเลือกใชเทคนิควิธีการตามเนื้อหา  ขั้นตอนการ
ผลิตประโยชนใชสอยและการกําหนดขนาดสัดสวน 
 ขอ 3  ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบและทําหุนจําลอง  สาขาวิชาการออกแบบ  
ประกอบการนําเสนอ  โครงการศึกษาเฉพาะบคุคล  ตามหลักการโดยพิจารณาจาก  การสราง
แนวความคิดในการออกแบบ  ความคิดสรางสรรค  การกําหนดเลือกใชวัสดุ  เทคนิควิธีการผลิต  
ประโยชนใชสอยรวมทั้งการใชตนทุนการผลิตอยางประหยัดและคุมคา 
 ขอ  4  นําเสนอโครงการศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลักการ  โดยพิจารณาจากประเด็นสําคญั
คือการกําหนดโครงการเปนระบบ  ผลงานมีคุณภาพประณีตสวยงาม  ความคิดสรางสรรค  การ
นําเสนอผลงานใหเปนท่ียอมรับ  รวมทั้งสามารถนําไปจัดการผลิตไดจริง 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน  รอบคอบ  
ขยันซื่อสัตย  เอ้ือเฟอ  มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย  แกปญหา 
เฉพาะหนา  และมีความเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาการออกแบบ 

 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…การออกแบบ…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง  ๆ  และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาศิลปกรรม 
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 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาอ่ืน  หรือ
ผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002             ความรูเก่ียวกับศิลปะ           2  (2) 

         ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหา
ใกลเคียงกับรายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพได 
 
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.4 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(3) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(4) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(3) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(4) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

 
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  58 หนวยกิต 
  
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 
   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 
  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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           2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา     (ไมนอยกวา 21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3302-2001             การนําเสนองานออกแบบ             2  (3) 
3302-2002             การออกแบบเขียนแบบ             3  (3) 
3302-2003             เทคโนโลยีการถายภาพ             3  (3) 
3302-2004             การวาดเขียนเพ่ืองานออกแบบ            3  (4) 
3302-2005             คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ  1            3  (3) 
3302-2006             คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ  2            3  (3) 
3302-2007             โครงงานสวนบุคคล             4  (6) 
3302-200..             ……………………….                               …. (...) 

 
 2.3  วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานออกแบบนิเทศนศิลป 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3302-2101             การออกแบบนิเทศนศิลป  1            3  (4) 
3302-2102             การออกแบบนิเทศนศิลป  2            3  (4) 
3302-2103             การออกแบบนิเทศนศิลป  3            4  (6) 
3302-2104             การออกแบบนิเทศนศิลป  4            4  (6) 
3302-2105             การวาดเขียนเพ่ืองานนิเทศศิลป            2  (3) 
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3302-2106             การใชสีเพ่ืองานนิเทศศิลป                          2  (3) 
3302-2107             ศิลปกรรมไทยเพื่องานนิเทศศิลป            2  (3) 
3302-2108             การถายภาพเพื่อการนิเทศนศิลป             3  (4) 
3302-2109             การผลิตวิดีทัศนเบ้ืองตน             4  (6) 
3302-2110             คอมพิวเตอรเพื่องานนิเทศศิลป            4  (6) 
3302-2111             การสรางภาพประกอบ             4  (6) 
3302-2112             การผลิตงานปาย              4  (6) 
3302-2113             ส่ือโสตทัศนูปกรณ             2  (2) 
3302-2114  การผลิตสื่อโฆษณาอีเลคทรอนิคส            2  (3) 
3302-2115  หลักการโฆษณา              2  (2) 

  2.3.2  สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3302-2201             การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  1           3  (4) 
3302-2202             การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  2           3  (4) 
3302-2203             การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3           4  (6) 
3302-2204             การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  4           4  (6) 
3302-2205             วัสดุและกรรมวิธีการผลิต             2  (2) 
3302-2206             การออกแบบบรรจุภัณฑ             2  (3) 
3302-2207             การวิภาควิเคราะห             2  (2) 
3302-2208             การพัฒนาผลิตภัณฑ             2  (2) 
3302-2209             การดําเนินงานในโรงงาน             2  (2) 
3302-2210             การสรางภาพ  3  มิติดวยคอมพิวเตอร           2  (3) 
3302-2211             การออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร            4  (6) 
3302-2212             การออกแบบกราฟค             4  (6) 
3302-2213             การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา           4  (6) 
3302-2214 การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ            4  (6) 
3302-2215 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ             4  (6) 
3302-2216 ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณี              4  (6) 
3302-2217 ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง            4  (6) 
3302-2218 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก            4  (6) 
3302-2219 การออกแบบลายผา             2  (3) 
3302-2220 การออกแบบผลิตภัณฑไทย          2   (3) 
3302-2221 การออกแบบกระจกสี           2   (3) 
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  2.3.3  สาขางานออกแบบตกแตงภายใน 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3302-2301             การออกแบบตกแตงภายใน  1            3  (4) 
3302-2302             การออกแบบตกแตงภายใน  2            3  (4) 
3302-2303             การออกแบบตกแตงภายใน  3            4  (6) 
3302-2304             การออกแบบตกแตงภายใน  4            4  (6) 
3302-2305             วัสดุและเทคนิคการติดตั้ง             2  (3) 
3302-2306             การเขียนแบบตกแตงภายใน            2  (3) 
3302-2307             มัณฑนศิลปไทย                                    2  (3) 
3302-2308             การออกแบบเคร่ืองเรือน 1            3  (4) 
3302-2309             การออกแบบเคร่ืองเรือน 2                     4  (6) 
3302-2310             คอมพิวเตอรเพื่องานเขียนแบบ           2  (3) 
3302-2311  แนวคิดในการออกแบบภายใน           2  (3) 
3302-2312  ประวัติการตกแตงออกแบบภายใน          2  (2) 
3302-2313  การออกแบบจัดท่ีแสดง            2  (3) 
3302-2314  การดําเนินธุรกจิการออกแบบ           2  (2) 

  2.3.4  การออกแบบเคร่ืองแตงกาย 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3302-2401             การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  1            3  (4) 
3302-2402             การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  2            3  (4) 
3302-2403             การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  3            4  (6) 
3302-2404             การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  4            4  (6) 
3302-2406             วิวัฒนาการเคร่ืองแตงกายไทย            1  (1) 
3302-2406             ศิลปะสิ่งทอ              2  (2) 
3302-2407             การออกแบบเคร่ืองประดับ            2  (2) 
3302-2408             พื้นฐานงานตัดเย็บและงานปก            2  (3) 
3302-2409             แนวโนมสมัยนิยม             2  (2) 
3302-2410             การออกแบบถักทอและแฟชั่น            3  (3) 
3302-2411             เทคนิคการแตงหนา                                  4 (6) 
3302-2412             การออกแบบฉากและเวที             4  (6) 
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3302-4001 การออกแบบ  1 *  (*) 
3302-4002 การออกแบบ  2 *  (*) 
3302-4003 การออกแบบ  3 *  (*) 
3302-4004 การออกแบบ  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3302-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 

 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนําความรูและทักษะ

ไปประกอบอาชีพอยางชํานาญ 
2. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค  ในการพัฒนารูปแบบงานผลิตภัณฑหัตถกรรม  ได

อยางเหมาะสมสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพหัตถกรรม  มีความคิดริเร่ิม  ซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย

อดทน  ขยันหมั่นเพียร  ประหยัด  เคารพในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน เปนผูมี
ความรับผิดชอบดํารงตนอยูในคุณธรรมและกฎหมาย 

4. เพ่ือใหรูคุณคาของงานศิลปหัตถกรรม  อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเกิดความ
รักและหวงแหนในการท่ีจะอนุรักษไว  ใหดํารงอยูตลอดไป 

5. เพื่อใหรูจักนําเอาทรัพยากรในทองถิ่นมาสรางงานเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของชาติ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  หลักการ  กระบวนการ  ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  การวิเคราะหการประเมินคา  การคิดสรางสรรค  ความรูทั่วไปในงานศิลปหัตถกรรม  
สาขางานหนังงานดิน  งานหลอ  งานพิมพยอม  งานไม  งานโลหะรูปพรรณ  งานรัก  งานจักสาน           
รวมทั้งความรูทั่วไปในงานศิลปหัตถกรรม 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ  (เลือกขอที่ตรงตามสาขางานที่ศึกษา) 
 ขอ 1  ปฏิบัติงานออกแบบและผลิต  ผลิตภัณฑงานหนัง  ตามหลักการโดยพิจารณาจาก
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบและการปฏิบัติงานตามแบบ   ความคิดสรางสรรค  
การตกแตงผลิตภัณฑและความประณีตเรียบรอยสวยงาม 
 ขอ 2   ปฏิบัติงานดินเกี่ยวกับ   การทําพิมพ    การข้ึนรูป    การออกแบบและการผลิต
ผลิตภัณฑตามหลักการโดยเนนความสําคัญในเรื่องเทคนิควิธีการ  การเตรียมวัสดุอุปกรณ  ความ
ประณีตเรียบรอยการตกแตงขั้นงาน  การเผาเคลือบ  ความสวยงามและความคิดสรางสรรค 
 ขอ 3   ปฏิบัติงานหลอ  การออกแบบ  การทําพิมพหลอปูนปลาสเตอร  ปูนซีเมนต  
กระดาษ  วัสดุสงเคราะห  โลหะและวัสดุสรางสรรคอ่ืน  ตามหลักการโดยพิจารณาจาก เทคนิค
วิธีการ  กระบวนการ  ขั้นตอนการทํางาน  การตกแตงชิ้นงาน  ความประณีตของผลงาน  การ
เลือกใชวัสดุเหมาะสม 
 ขอ 4   ปฏิบัติงานพิมพยอม  การออกแบบพมิพยอมตาง ๆ งานบาติก  งานพิมพผา  งานมัด
ยอม  งานเพนทผา  งานพิมพยอมสรางสรรคตามหลักการ  โดยพิจารณาจากประเด็นสําคญั  คือ 
เทคนิควิธีการกระบวนการ  ขั้นตอนการทํางาน  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การตกแตงชิ้นงาน
เหมาะสม  ความคิดสรางสรรค  รวมทั้งองคประกอบความสวยงาม 
 ขอ 5   ปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑงานไม  ตามหลักการโดยพิจารณาใน
ประเด็นที่สําคัญคือ  เทคนิควิธีการ  ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ  กระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  ความสอดคลองกับการเลือกใชวัสดุและรูปแบบในทองถิ่น  ความประณีตเรียบรอย  
ประโยชนใชสอย  รวมทั้งรูปแบบความสวยงาม 
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 ขอ 6  ปฏิบัติงานโลหะรูปพรรณดานการออกแบบและผลิตผลงานตามหลักการ  โดย
คํานึงถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ  ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ  กระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  เทคนิควิธีการ  การเลือกใชและเตรียมวัสดุอุปกรณ  การตกแตงช้ินงานประณีตเรียบรอย  
ความสวยงามประโยชนใชสอย  รวมทั้งการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการทางธุรกิจ 
 ขอ 7  ปฏิบัติงานรัก  ดวยการออกแบบและผลิตผลงานตามหลักการโดยพิจารณาใน
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ   ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ   การเลือกใชวัสดุตกแตงงานรัก  การ
ใชวัสดุอุปกรณ  เทคนิควิธีการ  กระบวนการขั้นตอนการทํางาน  การตกแตงชิ้นงานมีความประณีต
เรียบรอยประโยชนใชสอย  รวมทั้งการใชวัสดุและรูปแบบในทองถิ่นที่เหมาะสม 
 ขอ 8  ปฏิบัติการออกแบบและผลิตงานจักสาน  ตามหลักการ  เนนความสําคัญเกี่ยวกับ 
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ  เทคนิควิธีการ  ขั้นตอนการทํางาน  การใชวัสดุอุปกรณ  
ประโยชนใชสอย  การตกแตงชิ้นงานประณีต  คุณคาความงาม  รวมท้ังการใชวัสดุและรูปแบบใน
ทองถิ่นเหมาะสม 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน  คํานึงถึงความ
ประหยัดในการใชวัสดุและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  รอบคอบ  ขยันซื่อสัตย  เอื้อเฟอ  มีมนุษย
สัมพันธ  รักษาความสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย  แกปญหาเฉพาะหนาและมีความเปนผูนํา 

 
 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

28

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 

 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…ศิลปหัตถกรรม…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาศิลปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002             ความรูเกี่ยวกับศิลปะ          2  (2) 

 
       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ

รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 
 
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.7 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(5) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(6) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.8 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.9 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(5) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(6) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

 
2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                    2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3303-2001             กายวิภาค               2  (2) 
3303-2002             การวาดเขียนเพ่ืองานหัตถกรรม            3  (4) 
3303-2003             ศิลปะไทย              2  (3) 
3303-2004             องคประกอบศิลป              3  (4) 
3303-2005             การออกแบบสรางสรรค             2  (3) 
3303-2006             สุนทรียศาสตร              2  (2) 
3303-2007             การออกแบบผลิตภัณฑ             2  (3) 
3303-2008             ภูมิปญญาไทยในงานหัตถกรรม            2  (2) 
3303-2009             การจัดการธุรกิจศิลปหัตถกรรม            2  (2) 
3303-2010             การนําเสนอผลงานหัตถกรรม            2  (2) 
3303-2011             ……………………….                               …. (...) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน  ( ไมนอยกวา  24  หนวยกิต)    
  2.3.1  สาขางานเทคนิคงานหนัง 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3303-2101             เทคนิคการตกแตงหนังฟอกฝาด            4  (6) 
3303-2102             เทคนิคการออกแบบชนิดเจาะ  -  กรีดลาย           4  (6) 
3303-2103             เทคนิคงานผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ด           4  (6) 
3303-2104             เทคนิคสรางสรรคงานหนัง            5  (6) 
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3303-2105             เทคนิคการซอมผลิตภัณฑงานหนัง            4  (6) 
3303-2106             เทคนิคการฉลุหนัง                                  4  (6) 
3303-2107             ผลิตภัณฑงานหนังสรางสรรค            5  (6) 
3303-2108             งานหนังตกแตงลายสรางสรรค                               5  (6) 

 3303-2109             รูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง                                 4  (6) 
3303-2110             …………………………..                                 … (..) 

  2.3.2  สาขางานเทคนิคงานดิน   
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3303-2201             เทคนิคการข้ึนรูปดวยมือ             4  (6) 
3303-2202             เทคนิคการการหลอสลิป             4  (6) 
3303-2203             เทคนิคการข้ึนรูปดวยแปนหมุน            4  (6) 
3303-2204             เทคนิคการข้ึนรูปดวยใบมีด            4  (6) 
3303-2205             เทคนิคการเผาเคลือบ             4  (6) 
3303-2206             ประติมากรรมเซรามิคส             4  (6) 
3303-2207             เทคนิคงานหลอประยุกต             5  (6)  
3303-2208             เทคนิคแปนหมุนเพื่อการผลิต            4  (6) 
3303-2209             เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีดเพื่อการผลิต           4  (6) 
3303-2210             เทคนิคน้ํายาเคลือบประยุกต            5  (6) 

  2.3.3  สาขางานเทคนิคงานหลอ   
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3303-2301             เทคนิคงานหลอปูนปลาสเตอรและปูนซีเมนต       4  (6) 
3303-2302             เทคนิคงานหลอกระดาษ             4  (6) 
3303-2303             เทคนิคงานหลอวัสดุสังเคราะห            4  (6) 
3303-2304             เทคนิคงานหลอโลหะ             4  (6) 
3303-2305             เทคนิคงานหลอประยุกต             5  (6) 
3303-2306             ผลิตภัณฑงานหลองานหลอปูนปลาสเตอร           4  (6) 
3303-2307             ผลิตภัณฑงานหลอปูนซีเมนต              5  (6) 
3303-2308             ผลิตภัณฑงานหลอวัสดุสังเคราะห            5  (6) 
3303-2309             ………………………..             …(..) 
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  2.3.4  สาขางานเทคนิคงานพิมพยอม 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3303-2401             เทคนิคงานบาติก              4  (6) 
3303-2402             เทคนิคงานพิมพผา             4  (6) 
3303-2403             เทคนิคงานมัดยอม             4  (6) 
3303-2404             เทคนิคงานเพนทผา             4  (6) 
3303-2405             เทคนิคงานพิมพยอมสรางสรรค            5  (6) 
3303-2406             เทคนิคบาติกสรางสรรค               5  (6) 
3303-2407             เทคนิคพิมพผาสรางสรรค               5  (6) 
3303-2408             ผลิตภัณฑงานพิมพ                          4  (6) 
 2.3.5  สาขางานเทคนิคงานไม 

  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3303-2501             เทคนิคงานไม              4  (6) 
3303-2502             ผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน             4  (6) 
3303-2503             เทคนิคงานกลึง              4  (6) 
3303-2504             งานไมแกะสลัก              4  (6) 
3303-2505             งานไมสรางสรรค              5  (6) 
3303-2506             ผลิตภัณฑของที่ระลึก             4  (6) 
3303-2507             ผลิตภัณฑงานไม              4  (6) 
3303-2508             ผลิตภัณฑงานไมประยุกต             5  (6) 

  2.3.6  สาขางานเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3303-2601             เทคนิคการขึ้นรูปพรรณ             4  (6) 
3303-2602             เทคนิคการทํารูปพรรณอัญมณี            4  (6) 
3303-2603             เทคนิคการทํารูปพรรณงานสลักดุน            4  (6) 

 3303-2604             เทคนิคการทํารูปพรรณงานเครื่องถม           4  (6) 
3303-2605             การสรางสรรคงานโลหะรูปพรรณ            5  (6) 
3303-2606             โลหะประดิษฐ              4  (6) 
3303-2607             เคร่ืองประดับโลหะ             4  (6) 
3303-2608             งานโลหะสรางสรรค             5  (6) 
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  2.3.7  สาขางานเทคนิคงานรัก 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3303-2701             เทคนิคพ้ืนผิวงานรัก             4  (6) 
3303-2702             ลายรดน้ํา               4  (6) 
3303-2703             เทคนิคการปน  สลัก  และปดทอง            4  (6) 
3303-2704             เทคนิคแมพิมพและตกแตง            4  (6) 
3303-2705             งานรักสรางสรรค              5  (6) 

 3303-2706             ผลิตภัณฑของที่ระลึก             5  (6) 

  2.3.8  สาขางานเทคนิคงานจักสาน 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3303-2801             เทคนิคงานจักสานไมไผ             4  (6) 
3303-2802             เทคนิคงานจักสานหวาย             4  (6) 
3303-2803             เทคนิคงานจักสานผักตบชวา            4  (6) 
3303-2804             เทคนิคงานจักสานโลหะ             4  (6) 
3303-2805             เทคนิคงานจักสานประยุกต            5  (6) 
3303-2806             เทคนิคงานจักสานวัสดุสังเคราะห            4  (6) 
3303-2807             ผลิตภัณฑงานจักสานไมไผ            4  (6) 
3303-2808             ผลิตภัณฑงานจักสานหวาย            4  (6) 
3303-2809             ผลิตภัณฑงานจักสานประยุกต            5  (6) 
 

3303-4001 ศิลปหัตถกรรม  1 *  (*) 
3303-4002 ศิลปหัตถกรรม  2 *  (*) 
3303-4003 ศิลปหัตถกรรม  3 *  (*) 
3303-4004 ศิลปหัตถกรรม  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3303-6001             โครงการ            4  (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 

จุดประสงค 
 

1. ใหมีความรูความสามารถในการออกแบบ  และผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา  เชิงอุตสาหกรรม  
ศิลปะอยางชํานาญ  และสามารถนําไปประกอบอาชีพทีต่อบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและมุงสูอาชีพอิสระ 

2. ใหมีความสามารถในการวิเคราะหงาน  มีความคิดริเริ่มในการสรางงานและแกไขปญหา
ในงานอาชีพที่สามารถพัฒนาตนเองและประสบการณในงานเครื่องเคลือบดินเผาระบบ
อุตสาหกรรมตลอดจนงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผา 

3. ใหมีความรับผิดชอบตอสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเคลือบดินเผา  มีจรรยาบรรณ  มีมนุษย
สัมพันธ  มีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานเปนหมูคณะ 

4. ใหมีความเขาใจในการจัดการธุรกิจ  อนุรักษพลังงานธรรมชาติ  ใหเกิดประโยชนตอ
อาชีพและสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  การออกแบบเขียนแบบ  หลักการ  
กระบวนการขึ้นรูปและการผลิตผลิตภัณฑ  การใชวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เน้ือดินปน  นํ้าเคลือบ
และการเคลือบ  การตกแตง  การเผา  การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุภัณฑในงานเครื่องเคลือบ
ดินเผา 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1   ออกแบบเขียนแบบและทําหุนจําลองผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา  ตามหลักการ
โดยพิจารณาจากดานเทคนิควิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีความคิดสรางสรรคประโยชนใชสอย  
ความงามและการไปผลิต 
 ขอ 2  เตรียมเน้ือดินผลิตภัณฑ  ตามหลักการ  ดวยการเนนความสําคัญเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการผลิต  กระบวนการข้ันตอนเตรียมเน้ือดิน 
 ขอ 3  ข้ึนรูปผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา  เชิงอุตสาหกรรมตามหลักการโดยเนน
ความสําคัญเกี่ยวกับเทคนิควิธีการขึ้นรูป  กระบวนการขั้นตอน ความประณีตเรียบรอย 
 ขอ 4  ตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา  ขณะดินน่ิม  ดินหมาด  ดินแหง  หลังเผาดิบ
และหลังเผาเคลือบ  ตามหลักการโดยพิจารณาจากเทคนิควิธีการตกแตง  กระบวนการขั้นตอน  
ความประณีตและความงาม 
 ขอ 5  เตรียมนํ้าเคลือบและพัฒนานํ้าเคลือบ ตามหลักการโดยพิจารณาในประเด็นสําคัญ  
คือความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  ความตองการของตลาด  การนําไปเคลือบไดเหมาะสม 
 ขอ 6  บรรจุผลิตภัณฑเขาเตาเผาตามหลักการ  โดยคํานึงถึงขอสําคัญคือ  การเผาใน
บรรยากาศตาง ๆ  ความละเอียดรอบคอบในการจัดเรียงผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง 
 ขอ 7  ตรวจสอบผลิตภัณฑ  ออกแบบบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑเพื่อการจําหนาย  ตาม
หลักการโดยพิจารณาประเด็นสําคัญจากความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ  รูปแบบ 
บรรจุภัณฑเหมาะสม  สวยงาม  ปองกันการแตกหักเสียหาย 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน  มีความ
รอบคอบซ่ือสัตย  เอื้อเฟอ  มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  แกปญหา
เฉพาะหนาและมีความเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…เทคโนโลยีเคร่ืองเคลือบดินเผา…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002             ความรูเกี่ยวกับศิลปะ          2  (2) 

 
       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ

รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 

 

1. หมวดวิชาสามัญ                                                                  ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.10 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(7) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(8) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.11 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.12 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 กลุมวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(7) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(8) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

 
2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
  
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                    2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3304-2001             เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องตน            4  (4) 
3304-2002             ดินและเน้ือดินปน             4  (4) 
3304-2003             คอมพิวเตอรกราฟคงานเครื่องเคลือบดินเผา           3  (4) 
3304-2004             การออกแบบเขียนแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา           4  (4) 
3304-2005             การจัดการโรงงานเครื่องเคลือบดินเผา           2  (2) 
3304-2006             เทคนิคการตกแตง             4  (4) 
3304-2007             ………………………..             …(..) 

 
 2.3  วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3304-2101             เทคนิคการข้ึนรูปดวยมือ             3 (4) 
3304-2102             การข้ึนรูปดวยแปนหมุน             3  (4) 
3304-2103             พิมพและการหลอ  1             3  (4) 
3304-2104             พิมพและการหลอ  2             4  (6) 
3304-2105             นํ้าเคลือบและการเคลือบ             3  (4) 
3304-2106             ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา            4  (6) 
3304-2107             เตาและการเผา              3  (3) 
3304-2108             การขึ้นรูปดวยใบมีด   1             4  (6) 
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3304-2109             การขึ้นรูปดวยใบมีด   2             4  (6) 
3304-2110             การตกแตงเคร่ืองเคลือบดินเผา                         4  (6) 

  2.3.2  สาขางานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3304-2201             การออกแบบเคร่ืองเคลอืบดินเผา            2  (3) 
3304-2202             ศิลปะการขึ้นรูปดวยมือ  1             3  (4) 
3304-2203             ศิลปะการขึ้นรูปดวยมือ  2             4  (6) 
3304-2204             การตกแตงเคร่ืองเคลือบดินเผา  1            3  (4) 
3304-2205             การตกแตงเคร่ืองเคลือบดินเผา  2            4  (6) 
3304-2206             การข้ึนรูปดวยแปนหมุน  1            3  (4) 
3304-2207             การข้ึนรูปดวยแปนหมุน  2            4  (6) 
3304-2208             พิมพและการหลอ   1             3  (4) 
3304-2105             นํ้าเคลือบและการเคลือบ 1               3  (4) 
3304-2206             ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา            4  (6) 
3304-2107             เตาและการเผา              3  (3) 
3304-2212             ……………………….                               …. (...) 
 

3304-4001 เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา  1 *  (*) 
3304-4001 เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา  2 *  (*) 
3304-4002 เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา  3 *  (*) 
3304-4003 เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3304-6001             โครงการ            4  (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนําความรูและทักษะไป
ประกอบอาชีพอยางชํานาญ 

2. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค  ในการพัฒนารูปแบบงานผลิตภัณฑหัตถกรรมโลหะ
รูปพรรณและเคร่ืองประดับ  ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ    มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  ประหยัด  เคารพใน
สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น  เปนผูมีความรับผิดชอบ  ดํารงตนอยูในคุณธรรมและ
กฎหมาย 

4. เพ่ือใหรูคุณคาของงานโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  อันเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ  เกิดความรักและหวงแหนในการที่จะอนุรักษไว  ใหดํารงอยูตลอดไป 

5. เพื่อใหรูจักนําเอาทรัพยากรในทองถิ่นมาสรางงาน  ใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของชาติ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  หลักการ  กระบวนการ  ข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน   การวิเคราะหงานดานโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  และความรูทั่วไปในงาน
ศิลปกรรม รวมท้ังความคิดสรางสรรค 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1   ออกแบบผลิตภัณฑงานโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับแบบศิลปไทยและรวม
สมัยตามหลักการโดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ประโยชนใชสอย  คุณคาความงามและ
ความคิดสรางสรรค 
 ขอ 2  ปฏิบัติงานดานโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับแบบศิลปไทยและรวมสมัยตาม
หลักการโดยเนนความสําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เทคนิควิธีการ  ความประณีตเรียบรอย  
รวมทั้งการทําไดถูกตองตามแบบที่กําหนด 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน  รอบคอบ  
ขยันซื่อสัตย  เอ้ือเฟอ  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  แกปญหา
เฉพาะหนาและมีภาวะเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ…จะตองศึกษารายวิชาจาก
หมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสราง
ตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002             ความรูเกี่ยวกับศิลปะ          2  (2) 

 
       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ

รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 
 

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.13 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(9) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(10) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.14 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.15 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(9) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(10) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  

2. หมวดวิชาชีพ     ไมนอยกวา  58  หนวยกิต  
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                      2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3305-2001             การวาดเขียนเพ่ืองานศลิปหัตถกรรม           2  (3) 
3305-2002             องคประกอบศิลป              2  (3) 
3305-2003             กายวิภาค               2  (2) 
3305-2004             การออกแบบลวดลายโลหะรูปพรรณ           2  (2) 
3305-2005             คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบรูปพรรณ           2  (3) 
3305-2006             เทคนิคงานเครื่องประดับ             2  (3) 
3305-2007             เทคนิคงานหลอเคร่ืองประดับ            3  (3) 
3305-2008             เทคนิคงานชุบเคลือบผิวโลหะ            2  (3) 
3305-2009             การจัดการธุรกิจศิลปหัตถกรรม            2  (2) 
3305-2010             การนําเสนอผลงาน             2  (2) 
3305-2011             ……………………….                               …. (...) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน    (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3305-2101             เทคนิคงานเคร่ืองถม  1             4  (6) 
3305-2102             เทคนิคงานเคร่ืองถม  2             4  (6) 
3305-2103             เทคนิคงานเคร่ืองถม  3             4  (6) 
3305-2104             เทคนิคงานแกะสลักดุน  1             4  (6) 
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3305-2105             เทคนิคงานแกะสลักดุน  2             4  (6) 
3305-2106             เทคนิคงานแกะสลักดุน  3             4  (6) 
3305-2107             เทคนิคงานเครื่องถมทอง             4  (6) 
3305-2108             เทคนิคการแกะสลักดุนเครื่องใชสอย           4  (6) 
3305-2109             ……………………….                               …. (...) 
 

3305-4001 โลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  1 *  (*) 
3305-4002 โลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  2 *  (*) 
3305-4003 โลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  3 *  (*) 
3305-4004 โลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3305-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวิดีทัศน 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ความสามารถและประสบการณ  ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติดานเทคโนโลยีศิลปการถายภาพ   เทคโนโลยีการถายภาพโฆษณา   
เทคโนโลยีการผลิตวิดีทัศน  และเทคโนโลยีการถายภาพและการพิมพ 

2. เพื่อใหผูเรียนมีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะดานศิลปการถายภาพ  การถายภาพ
โฆษณา  การผลิตวิดีทัศน  และการถายภาพเพื่อการพิมพเพิ่มขึ้น  จนถึงขั้นชํานาญการ 

3. เพื่อใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค  มีหลักเกณฑในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนมี
การปรับปรุงและเสริมสรางความชํานาญใหเพิม่ข้ึน  บรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 

4. เพือใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีตออาชีพของตน  โดย
ตองมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยในการทํางาน  และการตรงตอเวลา  เพ่ือให
วิชาชีพของตนไดตอบสนองความตองการของสังคมอยางมีคุณภาพ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับ กระบวนการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  การวิเคราะหการประเมนิ
คาทางดานเทคโนโลยีการถายภาพและวิดีทัศน    รวมทั้งมีความรูทั่วไปในงานศิลปะและการคิด
สรางสรรค 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1   ปฏิบัติงานดานการถายภาพและวิดีทัศนดวยกลองชนิดตาง ๆ และใชเครื่องมือ
อุปกรณรวมทั้งใชกลวิธี  ในการผลิตงานศิลปภาพถาย  งานถายภาพโฆษณา  งานผลิตวิดีทัศน  และ
งานถายภาพเพื่อการพิมพ  ตามหลักการโดยพิจารณาจากลําดับขั้นตอนปฏิบัติงาน  เทคนิควิธีการ  
หลกัองคประกอบศิลป  มีความประณีตและมีความคิดสรางสรรค 
 ขอ 2  ทําโครงการเสนอผลงานเฉพาะบุคคลตามหลักการ  ผลงานมีคุณภาพ  มีความเปน 
เหตุเปนผล  เทคนิคการนําเสนอ  ระบบการจัดการและมีความคิดสรางสรรค 

 
 มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน  รอบคอบ   
มีความซื่อสัตย   มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย  แกปญหาเฉพาะหนา 
และมีภาวะผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารถายภาพและวิดีทัศน 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…เทคโนโลยีการถายภาพและวิดีทัศน…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา
ตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0002             ความรูเกี่ยวกับศิลปะ          2  (2) 
       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ

รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 

 
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.16 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(11) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(12) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.17 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.18 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.7 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(11) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(12) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  

2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
  
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9  หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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          2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)   ใหเลือกเรียน  1 รายวิชา  ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3306-2001             วาดเสน               3  (4) 
3306-2002             สุนทรียศาสตร              2  (2) 
3306-2003             องคประกอบศิลปเพื่อการถายภาพ            3  (5) 
3306-2004 ประวัติและวิวัฒนาการการถายภาพและภาพยนตร 2  (2) 
3306-2005             ศิลปะการถายภาพ             3  (5) 
3306-2006             การถายภาพโฆษณา             3  (5) 
3306-2007             การผลิตวิดีทัศน              3  (5) 
3306-2008             การออกแบบนิเทศศิลป             3  (5) 
3306-2009             การนําเสนอผลงาน             3  (4) 
3306-……  …………………………..           …. …. 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน     (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานศิลปะการถายภาพ 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3306-2101             ศิลปะการถายภาพ  1             3  (5) 
3306-2102             ศิลปะการถายภาพ  2             3  (5) 
3306-2103             การสรางภาพผลพิเศษ               3  (5) 
3306-2104             การผลิตภาพถายดวยคอมพิวเตอร            3  (5) 
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3306-2105             การจัดแสงถายภาพ             3  (5) 
3306-2106             การผลิตสไลด              3  (5) 
3306-2107             การศึกษาสวนบุคคล             3  (3) 
3306-2108             ศิลปไทยปริทัศน                                                     3(3) 
.................                     (เลือก 1 รายวิชาจากวิชาชีพสาขาอื่น)                       3(5) 

  2.3.2  สาขางานการถายภาพโฆษณา 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3306-2201             การถายภาพโฆษณา  1             3  (5) 
3306-2202             การถายภาพโฆษณา  2             3  (5) 
3306-2203             การจัดแสงเพื่อการถายภาพโฆษณา            3  (5) 
3306-2204             การผลิตงานโฆษณาดวยคอมพิวเตอร           3  (5) 
3306-2205             การผลิตวิดีทัศนโฆษณา               3  (5) 
3306-2206             การสรางภาพผลพิเศษเพื่องานโฆษณา           3  (5) 
3306-2207             การศึกษาสวนบุคคล             3  (3) 
3306-2108             การจัดนิทรรศการ                          3(3) 
.................                       (เลือก 1รายวิชาจากวิชาชีพสาขางาน)                    3(5) 
 2.3.3  สาขางานการผลิตวิดีทัศน 

  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  
3306-2301             การผลิตวิดีทัศน  1             3  (5) 
3306-2302             การผลิตวิดีทัศน  2             3  (5) 
3306-2303             การจัดแสงเพ่ือการผลิตวิดีทัศน            3  (5) 
3306-2304             การตัดตอและการลําดับภาพ            3  (5) 
3306-2305             ระบบเสียงและการบันทึกเสียง            3  (5) 

3306-2306             การผลิตวิดีทัศนโฆษณาดวยคอมพิวเตอร           3  (5) 
3306-2307             การศึกษาสวนบุคคล             3  (3) 
3306-2307             สังคีตนิยม                                       3 (3) 
.................                     (เลือก 1 รายวิชาจากวิชาชีพสาขางาน)                    3 (5) 
 2.3.4  สาขางานการถายภาพและการพิมพ 
3306-2401             การถายภาพการพิมพ  1             3  (5) 
3306-2402             การถายภาพการพิมพ  2             3  (5) 
3306-2403             การถายภาพการพิมพ  3             3  (5) 
3306-2404             เทคโนโลยีการพิมพ  1             3  (5) 
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3306-2405             เทคโนโลยีการพิมพ  2             3  (5) 
3306-2406             การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร           3  (5) 
3306-2407             การศึกษาสวนบุคคล             3  (3) 
3306-2408             การออกแบบกราฟคดวยคอมพิวเตอร                     3(3) 
................                       (เลือก  1  รายวิชาจากวิชาชีพสาขางาน)                   3(5) 
 

3306-4001 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน 1 *  (*) 
3306-4001 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน 2 *  (*) 
3306-4002 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน  3 *  (*) 
3306-4003 เทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัสน 4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3306-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  กระบวนการทํางานวิเคราะห  การประเมินคา การคิด
สรางสรรคทางศิลปะ  การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีศิลปกรรม  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ในระดับชางเทคนิค   เพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานปจจุบัน 

2. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี  ภาคภูมิ  มั่นใจ  และสามารถนําประสบการณการศึกษาไปใชประกอบ
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. สงเสริมการศึกษาคนควาพัฒนาองคความรูใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
ตลาดแรงงาน  วิทยาการและเทคโนโลยีที่กาวหนา 

4. พัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความรับผิดชอบ  ระเบียบวินัยในการทํางาน  ความซื่อสัตย
สุจริต  ความอดทน  ขยันหมั่นเพียร  การประหยดั  ริเริ่มสรางสรรค  การตัดสินใจและ
แกไขปญหาอยางมีระบบ 

5. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางประหยัด
และเหมาะสม 

6. ดํารงตนอยูในคุณธรรม   กฎหมาย     เพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ    ศาสนาและ
พระมหากษัตริย  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของชาติและมีความ
เลื่อมใสในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

56

 
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับ  หลักการ  กระบวนการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  การวิเคราะห
การประเมินคา  การคิดสรางสรรค  ความรูทั่วไปในงานศิลปะ  และความรูทางดานเทคโนโลยี
ศิลปกรรม 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1   ปฏิบัติงานการพิมพสกรีน  การทําแมพิมพ  การพมิพซอนสีและการออกแบบ  ตาม
หลักการโดยสามารถทําไดตามแบบ  เทคนิควิธีการ  หลักองคประกอบศิลปและความคิดสรางสรรค 
 ขอ 2  ถายภาพนิ่ง  ขาวดํา  ภาพสี  ลางอัดขยายภาพและถายภาพเคลื่อนไหว  ตัดตอภาพ
เสียงตามหลักการ  ลําดับข้ันตอน  เทคนิควิธีการ  หลักองคประกอบศิลปและความคิดสรางสรรค 
 ขอ 3  ปฏิบัติงานกราฟคคอมพวิเตอร ตามหลักการ  ลําดับขั้นตอน  เทคนิควิธีการ  
องคประกอบศิลปและความคิดสรางสรรค 
 ขอ 4  สามารถทําโครงการเทคโนโลยีศิลปกรรม  ตามหลักการผลงานมีคุณภาพ  มีความ
เปนเหตุเปนผล  มีความคิดสรางสรรค  สามารถนําเสนองานใหเปนท่ียอมรับ 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน   และการใช
เคร่ืองมืออุปกรณ  รอบคอบ  ขยันซื่อสัตย  เอ้ือเฟอ  มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย  แกปญหาเฉพาะหนาและมีสภาวะความเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…เทคโนโลยีศิลปกรรม…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และ 
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002             ความรูเกี่ยวกับศิลปะ          2  (2) 

 
       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ

รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 

 

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.19 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(13) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(14) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.20 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.21 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.8 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(13) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(14) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  

2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
  
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                     2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3307-2001             คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะ             4  (6) 
3307-2002             การวาดเขียน              3  (4) 
3307-2003             การออกแบบดวยคอมพิวเตอร  1            4  (6) 
3307-2004             การออกแบบดวยคอมพิวเตอร  2            4  (6) 
3307-2005             องคประกอบศิลป              3  (4) 
3307-2006             ศิลปะไทย              3  (4) 
3307-2007             ……………………….                               …. (...) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน    (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3307-2101             การถายภาพ              4  (6) 
3307-2102             การถายวิดีทัศน              4  (6) 
3307-2103             การพิมพสกรีนสี่สี             8  (12) 
3307-2104             การผลิตภาพระบบดิจิตอลดวยคอมพิวเตอร           8  (12) 
3307-2105             ……………………….                                …. (...) 
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  2.3.2  สาขางานการพิมพสกรีน 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3307-2201             การพมิพสกรีน  1              8  (12) 
3307-2202             การพมิพสกรีน  2              8  (12) 
3307-2203             การพมิพสกรีน  3              8  (12) 
3307-2204             ……………………….                                …. (...) 
3307-4001 เทคโนโลยีศิลปกรรม  1 *  (*) 
3307-4001 เทคโนโลยีศิลปกรรม  2 *  (*) 
3307-4002 เทคโนโลยีศิลปกรรม  3 *  (*) 
3307-4003 เทคโนโลยีศิลปกรรม  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3307-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถและประสบการณท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติดาน
คอมพิวเตอรกราฟคอารต  คอมพิวเตอรมัลติมิเดียและคอมพิวเตอรกราฟคสารสนเทศ 

2. เพื่อใหผูเรียนมีความเชี่ยวชาญและทักษะดานคอมพิวเตอรกราฟคอารต  คอมพิวเตอร
มิลติมีเดียและคอมพิวเตอรกราฟคสารสนเทศเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นชํานาญ 

3. เพื่อใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค  มีหลักเกณฑในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจน
การปรับปรุงและเสริมสรางความชํานาญใหเพิม่ข้ึน  เพ่ือบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 

4. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพ  และมีเจตคติที่ดีตองานและอาชีพ
ของตน  โดยจะตองมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยในการทํางาน  การตรงตอเวลา  
เพื่อใหวิชาชีพของตนตอบสนองความตองการของสังคมอยางมีคุณภาพ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับประวัติความหมาย  หลักการ  กระบวนการ  การติดตั้งประกอบการ
ใชเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ  การวิเคราะหสังเคราะห  การแกไขปญหาในงานคอมพิวเตอรกราฟคอารต
และ   คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   คอมพิวเตอรกราฟคเพื่อสารสนเทศ    รวมทั้งมีความรูทั่วไปในงาน
ศิลปกรรมและการคิดสรางสรรค 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1   ใชเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณติดต้ัง  ระบบคอมพิวเตอรกราฟค  การควบคุม  ดูแลรักษา   
ปรับปรุงและซอมบํารุง  ตามระเบียบการใชมีความระมัดระวัง  รอบคอบ  การตรวจสอบ  การ
วิเคราะหแกไขปญหาขณะใชเคร่ืองมือ 
 ขอ 2   สรางสรรคผลงานคอมพิวเตอรอารต   คอมพิวเตอรกราฟคมัลดิมีเดีย  และ 
คอมพิวเตอรเพื่อสารสนเทศตามหลักการและจุดประสงคการทํางาน  ขั้นตอนการทํางาน  เทคนิค 
วิธีการ  หลกัองคประกอบศิลป  และมีความคิดสรางสรรค 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน   ระมัดระวัง
อดทด  ซื่อสัตย  มีมนุษยสัมพันธ  เอ้ือเฟอ  เปนระเบียบเรียบรอย  รักษาความสะอาดและมีจิตสํานึก
อนุรักษสิ่งแวดลอมของสวนรวมและทองถิ่น  แกปญหาเฉพาะหนาและมีภาวะความเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…คอมพิวเตอรกราฟค…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และ 
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0002             ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ           2  (2) 
3300-0003             ศิลปวิจารณ             2  (2) 

 
 
        ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ
รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 

 

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.22 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(15) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(16) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.23 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.24 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.9 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(15) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(16) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  
 

2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
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 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

                      2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

8.  คอมพิวเตอรกราฟค 
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3308-2001             หลักการออกแบบกราฟค             3  (3) 
3308-2002             การบริหารธุรกิจขนาดยอมงานคอมพิวเตอรกราฟค           3  (3) 
3308-2003             หลักการถายภาพดิจิตอล             3  (3) 
3308-2004             ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟคชั้นสูง           3  (4) 
3308-2005             การวาดเสนเพ่ืองานกราฟค            3  (4) 
3308-2006             ศิลปะกับสิ่งแวดลอม             2  (2) 
3308-2007             หลักการวิดีทัศนดิจิตอล             3  (3) 
3308-2008             เทคนิคการนําเสนอ                                  3 (3) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน   (ไมนอยกวา  24   หนวยกิต)    ใหเลือกเรียนสาขางานใด  สาขา 
งานหน่ึง  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจจากรายวิชา 
สาขางานอื่น  ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค  ใหครบ  24 หนวยกิต 
  2.3.1  สาขางานคอมพิวเตอรกราฟคอารต 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3308-2101             จิตรกรรมดิจิตอล 1             3  (3) 
3308-2102             จิตรกรรมดิจิตอล  2             3  (3) 
3308-2103             การสรางสรรคภาพสามมิติดวยคอมพิวเตอร           3  (3) 
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3308-2104             การออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร           3  (3) 
3308-2105             การตัดแตงภาพชั้นสูงดวยคอมพิวเตอรชั้นสูง        3  (4) 
3308-2106             ศิลปะคอมพิวเตอรประยุกต            3  (4) 
3308-2107             คอมพิวเตอรเพื่องานสิ่งพิมพ            3  (3) 
3308-2108             ……………………….                               …. (...) 

  2.3.2  สาขางานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3308-2201             การตัดตอบันทึกเสียงดิจิตอล            3  (4) 
3308-2202             การตัดตอดิจิตอล                       3  (4) 
3308-2203             สังคีตนิยม              3  (3) 
3308-2204             การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อธุรกิจ            3  (3) 
3308-2205             การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา            3  (3) 
3308-2206             การสรางสรรคดนตรีดวยคอมพิวเตอร          3  (3) 
3308-2207             การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      3  (3) 
3308-2208             ……………………….                               …. (...) 
 2.3.3  สาขางานคอมพิวเตอรสารสนเทศ 

  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  
3308-2301             ระบบเครือขาย              3  (4) 
3308-2302             ระบบอินเตอรเนต             3  (3) 
3308-2303             คอมพิวเตอรกราฟคเพื่อเวปเพจ  1            3  (4) 
3308-2304             คอมพิวเตอรกราฟคเพื่อเวปเพจ  2            3  (4) 
3308-2305             พาณิชยอิเลคทรอนิกส             3  (3) 
3308-2306             การศึกษาอิเลคทรอนิกส             3  (3) 
3308-2307             การออกแบบกราฟคเพือ่งานสารสนเทศ           3  (3) 
3308-2308             ……………………….                               …. (...) 
 

3308-4001 คอมพิวเตอรกราฟค 1 *  (*) 
3308-4001 คอมพิวเตอรกราฟค 2 *  (*) 
3308-4002 คอมพิวเตอรกราฟค 3 *  (*) 
3308-4003 คอมพิวเตอรกราฟค 4 *  (*) 
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สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3308-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
 

จุดประสงค 
 

1. ใหมีความรูความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  อยางชํานาญนําไป
ประกอบอาชีพสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

2. ใหมีความสามารถในการวิเคราะหงาน   มีความคิดริเริ่มในการสรางงานและแกปญหา
ในงานอาชีพเคร่ืองหนัง  สามารถพัฒนางานและมีประสบการณ 

3. ใหมีความรับผิดชอบในการทํางานเคร่ืองหนังและมีจรรยาบรรณ  มีมนุษยสัมพันธ  
และมีคุณธรรม  จริยธรรมในการทํางานเปนหมูคณะ 

4. ใหมีความเขาใจในการจัดการธุรกิจ  ใหเกิดประโยชนตออาชีพและสังคม 
5. ใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพ  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพของตนโดย

ตองมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยในการทํางาน  ตรงตอเวลา  เพื่อใหวิชาชีพของ
ตนไดสนองตอความตองการของสังคมอยางมีคุณภาพ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  ความหมาย  หลักการ  กระบวนการใช 
เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ   การวิเคราะห   สังเคราะหการแกไขปญหาในงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนังและการคิดสรางสรรค 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1  ใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  วัสดุอุปกรณ  การควบคุม  ดูแลรักษา  การซอมบํารุงรักษา 
ตามหลักการ  ระเบียบการใชงาน  ความรอบคอบ  ระมัดระวัง  การตรวจสอบวิเคราะหแกไขปญหา 
ขณะใชงาน 
 ขอ 2  ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  การพัฒนารูปแบบตามหลักการ
ออกแบบความคดิสรางสรรค  กระบวนการขั้นตอน  องคประกอบความสวยงาม  และความ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ขอ 3 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  รองเทา  กระเปา  บุเบาะครุภัณฑและอุปกรณ 
เดินปาและคายพักแรมไดตามแบบที่กําหนด  ประณีตเรียบรอย  เลือกวัสดุ  อุปกรณเหมาะสมกับ 
ผลิตภัณฑและประโยชนใชสอย 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบ  ระมัดระวังตอการทํางาน  
อดทน  ซื่อสัตย  มีมนุษยสัมพันธ  เอ้ือเฟอ  เปนระเบียบเรียบรอย  รักษาความสะอาดและมีจิตสํานึก
อนุรักษส่ิงแวดลอม  แกปญหาเฉพาะหนา  มีภาวะเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสหกรรมเคร่ืองหนัง…จะตองศึกษารายวิชาจาก
หมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสราง
ตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002             ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ         2  (2) 

 
       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ

รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชา 
ชีพได 

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.25 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(17) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(18) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.26 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.27 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.10 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(17) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(18) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  

2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
  
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

                     2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 
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  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3309-2001             ประวัติและแบบอยางศิลปะ            1  (1) 
3309-2002             การออกแบบลวดลาย             2  (2) 
3309-2003             การจัดการและบริหารโรงงาน            1  (1) 
3309-2004             การออกแบบผลิตภัณฑ             4  (4) 
3309-2005             การใชบํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรม            4  (4) 
3309-2006             การประมาณราคาผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง           2  (2) 
3309-2007             การจัดการ              2  (2) 
3309-2008  การบัญชี              2  (2)  
3309-2009             การใชวัสดุทดแทน             4  (4) 
3308-2009             ……………………….                               …. (...) 
 
2.3 วิชาชีพสาขางาน     (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
 ใหเรียนตามรายวิชาท่ีกําหนดให และเลือกเรียนจากสาขางานอื่นในสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังอกีไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
2.3.1 สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 3309-2101            เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  1 4  (6) 
 3309-2102  เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  2 4  (6) 
 3309-2103  เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  3 4  (6)
 3309-2104  เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  4 4  (6) 
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 3309-2105  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑรองเทา  1 2  (3) 
 3309-2106  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑรองเทา  2 2  (3) 
 3309-2107  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑรองเทา  3 2  (3) 
 3309-2108  ……………………………………………..               …(..)  
  

2.3.2 กลุมงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 3309-2201            เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  1 4  (6) 
 3309-2202            เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  2 4  (6) 
 3309-2203            เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  3 4  (6) 
 3309-2204            เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  4 4  (6) 
 3309-2205            เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา  1 2  (3) 
 3309-2206            เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา  2 2  (3) 
 3309-2207            เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา  3 2  (3) 
 3309-2208            ……………………………………………… ..  (..) 

2.3.3 กลุมงานศิลปะการทําเครื่องหนัง 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 3309-2301            ศิลปะการทําเครื่องหนัง  1 4  (6) 
 3309-2302            ศิลปะการทําเครื่องหนัง  2 4  (6) 
 3309-2303            ศิลปะการทําเครื่องหนัง  3 4  (6) 
 3309-2304            ศิลปะการทําเครื่องหนัง  4 4  (6) 
 3309-2305            การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  1 2  (3) 
 3309-2306            การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  2 2  (3) 
 3309-2307            การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  3 2  (3) 
 3309-2308            ……………………………………… ..  (..) 

2.3.4 กลุมงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

 3309-2101            เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  1 4  (6) 
 3309-2102            เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  2 4  (6) 
 3309-2103            เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  3 4  (6) 
 3309-2104            เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  4 4  (6) 
 3309-2405            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  1 2  (3) 
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 3309-2406            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  2 2  (3) 
 3309-2407            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  3 2  (3) 
 3309-2408            …………………………………………………… 2  (3) 
 

2.3.5 สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

 3309-2201            เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  1 4  (6) 
 3309-2202            เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  2 4  (6) 
 3309-2203            เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  3 4  (6) 
 3309-2204            เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา  4 4  (6) 
 3309-2405            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  1 2  (3) 
 3309-2406            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  2 2  (3) 
 3309-2407            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  3 2  (3) 
 3309-2408            …………………………………………………. ..  (..) 

2.3.6 สาขางานศิลปะการทําเครื่องหนัง  2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

 3309-2301            ศิลปะการทําเครื่องหนัง  1 4  (6) 
 3309-2302            ศิลปะการทําเครื่องหนัง  2 4  (6) 
 3309-2303            ศิลปะการทําเครื่องหนัง  3 4  (6) 
 3309-2304            ศิลปะการทําเครื่องหนัง  4 4  (6) 
 3309-2405            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  1 2  (3) 
 3309-2406            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  2 2  (3) 
 3309-2407            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  3 2  (3) 
 3309-2408            ………………………………………………….. ..  (..) 

2.3.7 สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

 3309-2501            เทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ  1 4  (6) 
 3309-2502            เทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ  2 4  (6) 
 3309-2503            เทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ  3 4  (6) 
 3309-2504            เทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ  4 4  (6) 
 3309-2505            คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 2  (3) 

    บุเบาะครุภัณฑ  1  
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3309-2506  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 2  (3) 
    บุเบาะครุภัณฑ  2 

3309-2507  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 2  (3) 
    บุเบาะครุภัณฑ  3 

3309-2708  ………………………………………… 2  (3) 
2.3.8 สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 3309-2601            เทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา  1 4  (6) 
 3309-2602            เทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา  2 4  (6) 
 3309-2603            เทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา  3 4  (6) 
 3309-2604            เทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา  4 4  (6) 
 3309-2605            เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและ                    2  (3) 
     อุปกรณเดินปา  1  
 3309-2606            เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและ                    2  (3) 
     อุปกรณเดินปา  2 
 3309-2607            เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและ                    2  (3) 
     อุปกรณเดินปา  3 
 3309-2608            ……………………………………………..                    ..  (..) 

 

3309-4001 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  1 *  (*) 
3309-4001 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  2 *  (*) 
3309-4002 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  3 *  (*) 
3309-4003 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3309-6001             โครงการ            4  (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

จุดประสงค 
 

1. ใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะ  ในกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี
ระดับชางเทคนิค  นําไปประกอบอาชีพสนองความตองการของตลาดทั้งในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

2. ใหมีความสามารถในการวิเคราะหงาน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การจัดการธุรกิจ
แกปญหาในงานอาชีพ  พัฒนาตนเองจากประสบการณและแหลงวิทยาการ 

3. ใหมีความรับผิดชอบตองานอาชีพเคร่ืองประดับอัญมณี  มีจรรยาบรรณ  และศรัทธา มี
มนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการทํางานเปนหมูคณะ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ  วิวัฒนาการของเคร่ืองประดับอัญมณี  การออกแบบ 
เคร่ืองประดับอัญมณี  วิธีการขั้นตอน  การทําเคร่ืองประดับอัญมณี  การประดับอัญมณีและการ 
ตรวจสอบคุณภาพ       
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1 ปฎิบัติงานดานการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  โดยสามารถขึ้นรูปเครื่องประดับ 
ประเภทแหวน  จ้ี  ตางหู  เข็มกลัด  กําไล  กระดุมเชิ๊ต  สรอยขอมือ  สรอยคอแฟนซี  ถูกตองตาม
แบบและขั้นตอน 

ขอ 2  ปฏบัิติงานดานการทําตัวเรือนรูปพรรณ  ประเภทแหวน  จ้ี  เข็มกลัด  ตางหู  กําไล 
กระดุมเชิ๊ต สรอยขอมือ  ไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักการทําตัวเรือนมีความงาม  เลือกใชวัสดุ 
เหมาะสมกับประโยชนใชสอย 
 ขอ 3  ปฏิบัติงานประดับอัญมณี  ประเภทฝงไขปลา  ฝงหุม  ฝงหนามเตย  ฝงสอด  ฝง 
ไรหนามปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักกระบวนการฝงอัญมณี  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  มีความ
ประณีตสวยงามและมีความเหมาะสมในดานประโยชนใชสอย 

ขอ 4  ปฏิบัติงานเคร่ืองประดับอัญมณีทุกประเภท   ตามรูปแบบที่กําหนดและประเภท
ความคิดสรางสรรค  มีความประณีตสวยงาม  และเหมาะสมในการใชหลักการงานเครื่องประดับ 
อัญมณี 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน   รอบคอบ  
ขยันอดทน  ซื่อสัตย  มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  สรางความนา 
เชื่อถือตอสังคมดวยความซื่อตรงและมีคุณธรรมในการทํางาน  มีความเปนนักบริหารจัดการท่ีดี 
ในการทํางาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…เคร่ืองประดับอัญมณี…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002             ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ         2  (2) 

   
       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ

รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 

 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

80

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.28 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(19) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(20) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.29 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.30 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.11 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(19) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(20) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  

2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
                      2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
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 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3310-2001             ความรูพ้ืนฐานอัญมณีและเคร่ืองประดับ           1  (1) 
3310-2002             รูปแบบศิลปะเครื่องประดับ            2  (2) 
3310-2003             การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี            3  (3) 
3310-2004             งานรูปพรรณ  1              4  (6) 
3310-2005             งานรูปพรรณ  2              3  (5) 
3310-2006             งานเคร่ืองประดับอัญมณี 1            4  (6) 
3310-2007             งานเคร่ืองประดับอัญมณี 2            3  (5) 
3310-2008             การจัดการ              2  (2) 
3310-2009             ………………………….            ………. 
 
2.3  วิชาชีพสาขางาน       (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 

  2.3.1  สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3310-2101             งานรูปพรรณ  3              4  (6) 
3310-2102             งานรูปพรรณ  4              4  (6) 
3310-2103             งานรูปพรรณ  5              4  (6) 
3310-2201             งานประดับอัญมณี  3             4  (6) 
3310-2202             งานประดับอัญมณี  4             4  (6) 
3310-2203             งานประดับอัญมณี  5             4  (6) 
3310-2301  งานชุบเคลือบผิว              3  (4) 
3310-2302  งานแกะลายและเรลาย             2  (4) 
3310-2303  งานหลอมหลอเครื่องประดับ            2  (4) 
3310-2304  การปนและแกะสลักลวดลาย            2  (3) 

  2.3.2  สาขางานรูปพรรณ 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3310-2101              งานรูปพรรณ  3              4  (6) 
3310-2102              งานรูปพรรณ  4              4  (6) 
3310-2103              งานรูปพรรณ  5              4  (6) 
3310-2104  งานรูปพรรณ  6              4  (6) 
3310-2105  งานรูปพรรณ  7              4  (6) 
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3310-2106  งานรูปพรรณ  8              4  (6) 
3310-2301  งานชุบเคลือบผิว              3  (4) 
3310-2302  งานแกะลายและแรลาย             2  (4) 
3310-2303  งานหลอมหลอเครื่องประดับ            2  (4) 
3310-2304  การปนและแกะสลักลวดลาย            2  (3) 
 2.3.3  สาขางานประดับอัญมณี 

  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  
3310-2201             งานประดับอัญมณี  3             4  (6) 
3310-2202             งานประดับอัญมณี  4             4  (6) 
3310-2203             งานประดับอัญมณี  5             4  (6) 
3310-2204             งานประดับอัญมณี  6             4  (6) 
3310-2205             งานประดับอัญมณี  7             4  (6) 
3310-2206             งานประดับอัญมณี  8             4  (6) 
3310-2301  งานชุบเคลือบผิว              3  (4) 
3310-2302  งานแกะลายและแรลาย             2  (4) 
3310-2303  งานหลอมหลอเครื่องประดับ            2  (4) 
3310-2304  การปนและแกะสลักลวดลาย            2  (3) 
 

3310-4001 เคร่ืองประดับอัญมณี  1 *  (*) 
3310-4001 เคร่ืองประดับอัญมณี  2 *  (*) 
3310-4002 เคร่ืองประดับอัญมณี  3 *  (*) 
3310-4003 เคร่ืองประดับอัญมณี  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3310-6001             โครงการ            4  (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

จุดประสงค 
 

1. ใหมีความรูความสามารถในกระบวนการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี  และนําไป
ประกอบอาชีพสนองความตองการของตลาดแรงงานไดอยางกวางขวาง  ทั้งในสถาน
ประกอบการและอาชีพอิสระ 

2. ใหมีความสามารถในการวิเคราะหงาน  มีความคิดริเริ่มในการสรางงาน  และแกปญหา
ในงานอาชีพ  สามารถพัฒนาตนเองใหงอกงามจากประสบการณ  และแหลงวิทยาการ
ตาง ๆ  

3. ใหมีความรับผิดชอบตอสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีและจรรยาบรรณ
ชางมีมนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการทํางานเปนหมูคณะ 

4. ใหมีความเขาใจในการจัดการธุรกิจ  และการประยุกตใชใหเหมาะสมกับหนวยงานเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในการสรางสรรคงานออกแบบ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี  การออกแบบมาตรฐาน  การออกแบบ 
เคร่ืองประดับอัญมณี  การออกแบบบรรจุภัณฑ  การออกแบบจัดแสดงสินคาเครื่องประดับอัญมณี 
รวมทั้งการคิดสรางสรรคและความรูทั่วไปในงานศิลปะ 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1   ปฏิบัติงานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  ออกแบบบรรจุภัณฑและออกแบบการ 
จัดแสดงสินคาเคร่ืองประดับอัญมณี  ตามหลักการออกแบบ  โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการ 
ออกแบบ  เหมาะสมกับประโยชนใชสอย  องคประกอบความสวยงามและความคิดสรางสรรค 
สอดคลองกับแนวโนมความตองการของตลาดและการนําแบบไปผลิตไดเหมาะสม 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ 1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน   ซื่อสัตย  ขยัน  
อดทน  ประหยัด  รอบคอบ  เอ้ือเฟอ  มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย  
และแกปญหาเฉพาะหนาและมีความเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบัอัญมณี 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา 
ตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002             ความรูเกี่ยวกับศิลปะ          2  (2) 

 
       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ

รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 

 

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.31 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(21) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(22) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.32 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.33 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.12 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(21) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(22) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  

2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                     2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3310-2001             ความรูพ้ืนฐานเคร่ืองประดับอัญมณี           2  (2) 
3311-2001             วัสดุกับการออกแบบเครื่องประดับ            2  (2) 
3311-2002             การออกแบบเขียนแบบ             5  (6) 
3311-2003             คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ            4  (6) 
3311-2004             การจัดแสดงผลงานสินคาเคร่ืองประดับ           5  (6) 
3311-2005             การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  1           5  (6) 
3311-2006             การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  2           6  (6) 
3311-2007             การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  3           5  (6) 
3311-2008             การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  4           5  (6) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน     (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3311-2101             การเขียนแบบออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณี  5  (6) 
3311-2102             เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม  1            5  (6) 
3311-2103             เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม  2            5  (6) 
3311-2104             การวิเคราะหงานออกแบบ             2  (3) 
3311-2105             การตรวจสอบคุณภาพอัญมณี            2  (3) 
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3311-2106             เทคนิคงานรูปพรรณ             2  (3) 
3311-2107 โครงการศึกษาวิเคราะหงานออกแบบ 

เคร่ืองประดับอัญมณี             3  (4) 
3311-2108 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 

เคร่ืองประดับอัญมณี             3  (4) 
 

3311-4001 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  1 *  (*) 
3311-4001 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  2 *  (*) 
3311-4002 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  3 *  (*) 
3311-4003 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  4 *  (*) 

 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3311-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

90

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาการวิเคราะหและการควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการวิเคราะหอัญมณีและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับ  สามารถนําความรูไปใชในอาชีพ 

2. เพ่ือใหเกิดเจตคติท่ีดีตออาชีพ  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  อดทน  ขยัน  หมั่น
เพยีรประหยดั  เคารพในสิทธิหนาที่ของผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน ดํารงตน
อยูในคุณธรรมและขอบเขตของกฎหมาย 

3. เพื่อใหรูคุณคาของอัญมณีของไทยและตางประเทศ  เห็นความสําคัญของการวิเคราะหและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอัญมณี  และเคร่ืองประดับ  ซึง่จะมีผลตอเศรษฐกิจของชาติ 

4. เพ่ือใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค   รูจักนําทรัพยากรในทองถิ่นมาสรางงานใหเกิด
ประโยชนและเปนแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานท่ี 1  ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการ  วิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ  ประเมิน
คุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ขอ 2  มีความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
มาตรฐานท่ี 2  ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1  วิเคราะห  ตรวจสอบคุณภาพ  ประเมินคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ  ตาม
หลักการวิเคราะห  หลักการประเมิน  การจําแนกกลุม 

ขอ 2  วิเคราะห  ตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ    โดยการสังเกตจากลักษณะ
ภายนอก  ตามหลักการวิเคราะห  การประเมินคุณภาพ 
 ขอ 3  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ  ตาม
หลักการ  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 ขอ 4  คิดสรางสรรคและพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  ตามหลักการออกแบบ
เคร่ืองประดับอัญมณี  ความเหมาะสมดานความงาม  เอกลักษณและประโยชนใชสอย 
 ขอ 5  บริหารจัดการดานธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ  ตามหลักการบริหารจัดการ  รวม
รวมขอมูล  จัดการขอมูลและการพัฒนางานอยางมีคุณภาพ 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ  1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน  มีความ
รอบคอบและประณีตในขณะปฏิบัติงาน  อดทน  ซื่อสัตย  เอ้ือเฟอ  มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความ
สะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย  แกปญหาเฉพาะหนา  มีภาวะเปนผูนํา  และซื่อสัตยตอวิชาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ…จะตองศึกษา
รายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดัง
โครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0002             ความรูเกี่ยวกับศิลปะ           2  (2) 
 

       ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ
รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ได 

 
1. หมวดวิชาสามัญ                                                                  ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.34 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(23) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(24) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.35 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.36 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.13 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(23) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(24) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  

2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                    2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3312-2001             การจัดการธุรกิจอัญมณีเคร่ืองประดับ           2  (2) 
3312-2002             งานประดิษฐอัญมณี             3  (4) 
3312-2003             อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน           1  (1) 
3312-2004             การออกแบบเคร่ืองประดับพ้ืนฐาน            3  (5) 
3312-2005             การจัดระบบขอมูลดวยคอมพิวเตอร           3  (4) 
3312-2006             การวางแผนพัฒนาการตลาดและผลิตผลอัญมณี     2  (4) 
3312-2007             ศัพทเทคนิคอัญมณีและเคร่ืองประดับ           1  (1) 
3312-2008             การถายภาพเพ่ือการวิเคราะหอัญมณี           4  (5) 
3312-2009             ความรูเรื่องมุกและหยก             2  (2) 
3312-2010             ……………………….                               …. (...) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน     (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3312-2101             การปรับปรุงคุณภาพพลอย            2  (2) 
3312-2102             การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี            4  (6) 
3312-2103             การควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ         2  (4) 
3312-2104             การวิเคราะหพลอย             3  (6) 
3312-2105             การวิเคราะหและประเมินคุณภาพเพชร           4  (6) 
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3312-2106             อัญมณีกับพลอยเลียนแบบ             2  (3) 
3312-2107             อัญมณีศาสตรและการวิเคราะห  1            4  (8) 
3312-2108             อัญมณีศาสตรและการวิเคราะห  2            4  (8) 
3312-2109             การประเมินคุณภาพพลอย             4  (8) 
3312-2110             การวิเคราะหอัญมณีหายาก            4  (8) 
 

3312-4001 การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ  1 *  (*) 
3312-4002 การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ  2 *  (*) 
3312-4003 การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ  3 *  (*) 
3312-4004 การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3312-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 

4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการติดตั้ง  ทดสอบและการใชอุปกรณอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองประดับอัญมณี 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจงานควบคุมเกี่ยวกับการออกแบบ   กระบวนการผลิต  
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองประดับอัญมณี  ตลอดจนการใชและบาํรุงรักษา 

3. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับงานวางแผน  วิเคราะหปญหาใหคําแนะนําและ
จัดการเกี่ยวกับการสรางการประกอบ  การซอมแซมเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองประดับอัญ
มณี  ตลอดจนการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณี 

4. เพื่อใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพสวนตัวเกี่ยวกับการผลิต  การซอม
และสรางเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี 

5. เพื่อใหสามารถใชความรูที่ศึกษามาเปนพื้นฐานในการคนควาหาความรูใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ  ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

6. เพ่ือใหสามารถบริหารงาน  โดยมีบุคลิกในการเปนผูนําและมนุษยสัมพันธที่ดีเพื่อใหมี
เจตคติท่ีดีตออาชีพ  มีความคิดริเริ่ม  ซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  อดทน  
ขยันหมั่นเพียร  ประหยัดเปนผูมีความรับผิดชอบ  โดยดํารงตนอยูบนพ้ืนฐานแหง
คุณธรรมและกฎหมาย 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรฐานท่ี 1  ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการ    ข้ันตอนในการปฏิบัติ   การสราง
เคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  การวิเคราะห  การออกแบบ 
 ขอ 2  มีความรูเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการ  ข้ันตอนในการปฏิบัติการซอมบํารุง  
เคร่ืองจักรจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  การวิเคราะหหาสาเหตุ  การตรวจสอบ  วัสดุและชิ้นสวน
อุปกรณ 
 
มาตรฐานท่ี 2  ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1  ปฏิบัติงานสรางเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  ตามหลักของวิศวกรรมโลหะ
วิทยา  กระบวนการผลิตถกูตองตามแบบ  ใชอุปกรณในการทํางานและวัสดุถูกตองเหมาะสม 
 ขอ 2  ปฏิบัติงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  ตามหลักการซอม  วิธีการ
ขั้นตอนการถอด  ประกอบอุปกรณ   การสั่งซื้อและผลิตอะหลั่ย  การตรวจสอบวิเคราะหหาสาเหตุ  
ผลการซอมมีคุณภาพ 
 ขอ 3  ปฏิบัติงานออกแบบเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  ตามหลักการวิศวกรรม  
กระบวนการออกแบบ 
 ขอ 4  บริหารและการจัดการ  ซอม  สราง  บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  
ตามหลักการ  การรวบรวมจัดการขอมูล  กระบวนการบริหารจัดการเพิม่ผลผลติ  การแกปญหา 
เฉพาะหนาและมีความเปนผูนํา 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ  1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอการทํางาน  ระมัดระวัง 
รอบคอบในขณะปฏิบัติงาน  อดทน  ซื่อสัตย  เอ้ือเฟอ  มีมนุษยสัมพันธ  รักษาความสะอาด  เปน
ระเบียบเรียบรอย  แกปญหาเฉพาะหนา  มีภาวะเปนผูนํา   
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…เทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวด
วิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0004             งานฝกฝมือ         2  (4) 
3300-0005  การเขียนแบบเทคนิค        2  (2) 
3300-0006  วัสดุชางกล          2  (2) 
3300-0007  การวัดละเอียด         2  (2) 

 

ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับรายวิชา
ขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพได 
 
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.37 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(25) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(26) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.38 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.39 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.14 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(25) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(26) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

 

2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 

 2.1วิชาชีพพื้นฐาน (9  หนวยกิต) 
 

   .1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                    2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 
 2.2  วิชาชีพสาขาววิชา    (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3310-2001             ความรูพ้ืนฐานอัญมณีและเคร่ืองประดับ           2  (2) 
3313-2001             กลศาสตรวิศวกรรม             3  (3) 
3313-2002             ความแข็งแรงวัสดุ             3  (3) 
3313-2003             ช้ินสวนเคร่ืองกล              3  (3) 
3313-2004             ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ           2  (2) 
3313-2005             การบริหารงานอุตสาหกรรม            2  (2) 
3313-2006             นิวแมติกสและไฮดรอลิกซ            3  (5) 
3313-2007             ชิ้นสวนเครื่องจักรกลและการสงถายกําลัง           3  (5) 
3313-2008             ……………………….                               …. (...) 
 
2.3  วิชาชีพสาขางาน     (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 

  2.3.1  สาขางานซอม  -  สรางเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3313-2101             การทดสอบวัสดุ              2  (4) 
3313-2102             กระบวนการอบชุบโลหะ             2  (4) 
3313-2103             การสงถายความรอน             3  (3) 
3313-2104             การออกแบบอุปกรณจับยึด            2  (2) 
3313-2105             การควบคุมคุณภาพ             3  (3) 
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3313-2106             เทคโนโลยีซีเอ็นซี             2  (4) 
3313-2107             การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร            2  (4) 
3313-2108             การเขียนแบบและออกแบบเคร่ืองจักรกล  1           2  (4) 
3313-2109             การเขียนแบบและออกแบบเคร่ืองจักรกล  2           2  (4) 
3313-2110             การวางผังโรงงาน              2  (4) 
3313-2111             การติดต้ังเคร่ืองจักรกล             2  (4) 
3313-2112             เทคโนโลยีหุนยนต             3  (5) 
3313-2113             งานสรางเคร่ืองจักรกล  1             3  (6) 
3313-2114             งานสรางเคร่ืองจักรกล  2             3  (6) 
3313-2115             งานสรางเคร่ืองจักรกล  3             3  (6) 
3313-2116             งานสรางเคร่ืองจักรกล  4             3  (6) 
3313-2117             งานซอมและบํารุงเคร่ืองจักรกล  1            2  (4) 
3313-2118             งานซอมและบํารุงเคร่ืองจักรกล  2            2  (4) 
3313-2119             การออกแบบแมพิมพโลหะ            2  (2) 
3313-2120             งานสรางแมพิมพโลหะ  1             3  (6) 
3313-2121             งานสรางแมพิมพโลหะ  2             3  (6) 
3313-2122             งานสรางแมพิมพโลหะ  3             3  (6) 
3313-2123             งานสรางแมพิมพโลหะ  4             3  (6) 
3313-2124             งานซอมบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ            2  (4) 
3313-2125             การออกแบบเคร่ืองจักรกล  1            3  (3) 
3313-2126             การออกแบบเคร่ืองจักรกล  2            3  (3) 
3313-2127             มาตรวิทยาวิศวกรรม             2  (4) 
3313-2128             โลหะวิทยา              3  (4) 
3313-2129             การเขียนแบบวิศวกรรม             2  (4) 
3313-2130             วัสดุอุตสาหกรรม              2  (2) 
3313-2131             กรรมวิธีการผลิต              2  (2) 
3313-2132             เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล             2  (2) 
3313-2133             ……………………….                               …. (...) 
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3313-4001 เทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  1 *  (*) 
3313-4002 เทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  2 *  (*) 
3313-4003 เทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  3 *  (*) 
3313-4004 เทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี  4 *  (*) 

 
สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3313-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดบัอัญมณี 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรูทักษะ  และประสบการณในการทําตนแบบ  และการหลอเคร่ืองประดับอัญ
มณีระดับชางเทคนิค 

2. เพื่อใหสามารถใชความรู  คนควา  วิเคราะหงานในการสรางสรรค  พัฒนางานตนแบบและ
การหลอเคร่ืองประดับอัญมณีใหเหมาะสมกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลย ี ตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  มีความซื่อสัตย  ประหยัด  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  และมี
ระเบียบวินัย 

4. เพื่อใหเปนผูนําที่มีบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธที่ดี 
5. เพ่ือใหมีจรรยาบรรณ  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ   เทคนิคการทําตนแบบและการหลอ

เคร่ืองประดับอัญมณี 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
มาตรฐานท่ี 1  ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการ  ในการออกแบบ  เขียนแบบ  ปนขึ้นรูปและ
หลอเคร่ืองประดับอัญมณี  แหวน  จ้ี  เข็มกลัด  ตางหู  สรอยขอมือ  กําไล  และสรอยสังวาลย  มี
ความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี 
 
มาตรฐานท่ี 2  ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ 1  ปฏิบัติการทําตนแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  ออกแบบ  เขียนแบบ   ปนข้ึนรูปตนแบบ
แหวน จ้ี เข็มกลัด ตางหู สรอยขอมือ กําไล และสรอยสังวาลย ตามหลักการทําตนแบบเครื่องประดับ 
อัญมณี ถูกตองตามแบบ ขนาด สัดสวนที่กําหนด กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความ
ประณีตเรียบรอย   สวยงามและความคิดสรางสรรค 
 ขอ 2  ปฏิบัติการหลอเคร่ืองประดับอัญมณี  รูปแบบตาง ๆ ตามขอ 1  ถูกตองตามแบบ
ตนแบบขนาด  สัดสวน  ที่กําหนด  หลักการหลอ  ความประณีตสวยงาม  การแกปญหาเฉพาะหนา
ในการหลอเคร่ืองประดับอัญมณีและมีความเปนผูนํา 
 ขอ 3  แกปญหางานพลิกแพลง  ประยุกต  วิธีการ  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานอยางมีหลักการ
เปนระบบ 
 ขอ 4  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี  ตาม
หลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ  1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบ  อดทน  ขยัน  ซื่อสัตยใน
การทํางาน  มีความเอื้อเฟอ  มีมนุษยสัมพันธ  โอบออมอารีตอเพื่อนรวมงาน  รักษาความสะอาด  
เปนระเบียบเรียบรอย  แกปญหาเฉพาะหนา  มีภาวะเปนผูนํา  คํานึงถึงความประหยัดพลังงานและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดบัอัญมณี 
 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับอัญมณี…จะตองศึกษา 
รายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต   
ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0002  ความรูเกี่ยวกับศิลปะ                       2  (2) 
 
                     ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ
รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชา 
ชีพได 

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.40 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(27) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(28) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.41 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.42 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.15 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(27) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(28) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

 
2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9  หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                    2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต)ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

            2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3310-2001             ความรูพ้ืนฐานอัญมณีและเคร่ืองประดับ           2  (2) 
3314-2001             การวาดเขียนเคร่ืองประดับ            2  (3) 
3314-2002             การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี            3  (4) 
3314-2003             การปนและการแกะสลักลวดลาย            4  (5) 
3314-2004             การทําตนแบบแหวน             6  (10) 
3314-2005             การทําตนแบบจ้ี              6  (10) 
3314-2006             วัสดุเคร่ืองประดับ             3  (4) 
3314-2007             โลหะวิทยาโลหะมีคา             3  (4) 
3314-2008             การหลอแหวน              6  (10) 
3314-2009             การทําตนแบบและการหลอแหวน            6  (10) 
3314-2010             การทําตนแบบและการหลอจ้ี            6  (10) 
3314-2011             ……………………….                               …. (...) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน    (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานเทคนิคการทําตนแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3314-2101             การทําตนแบบเข็มกลัด             6  (10) 
3314-2102             การทําตนแบบตางหู             6  (10) 
3314-2103             การทําตนแบบสรอยขอมือ            6  (10) 
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3314-2104             การทําตนแบบกําไล             9  (18) 
3314-2105             การทําตนแบบสรอยสังวาลย            9  (18) 
3314-2106             ……………………….                               …. (...) 
 

  2.3.2  สาขางานเทคนิคการหลอเครื่องประดับอัญมณี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3314-2201             การพัฒนาคุณสมบัติโลหะมีคา            8  (12) 
3314-2202             การแยกสกดัโลหะมีคา             7  (10) 
3314-2203             การหลอจ้ี              2  (6) 
3314-2204             การหลอเข็มกลัด              2  (6) 
3314-2205             การหลอตางหู              2  (6) 
3314-2206             การหลอสรอยขอมือ             2  (6) 
3314-2207             การหลอกําไล              2  (6) 
3314-2208             การหลอสรอยสังวาลย             2  (6) 
3314-2209             ……………………….                               …. (...) 

  2.3.3  สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับอัญมณี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3314-2301             การทําตนแบบและการหลอเข็มกลัด           6  (10) 
3314-2302             การทําตนแบบและการหลอตางหู            6  (10) 
3314-2303             การทําตนแบบและการหลอสรอยขอมือ           6  (10) 
3314-2304             การทําตนแบบและการหลอกําไล            9  (18) 
3314-2305             การทําตนแบบและการหลอสรอยสังวาลย           9  (18) 
3314-2306             ……………………….                               …. (...) 
 

3314-4001 เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี  1 *  (*) 
3314-4002 เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี  2 *  (*) 
3314-4003 เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี  3 *  (*) 
3314-4004 เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3314-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
 
4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาชางทองหลวง 

 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในงานชางทองหลวง  เพ่ือการ

อนุรักษงานชางทองหลวง  ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
2. เพ่ือใหเกิดเจตคติท่ีดีตออาชีพ  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  อดทน  ขยันหมั่นเพียร

ประหยัด  เคารพในสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืน 
3. เพื่อสรางงานชางฝมือทางดานงานชางทองหลวง  ใหเปนกําลังหลักในการอนุรักษงานชาง

โบราณ  และงานประยุกตตามสมัยนิยม  เพ่ือการประกอบวิชาชีพท่ีดีในอนาคต 
4. เพือ่เสริมสรางแนวความคิดสรางสรรคในการนําความรู  ความสามารถจากงานชางโบราณ

มาสรางงานที่มีคุณคาทางศิลปะ  และคงเคาความเปนเอกลักษณไทยอยางโดดเดน 
5. เพื่อใหตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  และงาน

ประณีตศิลป  อันเปนเอกลักษณของชาติ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานท่ี 1  ดานความรู 
 ขอ 1  มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา  หลักการ  กระบวนการปฏิบัติงาน  วิเคราะห
รูปแบบ  ประเมินราคาในงานชางทองหลวง 
 ขอ 2  มีความรูในการสรางสรรค  พัฒนารูปแบบงานชางทองหลวง  ทั้งดานความสวยงาม
ประณีตบรรจง  และความรูในการประยุกตแบบไดทั้งแบบโบราณและรวมสมัย 
 
มาตรฐานท่ี 2  ดานทักษะกระบวนการ 
 ขอ  1  ปฏิบัติงานชางทองหลวง  รูปแบบโบราณและรวมสมยั  สามารถสรางผลงาน   ตาม
หลักการ  รูปแบบมีความคิดสรางสรรค  ความสวยงาม  กระบวนการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ความ
ประณีตเรียบรอย 
 ขอ 2  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ  พัฒนาเคร่ืองมือ  เพื่อการปฏิบัติงาน  ตามหลักการ  
ระเบียบการใชเคร่ืองมืออุปกรณ 
ขอ 3  สรางสรรค  ผลงาน  พัฒนากระบวนการทํางาน  ประยุกตเทคนิควิธีการ  เพื่อใหไดผลงานตาม
กระบวนการคิดสรางสรรค  ตามรูปแบบงานที่ตองการและมีความประณีต 
 
มาตรฐานท่ี 3  ดานเจตคติ 
 ขอ  1  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  ขยัน  อดทน  พากเพียร  มุงมั่นในการทํางาน  และ
การพัฒนางาน  มีความคิดสรางสรรค  เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน  ประณีตบรรจง  สะอาด
เรียบรอยในการทํางาน  มีมนุษยสัมพันธ  มีภาวะการเปนผูนํา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาชางทองหลวง 

 
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา           
ศิลปกรรม  สาขาวิชา…ชางทองหลวง…จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58  หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (  9  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 

  โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาศลิปกรรม 
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  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชา
อ่ืน  หรือผูที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพีตอไปน้ี 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0001             การวาดเขียนเบ้ืองตน          2  (3) 
3300-0002  ความรูเกี่ยวกับศิลปะ          2  (2) 

 
        ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียนในรายวิชาขางตน  หรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับ
รายวิชาขางตนมาแลว  สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชา 
ชีพได 

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา    21  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต) 
1.1.43 กลุมวิชาภาษา  (7 หนวยกิต)   

(29) ภาษาไทย  ( 3  หนวยกิต) 
(30) ภาษาอังกฤษ  (4  หนวยกิต) 

1.1.44 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ( 3  หนวยกิต) 
1.1.45 กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) 

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)   
 1.2.1 กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

1.2.16 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(29) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
(30) วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  

  

2. หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
 

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (9 หนวยกิต) 
 

   2.1.1กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
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                        2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา ตอไปน้ี 

  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-0201 โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
 3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟค 3 (4) 
 3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 2.1.3  กลุมพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  (3  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

3300-0101             การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา     (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3315-2001             งานสลักดุน  1              3  (5) 
3315-2002             งานสลักดุน  2              3  (5) 
3315-2003             งานชางทองหลวง  1             3  (5) 
3315-2004             งานชางทองหลวง  2             3  (5) 
3315-2005             งานชางทองหลวง  3             3  (4) 
3315-2006             งานชางทองหลวง  4             3  (4) 
3315-2007             งานประดับอัญมณีโบราณ             3  (4) 
3315-……              ………………………..            …….. 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน   (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
  2.3.1  สาขางานชางทองหลวง 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง)  

3315-2101             งานรูปพรรณ 1               3  (5) 
3315-2102             งานรูปพรรณ 2              3  (5) 
3315-2103             งานรูปพรรณ 3              4  (6) 
3315-2104             งานรูปพรรณ 4              4  (6) 
3315-2105             งานหลอเคร่ืองประดับ             4  (6) 
3315-2106             งานประดับอัญมณี  1             3  (3) 
3315-2107             งานประดับอัญมณี  2             3  (4) 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

115

3315-2108             ความรูพ้ืนฐานอัญมณี             2  (2) 
3315-2109             การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี            3  (3) 
3315-2110             การออกแบบเคร่ืองประดับดวยคอมพิวเตอร         3  (4) 
3315-2111             การออกแบบงานชางทองหลวง            3  (4) 
3315-2112             วัสดุเคร่ืองประดับ             2  (2) 
3315-2113             การข้ึนรูปโลหะ              3  (4) 
3315-2114             การออกแบบจําลองรูปแบบเคร่ืองประดับ           3  (4) 
3315-2115             รูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี            1  (1) 
3315-2116            ปรัชญาศิลปะ                   2  (2) 
3315-2117             ความรูเกี่ยวกับพลอย             2  (2) 
3315-2118             แบบลวดลายไทย              2  (2) 
3315-…….  ……………………………………         ……… 
 

3315-4001 ชางทองหลวง  1 *  (*) 
3315-4001 ชางทองหลวง  2 *  (*) 
3315-4002 ชางทองหลวง  3 *  (*) 
3315-4003 ชางทองหลวง  4 *  (*) 
 

สําหรับทวิภาคี 
  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ 
มาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกวางแผนฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยกําหนดเวลา 
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

   
2.4  โครงการ   (4  หนวยกิต) 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา    หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3315-6001             โครงการ            4  (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา   
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4.  ฝกงาน          (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียนใช
เวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมี
เวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 



คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพพื้นฐาน 
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3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต            3 ( 3 ) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
 2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
 3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการบริหารงาน

คุณภาพและเพิ่มผลผลิต  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรม
การเพิ่มผลผลิต การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน และพัฒนางาน 
 
3000-0102   การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร              3 (3) 
   (Organization Efficiency) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 

2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
 3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 

2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิม่
ประสิทธิภาพในองคกร 

 3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร  

การจัดองคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การสื่อสาร  การสั่งการ  
การฝกอบรม  การสาธิตวิธี-ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
3000–0201  โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4)       

    (Computer Package at Work) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ 

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐานขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ 

 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร 
 2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 
 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
 4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน 
 5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ  การ
จัดการเอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสม
และการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการผลิตส่ือประเภทตาง ๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร 
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3000–0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
(Computer Programming) 

 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
 3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสราง ผังงาน การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออ่ืน ๆ   
Data Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & 
Subroutine และ File Handling)  การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000–0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3   (4) 
                  (Introduction to Information Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร  ฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล 
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0204   ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  3  (4) 
  (Introduction to Database System) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
 2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
 4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
 5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  
ระบบฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบ
ฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน (Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล การ
สืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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3000–0205      คอมพิวเตอรกราฟกส            3  ( 4 ) 
   (Computer Graphics) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสือ่สารกราฟกส 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
3. เพื่อใหมิกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. วิเคราะหและเลอืกใชโปรแกรมกราฟกส 
 2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
 3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัว
ประสานโปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)  แบบจําลองสี 
(Color Model), ระบบพิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Ratation), Translation, 
Viewing Transformation, Clipping, ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การสื่อสาร
กราฟกส (Graphic Communications), แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการให
แสงและเงา (Rendering)  พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) การ
สรางภาพนามธรรม (Visualization) ภาพเสมือนจริง  (Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใช
โปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟกส การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000-0206        การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย         3  ( 4 ) 
      (Computer Assistance in Designs) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดต้ัง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่ง ในการ
สรางภาพ 2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเน่ือง เสนกระดูกงู (Spline)  การใชคําสั่งใน
การแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการ
ไฟล การพิมพ (ตัวอยางโปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เปนตน) การสืบคน
ขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3300-0101                 การพฒันาความคิดสรางสรรค   3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจขั้นตอน  กระบวนการคิดสรางสรรค  แนวทางพุทธ  แนวทาง
วิทยาศาสตร 

2. เขาใจวิธีการ  ตีความ-แปรความ-เชื่อมโยง  ข้ันตอนการสรางสรรค 
3. มีทักษะปฏิบัติการสรางสรรคชิ้นงานจากขั้นตอนฝกตามชุดปฏิบัติการ 
4. มีทักษะปฏิบัติ  ตีความ – แปรความ –เช่ือมโยง  สรางสรรคเนื้อหา – รูปแบบ 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบและความซื่อสัตยในการทํางาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. พัฒนาความคิดสรางสรรคตามหลักการอยางเปนระบบ 
2. ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานดวยชุดปฏิบัติการตามหลักการ  โดยพิจารณาจากข้ันตอนการ

ทํางาน  ระบบการคิดระบบการทํางานความคิดสรางสรรคและคุณภาพของผลงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  หลักความรู  กระบวนคิดสรางสรรค  แนวทางพุทธ  แนวทางวิทยาศาสตร  เชน  หลัก
โยนิโสมณัสกิาร  กระบวนคิดของนักคิดไทยและตะวันตก 
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 ปฏิบัติงานความคิดสรางสรรคเนนทักษะกระบวนการ  โดยฝกทดลองจากชุดปฏิบัติการเพื่อ
ศึกษากลวิธี  ตีความ  แปรความ  เชื่อมโยงคนหาสาระซอนเรนในความสัมพันธใหมซึ่งผลสรางสรรคจาก
กลวิธี  รูปแบบแปลก  รูปแบบตีความจากโครงสรางความรูเกา  รูปแบบตีความจากเน้ือหาเดิม  รูปแบบ
จากวิธีบูรณาการ  สัมมนากระบวนการคิดสรางสรรค  บนพื้นฐานโลกาภิวัตน  ดานความเชื่อมั่นเชิง
เศรษฐกจิ – การเมือง - วัฒนธรรม, ดานเทคนิค – เทคโนโลยี, ดานเครือขาย, ดานประชาสัมพันธ 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป 
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3301 – 2001 กายวิภาคศิลปกรรม 3 (4) 
 (Anatomy) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในหลักการ วิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการรางภาพ รูปราง รูปทรง 
โครงสราง-สัดสวน ภาพคนและสัตว 

2. มีความเขาใจถึงความสําคัญ ประโยชนและการนําไปประยุกตใช ในการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรม 

3. มีทักษะในการรางภาพ เขียนภาพคน สัตว และการนําไปประยุกตใชในงานศิลปกรรม 
4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ สามารถรางภาพ เขียนภาพคน และสัตว ไดถูกตอง ท้ังรูปราง รูปทรง 
โครงสราง-สัดสวน ตามหลักกายวิภาค และการนําไปประยุกตใชในการสรางงานศิลปกรรม  มีกิจนิสัยที่
ดีในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนเกี่ยวกับการรางภาพ  รูปราง  รูปทรง  โครงสรางสดัสวน  ภาพคน
และสัตว  ตลอดจนความสําคัญ  และประโยชน  การนําไปประยุกต  ใชในการสรางสรรคงานศิลปกรรม 
 ปฏิบัติการางภาพ – เขียนภาพรูปราง  รูปทรง  โครงสราง  สัดสวน  กายวิภาคคนและสัตว  และ
การนําไปประยุกตใชในงานศิลปกรรม 
 
3301 – 2002 วาดเขียน 1 3 (4) 
 (Drawing 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  หลักการ  วิธีการ  และประโยชนของการวาดเขียน 
2. มีความเขาใจ  เทคนิค  วิธีการวาดเขียนดวยดินสอดํา  ดินสอถาน  เกรยอง  หมึกดํา  และการ

เขียนดวยพูกัน 
3. มีทักษะในการเขียนภาพหุนนิ่ง  และทิวทัศน 
4. มีระเบียนวินัย  ความรับผิดชอบ  และซื่อสัตยตอหนาที่ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  สามารถเขียนภาพดวยเทคนิคดินสอดํา  ดินสอถาน เกรยอง  หมึกดํา-พูกัน 
ไดตามหลักการเขียนภาพหุนนิ่ง  ภาพทิวทัศน และนําเอาวิธีการไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีใหมได 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการ  เขียนภาพหุนนิ่ง  ทิวทัศน  ดวยเทคนิคดินสอดํา  ดินสอถาน  เกรยอง  
หมึกดํา  และการเขียนดวยพูกัน  รวมทั้งการแสดงออกตามบุคลิกลักษณะสวนบุคคล  ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหมมาประยุกตใหสอดคลองกับเทคนิคการวาดเขียน 
 ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่ง  ทิวทัศน  ดวยเทคนิคดินสอดํา  ดินสอถาน  เกรยอง  หมึกดํา  และ
การเขียนดวยพูกันโดยแสดงออกตามบุคลิกลักษณะสวนบุคคล  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีใหมประยุกตใช
ใหสอดคลองกับการวาดเขียน 
 
3301 – 2003 วาดเขียน 2 3 (4) 
 (Drawing 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการ  วิธีการ  และประโยชนของการวาดเขียน 
2. มีความเขาใจ  เทคนิควิธีการวาดเขียน  ดวยการใชเทคนิคชนิดเดียว  และหลายชนิดผสมกัน 
3. มีทักษะในการเขียนภาพคนเหมือน  คนเต็มตัว  และภาพสัตว 
4. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีใหมประยุกตใชไดสอดคลองกับการวาดเขียน 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบและซื่อสัตยตอหนาที่ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาพ  และสามารถปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือน  คน
เต็มตัวและสัตวไดถูกตองเหมาะสมตามโครงสราง  สัดสวน การจัดภาพ  การ ลงน้ําหนักแสงเงา  แสดง
ปริมาณของรูปทรง   มิติและอารมณความรูสึก และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการเขียนภาพคนเหมือน  คนเต็มตัว และภาพสัตว  เนนการฝกทักษะที่
ซับซอน  ดวยการใชเทคนิคชนิดเดียวกัน  และหลายชนิดผสมกัน  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีใหมประยุกต
ใหสอดคลองกับเทคนิคการวาดเขียน  ที่แสดงออกถึงลักษณะสวนบุคคล 
 ปฏิบัติการเขียนภาพคนเหมือน  คนเต็มตัว  และภาพสัตวดวยเทคนิคชนิดเดียวและหลายชนิด
ผสมกันโดยใชเทคโนโลยีใหมใหสอดคลองกับเทคนิคการวาดเขียน  ที่แสดงออกถึงลักษณะสวนบุคคล 
 
3301 – 2004 องคประกอบศิลป 1 4 (4) 
 (Composition 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจประโยชนและความสําคัญขององคประกอบศิลป 
2. มีความเขาใจหลักองคประกอบศิลป  ทฤษฎีความคิดสรางสรรคหลักการวิเคราะหงานศิลปะ  

และกลวิธีตาง ๆ 
3. มีทักษะในการนําหลักองคประกอบศิลป  ทฤษฎีความคิดสรางสรรค  หลักการวิเคราะหงาน

ศิลปะ  และวิธีตาง ๆ  ไปใชในงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  และศิลปะภาพพิมพได 
4. มีคุณธรรม  จริยธรรมและพฤติกรรม  พึงประสงคตามที่กรมอาชีวศึกษากําหนด 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดองคประกอบศิลป สามารถนําหลักองคประกอบศิลป การ
วิเคราะหงานศิลปะ และทฤษฎีความคิดสรางสรรค ไปใชในงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพโดย
กําหนดความคิดรวบยอด   จัดวางองคประกอบศิลป  ใชเทคนิควิธีการ   แสดงถึงอารมณความรูสึก  
ความคิดสรางสรรคไดตามความเหมาะสม     และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  ความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักองคประกอบศิลป  หลักเอกภาพ  แนวคิด  ทฤษฎีความคิดสรางสรรค  หลักการ
วิเคราะหงานศิลปะ  และวิธีลด  ทอน  เพ่ิม  สลับตําแหนง  ฯลฯ  รูปทรง  เน้ือหา  แนวเร่ือง  และ
องคประกอบในงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  และงานศิลปะภาพพิมพ 
 ปฏิบัติการสรางงานองคประกอบศิลปตามหลักเอกภาพและวิธีลด  ทอน  เพ่ิม  สลับตําแหนง  
ฯลฯ  รูปทรง  เน้ือหา  แนวคิด  แนวเร่ือง  และองคประกอบในงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  และงาน
ศิลปะภาพพิมพ 
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3301 – 2005 องคประกอบศิลป 2 4 (4) 
 (       Composition  2       ) 
  
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจประโยชนและความสําคัญขององคประกอบศิลป 
2. มีความรู  ความเขาใจหลักการองคประกอบศิลปและความคิดสรางสรรคเพื่อใชในงาน

จิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามแนวความคิด  จากหัวขอเรื่องที่กําหนดให  และสรางสรรค

ตามแนวความคิดที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล 
4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพฤติกรรมพึงประสงค  ตามที่กรมอาชีวศึกษากําหนด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดองคประกอบศิลปและความคิดสรางสรรค    สามารถนําหลัก
องคประกอบศิลป    การวิเคราะหงานศิลปะแนวความคิดสรางสรรค   และการเลอืกใชเทคนิค   วิธีการ  
เทคโนโลยี  เพ่ือสรางงานจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพพิมพไดตามหลักองคประกอบศิลป  และมี
กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงานมีระเบียบวินัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  องคประกอบศิลป  และนํามาใชเพื่อสรางสรรคงานโดยจัดองคประกอบตามแนว
หัวขอท่ีกําหนด  และศึกษาแนวทางเกี่ยวกับรูปทรง  เน้ือหาตลอดจนเทคนิค  วิธีการ  รวมทั้งวิธีการที่ใช
เทคโนโลยีใหม  และสรางสรรคผลงานที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล 
 ปฏิบัติการสรางสรรคองคประกอบศิลป  ตามแนวทางที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปทรง  เน้ือหา  วิธีการ  
รวมทั้งวิธีการใชเทคโนโลยีใหม  และสรางสรรคผลงานที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล 
 
3301 – 2006 ศิลปะไทย 3 (4) 
 (Thai  Art) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประโยชนและความสําคัญของลวดลายไทย 
2. มีความเขาใจ  หลักการเขียนลวดลาย  และออกแบบลวดลายไทย  ดวยวิธีการวาดเสน  

ระบายสีและตัดเสน 
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3. มีทักษะในการเขียนลวดลาย  และออกแบบลวดลายไทย  ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสแีละ
ตัดเสน 

4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานลวดลายไทย 
5. มีระเบียนวินัย  ความรับผิดชอบ  ความชื่อสัตย  และความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจ ในหลักการเขียนลวดลาย ออกแบบลวดลาย ดวยวิธีการวาดเสน ระบายสีตัดเสน 
ลวดลายไทย และนําหลักการมาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนการทํางาน สามารถประเมินคุณคา
ผลงานลวดลายไทย  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเขียนลวดลาย  ประยุกตใชลวดลายในงานศิลปกรรม  การออกแบบลวดลายไทย
ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
 ปฏิบัติการเขียนลวดลาย  ประยุกตใชเทคนิคในการใชลวดลายเพื่อสรางงานศิลปกรรม  การ
ออกแบบลวดลายไทยดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
 
3301 – 2007 คอมพิวเตอรเพื่องานวิจิตรศิลป 5 (6) 
 (Computer  Aide  Fine Art) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  การใชโปรแกรมสาํเร็จรูปสรางภาพ  ตกแตงภาพประเภท  เวคเตอร  
(Vecter)  และประเภท บิทแม็ป  (Bitmap)  ในลักษณะ  2  มิติ  และ  3  มิติ 

2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพตกแตงภาพประเภทเวคเตอร  (Vecter)  และ
ประเภทบิทแม็ป (Bitmap)  ในลักษณะ  2  มิติ  และ  3  มิติ 

3. มีทักษะในการบันทึกขอมูล  การเรียกใชขอมูล  การแกไขขอมูล  และการสั่งพิมพภาพดวย
เครื่องพิมพแบบตาง ๆ  การตัดสต๊ิกเกอรดวยเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร 

4. มีความเพียร รับผิดชอบและตรงตอเวลา 
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มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรู  ความเขาใจ     และปฏิบัติไดจริงในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สรางภาพตกแตงภาพ
ประเภทเวคเตอร และ บิทแม็ปในลักษณะ   2 มิติ   3   มิติ   ไดอยางถูกตองเหมาะสม การจัดเก็บขอมูล
และการพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพประเภทตางๆ  ตัดสต๊ิกเกอรดวยเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร    สามารถ
นําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน   มีความเพียร  ความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพ  ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร  (Vecter)  และประเภท
บิทแม็ป  (Bitmap)  ในลักษณะ  2  มิติ  และ  3  มิติ  การบันทึกขอมูล  การเรียกใชขอมูลการแกไขขอมูล
และการสั่งพิมพภาพดวยเครื่องพิมพแบบตาง ๆ  การตัดสต๊ิกเกอรดวยเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร  รักษาระเบียบ
วินัย  และรักษาความสะอาดอุปกรณเครื่องมือ  หองปฏิบัติงาน 
 
3301 – 2008 หลักการใชสี 2 (2) 
 (                                   ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจประโยชนและความสําคัญของหลักการใชสี 
2. มีความเขาใจประวัติความเปนของสีชนิดตาง ๆ  คุณสมบัติของสีและหลักการผสมสี 
3. มีทักษะในการนําหลักการใชสีไปใชกับงานศิลปะลกัษณะตาง ๆ   
4. มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กรมอาชีวศึกษา

กําหนด 
 

มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรู   ความเขาใจ  หลักการใชสีเพื่อการสรางงานศิลปกรรม  โดยนําไปปฏิบัติใหสอดคลอง
สัมพันธกับศิลปะในลกัษณะตางๆไดอยางเหมาะสม มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของสีชนิดตาง ๆ  แมสีวัตถุธาตุ  แมสีจิตวิทยา  แมสีวิทยาศาสตร  
หลักการผสมสี  คุณลักษณะของสี  คุณสมบัติของสี  และหลักการใชสีกับงานศิลปกรรม 
 เพื่อใหมีทักษะการใชสีตามหลักการใชสีกับงานศิลปกรรม 
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3301 – 2009 ประวัติศาสตรศิลป 2 (2) 
 (Art  History) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะ  และวิวัฒนาการของศิลปะ  ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน  ของศิลปะไทย  และศิลปะตะวันตก 

2. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับรูปแบบของศิลปะที่มีอิทธิพล  ตอรูปแบบศิลปะสมัยใหม 
3. มีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย   

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจในรูปแบบ  การวิวัฒนาการและอิทธิพลในงานศิลปะใฝเรียนรูจริงถึงคุณคา
ของศิลปะไทย   ศิลปะตะวันตก และการวิวัฒนาการอยางตอเน่ือง  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะไทย  ตั้งแตสมัยทวาราวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร 
 ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตก  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยสังเขป  และเนน   
เรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะตะวันตกที่มีอิทธิพลตอศิลปะสมัยใหม 
 
3301 – 2010 การถายภาพ 3 (4) 
 (                                            ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจประโยชนและความสําคัญของการถายภาพ 
2. มีความรู  ความเขาใจการถายภาพ  การลางฟลมและอัดขยายภาพ 
3. มีทักษะในการถายภาพดวยกลองสะทอนเลนสเดี่ยว  35  มม.  การลางฟลมและอัดขยายภาพ

ขาว – ดํา 
4. มีคุณธรรม  จริยธรรมและพฤติกรรมพึงประสงคตามที่กรมอาชีวศึกษากําหนด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการถายภาพ    ปฏิบัติการถายภาพดวยกลองสะทอนเลนสเดี่ยว  
การลางฟลม และอัดขยายภาพ  ขาว  - ดําไดถูกตองตามกระบวนการหลักการถายภาพและมีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  เคารพสิทธิของผูอื่น   ตรงตอเวลา   มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรักษาความสะอาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลองสะทอนเลนสเดี่ยว  35  มม.  การใชเลนส  และอุปกรณ
ประกอบการถายภาพ  ปฏิบัติการถายภาพหุนนิ่ง  บุคคล  สัตว  ดอกไมสถาปตยกรรม  ทิวทัศน  ถายภาพ
เคล่ือนไหว  ภาพไฟกลางคืน  ดวยฟลมขาว – ดํา  ฟลมสีและฟลมสไลด  โดยแสงธรรมชาติ  ไฟแฟลช  
ตามหลักการจัดองคประกอบในการถายภาพ  ปฏิบัติการหองมืด  ผสมน้ํายาลางฟลมและกระดาษการ
โหลดฟลม  การลางฟลมและการอัดขยายภาพขาว - ดํา 
 
3301 – 2011 สุนทรียศาสตร 3 (4) 
 (Aeshetic) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักของสุนทรียศาสตร 
2. มีความรู  ความเขาใจ  รูคุณคาทางสุนทรียศาสตรที่มีในงานศิลปกรรมสาขาตาง ๆ 
3. มีทักษะในการประยุกต  ความรูทางดานความงามไปใชในงานศิลปกรรมสาขาตาง ๆ 
4. มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย  รับผิดชอบ  ใฝรูศิลปะ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  จําแนก วิเคราะหคุณคาทางสุนทรียภาพในงานศิลปกรรมและศึกษาวิธีการ 
รับผิดชอบในหลักการสนุทรียศาสตร และนําไปปฏิบัติประยุกตใชในงานศิลปกรรมสาขาตางๆไดอยาง
เหมาะสม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะหรูปแบบหลักแหงความงาม  วิธีสรางความงามทางศิลปกรรมสาขาตาง ๆ  จาก 
หลักการองคประกอบศิลปะ  หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับความงาม  ศึกษาวิธีการประยุกตความรูทางดาน
สุนทรียศาสตรในการนําไปใชสรางความงามแกผลงานศิลปกรรมสาขาตาง ๆ   
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3301 – 2101 จิตรกรรม 1 5 (6) 
 (Painting 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการวิธีการ  การเตรียมวัสดุอุปกรณ  การเตรียมพื้น
สําหรับงานจิตรกรรม 

2. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการจิตรกรรมสีนํ้า  สีน้ํามัน  ภาพหุนน่ิง 
3. มีทักษะในการเขียนภาพหุนนิ่งดวยสีน้ํา  สีน้ํามัน 
4. มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  และซื่อสัตย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจ หลกัการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ การเตรียมพืน้สําหรับงานจิตรกรรม หลักการ
งานจิตรกรรมสีน้ํา สีน้ํามัน ภาพหุนน่ิง และสามารถนําหลักการมาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการ  เตรียมอุปกรณ  และเตรียมพื้น  งานจิตรกรรม ปฏิบัติการเขียนภาพหุนนิ่ง  
ดวยเทคนิคสีน้ํา  สีน้ํามัน  ขั้นตอนการรางภาพ  การจัดภาพ  เทคนิคการระบายสี  การเขียนรายละเอียดที่
เหมือนจริงตามตนแบบ  มีระเบียบในการทํางาน 
 
3301 – 2102 จิตรกรรม 2 5 (6) 
 (Painting 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ  และการเตรียมพื้นสําหรับงาน
จิตรกรรมสีนํ้ามัน 

2. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการวิธีการขั้นตอนการเขียนภาพคนเหมือน  ภาพทิวทัศน  ดวย
กระบวนการของสีน้ํามัน 

3. มีทักษะในการเขียนภาพคนเหมือน  ภาพทิวทัศน  ดวยสีน้ํามัน 
4. มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความใฝรู  ในงานศิลปะ 
 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

134

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจ ในหลักการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ การเตรียมพืน้สําหรับงานจิตรกรรม ภาพคน
เหมือน ภาพทิวทัศน ดวยเทคนิคสีน้ํามัน  และสามารถนําหลักการมาปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
ขั้นตอน  มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ใฝรู 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการวิธีและขั้นตอน  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  การเตรียมพืน้สําหรับงานจิตรกรรมสี
น้ํามัน  ปฏิบัติการเขียนภาพ  คนเหมือน  ภาพทิวทัศน  การรางภาพ  การจัดภาพ  เทคนิคการระบายสี
น้ํามัน  การเขียนรายละเอียด  ใหเกิดมิติและเกิดบรรยากาศ  ไดเหมือนจริงตามตนแบบ 
 
3301 – 2103 จิตรกรรม 3 5 (6) 
 (Painting 3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการ  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  การเตรียมพื้น
สําหรับงานจิตรกรรมสีนํ้ามัน 

2. มีความรู  ความเขาใจ  กระบวนการเขียนภาพ  หุนน่ิง  ภาพคนเหมือน  ภาพทิวทัศน              
ภาพสัตวที่มีรายละเอียดซับซอนขึ้น 

3. มีทักษะ  ในการเขียนภาพหุนนิ่ง  ภาพคนเหมือน  ภาพทิวทัศน  และภาพสัตว  ดวยเทคนิค          
สีน้ํามัน 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในงานจิตรกรรม 
5. มีระเบียบวินัย  มีจิตสํานึกที่ดีตอวัสดุ  อุปกรณและงานจิตรกรรม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจ ในหลกัการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ การเตรียมพืน้สําหรับงานจิตรกรรม 
กระบวนการเขียนภาพหุนนิ่ง ภาพคนเหมือน ภาพทิวทัศน ภาพสัตว  และนําหลักการมาปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนไดอยางถูกตอง สวยงาม  มีระเบียบ วินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอวัสดุ อุปกรณ ในงานจิตรกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการเขียนภาพ  หุนน่ิง  ภาพคนเหมือน  ภาพทิวทัศน  ภาพ
สัตว  ดวยกระบวนการของสีน้ํามัน  ปฏิบัติการเขียนภาพจิตรกรรมขั้นซับซอนขึ้น  ข้ันตอนการรางภาพ  
การจัดภาพ  การระบายสี  การเขียนรายละเอียด  การใชเทคโนโลยี  เพื่อสรางน้ําหนักระยะบรรยากาศ     
ใหมีความประสานกลมกลืน  และเหมือนจริง  ตามตนแบบ 
 
3301 – 2104 จิตรกรรมสรางสรรค 1 5 (6) 
 (Creative Painting 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ข้ันตอนกระบวนคิดจิตรกรรมสรางสรรค 
2. มีความเขาใจวิธีตีความ  กลวธิีเลียนแบบ – ดัดแปลง – สรางสรรคใหม 
3. มีทักษะปฏิบัติ  ลด – ตัด – เพ่ิม  สรางสรรครูปแบบ 
4. มีทักษะปฏิบัติใชวัสดุ – อุปกรณสรางสรรครูปแบบ – เน้ือหา 
5. มีคุณธรรม การเสียสละ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจในหลักการ กระบวนการคิด งานจิตรกรรมสรางสรรค ในกลวิธีตีความ-เลยีนแบบ-
ดัดแปลง-สรางสรรครูปแบบ และนําหลักการ วิธีการมาปฏิบัติงานตามขั้นตอนไดอยางสรางสรรคสวยงาม 
และมีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักความรู  กระบวนคิดสรางสรรค  กระบวนการจิตรกรรม  สรางสรรคเชิงทดลองจาก  
ชุดหลักการ 
 ปฏิบัติจิตรกรรมสรางสรรคกระบวนคิด  ลด – ตัด – เพ่ิม  โดยใชกลวิธีเลยีนแบบ  ดัดแปลง  
สรางสรรคใหม  เทคนิคใชสีและเทคนิคผสม  เชน  สีน้ํามัน, วัสดุจากธรรมชาติ  ฯลฯ 
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3301 – 2105 จิตรกรรมสรางสรรค 2 5 (6) 
 (Creative Painting 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจกระบวนการคิดขั้นตอนสรางสรรครูปแบบ – เน้ือหาจิตรกรรมโดยวิธี     
ลด – ตัด – เพ่ิม  

2. มีความเขาใจขั้นตอนกลวิธี  ลอกเลียน – ดัดแปลง – สรางสรรคใหม 
3. มีทักษะปฏิบัติสรางสรรครูปแบบจิตรกรรมสรางสรรคสื่อสาระเนื้อหาสิ่งแวดลอมทางวัตถุ 

และสิ่งแวดลอมทางสังคม 
4. มีทักษะปฏิบัติการใช  วัสดุ – อุปกรณ   ใชเทคนิค  สี  และเทคนิคผสม 
5. มีคุณธรรมการมีสวนรวม  ความรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจ ในหลกัการกระบวนการคิดสรางสรรค รูปแบบ-เน้ือหาจิตรกรรม โดยวิธกีาร ลด-
ตัด-เพ่ิม ตามกลวิธี ลอกเลียน-ดัดแปลง-สรางสรรคใหม  และนําหลักการมาปฏิบัติงานจิตรกรรม
สรางสรรคไดอยางถูกตองเหมาะสมกับเทคนิควิธีการตางๆ  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ในการ
สรางสรรคผลงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักความรูกระบวนคิดสรางสรรค  ลด – ตัด – เพ่ิม  ศิลปะรวมสมัย  บนพื้นฐานทักษะ
กระบวนการ  ลอกเลียน  ดัดแปลง  สรางสรรคใหม 
 ปฏิบัติจิตรกรรมสรางสรรค  วิธ ี ลด – ตัด – เพ่ิม  โดยใชกลวิธีลอกเลียน  ดัดแปลง  สรางสรรค
ใหม  เนนเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ, สิ่งแวดลอมทางสังคม  ใชเทคนิค  สี  และเทคนิคผสม  
เชน  สีอครีลิค  สีน้ํามัน  สีจากวัสดุธรรมชาติ 
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3301 – 2201 จิตรกรรมไทย 1 5 (6) 
 (Thai Painting 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประโยชนและความสําคัญของตัวละครในงานจิตรกรรมไทย 
2. มีความเขาใจ  หลักการเขียนภาพตัวละครในงานจิตรกรรมไทย  ดวยวิธีการวาดเสน  ระบาย

สีและตัดเสน 
3. มีทักษะในการเขียนภาพตัวละครในงานจิตรกรรมไทย  ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานภาพตัวละครในงานจิตรกรรมไทย 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบและความซื่อสัตยในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจในหลักการเขียนตัวละครในงานจิตรกรรมไทย ดวยวิธีการวาดเสน ระบายสีตัด
เสน และนําหลักการมาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีขั้นตอน  สามารถประเมินคุณคาผลงาน มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเขียนภาพตัวละครในงานจิตรกรรมไทยดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
 ปฏิบัติการเขียนภาพตัวละครในงานจิตรกรรมไทยดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
 
3301 – 2202 จิตรกรรมไทย 2 5 (6) 
 (Thai Painting 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประโยชนและความสําคัญของจิตรกรรมไทย 
2. มีความเขาใจหลักการเขียนภาพตัวละครประกอบทิวทัศนและสถาปตยกรรมในงาน

จิตรกรรมไทย  ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
3. มีทักษะในการเขียนภาพตัวละครประกอบทิวทัศนและสถาปตยกรรมในงานจิตรกรรมไทย  

ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสแีละตัดเสน 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานภาพตัวละครประกอบภาพทิวทัศนและสถาปตยกรรม

ในงานจิตรกรรมไทย 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตยในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจในการเขียนภาพตัวละครประกอบทิวทัศนและสถาปตยกรรมในงานจิตรกรรม
ไทย  ดวยวิธีการวาดเสน ระบายสีตัดเสน และนําหลักการมาปฏิบัติงานถูกขั้นตอน  สามารถประเมิน 
คุณคาผลงานได  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเขียนภาพตัวละครประกอบทิวทัศน  และสถาปตยกรรมในงานจิตรกรรมไทย  
ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
 ปฏิบัติการเขียนภาพตัวละครประกอบทิวทัศน  และสถาปตยกรรมในงานจิตรกรรมไทย  ดวย
วิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
 
3301 – 2203 จิตรกรรมไทย 3 5 (6) 
 (Thai Painting 3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประโยชนและความสาํคัญของการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย 
2. มีความเขาใจ  หลกัการเขียนภาพจิตรกรรมไทยเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา  และประเพณีไทย

ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสแีละตัดเสน 
3. มีทักษะในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา  และประเพณีไทยดวยวิธีการ

วาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคา  ผลงานภาพจิตรกรรมไทยเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและประเพณี 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  และความคิดสรางสรรค  ในการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจในหลักการเขียนภาพจิตรกรรมไทย เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีไทย  ดวย
วิธีการวาดเสน ระบายสีตัดเสน และนําหลักการมาปฏิบัติอยางถูกตองตามวิธีการ  สามารถประเมินคุณคา
ผลงานได  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย ในการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเขียนภาพจิตรกรรมไทยเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและประเพณี  ดวยวิธีการวาดเสน  
ระบายสีและตัดเสน 
 ปฏิบัติการเขียนภาพจิตรกรรมไทยเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและประเพณี  ดวยวิธีการวาดเสน  
ระบายสีและตัดเสน 
 
3301 – 2204 จิตรกรรมไทยสรางสรรค 1 5 (6) 
 (Creative Thai Painting 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประโยชน  และความสาํคัญของจิตรกรรมไทยสรางสรรค 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดสรางสรรครูปแบบตัวละครการออกแบบลวดลาย

ประกอบในงานจิตรกรรมไทย ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
3. มีทักษะในการสรางสรรครูปแบบตัวละคร  และออกแบบลวดลายประกอบในงานจิตรกรรมไทย  

ดวยวิธีการวาดเสน  ระบายสแีละตัดเสน 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานตัวละครและลวดลายประกอบในงานจิตรกรรมไทย 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  และความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจในหลักการความคิดสรางสรรครูปแบบตัวละคร การออกแบบลวดลายประกอบ
ในงานจิตรกรรมไทย ดวยวิธีการวาดเสน ระบายสีตัดเสน และนําหลักการมาปฏิบัติงานอยางถูกตอง  
สามารถประเมินคุณคาผลงานได  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการคิดสรางสรรครูปแบบตัวละคร  การออกแบบลวดลายประกอบในงานจิตรกรรมไทย 
 ปฏิบัติการเขียนภาพรูปแบบตัวละคร  การออกแบบลวดลายประกอบในงานจิตรกรรมไทย  ดวย
วิธีการวาดเสน  ระบายสีและตัดเสน 
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3301 – 2205 จิตรกรรมไทยสรางสรรค 2 5 (6) 
 (Creative Thai Painting 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประโยชน  และความสําคัญของงานจิตรกรรมไทยสรางสรรค 
2. มีความเขาใจเกีย่วกบัหลกัการสรางสรรครูปแบบงานจิตรกรรมไทย ดวยเทคนิคตาง ๆ 
3. มีทักษะในการสรางสรรครูปแบบงานจิตรกรรมไทย  ดวยเทคนิคตาง ๆ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาการสรางสรรครูปแบบงานจิตรกรรมไทย  ดวยเทคนิคตาง ๆ 
  

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจในหลักการเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค รูปแบบงานจิตรกรรมไทย ดวยเทคนิค
ตางๆ และนําหลักการมาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  สามารถประเมินคุณคาผลงานได  มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย ในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการสรางสรรครูปแบบงานจิตรกรรมไทย  โดยใชเทคนิควิธีการตาง ๆ 
 ปฏิบัติการเขียนภาพสรางสรรครูปแบบงานจิตรกรรมไทย  โดยใชเทคนิคตาง ๆ 
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3301 – 2301 ประตมิากรรม 1 4 (7) 
 (Sculpture   1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  เขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  ของงานประติมากรรม  ทั้งลักษณะ
เหมือนจริงและสรางสรรค 

2. มีความรู  เขาใจ  หลักการปน  ขั้นตอน  การเตรียมวัสดุ – อุปกรณประติมากรรมลักษณะนูน
ต่ําและนูนสูง 

3. มีทักษะในการปนภาพนูนต่ํา  และนูนสูง  ลักษณะเหมือนจริง  สรางสรรค  ภาพคน  สตัว  หุนน่ิง  
ฯลฯ 

4. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และซื่อสัตยตอหนาที่ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรู  ความเขาใจหลักการปน    เทคนิคการปนภาพประติมากรรมลักษณะนูนตํ่า- นูนสูง
สามารถสรางผลงานประติมากรรมนูนตํ่า -   นูนสูงภาพคน สัตว สิ่งของ หุนน่ิงรูปแบบเหมือนจริง   
สรางสรรคไดตามหลักการและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน   
ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการปนภาพนูนต่ํา – นูนสูง  รูปแบบเหมือนจริง  สรางสรรค  ภาพคน  สัตว  หุนน่ิง  
ดวยวัสดุ – อุปกรณตาง ๆ  ตามหลักการสรางสรรค  ขั้นตอนการสรางงานประติมากรรม 
 ปฏิบัติการปนภาพนูนตํ่า – นูนสูง  ตามหลักการสรางมิติ  รูปแบบเหมือนจริง  แบบสรางสรรค  
ภาพคน  สัตว  หุนน่ิง  เทคนิคการใชเคร่ืองมือปนตาง ๆ  เพื่อสรางพื้นผิวลักษณะตาง ๆ  ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแตละประเภท  ฝกปฏิบัติงานปนดวย  ขี้ผึ้ง  ดินนํ้ามัน  ดินสังเคราะหสําเร็จรูป  ดินเหนียว 
 
3301 – 2302 ประตมิากรรม 2 4 (7) 
 (Sculpture   2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนของประติมากรรมลักษณะนูนสูง  
รูปแบบเหมือนจริง  และแบบสรางสรรค 
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2. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการวิธีการ  ข้ันตอนการเตรียม  วัสดุ – อุปกรณ  การ
สรางงานประติมากรรมนูนสูง 

3. มีทักษะเกี่ยวกับการปนภาพนูนสูง  รูปแบบเหมือนจริง  รูปแบบ  สรางสรรค  ภาพคน  สัตว  
หุนน่ิง 

4. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตยในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการ การเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับสรางงาน
ประติมากรรมนูนสูง สามารถสรางผลงานประติมากรรมภาพหุนนิ่ง  ภาพคน  สัตว   ลักษณะเหมือนจริง
และสรางสรรคไดตามหลักการ   กระบวนการประติมากรรมนูนสงู  และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบตอการทํางาน  ซื่อสัตย  รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการปนภาพนูนสูง  รูปแบบเหมือนจริง  การจัดองคประกอบ  การตัดทอน  การ
เพิม่เติมรูปแบบสรางสรรค  ภาพคน  สัตว  หุนน่ิง  รูปทรงธรรมชาติ  การเตรียมวัสดุ – อุปกรณ  ขั้นตอน
การสรางงานประติมากรรม 
  ปฏิบัติการปนภาพนูนสูง ตามหลักการสรางมิติ รูปแบบเหมือนจริง รูปแบบสรางสรรค  ภาพคน  
สัตว  หุนน่ิง    ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานแตละประเภท    ฝกปฏิบัติ   งานปนดวยปูนสด ปูนปลาสเตอร   
ข้ีเล่ือยหรือวัสดุอ่ืน ๆ 
 
3301 – 2303 ประตมิากรรม 3 4 (7) 
 (Sculpture   3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับการวิธีการปนภาพลอยตัว  การแกะสลัก  การทําพิมพ  การ
หลอ     ผลงานประติมากรรม 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการปนประติมากรรมแบบลอยตัว  การแกะสลัก  การทําพิมพ  การหลอ  
ผลงานประติมากรรม  รูปแบบเหมือนจริง  รูปแบบสรางสรรค  ภาพคน  สัตว  หุนน่ิง 

3. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และซื่อสัตยในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
      มีความรู   ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ     วิธีการปนภาพประติมากรรมลอยตัว    การแกะสลัก     
การทําพิมพ     การหลอผลงานประติมากรรม     สามารถสรางผลงานประติมากรรมแบบลอยตัว   ภาพคน  
สัตว   หุนน่ิง   แบบเหมือนจริง      แบบสรางสรรค การแกะสลัก การทําพิมพ การหลอ ไดตามหลักการ และ
มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน    ตรงตอเวลา    มีความรับผิดชอบตอการทํางาน    ซื่อสัตย  รักษาความ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการปนประติมากรรมแบบลอยตัว  รูปแบบเหมือนจริง  การจัดองคประกอบ  การ
แกะสลัก  การทําพิมพ  การหลอ 
 ปฏิบัติการปนประติมากรรมแบบลอยตัว   การแกะสลัก  คนเหมือน  สัตว  หุนน่ิง  รูปทรง
ธรรมชาติ  การทําพิมพทุบ  พิมพชิ้น  พิมพยาง  การหลอดวยเทคนิคตาง ๆ 
 
3301 – 2304 ประติมากรรมสรางสรรค 1 4 (7) 
 (Creative  Sculpture 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับวัสดุหลากหลาย  เชน  ดินเหนียว  ขี้ผึ้ง  ปูน  กระดาษ  และไม  
ที่สามารถมาใชในการสรางสรรคงานประติมากรรม 

2. มีทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการสรางสรรคที่หลากหลาย  ในงานลักษณะนูนต่ํา  นูนสูง  และ 
ลอยตัว  โดยจัดองคประกอบ  ใหสื่อความหมายที่แสดงออกถึงคุณคา  ความงามของ     
ประติมากรรม 

3. มีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
        มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการประติมากรรม         สามารถสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมดวยวิธีการหลากหลาย   ลด   สกัด   ตัด   ทอน   ดวยวัสดุหลากหลายชนิด   ประเภทตาม
หลกัการกระบวนการ   ขั้นตอนการสรางประติมากรรมสรางสรรค     ที่สื่อความหมาย   มีคุณคาความงาม
ตามลักษณะของประติมากรรม  ไดเหมาะสมตามหลักการ  และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ตรงตอ
เวลารับผิดชอบตอการทํางาน     ซื่อสัตย     รักษาความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคงานประติมากรรมดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  (ลด  สกัด  ตัด  ทอน)  
ในลักษณะงานแบบนูนต่ํา  นูนสูงและลอยตัว  ดวยวัสดุและเทคนิค  ผสมอยางอิสระ  โดยเนนเน้ือหา
เร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับ  คน  สัตว  ธรรมชาติ 
 
3301 – 2305 ประติมากรรมสรางสรรค 2 4 (7) 
 (Creative  Sculpture 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุ  หลากหลาย  เชน  ดินเหนียว  ขี้ผึ้ง  ปูน  กระดาษและไม  
โลหะ  ฯลฯ 

2. มีทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการสรางสรรคที่หลากหลาย  ในงานลักษณะนูนตอ – นูนสูง  ลอยตัว  
โดยจัดองคประกอบใหสื่อความหมายที่แสดงออกถึงคุณคาของศิลปะ 

3. มีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
    มีความรู    ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการประติมากรรม      สามารถสรางผลงานประติมากรรม
ลักษณะนูนต่ํา   นูนสูง   ลอยตัว   ดวยวัสดุ  - อุปกรณหลากหลาย  สื่อความหมาย  ถายทอดคุณคา         
ทางศิลปะตามหลักการ  กระบวนการ  ข้ันตอนการสรางสรรคประติมากรรม ไดอยางเหมาะสมตาม
แนวคิดวิธีการ  และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน    ตรงตอเวลา   รับผิผดชอบตอการทํางาน   ซื่อสัตย     
รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคงานประติมากรรมดวยวิธีที่หลากหลาย  (เพิ่ม  ลด    ตัด  ทอน)  ใน
ลักษณะงานแบบนูนต่ํา – นูนสูง  ลอยตัว  ดวยวัสดุและเทคนิคผสมอยางอิสระ  โดยเนนรูปทรงเรขาคณิต
และรูปทรงอิสระ  
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3301 – 2401 ประตมิากรรมไทย 1 4 (7) 
    (Thai  Sculpture 1) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประโยชน  และความสําคัญ  ของประติมากรมไทย 
2. มีความเขาใจหลักการปน  แกะสลัก  ลวดลายไทย  การจัดองคประกอบ  ประติมากรรมไทย

ลักษณะนูนต่ํา 
3. มีทักษะในการสรางผลงานประติมากรรมไทยลักษณะนูนต่ํา – นูนสูง  ภาพลวดลายไทย  

ดวยวัสดุ – อุปกรณตาง ๆ  ตามกระบวนการคิดสรางสรรค 
4. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และซื่อสัตยในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ หลักการสรางงานประติมากรรม ดวยวิธีการปน การแกะสลัก การหลอ ดวย
วัสดุตางๆอยางเหมาะสมกับลักษณะของงาน และรูคุณคาของประติมากรรมไทย  สามารถสรางภาพ
ลวดลายไทย ในลักษณะแบบนูนต่ํา แบบนูนสูง ตามกระบวนการวิธีการสรางประติมากรรม เชน การปน 
การแกะสลัก การหลอ ดวยวัสดุตางๆไดอยางเหมาะสม  และมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย
ในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการปนประติมากรรมไทย  ภาพนูนตํ่า – นูนสูง  การแกะสลักลวดลายไทย  ความคิด
สรางสรรคในการสรางงานประติมากรรมไทย 
 ปฏิบัติการสรางงานประติมากรรมไทย  ลักษณะนูนตํ่า – นูนสูง  การแกะสลัก  รูปลวดลายไทย  
ตามข้ันตอนการปน  ดวยวัสดุ – อุปกรณตาง ๆ  
 
3301 – 2402 ประตมิากรรมไทย 2 4 (7) 

     (Thai  Sculpture 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความสําคัญของประติมากรรมไทย 
2. มีความเขาใจหลักการปนภาพสัตวหิมพานต  หนาพระ  หนานาง  ลักษณะภาพนูนสูง  ตาม

ความคิดสรางสรรค 
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3. มีทักษะในการสรางผลงานประติมากรรมไทยลักษณะนูนสูง  ภาพหนาพระ  หนานาง                   
สัตวหิมพานต  ประยุกตใชในการตกแตงอาคาร  และสถานที่ตาง ๆ 

4. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบและซื่อสัตยในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ ในหลักการปนรูปสัตวหิมพานต รูปหนาพระ หนานาง  สามารถสรางงาน
ประติมากรรมไทย ลักษณะนูนสูง รูปหนาพระ หนานาง รูปสตัวหิมพานต ประกอบลวดลายประดับ
ตกแตงอาคาร  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย ในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการปนประติมากรรมไทยลักษณะภาพนูนสูง  ตามกระบวนการคิดสรางสรรค 
 ปฏิบัติการสรางงานประติมากรรมไทยลักษณะนูนสูง  ภาพหนาพระ, นาง  สัตวหิมพานต
ประกอบลวดลาย  ในกรอบรูปทรงท่ีกําหนดเพ่ือใชในการตกแตงอาคาร  สถานที่ตาง ๆ ดวยวัสดุ – 
อุปกรณ  ดินเหนียว  ดินนํ้ามัน  ดินสังเคราะห  ปูนสด  ถายทอดแนวความคิดสวนตัว  ตามกระบวนการ
คิดสรางสรรค 
 
3301 – 2403 ประตมิากรรมไทย 3 4 (7) 

    (Thai  Sculpture 3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับการสรางผลงานประติมากรรมลักษณะลอยตัว  ดวยวัสดุ – 
อุปกรณตาง ๆ 

2. มีทักษะในการสรางผลงานประติมากรรมไทยลักษณะลอยตัว  รูปพระ  นาง  ยักษ  ลิง  
ประกอบเร่ืองราวดวยวัสดุตาง ๆ 

3. มีทักษะในการสรางผลงานประติมากรรมไทยลักษณะลอยตัวสอดคลองกับกระบวน 
        การคิดสรางสรรค 
4. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตยในการทํางาน  

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการสรางงานประติมากรรมไทย ลักษณะลอยตัว ดวยวัสดุและ
อุปกรณตางๆ สามารถสรางผลงาน รูปพระ รูปนาง รูปยกัษ รูปลงิ ในลักษณะลอยตัว ตามกระบวนการ
สรางสรรค  และมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ในการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการปนประติมากรรมไทยลักษณะลอยตัว  ดวยวัสดุอุปกรณตาง ๆ    การทําพิมพ   
การหลอ ตามกระบวนการคิดสรางสรรค  
 ปฏิบัติการสรางผลงานประติมากรรมไทยลักษณะลอยตัว  รูปพระ  นาง  ยักษ  ลิง  ชาง  ประกอบ
เร่ืองราว  ตามกระบวนการคิดสรางสรรค  ดวยวัสดุ – อุปกรณ  ดินเหนียว  ดินนํ้ามัน  ขี้ผึ้ง  ซีเมนต  ปูน
สด  (ปูนดํา)  การหลอ ดวยเทคนิคตาง ๆ 
 
3301 – 2404 ประตมิากรรมไทยสรางสรรค 1 4 (7) 

   (Creative  Thai  Sculpture  1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับลักษณะและเอกลักษณของความเปนศิลปะไทย 
2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ  วัสดุ  และเทคนิคในการสรางสรรคงานประติมากรรมไทย 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการสรางสรรคที่หลากหลายในงานลักษณะนูนต่ําและนูนสูง  ลอยตัว  โดย

จัดองคประกอบใหสื่อความหมายที่แสงออกถึงคุณคาของศิลปะไทย  
4. มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ เอกลักษณของศิลปะไทย และหลักการสรางสรรค สามารถสรางงาน
ประติมากรรมไทย โดยใชกระบวนการสรางสรรค ( เพ่ิม  ลด  ตัด  ทอน )  ในลักษณะงานแบบนูนต่าํ 
แบบนูนสูง และแบบลอยตัว ดวยวัสดุและเทคนิคผสม รูปคน รูปสตัว รูปธรรมชาติ  และมีระเบียบ วินัย 
ความรับผิดชอบ ในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคงานประติมากรรมไทย ดวยวิธีการที่หลากหลาย ( เพิ่ม  ลด  ตัด  
ทอน )  ในลักษณะงานแบบนูนตํ่าและนูนสูง  ลอยตัว  ดวยวัสดุและเทคนิคผสม  โดยเนนเน้ือหาเร่ืองราว
เกี่ยวของกับ คน  สัตว  ธรรมชาติ 
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3301 – 2405 ประตมิากรรมไทยสรางสรรค 2 4 (7) 
 (Creative  Thai  Sculpture  2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับลักษณะและเอกลักษณของความเปนศิลปะไทย 
2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและเทคนิคในการสรางสรรคงานประติมากรรมไทย 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการสรางสรรคที่หลากหลาย  ในลักษณะงาน  นูนตํ่า  นูนสูง  และลอยตัว  

โดยจัดองคประกอบใหสื่อความหมายที่แสดงออกถึงคุณคาของศิลปะไทย 
4. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ เอกลักษณของศิลปะไทย และหลกัการสรางสรรค  สามารถสรางสรรค   
ลวดลายประกอบรูปคน รูปสตัว รูปธรรมชาติ ในลักษณะแบบนูนต่ํา แบบนูนสูง และแบบลอยตัว ดวย
วัสดุและเทคนิคผสม  และมีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคงานประติมากรรมไทย ดวยวิธีการมีหลากหลาย  ( เพ่ิม  ลด  ตัด 
ทอน )  ในลักษณะงานแบบนูนต่ํา  นูนสูง  ลอยตัว  ดวยวัสดุและเทคนิคผสม  โดยนําลวดลายเปนสวน
หนึ่งใน  คน  สัตว  ธรรมชาติ 
 
3301 – 2501 ภาพพิมพ 1 5 (6) 
 (Printing   1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจหลักการและวิธีการพิมพภาพพิมพโมโนปรินท  ภาพพิมพวัสดุ  
                  ภาพพิมพกระดาษ  ภาพพิมพแกะพรมน้ํามัน  ภาพพิมพแกะไม 

2. มีทักษะในการนําภาพพิมพโมโนปรินท  ภาพพิมพวัสดุ  ภาพพิมพกระดาษ  ภาพพิมพ 
        แกะพรมน้ํามัน  ภาพพิมพแกะไม 
3. มีความรู  ความเขาใจและทักษะในการใชบํารุงรักษาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือและหองปฏิบัติการ 
4. มีความรูความเขาใจในการประเมินคุณคาของผลงานและการทํางาน  ภาพพิมพตาม

กระบวนการคิดสรางสรรค 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตยในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจหลักการ วิธีการพิมพ และสามารถสรางงานภาพพิมพโมโนปริ้นท        ภาพพิมพวัสดุ  
ภาพพิมพกระดาษ ภาพพิมพแกะพรมน้ํามัน ภาพพิมพแกะไม โดยใชวัสดุ-อุปกรณตามเทคนิควิธีการท่ี  
ถูกตองเหมาะสม  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยใน 
การทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการสรางแมพิมพและการพิมพภาพพิมพโมโนปรินท  ภาพพิมพวัสดุ  ภาพพิมพกระดาษ  ภาพ
พิมพแกะพรมน้ํามัน  ภาพพิมพแกะไม  ตามกระบวนการคิดสรางสรรค  ถายทอด 
แนวความคิด  การใชบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือและหองปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการสรางแมพิมพและพิมพภาพพิมพครั้งเดียว ภาพพิมพวัสดุ  ภาพพิมพกระดาษ ภาพพิมพแกะ
พรมน้ํามัน  ภาพพิมพแกะไม  ตามกระบวนการคิดสรางสรรค  การใชบํารุงรักษาอุปกรณ   เคร่ืองมือ  
และหองปฏิบัติการ 
 
3301 – 2502 ภาพพิมพ 2 5 (6) 
 (Printing   2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการสรางแมพิมพและวิธีการพิมพ  ภาพพิมพลายฉลุดวย
วิธีการตัดกระดาษ  วิธีเขียนดวยกาวและแลคเกอร  วิธีการฟลมตัด  วิธีการถายแสง 

2. มีทักษะในการสรางแมพิมพและพิมพภาพพิมพลายฉลุดวยวิธีการตัดกระดาษ  วิธีเขียนดวย
กาวและแลคเกอร  วิธีการฟลมตัด  วิธีการถายแสง 

3. มีความรูความเขาใจ  และมีทกัษะในการใชบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ  และหองปฏิบัติการ 
4. มีความรูความเขาใจในการประเมินคุณคาของผลงาน  ถายทอดความคิดสรางสรรค 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตยในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจหลักการ วิธีการพิมพ สามารถสรางแมพิมพและทําการพิมพลายฉลุ ดวยวิธีการตัดกระดาษ 
วิธีเขียนดวยกาวและแลคเกอร วิธีการฟลมตัด วิธีการถายแสง อยางถูกตองตามหลักและวิธีการพิมพ โดย
แสดงถึงคุณคาของผลงานภาพพิมพที่สอดคลองกับเทคนิคภาพพิมพนั้น มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มี
ระเบียบวินัย รูจักใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยในการทํางาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการสรางแมพิมพและการพิมพภาพพิมพลายฉลุ  ดวยวิธีการตัดกระดาษ  วิธี
เขียนดวยกาวและแลคเกอร  วิธีการฟลมตัดและวิธีถายแสง  ตามหลักการและกระบวนการคิดสรางสรรค 
 ปฏิบัติการสรางแมพิมพ  และพิมพภาพพิมพลายฉลุดวยวิธีตัดกระดาษ  วิธีเขียนดวยกาวและ    
แลคเกอร  วิธีการฟลมตัด  และวิธีถายแสง  สรางผลงานภาพพิมพตามกระบวนการคิดสรางสรรค
ถายทอดอารมณ  ความรูสึก  ความหมาย 
 
3301 – 2503 ภาพพิมพ 3 5 (6) 
 (Printing   3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจหลักการ วิธีการสรางแมพิมพ และวิธกีารพิมพภาพพิมพรองลึกดวยวิธี
แกะลายเบา  (ENGRAVING)  วิธีจารเข็ม  (DRYPOINT)  วิธีน้ําหนักสีกลาง  
(MEZZOTINT)  วิธีกัดกรด  (ETCHING) 

2. มีทักษะในการสรางแมพิมพและพิมพภาพพิมพรองลึก  ดวยวิธีแกะลายเบา  วิธีจารเข็ม  วิธี
น้ําหนักสีกลาง  และวิธีกัดกรด 

3. มีความรูความเขาใจ  และมีทกัษะในการใชบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  และ
หองปฏิบัติการ 

4. มีความรูความเขาใจในการประเมินคุณคาของผลงานตามกระบวนการคิดสรางสรรค  วิธีการ
สื่อความหมาย 

5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตยในการทํางาน  
 

มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจหลักการ วิธีการพิมพ สามารถสรางแมพิมพ และทาํการพิมพภาพพิมพรองลึกดวยวิธีแกะ
ลายเบา วิธีจารเข็ม วิธีน้ําหนักสีกลาง วิธีกัดกรด อยางถกูตองตามหลักการ และวิธีการพิมพ แสดงใหเห็น
ถึงคุณคาของผลงานภาพพิมพที่สอดคลองกับวิธีการนั้น  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีระเบียบวินัย  รูจัก
ใช  บํารุงรักษาเคร่ืองมือ มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยในการทํางาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการสรางแมพิมพและการพิมพภาพพิมพรองลึกดวยวิธีแกะลายเบา  วิธีจารเข็ม  
วิธีน้ําหนักสีกลาง  และวิธีกัดกรด  ตามกระบวนการคิดสรางสรรค 
 ปฏิบัติการสรางแมพิมพ  และพิมพภาพพิมพรองลึกดวยวิธีแกะลายเบา  วิธีจารเข็ม  วิธีน้ําหนัก         
สีกลาง  และวิธีกัดกรด  ถายทอดแนวความคิดสรางสรรค  อารมณ  ความรูสึก 
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3301 – 2504 ภาพพิมพสรางสรรค 1 5 (6) 
 (Creative Printing   1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการทําแมพิมพ  และวิธีการพิมพจากแมพิมพเทคนิคผสม 
2. มีทักษะในการสรางแมพิมพและการพิมพภาพจากแมพิมพเทคนิคผสม 
3. มีความรูความเขาใจในการประเมินคุณคาของผลงาน 
4. มีทักษะในการสรางงานภาพพิมพตามกระบวนการคิดสรางสรรคถายทอดอารมณ  

ความรูสึก  สื่อความหมาย 
5. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตยในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจหลักการ วิธีการพิมพ  สามารถสรางแมพิมพและทําการพิมพเทคนิคผสม ไดอยางถูกตอง
ตามขั้นตอนการพิมพ ประเมินคุณคาของผลงานภาพพิมพไดตามหลักการ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
ระเบียบวินัย รูจักใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือในหองปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยใน
การปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการสรางแมพิมพและการพิมพภาพพิมพจากแมพิมพเทคนิคผสมตาม 
กระบวนการคิดสรางสรรคถายทอดอารมณ  ความรูสึก  สื่อความหมาย  การใชบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือและหองปฏิบัติการ 
 ปฏิบัติการสรางแมพิมพ  และพิมพภาพพิมพจากแมพิมพเทคนิคผสม  ตามกระบวนการ 
คิดสรางสรรคถายทอดอารมณ  ความรูสึก  สื่อความหมายการใชบํารุงรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  และ
หองปฏิบัติการ 
 
3301 – 2505 ภาพพิมพสรางสรรค 2 5 (6) 

  (Creative Printing   2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการเขียนโครงงานภาพพิมพ  การจัดเรียบเรียงขอมูล  และวิธีการ
สรางผลงานภาพพิมพ 
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2. มีทักษะในการเขียนโครงงานภาพพิมพ  โดยการวิเคราะหรูปแบบ  เน้ือหาในการสรางสรรค 
จากแหลงบันดาลใจ  การรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบวิเคราะห  การสรางผลงาน  การ
พัฒนาผลงานและการนําเสนอโครงงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความเขาใจในการเขียนโครงงานภาพพิมพ สามารถสรางผลงานภาพพิมพเทคนิคตางๆตาม
กระบวนการคิดสรางสรรคได สามารถเขียนโครงงานภาพพิมพ และนําเสนอโครงงานภาพพิมพได  มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการวิธีการเขียนโครงงานภาพพิมพ  การจัดเรียบเรียงขอมูลและวิธีการสรางผลงาน
ภาพพิมพ  ตามกระบวนการคิดสรางสรรค  และหลักการสรางผลงานภาพพิมพเทคนิคตาง ๆ 
 ปฏิบัติการเขียนโครงงานภาพพิมพ  โดยการวิเคราะหรูปแบบ  เน้ือหา  ในการสรางสรรค  จาก
แหลงบันดาลใจ  การรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบวิเคราะห  การสรางผลงานภาพพิมพเทคนิคตาง ๆ  
การพัฒนาผลงาน  และการนําเสนอโครงงาน 
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3301 – 2601 จิตรกรรม 5 (6) 
 (Painting) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการ  วิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ  การเตรียมพ้ืนสําหรับงาน
จิตรกรรม 

2. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการ  วิเคราะหและวิจารณผลงานจิตรกรรม 
3. มีทักษะในการสรางงานจิตรกรรมภาพหุนนิ่ง  ภาพทิวทัศน  ภาพคน  ภาพสัตว  ดวยเทคนิค

สีน้ําสีน้ํามัน  รูปแบบเหมือนจริง 
4. มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ   วิธีการเตรียมวัสดุ  อุปกรณการเตรียมพื้นสําหรับงาน
จิตรกรรม และหลักการวิเคราะหวิจารณผลงานจิตรกรรม สามารถสรางงานจิตรกรรมภาพ หุนน่ิง 
ทิวทัศน   คน   สัตว   ดวยเทคนิคสีน้ํา    สีน้ํามัน     ลักษณะเหมือนจริงไดตามหลักการ    กระบวนการ  
การเตรียมวัสดุ   อุปกรณ สาํหรับงานจิตรกรรม วิเคราะหวิจารณ  ประเมินคุณคาของผลงานจิตรกรรมที่
เหมือนจริงตามแบบได และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาหลักการ   วิธีการเตรียมวัสดุ   อุปกรณ   การเตรียมพืน้สําหรับงานจิตรกรรม  และการ
วิเคราะห  วิจารณงานจิตรกรรมปฏิบัติการสรางงานจิตรกรรมภาพหุนน่ิง   ภาพทิวทัศน  ภาพคน  ภาพ
สัตว  ขั้นตอนการรางภาพ  การจัดภาพ  การระบายสี  การเขียนรายละเอียด  โดยแสดงรายละเอียด     
ความมีมิติ  ความประสานกลมกลืนของสีและบรรยากาศเหมือนจริงตามตนแบบ 
 
3301 – 2602 ประตมิากรรม 5 (6) 
 (Sculpture) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางงานประติมากรรมดวย  วิธีการปน  ดวยวัสดุตาง ๆ  เชน  
ดินเหนียว  ดินวิทยาศาสตร  ขี้ผึ้ง  ปูนซีเมนต  ปูนปลาสเตอร  กระดาษ  และขี้เลื่อย  ฯลฯ 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางงานประติมากรรมดวยวิธีการหลอดวยวัสดุตาง ๆ  เชน  
ปูนปลาสเตอร  ปูนซีเมนต  กระดาษ  เรซ่ิน  ฯลฯ 
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3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางงานประติมากรรมดวย  วิธีแกะสลัก  ดวยวัสดุ  ไม  เทียน  
ปูนปลาสเตอร 

4. มีทักษะในการปน  การหลอ  และแกะสลัก  รูปแบบนูนต่ํา  แบบนูนสูง  แบบลอยตัว 
5. มีทักษะในการสรางสรรคงานประติมากรรมสากล  และประติมากรรมไทย 
6. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตยในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจหลักการปนดวยวัสดุตางๆ หลักการหลอดวยวัสดุตางๆ หลักการ  แกะสลัก
ไม เทียน ปูนพลาสเตอร สามารถสรางงานปน งานหลอ และงานแกะสลักแบบนูนต่ํา    นูนสูง ลอยตัว 
ดัวยวัสดุตางๆในลักษณะของงานประติมากรรมสากลและประติมากรรมไทยไดอยาง เหมาะสม และมีกิจ
นิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการปนดวยวัสดุตาง ๆ  เชน  ดินเหนียว  ดินวิทยาศาสตร  ปูนปลาสเตอร  ปูนซีเมนต  
กระดาษ  ข้ีเล่ือย  ฯลฯ  ท้ังรูปแบบนูนตํ่า  นูนสูงและลอยตัว 
 ศึกษาปฏิบัติการทําพิมพแบบตาง ๆ  เชน  พิมพทุบ  พิมพชิน้และพิมพยาง 
 ศึกษาปฏิบัติการหลอดวยวัสดุตาง ๆ  เชน  เทียน  ปูนปลาสเตอร  ปูนซีเมนต  และเรซิ่น  ฯลฯ 
 ศึกษาปฏิบัติการแกะสลักดวยวัสดุตาง ๆ  เชน  ไม  เทียน  ปูนปลาสเตอร  ทั้งรูปแบบ  นูนตํ่า  นูน
สูง  และลอยตัว 
 
3301 – 2603 ภาพพิมพ 5 (6) 
 (Printing) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจประโยชนและความสําคัญของงานภาพพิมพ 
2. มีความรูความเขาใจหลักการและกลวิธีภาพพิมพโมโนปรินท  ภาพพิมพผิวนูน  ภาพพิมพ

ลายฉล ุ และภาพพิมพรองลึก 
3. มีทักษะในการสรางงานภาพพิมพโมโนปรินทภาพพิมพผิวนูน  ภาพพิมพลายฉลุและภาพ

พิมพรองลึก  ตามกระบวนการคิดสรางสรรค 
4. มีความรู  ความเขาใจ  และทกัษะในการใชบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือและหองปฏิบัติการ 
5. มีความรู  ความเขาใจในการประเมินคุณคาของผลงาน 
6. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันถึงประสงคของกรมอาชีวศึกษา 
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มาตรฐานรายวิชา 
    มีความรู  ความเขาใจหลักการ  วิธีการภาพพิมพ   สามารถปฏิบัติงานภาพพิมพโมโนปรินท    
ภาพพิมพผิวนูน  ภาพพิมพลายฉล ุ  ภาพพิมพรองลึก  มีความคิดสรางสรรค  มีระเบียบวินัยในการใชและ
บํารุงรักษาวัสดุ  อุปกรณ   เคร่ืองมือในหอองปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยในการทํางาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาหลักการสรางแมพิมพภาพพิมพโมโนปรินท ภาพพิมพผิวนูน ภาพพิมพลายฉล ุและภาพ
พิมพรองลึก การใชบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและหองปฏิบัติการ ปฏิบัติการสรางแมพิมพและ
พิมพภาพพิมพโมโนปรินท  ภาพพิมพผิวนูน  ภาพพิมพลายฉล ุ  และภาพพิมพรองลึก  ตามกระบวนการ
คิดสรางสรรคถายทอดอารมณ ความรูสึก ความหมาย การใชบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และ
หองปฏิบัติการ 
 
3301 – 2604 ศิลปกรรมสรางสรรค  1 5 (6) 
 (Creative Art 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ขั้นตอนกระบวนคิดสรางสรรคศิลปรวมสมัยแนวไทยและสากล 
2. มีความเขาใจขั้นตอนคิดวิธี  ลด – ตัด – เพ่ิม  สรางสรรครูปแบบ – เน้ือหา 
3. มีทักษะปฏิบัติสรางสรรคชิ้นงาน  จากขั้นตอนฝกตามชุดปฏิบัติงาน 
4. มีทักษะปฏิบัติสรางสรรครูปแบบ  แสดงเน้ือหา  ความหมาย  คุณคาของผลงาน 
5. มีคุณธรรมการมีสวนรวม  และความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรู  ความเขาใจ  ขั้นตอนกระบวนการคิดสรางสรรครวมสมัยแนวไทยและสากล ขั้นตอน
คิด วิธ ี ลด ตัด เพ่ิม สรางสรรครูปแบบ  เน้ือหา สามารถสรางผลงานศิลปกรรมสรางสรรค  ศิลปะรวม
สมัยที่มีเอกลักษณไทยและมคีวามเปนสากลวิเคราะหประเมินคุณคาผลงานถายทอดอารมณความรูสึก  
ความหมายไดอยางเหมาะสม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักความรูกระบวนคิดสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมยั  แนวไทยและสากล  การวิเคราะห
ประเมินคุณคาผลงาน 
 ปฏิบัติศิลปกรรมสรางสรรค  ลักษณะศิลปะรวมสมัยไทยและสากล  จากกระบวนคิด  ลด – ตัด – 
เพ่ิม  โดยใชกลวิธี  ดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นใหมจาก  กลวิธีคนหาความสัมพันธของสาระเทคนิคเชิง
ทดลองในรูปแบบสรางสรรคใหมถายทอดอารมณ   ความรูสึก   ความหมาย 
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3301 – 2605 ศิลปกรรมสรางสรรค  2 5 (6) 
 (Creative Art 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ขั้นตอนหลักการกระบวนคิดของศิลปนไทย  ศิลปนตะวันออก  และ
ศิลปนตะวันตก 

2. มีความเขาใจกลวิธีออกแบบกระบวนคิดสรางสรรคศิลปะรวมสมัยแนวไทย  หรือสากล  
ลักษณะสวนบุคคล 

3. มีทักษะปฏิบัติสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยจากวิธี  ดัดแปลง – สรางสรรคใหม  ถายทอด
อารมณ  ความรูสึก  ความหมาย 

4. มีทักษะปฏิบัติสรางสรรคศิลปกรรมแสดงลักษณะรูปแบบ – เน้ือหา  ตามแนวความคิดสวน
บุคคล 

5. มีคุณธรรมการมีสวนรวม  และความรับผิดชอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรูความเขาใจขั้นตอนหลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค  มีทักษะปฏิบัติสรางสรรค
ผลงานศิลปกรรมแสดงออกตามลักษณะรูปแบบ- เน้ือหา  ทั้งแนวไทย ศิลปะรวมสมัย   ศิลปะไทยและ
สากลตามแนวความคิดสวนบุคคล  วิเคราะหประเมินคุณคาผลงานของศิลปนตะวันออก   ตะวันตก  และ
ศิลปนไทย   ไดอยางถูกตองตามหลักการ  กลวิธี  ดัดแปลงและสรางสรรค และมีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักความรูกระบวนคิดสรางสรรคศิลปกรรมสวนบุคคลของศิลปนไทย  ศิลปนตะวันออก  
ศิลปนตะวันตก 
 ปฏิบัติสรางสรรคศิลปกรรมจากกระบวนคิดสวนบุคคลลักษณะศิลปะรวมสมัย  เชน  แนวไทย, 
แนวสากล  โดยใชกลวิธ ี ดัดแปลงสรางสรรคใหม  และสรางสรรคขึ้นใหมตามวิธีการสวนบุคคล  ถายทอด
อารมณ  ความรูสึก  ความหมาย 
 



 

 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาการออกแบบ 
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3302 – 2001 การนําเสนองานออกแบบ 2 (3) 
 (Project  Presentation )   
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  กระบวนการ  ขั้นตอนในการนําเสนอผลงาน
ออกแบบตามสาขางาน 

2. มีทักษะในการนําเสนอผลงานออกแบบตามสาขางาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีวินัยในการทํางาน   
4. มีความรับผิดชอบ  มุงมั่น  ขยันอดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 นําเสนอและแสดงผลงาน   ออกแบบดวยวิธีการ  กระบวนการ  ขั้นตอนการนําเสนอ  ตามสาขา
งานอยางเหมาะสม  ตามหลักการและเหตุผลดวยความรับผิดชอบและมุงมั่นสูความสําเร็จ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการ  กระบวนการ  ขั้นตอนในการนําเสนอโครงงานออกแบบตามสาขางาน 
 ปฏิบัติการนําเสนอผลงาน   ออกแบบตามสาขางาน  ดวยวัสดุอุปกรณตาง ๆ  วิธีการนําเสนอ
ผลงานดวยการเขียน  การพูด  การถายภาพ  โสตทัศนูปกรณ  และสื่ออีเล็คทรอนิกสตาง ๆ  ตลอดจน
บุคลิกภาพ  การแตงกาย  และทาทางในการนําเสนอผลงาน  จัดที่แสดงงาน 
 
3302 – 2002 การออกแบบเขียนแบบ 3 (3) 
 (Draft & Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจการออกแบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ 
2. รูและเขาใจขั้นตอนการออกแบบ  เขียนแบบ 
3. มีทักษะในการออกแบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ 
4. มีทักษะในการออกแบบ  เขียนแบบดวยเคร่ืองมือมาตรฐานตาง ๆ   
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติที่ดีและเห็นคุณคาของการออกแบบ  เขียนแบบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบเขียนแบบภาพ  2 มิติ  และ  3 มิติ ตามหลักการออกแบบเขียนแบบ  โดยใชเคร่ืองมือ
มาตรฐานสากลไดถูกตอง   ดวยกิจนิสัยที่ดี    



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการออกแบบ 

158

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  ตามข้ันตอนของการออกแบบ  โดยอาศัย 
หลักการออกแบบ  องคประกอบศิลปจิตวิทยาของสีและความคิดสรางสรรค  การออกแบบราง  การเขียน
แบบโดยอาศัยเคร่ืองมือตามมาตรฐานสากลชนิดตาง ๆ 
 
3302 – 2003 เทคโนโลยีการถายภาพ 3 (3) 
 (Photo - Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  การถายภาพเบื้องตน  การใชกลอง  อุปกรณและเคร่ืองมือใน  การผลิต
ภาพถายที่บันทึกดวยฟลมและกลองดิจิตอล 

2. มีทักษะในการใชกลอง  อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิตภาพถายที่บันทึกดวยฟลมและ
ดิจิตอล 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานถายภาพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ถายภาพและใชอุปกรณการถายภาพที่บันทึกดวยฟลมและดิจิตอลไดเหมาะสม  ตามลักษณะงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถายภาพเบื้องตน  การใชกลอง  อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต
ภาพถายที่บันทึกดวยฟลมและกลองดิจิตอล 
 
3302 – 2004 การวาดเขียนเพ่ืองานออกแบบ 3 (4) 
 (Drawing for Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจวิธีการวาดเขียนจากหุนรูปแบบตาง ๆ 
2. รูและเขาใจเทคนิคตาง ๆ  ในการวาดรูปเพือ่การออกแบบ 
3. มีทักษะในการวาดเขียนและรูปทรงตาง ๆ  ได 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และเห็นคุณคาในการเรียนวิชาการวาดเขียนเพ่ืองานออกแบบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 เขียนภาพหุนจากรูปทรงวัตถุสิ่งของและรูปทรงธรรมชาติ  ดวยเทคนิคและอุปกรณโดยนํามา
ประยุกตใชในงานออกแบบ  ไดสัดสวนสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการวาดเขียนรูปทรงตาง  ๆ ทั้งรูปทรงจากวัตถุสิ่งของและรูปทรง    จาก
ธรรมชาติ  ดวยวัสดุ  อุปกรณที่ใชในการวาดเขียนและเทคนิควิธีการตาง ๆ  เพื่อประยุกตใช  ในงาน
ออกแบบ 
 
3302 – 2005 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ  1 3 (3) 
 (Computer  Aids  for  Design  1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในงานออกแบบ – 
เขียนแบบ 

2. มีทักษะในการติดต้ังและใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานออกแบบ – เขียนแบบ  การจัดเก็บ   
ขอมูลและการแสดงผล 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และเห็นคุณคาของงานออกแบบดวยคอมพิวเตอร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาประยุกตใชกับงานออกแบบ – เขียนแบบ   ตามสาขางาน
ไดตามกระบวนการอยางสมบูรณ  มีความรับผิดชอบและมุงมั่น 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบบ  การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในงานออกแบบ  เขียนแบบ การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในดานกราฟกอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปฏิบัติการติดต้ังและใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานออกแบบ   เขียนแบบ  การประยุกตใช
โปรแกรม   สําเร็จรูปในดานกราฟก  การจัดเก็บขอมูลและการแสดงผล 
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3302 – 2006 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ  2 3 (3) 
 (Computer  Aided for Design 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูป  ในงานออกแบบ – เขียนแบบ 
2. มีทักษะในการออกแบบตามสาขางาน ดวยคอมพิวเตอร 
3. มีทักษะในการสรางงานเพื่อการถายทอด  เชื่อมโยงกับโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนที่สนับสนุน

งานดานการออกแบบ – เขียนแบบ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และเห็นคุณคาของงานออกแบบดวยคอมพิวเตอร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปออกแบบตามสาขางาน และเชื่อมโยงโปรแกรม  เพื่อใชงานจริงอยาง
ถูกตองตามกระบวนการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตอเน่ืองจากรายวิชา  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ  1        ให
ลึกซึ้ง  เนนการนําไปประยุกตใชงานจริง  ศึกษาการสรางงาน  เพื่อถายทอดเชื่อมโยงกับโปรแกรม
สําเร็จรูปอ่ืน 
 ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการออกแบบ  เขียนแบบเนนการนําไปประยุกตใชงาน
จริง และสรางงานเพื่อถายทอดเชื่อมโยงกับโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนที่สนับสนุนงานดาน การออกแบบ – 
เขียนแบบ   
 
3302 – 2007 โครงงานสวนบุคคล 4 (6) 
 (Individual Project) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจและทักษะ  ในการศึกษาคนควาขอมูล  วิเคราะหขอมูล  เพื่อการพัฒนา
งานออกแบบตามสาขางาน 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีกระบวนการเปนระบบ 
3. มีความมุงมั่น  ขยัน  อดทน  มีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ศึกษาคนควาขอมูล  สรางแนวคิดการออกแบบ  วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนางานออกแบบ ตาม
สาขางานไดถูกตองตามแนวคิดและหลักการออกแบบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะหงานออกแบบ  (ตามสาขางาน)  ใหนักศึกษาเลือกปญหาที่จะทําการศึกษาดวย
ตนเองเปนรายบุคคลจัดทําเปนโครงการ  โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  และไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการใหทําการศึกษาได   เพื่อนําขอมูลไปใชในการนําเสนอผลงานออกแบบตาม
สาขางานตอไป 
 รายละเอียดในการวิเคราะหไดแก  รูปแบบของปญหาดานประโยชนใชสอย  ดานความงาม     
ดานความเปนไปได  การกําหนดขอบเขตการศึกษา  แหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูลภาคสนาม  การ
วิเคราะหขอมูล   คัดเลือกแบบ  นําเสนอแบบราง  (Sketch Design )  จัดทํารายงานผลการศึกษา 
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3302 - 2101                                          การออกแบบนิเทศศิลป 1                                             3 (4)    
                                                      (Visual  Communication  Design 1)                                             
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับความเปนมาและความหมายของงานนิเทศศิลป 
2. มีความเขาใจและสามารถสรางภาพเลขนศิลป 
3. มีความรูเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการ  รูปแบบของตัวอักษรไทยและโรมัน 
4. มีทักษะในการออกแบบและจัดวางอักษรไทยและโรมัน  เพื่อใชประกอบในการออกแบบ

นิเทศศิลป 
5. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและสรางภาพเลขนศิลป  ออกแบบและจัดวางตัวอักษรไทยและโรมัน  โดยใชเคร่ืองมือ
เขียนแบบ  นําไปประยุกตใชในงานนิเทศศิลปไดอยางเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความเปนมาและความหมายของนิเทศศิลป หลักพื้นฐานของการสรางภาพเลขนศิลป  
ประวัติและวิวัฒนาการของอักษรไทยและโรมัน อักษรแบบตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบัน ปฏิบัติการออกแบบ
ตัวอักษรโดยคํานึงถึงความสัมพันธและการสื่อความหมาย ใหเกิดความงดงาม นําไปใชในงานนิเทศศิลป
ได 
 
3302 – 2102 การออกแบบนิเทศศิลป  2 3 (4) 
 (Visual  Communication  Design  2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับความหมายและหลักการออกแบบเครื่องหมาย  ( MARK )  ประเภท
ตางๆ  

2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องหมายประเภทตางๆ  เชน   ภาพสัญลักษณ   เคร่ืองหมายภาพ   
เคร่ืองหมายอักษร  เครื่องหมายภาษา   เครื่องหมายผสม  เครื่องหมายการคาและเลขนศิลป
สิ่งแวดลอม  

3. มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยในการทํางาน     
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มาตรฐานรายวิชา 
  ออกแบบเคร่ืองหมายประเภทตางๆ  และเลขนศิลปสิ่งแวดลอม  โดยคํานึงถึงหลักการออกแบบ
เคร่ืองหมาย  การสื่อความหมายและหลักองคประกอบศิลป   ตลอดจนนําไปใชไดจริง  มีความมุงมั่น  
รับผิดชอบ  และซื่อสัตยในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องหมายประเภทตางๆ เชน ภาพสัญลักษณ  (SYMBOL)   
เครื่องหมายภาพ  ( PICTOGRAPH )    เคร่ืองหมายอักษร (LETTER MARK)  เครื่องหมายภาษา      
( LOGO)  เคร่ืองหมายผสม  ( COMBINATION   MARK )  เคร่ืองหมายการคา (TRADEMARK)และ
เลขนศิลปสิ่งแวดลอม   โดยคํานึงถึงหลักการออกแบบเคร่ืองหมายและการสื่อความหมาย 
 
3302 – 2103 การออกแบบนิเทศศิลป  3 4 (6) 
 (Visual  Communication  Design  3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับประวัติความเปนมา   ประเภทของระบบการพิมพเชิงอุตสาหกรรม
และสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ  

2. มีความรูในการออกแบบรางงานโฆษณาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆดวยเคร่ืองมือ
พื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม 

3. มีความรูและทักษะเกี่ยวกับการจัดทําตนฉบับสิ่งพิมพดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปจากคอมพวิเตอร 
4. มีความคิดสรางสรรคและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ    

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบรางและทําตนฉบับสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมสําเร็จรูปจากคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับระบบการพิมพเชิงอุตสาหกรรม  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมาและประเภทของระบบการพิมพเชิงอุตสาหกรรม  และสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทตาง ๆ   
 ปฏิบัติการออกแบบรางและทําตนฉบับสื่อสิ่งพิมพ  ดวยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน  และโปรแกรมสําเร็จรูป
จากคอมพิวเตอร 
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3302 – 2104 การออกแบบนิเทศศิลป  4 4 (6) 
 (Visual  Communication  Design  4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําและผลิตหนังสือทุกขั้นตอน 
2. มีทักษะในการออกแบบจัดรูปเลมและทําตนฉบับหนังสือประเภทตางๆ 
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับการจัดทําตนฉบับหนังสือดวยคอมพิวเตอร  
4. มีความมุงมั่น  อดทน   เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ    

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบจัดรูปเลมและทําตนฉบับหนังสือประเภทตางๆดวยโปรแกรมสําเรจ็รูปจาก
คอมพิวเตอรไดถูกตอง  มีความมุงมั่น อดทน  และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบจัดรูปเลมและทําตนฉบับหนังสือประเภทตาง ๆ  ดวยคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปดานกราฟก  โปรแกรมจัดหนาส่ิงพิมพ  โปรแกรมตกแตงภาพ กระบวนการผลิต
หนังสือ   ประเภทของกระดาษ   การแยกสียิงฟลม  การอัดเพลท   การพิมพและการเขารูปเลมหนังสือแบบ
ตางๆ 
 
3302 – 2105                                   การวาดเขียนเพ่ืองานนิเทศศิลป                                          2 (3) 
 (Drawing Aided  Visual  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการวาดเขียน  หลักกายวิภาคและหลักทัศนียวิทยา              
2. มีทักษะในการวาดภาพคน  สัตว  สิ่งกอสรางและภาพทิวทัศน  
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถประยุกตใชในงานนิเทศศิลป                      
 

มาตรฐานรายวิชา 
 วาดภาพคน  สัตว   ส่ิงกอสราง  และภาพทิวทัศนไดถูกตองตามหลักการวาดเขียน  หลัก 
กายวิภาคและหลักทัศนียวิทยา  ประยุกตใชในงานนิเทศศิลปไดเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพคน  สัตว  สิ่งกอสรางและภาพทิวทัศน  ดวยเทคนิควิธีการและวัสดุ
ตางๆ  โดยใชหลกัการวาดเขียน  หลักกายวิภาคและหลักทัศนียวิทยา                                        
 
3302 – 2106                                        การใชสีเพ่ืองานนิเทศศิลป                                          2 (3) 
 (Colour Aided  Visual  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับคุณสมบัติของสี  เทคนิควิธีการใชสีประเภทตางๆ            
2. มีทักษะในการใชสีประเภทตางๆสรางภาพประกอบงานโฆษณา  งานหนังสือและงาน

ออกแบบนิเทศศิลปอื่นๆ 
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ดวยเทคนิคการใชสีในงานนิเทศศิลป                      
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ใชสีประเภทตางๆสรางผลงานและภาพประกอบดวยเทคนิคการวาด  ระบายสี  และเทคนิคพูกันลม
ตามหลักการศิลปะ                   
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางผลงาน  ดวยเทคนิคการใชสีประเภทตางๆ  เชนสีไม  สีน้ํา  สีโปสเตอร  
สีอะคริลิค   สีเมจิก   เทคนิคพูกันลม  เพื่อนําเทคนิคและวิธีการไปสรางภาพประกอบในงานประเภทตางๆ  
เชน   ภาพโฆษณา  ภาพประกอบเร่ือง  ตลอดจนงานนิเทศศิลปอ่ืนๆ 
 
3302 – 2107 ศิลปกรรมไทยเพื่องานนิเทศศิลป 2 (3) 
 (Thai  Arts  Aided  Visual  communication  design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในรูปแบบศิลปกรรมไทย  แบบประเพณีดั้งเดิมและศิลปกรรมไทยใน
ปจจุบัน 

2. มีทักษะในการ เขียนภาพศิลปกรรมไทยและนําไปเปนแนวทางในการออกแบบนิเทศศิลป
ไดอยางเหมาะสม 

3. มีความซาบซึ้งและเห็นคุณคาในงานศิลปกรรมไทย                                  
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มาตรฐานรายวิชา 
   เขียนภาพศิลปกรรมไทยแบบประเพณีดั้งเดิมและแบบประยุกตกับสมัยนิยม  นํารูปแบบของ
ศิลปกรรมไทยไปประยุกตใชในการออกแบบนิเทศศิลปไดอยางถูกตองเหมาะสมและสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบของศิลปกรรมไทยแบบประเพณีดั้งเดิมและแบบประยุกตกับสมัยนิยม ปฏิบัติการ
เขียนภาพศิลปกรรมไทย    เพื่อนําไปเปนแนวทางสําหรับการออกแบบและประยุกตใชในงาน 
ออกแบบนิเทศศิลป 
 
3302 – 2108 การถายภาพเพ่ืองานนิเทศศิลป 3 (4) 
 (Photography  Aided  Visual  communication) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจการถายภาพโฆษณาเพื่องานนิเทศศิลป 
2. มีทักษะในการถายภาพโฆษณา  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  การใชวัสดุ – อุปกรณ  การถายภาพ

ในสตูดิโอ  การจัดแสง  การวางแผนและลําดับขั้นตอนการถายภาพโฆษณา  ดวยกลอง
บันทึกภาพดวยฟลมและกลองดิจิตอล 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ถายภาพงานโฆษณาตามความตองการและแนวคิดไดสวยงามเปนที่ยอมรับของตนเองและผูอื่น
ตามหลักการถายภาพ  โดยใชกลองบันทึกภาพดวยฟลมและกลองดิจิตอล 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพโฆษณา  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือการใชวัสดุ  อุปกรณถายภาพใน 
สตูดิโอ  การจัดแสง  การวางแผนและลําดับขั้นตอนการถายภาพโฆษณา  อิทธิพลของสีและแสงที่มีผล
ตอการถายภาพโฆษณาประเภทตาง ๆ  โดยใชกลองบันทึกภาพดวยฟลมและกลองดิจิตอล 
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3302 – 2109 การผลิตวีดิทัศนเบื้องตน       4 (6) 
 (Basic  Video  Production) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจระบบการทํางานของกลองวีดิทัศน  และวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณตางๆ 

2. มีทักษะในการวางแผนการผลิตวีดิทัศน    เชน   การเขียนบท  การทําภาพประกอบเร่ืองและ
การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณในการผลิตวีดิทัศน 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคีในการทํางานเปนหมูคณะ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 วางแผนการผลิตวีดิทัศน  ปฏิบัติการถายทําวีดิทัศน  ตัดตอ  และบันทึกเสียงอยางมีคุณภาพตรง
ตามจุดมุงหมายของงาน  และสามารถสื่อเรื่องราวถูกตอง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลองถายภาพวีดิทัศน  เคร่ืองมืออุปกรณ  และการบํารุงรักษา  เทคนิค
และกระบวนการผลิตวีดิทัศน   การเตรียมงานกอนการผลิต  การเขียนบทและการฝกปฏิบัติ  การนําภาพวีดิ
ทัศนเขาสูคอมพิวเตอร  อุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการตัดตอวีดิทัศน  การทําวีดีโอซีดี 
 
3302 – 2110                                   คอมพิวเตอร เพ่ืองานนิเทศศิลป                                          4 (6) 
 (Computer  Aided  Visual  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เก ี่ยวของกับการ   
        ออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ  การสรางภาพกราฟก  การตกแตงภาพ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับงานนิเทศศิลป 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน                                               
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวกับการออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ  การสรางภาพ 
กราฟก  การตกแตงภาพ   มาใชในการออกแบบงานนิเทศศิลปตามที่กําหนด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวกับการออกแบบจัดหนา
สิ่งพิมพ  การสรางภาพกราฟก   การตกแตงภาพ  เพื่อนําไปใชในงานนิเทศศิลป                                   
 
3302-2111            การสรางภาพประกอบ    4  (6) 

                                                        (Illustration) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาพประกอบประเภทตางๆ 
2. มีทักษะในการสรางภาพประกอบดวยเทคนิคตาง ๆ                                    
3. มีความคิดสรางสรรคและความรับผิดชอบในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สรางภาพประกอบสําหรับงานโฆษณา    หนังสือ  และสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ  ทั้งแบบ
เหมือนจริง  การตูน  ภาพลอ  ภาพจากจินตนาการไดอยางสวยงามและสื่อความหมายสอดคลองกับงาน
แตละประเภท 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางภาพประกอบในลักษณะเหมือนจริง  การตูน  ภาพลอ  ภาพจาก
จินตนาการ  เพื่อนําไปประกอบเรื่อง  ประกอบการทําหนังสือ  และงานประเภทตางๆ  ดวยเทคนิคการเขียน  
เทคนิคพูกันลม   การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร                   
 
3302 – 2112                                                  การผลิตงานปาย                                                    4 (6) 
                                                                   (Signs  Production)                           
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  ในกระบวนการผลิตงานปายประเภทตางๆ                        
2. มีทักษะในการผลิตงานปายประเภทตางๆดวยเทคนิคพื้นฐานรวมทั้งการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางกราฟก 
3. มีความสามารถในการคํานวณ   การออกแบบโครงสราง  สําหรับการติดต้ังและประเมิน

ราคา                     
4. มีความคิดสรางสรรค   มีความรับผิดชอบ  และตรงตอเวลา 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและจัดทําปายประเภทตางๆ  ดวยเทคนิคพื้นฐานรวมทั้งการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดาน
กราฟก  คํานวณ  ออกแบบโครงสรางการติดต้ังและประเมินราคาไดอยางเหมาะสม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการผลิตงานปายประเภทตาง ๆ เชน  ปายโฆษณาประชาสัมพันธ   ปายหนาราน   
ปายเพื่อการตกแตงฉากเวที  การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับประเภทของงานและวัสดุรองรับ  
ประเภทผา  โฟม  ไม  พลาสติก  พลาสติกลูกฟูก  โลหะ  สติกเกอร   ดวยเทคนิคการเขียนดวยพูกัน  แปรง  
การเจาะพนสี  การตัดสติกเกอรดวยคอมพิวเตอร  รวมทั้งการคํานวณและการออกแบบโครงสรางสําหรับ
การติดต้ัง  การประเมินราคาของงานตามมาตรฐานทองตลาด 
 
3302 – 2113                                         ส่ือโสตทัศนูปกรณ                                                          2 (2) 
                                                           (Audio  Visual  Aids)                           
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  ระบบการทํางานของส่ือโสตทัศนูปกรณตางๆ  และการบํารุง              
       รักษา  
2. มีทักษะในการติดตั้งและควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณตางๆ 
3. มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และซื่อสัตยในการทํางาน  
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ปฏิบัติการติดต้ังและควบคุมดูแลสื่อโสตทัศนูปกรณ  โดยพจิารณาจากความถูกตอง   ความ
สะดวกในการใชงานและคุณภาพของผลงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบบการทํางานของเคร่ืองเสียง    เคร่ืองฉาย  เคร่ืองคอมพิวเตอรระบบมัลติมิเดีย   
ปฏิบัติการติดต้ัง  ควบคุมการใชงานสื่อโสตทัศนูปกรณ   ตลอดจนการบํารุงรักษาและการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณอยางปลอดภัย 
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3302-2114 การผลิตสื่อโฆษณาอิเลคทรอนิค 2(3) 
 ( E - Advertising  Production ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจกระบวนการขั้นตอนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางอิเลคทรอนิคมาผลิตสื่อ
โฆษณา 

2. มีทักษะการผลิตสื่อโฆษณาทางอิเลคทรอนิค 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
               ผลิตสื่อโฆษณาอิเลคทรอนิค  ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป  โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และคุณภาพของงานสําเร็จ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการและขั้นตอนของการผลิตสื่อโฆษณา  ทางอิเลคทรอนิคโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 
3302-2115 หลักการโฆษณา 2(2) 
  ( Principle  of Advertising ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการโฆษณา 
2. มีทักษะในการนําหลักการโฆษณามาประยุกตใชในงานนิเทศศิลป 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการโฆษณา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 นําหลักการโฆษณามาประยุกตใชในงานนิเทศศิลปไดถูกตอง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณาโดยสังเขป  การโฆษณาประเภทตาง ๆ และ
กรรมวิธีของการโฆษณา  การวางแผนโฆษณา  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 
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3302 – 2201 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  1 3 (4) 
 (Industrial Product  Design 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบเขียนแบบ  การทําหุนจําลอง 
2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบกลไก 
3. มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบกลไก 
4. มีทักษะในการทําหุนจําลองเพื่อการวางแผนดําเนินงานการผลิต 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และเห็นคุณคาของงานออกแบบผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบ 
       กลไก 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ เขียนแบบพัฒนาผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบกลไกและทําหุนจําลอง  ตาม
ขอกาํหนดของแนวคิดและหลักการออกแบบเขียนแบบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการออกแบบ  เขียนแบบ  การพัฒนาผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบกลไกและการทํา
หุนจําลอง 
 ปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบ  และพัฒนาผลิตภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบกลไก  โดยการแสดง
แบบราง  ทัศนียภาพและการทําหุนจําลองประกอบการพิจารณา  เพ่ือการวางแผนดําเนินงานการผลิต 
 
3302 – 2202 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  2 3 (4) 
 (Industrial Product Design 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจการรางแบบ  เขียนแบบเพื่อการผลิต 
2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบาน 
3. มีทักษะในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองใชภายในบาน 
4. มีทักษะในการพัฒนาแบบ  การรางแบบ  การเขียนแบบเพื่อการผลิตและทําหุนจําลอง 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของงานออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบเขียนแบบ  รางแบบเพื่อการผลิตเคร่ืองใชภายในบาน  การทําหุนจําลองและพัฒนา
ผลิตภัณฑตามหลักการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบ  เขียนแบบเพื่อการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ  เคร่ืองใชภายในบาน และการทํา
หุนจําลอง 
 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาแบบ  การรางแบบ  การเขียนแบบ  เพ่ือการผลิต  (Working  Drawing)  
การทําหุนจําลอง  ผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบาน 
 
3302 – 2203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  3 4 (6) 
 (Industrial Product Design  3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  การรางแบบ  การเขียนแบบเพื่อการผลิต 
2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก  และระบบไฟฟา 
3. มีทักษะในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก  ระบบไฟฟา 
4. มีทักษะในการออกแบบ  พัฒนาแบบ  การรางแบบ  การเขียนแบบ  เพื่อการผลิตและทํา

หุนจําลอง 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และเห็นคุณคาของงานออกแบบผลิตภัณฑที่มีระบบกลไกและ

ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  เขียนแบบ  รางแบบผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก  ระบบไฟฟา  และทําหุนจําลองตาม
หลกัการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบ  การเขียนแบบเพื่อการผลิต  รูปแบบผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก  ระบบไฟฟา  
และ การทําหุนจําลอง 
 ปฏิบัติการออกแบบ  การพัฒนาแบบ  การรางแบบ  การเขียนแบบ เพื่อการผลิต  การทําหุนจําลอง  
ผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก  และผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา 
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3302 - 2204                                    การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4                                  4 (6) 
                                                             (Industrial  Product  Design 4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  การรางแบบ  การเขียนแบบเพื่อการผลิต 
2. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะที่มีระบบกลไก 
3. มีทักษะในการออกแบบ  พัฒนาผลิตภัณฑสาธารณะที่มีระบบกลไก 
4. มีทักษะในการออกแบบ  พัฒนาแบบ  การรางแบบ  การเขียนแบบเพื่อการผลิต 
5. มีทักษะในการทําหุนจําลอง 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และเห็นคุณคาของงานออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑสาธารณะที่มีระบบกลไก  และ
ทําหุนจําลองตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบ  การเขียนแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑสาธารณะที่มีระบบกลไก  และการทํา
หุนจําลอง 
 ปฏิบัติการออกแบบ  พัฒนาแบบ  การรางแบบ  การเขียนแบบเพื่อผลิต  การทําหุนจําลอง
ผลิตภัณฑสาธารณะที่มีระบบกลไก 
 
3302 – 2205 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 (2) 
 (Material  and  Process) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  คุณสมบติัของวัสดุธรรมชาติ    วัสดุสังเคราะหและ  กรรมวิธีการผลิต
ของวัสดุ 

2. มีความรู  ความเขาใจในการนําวัสดุธรรมชาติ    วัสดุสังเคราะหมาใชในการออกแบบ 
3. มีความสนใจใฝรูในการศึกษาคนควาและนําคุณสมบัติของวัสดุไปใชไดอยางเหมาะสมกับการ

ออกแบบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 รูและเขาใจคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ    วัสดุสังเคราะห  และกรรมวิธีการผลิตตาม
กระบวนการผลิต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติโครงสรางวัสดุธรรมชาติ  วัสดุสังเคราะหนําคุณสมบัติวัสดุไปใชใหเหมาะสมกับ
รูปแบบและกรรมวิธีการผลิตแบบตาง ๆ 
 
3302 – 2206 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2 (3) 
 (Package  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูเขาใจการออกแบบภาชนะ  ลักษณะการบรรจุภัณฑเพื่อผลทางการคา  การใชวัสดุ  การขนสง  
และการทําหุนจําลอง 

2. รูและเขาใจการออกแบบกราฟกเพื่อสงเสริมการขาย 
3. มีทักษะในการออกแบบ  เขียนแบบบรรจุภัณฑตามรูปแบบที่กําหนด 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  มีความสนใจใฝรูและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบภาชนะ  ลักษณะบรรจุภัณฑ   เพื่อผลทางดานการคา  การใชวัสดุ    ประหยัดในการ
ขนสง     การออกแบบกราฟกและทําหุนจําลองตามหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ  โครงสราง  ลักษณะบรรจุภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การออกแบบ
กราฟกบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการขาย  การฝกทักษะการออกแบบ  เขียนแบบบรรจุภัณฑ 
 ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑและลักษณะการบรรจุภัณฑ  เพื่อผลทางดานการคา  ใหมี
ประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยและประหยัดในการขนสง  ตลอดจนการออกแบบกราฟกเพื่อการสงเสริม
การขาย  การใชวัสดุ  และการทําหุนจําลองบรรจุภัณฑประกอบแบบ 
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3302 – 2207 กายวิภาควิเคราะห 2 (2) 
 ( Human  Factor  for  Engineering) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  หลักกายวิภาคที่กระทําตอวัสดุไดอยางสมบูรณ ตามหลักกลศาสตร 
2. วิเคราะหหลักกายวิภาคมาชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ 
3. มีความสนใจใฝรูในการศึกษาคนควา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 วิเคราะหและนําหลักกายวิภาคมาชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ   ใหมีความเหมาะสมกับ 
การใชงานของมนุษย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหนาที่และการปฏิบัติงานของสรีระตาง ๆ ของรางกายมนุษย ที่กระทําตอวัสดุไดอยาง
สมบูรณ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามหลักกลศาสตร และสามารถนํามาชวยใหการออกแบบ
ผลิตภัณฑตาง ๆ  ใหมีความเหมาะสมกับการใชงานของมนุษย 
 
3302 – 2208 การพัฒนาผลิตภัณฑ 2 (2) 
 (Product Development) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจการพัฒนาผลิตภัณฑในดานการออกแบบและดานการตลาด 
2. เขาใจวิธีการ   หลักการที่เกี่ยวของในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
3. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
4. มีทักษะในการดําเนินงานดานการตลาด 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการเรียนและรูคุณคาของการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 พัฒนาผลิตภัณฑทางดานรูปแบบ  และกําหนดราคาใหมีความเหมาะสมทางการตลาดตาม 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑในดานการออกแบบและดานการตลาด  ซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาแนวความคิด  การวิเคราะหผลิตภัณฑ  การตั้งเปาหมาย  การจัดการเพื่อการตัดสินใจ  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ   รูปแบบของผลิตภัณฑใหม  ตลอดจนการวางแผน  ราคา  การจําหนาย  บรรจุภัณฑ  การ
โฆษณา  และการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม 
 ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบของผลิตภัณฑ  การวางแผน  ราคา  การจําหนาย  
บรรจุภัณฑ  การโฆษณา 
 
3302 – 2209 การดําเนินงานในโรงงาน 2 (2) 
 (Industry  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจวิธีการดําเนินงานของโรงงาน 
2. รูและเขาใจหลักการจัดการและบริหารโรงงาน   การบริหารงานบุคคล 
3. เขาใจเรื่องความปลอดภัย  อุบัติเหตุและวิธีปองกันแกไข 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการเรียน  และเห็นคุณคาของการดําเนินงานในโรงงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูในหลักการจัดการบริหารโรงงานและบุคคลในดานความปลอดภัยอุบัติเหตุ  การปองกัน
และสงเสริมขวัญ  แรงจูงใจในการทํางาน  ตามหลักการบริหารจัดการโรงงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานในโรงงาน  หลักการจัดการและการบริหารโรงงาน  การบริหารงาน
บุคคล  ความปลอดภัย  อุบัติเหตุและวิธีปองกันแกไข  การสงเสริมขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน  การ
ประเมินผลงาน 
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3302 – 2210 การสรางภาพ  3  มิติดวยคอมพิวเตอร 2 (3) 
 (Computer  Aided  3  Dimension  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปที่สนับสนุนงาน
ดานการออกแบบสรางภาพ  3  มิติ 

2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  การบํารุงรักษา 
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่สนับสนุนงานดานการออกแบบสรางภาพ  3  มิติ การ

จัดเก็บขอมูล  และการแสดงผล 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และเห็นคุณคาของงานออกแบบดวยคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ติดต้ังโปรแกรม  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบสรางภาพ  3 มิติ  จัดเก็บขอมูลและแสดง
ผลงานตามความตองการที่กําหนด 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร  และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่สนับสนุนงานดานการออกแบบสราง
ภาพ  3  มิติ  การจัดเก็บขอมูล  การประมวลผลและการแสดงผล 
 ปฏิบัติการติดต้ังโปรแกรม  ฝกใชโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีสนับสนุนงานดานการออกแบบสรางภาพ  
3  มิติ  การจัดเก็บขอมูลและการแสดงผล 
 
3302 - 2211   ออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร    4 (6) 
      (Furniture  Product  Design)  
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอร 
2. รูและเขาใจการผลิตเฟอรนิเจอรในระบบอุตสาหกรรม 
3. มีทักษะในการออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และเห็นคุณคาของงานออกแบบเฟอรนิเจอร 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  เขียนแบบเฟอรนิเจอร  โดยเนนความคิดสรางสรรคในการออกแบบและประโยชนใช
สอย  เพือ่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ตามหลักการออกแบบ  เขียนแบบเฟอรนิเจอร 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบ  เขียนแบบงานเฟอรนิเจอรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจนการผลิตระบบ
อุตสาหกรรม  โดยเนนความคิดสรางสรรคในการออกแบบและประโยชนใชสอย 
 ปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบเฟอรนิเจอร  เพ่ือการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 
3302 - 2212              การออกแบบกราฟก    4 (6)             
                                                                   (Graphic  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบกราฟก  เพือ่การบริการ  การคา  การประชาสัมพนัธและ
การสื่อความหมาย 

2. มีทักษะในการออกแบบกราฟก  โดยใชเคร่ืองมือพื้นฐานและนําเทคโนโลยีใหมมาชวย
ในการออกแบบ 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของงานออกแบบกราฟก 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบกราฟกเพือ่การบริการ  การคา  การประชาสัมพันธและการสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชไดจริง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  แผนปายนิเทศ  แผนภูมิ  กราฟสถิติ ฯลฯ  
เพือ่การบริการ  การคา  การประชาสัมพันธและการสื่อความหมาย  โดยใชเคร่ืองมือพ้ืนฐานและนํา
เทคโนโลยีใหมมาชวยในการออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3302 - 2213                                     ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา                                  4 (6) 
                                                               (Ceramic  Product  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องปนดินเผา 
2. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบ  เขียนแบบเคร่ืองปนดินเผา 
3. มีทักษะในการออกแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบ  เคร่ืองปนดินเผา  ซึง่สนองความตองการทาง

สังคมและประโยชนใชสอย 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานและเห็นคุณคาของเคร่ืองปนดินเผา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบ  เคร่ืองปนดินเผาดานประโยชนใชสอยและสนอง
ความตองการทางสังคม  ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบเคร่ืองปนดินเผา  ซึ่งสนองความตองการทางสังคมและประโยชนใชสอย 
 ปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบ  พัฒนาแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา  ซึง่สนองความตองการ
ทางสังคมและประโยชนใชสอย 
 
3302 - 2214                                               ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ                                         4 (6) 
                                                                  (Textile  Product  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  การออกแบบลายพิมพผาดวยวิธีการผลิตระบบอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะในการออกแบบลวดลาย  พัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบลวดลาย  และ

ลายพิมพตอเนื่อง 
3. มีทักษะในการพิมพลวดลายและลายพิมพตอเนื่องบนผา 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของการออกแบบสิ่งทอ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบลวดลาย  พัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบลวดลายและลายพิมพตอเนื่องบนผา  
ดวยวิธีการผลิตระบบอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบลายพิมพผาดวยวิธีการผลิตระบบอุตสาหกรรม  
 ปฏิบัติการออกแบบลวดลาย  พัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบลวดลาย  และลายพิมพ
ตอเน่ืองบนผา 
 
3302 - 2215                                          ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ                                                 4 (6) 
                                                             (Metal  Product  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับคุณสมบัติของโลหะในงานผลิตภัณฑ 
2. มีความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับการออกแบบ  เขียนแบบผลติภัณฑโลหะ 
3. มีทักษะในการออกแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบผลิตภัณฑโลหะ  ซึง่สนองความตองการทาง

สังคม  และประโยชนใชสอย 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาของผลิตภัณฑโลหะ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบ  ผลิตภัณฑโลหะดานประโยชนใชสอยและสนอง
ความตองการทางสังคม  ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ  ซึ่งสนองความตองการทางสังคมและประโยชนใชสอย 
 ปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบ  พัฒนาแบบผลิตภัณฑโลหะ  ซึ่งสนองความตองการทางสังคม
และประโยชนใชสอย 
 
3302 - 2216                              การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับอัญมณี                              4 (6) 
                                                               (Jewelry  Product  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  หลกัการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับอัญมณี  เพือ่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณี  ประเภทตางหู  แหวน  เข็มกลัด  กําไลและสรอยคอ  เพ่ือ
การผลิตในระบบอุตสาหกรรมไดตามความตองการและสวยงาม  และประโยชนใชสอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณี  ประเภทตางหู  แหวน  เข็มกลัด  กําไลและสรอยคอ  เพ่ือ
สนองตามความตองการและความสวยงาม  และประโยชนใชสอย 
 
3302 - 2217                                  การออกแบบแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง                                     4 (6) 
                                                               (Leather  Product  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจ  หลักการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนังในงานแฟชั่น 
2. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนังในงานแฟช่ัน  เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได ตามประโยชน
ใชสอยและความสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  ประเภทกระเปา  รองเทา  หรือผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง
ในงานแฟชั่น  ตามระบบการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและความสวยงาม  และประโยชน      ใชสอย 
 
3302 - 2218                            ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก                                           3 (6) 
                                                      (Industrial  Plastic  Product  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจ  หลักการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกในระบบอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกขนาดเล็กและขนาดกลาง  เพื่อการผลติในระบบอุตสาหกรรมไดตาม
ความตองการและประโยชนใชสอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทพลาสติกขนาดเล็กและขนาดกลาง  ในระบบปมหรือฉีด  
เพือ่สนองความตองการและประโยชนใชสอย 
 
3302 – 2219 การออกแบบลายผา            2(3 
 ( Ornamental  Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจคุณสมบัติ  คุณลักษณะของผาชนิดตาง ๆ และวิธีการออกแบบ 
2. ฝกทักษะการออกแบบลายผาทั้งที่เปนการพิมพ  การยอมและการเขียนลาย 
3. สรางกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบพัฒนาลายผาไดสอดคลองกับกรรมวิธีการผลิตดวยมือและระบบอุตสาหกรรมตาม
กระบวนการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติ  คุณลักษณะของผาและวิธีการออกแบบพัฒนาลายผา  ฝกทักษะการออกแบบลาย
ผา  ทั้งที่เปนการพิมพ  การยอม  และการเขียนลาย  สามารถออกแบบใหสอดคลองกับ กรรมวิธีการผลิต
ดวยมือและระบบอุตสาหกรรม 
 
3302 – 2220 การออกแบบผลิตภัณฑไทย        2(3) 
 ( Thai  Product  Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจพื้นฐานทางดานศิลปะ  สถาปตยกรรมและผลิตภัณฑไทย 
2. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑไทย 
3. สรางกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและเห็นคุณคาผลิตภัณฑไทย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณความเปนไทยไดอยางมีคุณคาและสวยงามตามหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพื้นฐานทางดานศิลปะ  สถาปตยกรรมตลอดจนผลิตภัณฑไทย  ต้ังแตสมัยกอน อารยธรรม
ไทยจนถงึรัตนโกสินทร  กอนเปลี่ยนแปลงเปนสากล  และนํามาฝกปฏิบัติ  ออกแบบผลิตภัณฑไทย 
 
3302 – 2221 การออกแบบกระจกสี           2(3) 
 ( Stained  Glass  Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและเขาใจงานออกแบบกระจกสีและวัสดุในการเขียนกระจกสี 
2. มีทักษะการออกแบบและเขียนกระจกสี 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและเห็นคุณคางานกระจกสี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและเขียนกระจกสีดวยเทคนิควิธีและขั้นตอนการออกแบบบนผลิตภัณฑใหมีคุณคา
สวยงามเหมาะสมกับประโยชนใชสอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานออกแบบกระจกสีโดยการเรียนรูคุณสมบัติของวัสดุ  เทคนิควิธีในการสราง
งานผลิตภัณฑกระจกสีตามประโยชนใชสอยและความงาม 
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3302 – 2301 การออกแบบตกแตงภายใน  1 3 (4) 
(Interior   Design 1) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ในหลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานในการออกแบบตกแตงภายใน 
2. มีทักษะในการออกแบบราง  (SKD)  งานออกแบบตกแตงภายใน 
3. มีความมุงมั่น  ขยัน  อดทน  และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 คัดลอกผลงานออกแบบตกแตงภายใน ออกแบบราง จัดผิวพ้ืน เขียนรูปดาน เคร่ืองเรือน
เคร่ืองประดับตกแตงบานและ การเขียนทัศนียภาพภายในตามหลักการออกแบบตกแตง อยางมีความ
มุงมั่น  ขยัน  อดทน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานสําหรับการออกแบบตกแตงภายใน ลักษณะและขนาด
สัดสวนเครื่องเรือน  หลักการจัดและแบงพื้นที่ใชสอยในการจัดวางเคร่ืองเรือน หลักการตกแตงใหเกิด
ความสวยงามและเสริมสรางบรรยากาศใหเหมาะสมกับสถานที่ ฝกปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายใน  
ตามหลักการและทฤษฎีเบื้องตน เชน การออกแบบราง (SKD), การจัดผังพื้น, การเขียนภาพดาน การเขียน
เคร่ืองประดับตกแตง และการเขียนภาพ PERSPECTIVE งานออกแบบตกแตง ดวยเทคนิคการศึกษา  
คัดลอกจากผลงานตัวอยาง 
 
3302 – 2302 การออกแบบตกแตงภายใน  2 3 (4) 
 (Interior   Design  2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการใชสอยอาคารพักอาศัยที่มีผลตอ
การใชพื้นที่ในการออกแบบตกแตงภายใน 

2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในอาคารพกัอาศัย 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

185

มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบตกแตงบานพกัอาศัย โดยการกําหนดวัสดุอุปกรณ เพิ่มความสวยงามตามประโยชน   
ใชสอย    งานโครงการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย    ตามหลักการออกแบบตกแตง  ดวยความ
รับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพฤติกรรมการใชสอยภายในอาคารพักอาศัยที่มีผลตอการใชพื้นที่ การแกปญหางานตกแตง
ภายใน  การกําหนดวัสดุ  และโครงสีที่ใชในการตกแตงภายในอาคารพักอาศัย 
 ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  การออกแบบราง  (SKD)  และงานโครงการ
ออกแบบตกแตง  (PROJECT  DESIGN)  อาคารพกัอาศัย 
 
3302 – 2303 การออกแบบตกแตงภายใน  3 4 (6) 

(Interior  Design  3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  สามารถวิเคราะหพฤติกรรม  กิจกรรมภายในอาคารพาณิชย  ที่มีผลตอ
การออกแบบตกแตงภายในได 

2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย 
3. มีความรับผิดชอบ  มุงมั่นในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย นําเสนอผลงาน โครงการออกแบบตกแตงอาคารพาณิชย
ที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติจริงได  ดวยความรับผิดชอบ  มุงมั่น 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพฤติกรรมการใชสอยภายในอาคารพาณิชยที่มีผลตอการใชพื้นที่  การแกปญหางานตกแตง  
การกําหนดวัสดุ  และโครงสีที่ใชในการตกแตงภายในอาคารพาณิชย 
 ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย  การออกแบบราง  (SKD)  และงานโครงการ
ออกแบบตกแตง  (PROJECT  DESIGN)  อาคารพาณิชย 
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3302 - 2304                                       การออกแบบตกแตงภายใน 4                                      4 (6) 
                                                                  (Interior  Design 4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  สามารถวิเคราะหพฤติกรรม  กิจกรรมภายในสํานักงานที่มีผลตอการ
ออกแบบตกแตงภายใน 

2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน 
3. มีความรับผิดชอบ  มุงมั่นในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบตกแตงภายในสํานักงานและการนําเสนอผลงาน  โครงการการออกแบบตกแตง
สํานักงาน  ตามหลักการออกแบบตกแตง  อยางมีความรับผิดชอบ  และมุงมั่น 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพฤติกรรมการใชสอยภายในสํานักงาน   ที่มีผลตอการใชพื้นที่  การแกปญหางาน ตกแตง  
การกําหนดวัสดุ  และโครงสีที่ใชในการตกแตงภายในสํานักงาน 
 ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน  การออกแบบราง (SKD)  และงานโครงการ
ออกแบบตกแตง (Project  Design)  สํานักงาน 
 
3302 – 2305 วัสดุและเทคนิคการติดตั้ง 2 (3) 
 (Material  &  Built-in Methods) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจและสามารถเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในงานออกแบบตกแตงภายในได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับกรรมวิธีในการประกอบติดต้ัง  การแกปญหางานออกแบบ                      
ตกแตงภายใน 

3. มีทักษะในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการประกอบติดต้ัง 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการศึกษา  คนควา  และมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 กําหนดวัสดุที่ใชในการออกแบบตกแตงภายในการกําหนดขนาดมาตรฐานของวัสดุและการ
ติดต้ังแกปญหาเร่ืองวัสดุและอุปกรณท่ีมีอยูในทองตลาด  ดวยความมุงม่ันและรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทและคุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ   ที่ใชในการออกแบบตกแตงภายในกรรมวิธีในการ
ประกอบติดต้ัง   ควบคูไปกับการศึกษาองคประกอบโครงสรางพื้นฐานอาคารที่มีผลตอการแกปญหาการ
ออกแบบตกแตงภายใน    ปฏิบัติการศึกษาคนควาเรื่องวัสดุ    อุปกรณตกแตงในทองตลาด     ขนาด
มาตรฐานวัสดุ     ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับเทคนิคการกอสรางตกแตงภายใน  สรุปจัดทํารายงาน 
 
3302 – 2306 การเขียนแบบตกแตงภายใน 2 (3) 
 (Interior  Drawing) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการและวิธีการเขียนแบบตกแตงภายใน 
2. มีทักษะในการเขียนแบบตกแตงภายใน  ดวยเคร่ืองมือพ้ืนฐานและคอมพิวเตอร 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  และดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขียนแบบตกแตงภายในดวยเครื่องมือพื้นฐานและคอมพิวเตอร  เขียนแบบตกแตงภายในขยาย
แบบ  แสดงสัญลักษณและขนาดตามมาตรฐานสากล  และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล  ศึกษาสัญลักษณสัดสวน และองคประกอบตาง ๆ  
ในงานสถาปตยกรรม  ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ   กรรมวิธีการกอสราง   การตกแตงภายในขั้น
พ้ืนฐาน   และแบบขยายของสวนประกอบตาง ๆ   ของโครงสรางการตกแตงภายในดวยเครื่องมือพื้นฐาน  
และคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ 
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3302 – 2307 มัณฑนศิลปไทย 2 (3) 
 (Thai Decorative Arts) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ลักษณะรูปแบบและองคประกอบตาง ๆ  ของงานมัณฑนศิลปไทย 
2. สามารถเลือกและนํามาประยุกตใชในการออกแบบตกแตงภายในไดอยางเหมาะสม 
3. มีความซาบซึ้งในคุณคาความงามของงานมัณฑนศิลปไทย 
4. เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  อนุรักษและเผยแพร  สืบทอดสูสาธารณชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจองคประกอบของสถาปตยกรรมไทย  เคร่ืองเรือนและส่ิงประดับตกแตงท่ีเปนแบบไทย  
ตระหนักและเห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  ประยุกตใชกับงานออกแบบตกแตงภายในอยางกลมกลืน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติลักษณะรูปแบบ   สวนประกอบและโครงสรางของสถาปตยกรรมไทย   ภูมิปญญาไทย  
เคร่ืองเรือน  เคร่ืองใช  เครื่องตกแตงภายในอาคารสถานที่แบบไทย  คตินิยมในการออกแบบตลอดจนเทคนิค  
ประยุกตใชกับงานออกแบบตกแตงภายใน 
 
3302 – 2308 การออกแบบเคร่ืองเรือน 1 3 (4) 

(Furniture Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการและทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองเรือนลอยตัว  ตลอดจนกรรมวิธี
การผลิตเคร่ืองเรือน 

2. มีทักษะในการออกแบบ  เขียนแบบเคร่ืองเรือนลอยตัว 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบเคร่ืองเรือนลอยตัวตามประโยชนใชสอยการกาํหนด  ขนาด – สัดสวน และการเลือก
วัสดุที่สามารถนําไปผลิตไดจริง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎกีารออกแบบเคร่ืองเรือนลอยตัว   ประเภทและประโยชนใชสอยของ
เคร่ืองเรือน   โครงสราง  วัสดุ  และอุปกรณ  ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต  เคร่ืองเรือนลอยตัว 
 ปฏิบัติการ  ออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองเรือนลอยตัว  (มีการศึกษานอกสถานที่) 
 
3302 - 2309                                         การออกแบบเคร่ืองเรือน 2                                           4 (6) 
                                                                (Furniture  Design 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการและทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองเรือนติดต้ัง (Built - In)  
ตลอดจนกรรมวิธีสรางและติดต้ัง 

2. มีทักษะในการออกแบบ  เขียนแบบเคร่ืองเรือนติดต้ัง (Built - In) 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ   พัฒนา   เคร่ืองเรือนติดต้ัง (Built - In)   ตามลักษณะการใชสอย   กําหนดขนาด  
สัดสวน  และวัสดุที่สามารถนําไปสรางไดจริง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบเครื่องเรือนติดตั้ง (Built - in)ประเภทและประโยชนของ
เคร่ืองเรือน  โครงสราง  วัสดุ  และอุปกรณ   ตลอดจนกรรมวิธีการสรางและติดต้ัง 
 ปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบเคร่ืองเรือนติดต้ัง (Built - In)    (มีการศึกษานอกสถานที่) 
 
3302 - 2310                                การออกแบบตกแตงดวยคอมพิวเตอร                                3 (3) 
                                                            (Computer  Aids  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในหลักการออกแบบตกแตงดวยคอมพิวเตอร 
2. มีความรู  ความเขาใจและมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเคร่ืองมืออุปกรณเพื่อ

การตกแตง 
3. มีความรู  ความเขาใจและมีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานออกแบบ

ตกแตง 
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4. มีความรู  ความเขาใจและมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลและการพิมพผลงานดวย
เคร่ืองพิมพประเภทตางๆ 

5. มีกิจนิสัยที่ดีในการใชและดูแลรักษาคอมพิวเตอร  มีความพากเพียร  ตรงตอเวลา  และ
รับผิดชอบ 

 
มาตราฐานรายวิชา 
  มีความรูความเขาใจปฏิบัติไดจริง  ในการใชคอมพิวเตอร  เคร่ืองมืออุปกรณและโปรแกรม
สําเร็จรูป  ออกแบบเขียนแบบ  งานออกแบบตกแตงประเภทตางๆ  การเก็บขอมูลและการพิมพผลงาน  
สามารถนําไปใชไดในชีวิต  มีความพากเพียร  ตรงตอเวลา  และรับผิดชอบ 
 
อธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร  เคร่ืองมืออุปกรณ  และโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน
ออกแบบ  เชน  โปรแกรม   Auto  Cad, 3 D Studio, Bryce  หรือ โปรแกรมอ่ืนๆเพื่องานตกแตงภายใน
และภายนอก  การสรางภาพเวคเตอร  ภาพบิตแมป  2  มิติ  3  มิติ  การฉาบผิววัตถุ    ( Render ) การสราง
ภาพเคลื่อนไหวจากงานออกแบบตกแตง  ฯลฯ  การจัดเก็บขอมูลและการพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพ
ประเภทตางๆ 
 
3302 - 2311                                      แนวคิดในการออกแบบภายใน                                  2 (3) 
                                                          (Interior    Design  Concept ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในวิธีการคิด และการสรางแนวความคิดในการออกแบบภายใน 
2. มีทักษะในการคิดและสรางแนวความคิดอยางมีระบบ 
3. สามารถถายทอดรูปแบบตามแนวความคิดได 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สรางแนวความคิดใหมในการออกแบบไดสมกับวัตถุประสงคของงาน  นําไปปฏิบัติจริงได 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการคิด และการสรางแนวความคิดในการออกแบบภายใน  โดยวิเคราะหจากขอมูล
วัตถุประสงค   และการใชสอยใหสอดคลองกับความตองการของผูใช 
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3302 - 2312                                       ประวัติการออกแบบภายใน                                  2 (2) 
                                                       (History of  Interior    Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของการออกแบบภายในทั้งตะวันตกและตะวันออก 
2. มีความทราบซึ้งในคุณคางานออกแบบภายใน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจประวัติความเปนมาของการออกแบบภายในทั้งตะวันตกและตะวันออก เห็นคุณคาของงาน
ตกแตงภายใน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติ  วิวัฒนาการ  รูปแบบ คานิยม  วัสดุ  และสี  ของงานออกแบบภายในยุคสมัยตาง ๆ  
ท้ังตะวันตกและตะวันออก 
 
3302 - 2313                                          การออกแบบจัดที่แสดง                                       2 (3) 
                                                                 (Display    Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจหลักการออกแบบจัดที่แสดง 
2. มีทักษะในการออกแบบและจัดที่แสดง 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบจัดที่แสดงไดตามจุดมุงหมายของงานที่กําหนดให  สามารถนําไปใชไดจริง   
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของที่แสดงประเภทตาง ๆ โดยสังเขป  ศึกษาหลักการและ
ปฏิบัติงานออกแบบจัดที่แสดง  ตลอดจนกรรมวิธีในการจัด  การติดต้ัง และเทคนิคที่เกี่ยวของกับวัสดุ  
ครุภัณฑที่ใชสําหรับจัดที่แสดงใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการจัดแสดง 
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3302 - 2314                                      การดําเนินธุรกิจงานออกแบบ                               2 (3) 
                                                              (Design  management ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจหลักการและวิธีการดําเนินงานธุรกิจงานออกแบบ 
2. รูและเขาใจแนวทางการดําเนินธุรกิจงานออกแบบ 
3. มีความสนใจใฝรู  มีมนุษยสัมพันธในการติดตองานรวมกับผูอื่น 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจหลักการ  วิธีการดําเนินธุรกิจงานออกแบบ  วางแผนการกอต้ัง  ควบคุม  ประมาณราคาและ
แกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางสุขุมรอบครอบ  ประสานงานกับผูอื่นได 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม  การวางแผน  การกอตั้ง  การควบคุม  การประมาณราคา
และวิธีการแกปญหางาน   แนวทางดําเนินธุรกิจงานออกแบบอยางมีระบบ 
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3302 – 2401 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  1 3 (4) 
  (Costumes Arts 1) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายรูปแบบเคร่ืองแตงกายไทยยุคสมัยตาง ๆ ได 
2. รูหลักกายวิภาคของมนุษย 
3. รูหลักการเขียนภาพแฟชั่น 
4. เลือกเครื่องประดับประกอบการแตงกายไดเหมาะสม 
5. ประยุกตรูปแบบการแตงกายแบบไทยได 
6. มีความสนใจใฝรูในวิวัฒนาการเคร่ืองแตงกาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบเครื่องแตงกายไทยทุกยุคสมัยและเลือกเครื่องประดับใหเหมาะสมกับงาน กายวิภาคของ
มนุษยใชหลักกายวิภาคและการออกแบบแฟชั่น  นําเสนอผลงาน  ประยุกตเคร่ือง-แตงกายตามสมัยนิยม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องแตงภายไทยและการสรางสรรคเคร่ืองประดับดวยวัสดุ
ประเภทตาง ๆ  ประกอบการสรางสรรคเคร่ืองแตงกาย  หลักการเขียนภาพสัดสวนรางกายมนุษยตาม         
หลักการทางกายวิภาคและหลักการออกแบบแฟชั่น 
 ปฏิบัติการคัดลอกงานและพัฒนารูปแบบในงานออกแบบเครื่องแตงกายแบบไทยและเลือก
เครื่องประดับใหเหมาะสมกับรูปแบบและสัมพันธกับเครื่องแตงกาย 
 
3302 – 2402 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  2 3 (4) 

 (Costumes Arts  2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูคานิยมเร่ืองสีของเคร่ืองแตงกายในยุคตาง ๆ  ของตะวันออก 
2. รูและเขาใจรูปแบบเคร่ืองแตงกายยุคตาง ๆ  ของตะวันออก 
3. เขาใจเอกลักษณของชนชาติตะวันออก 
4. รูจักใชรูปแบบของยุคตาง ๆ  ของตะวันออก มาออกแบบเครื่องแตงกายสมัยปจจุบัน 
5. ออกแบบเคร่ืองแตงกายของเด็ก,  ผูหญิง,  ผูชาย ไดเหมาะสม 
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6. รูจักอนุรักษวัสดุธรรมชาติที่นํามาผลิตเคร่ืองประดับตกแตง 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและกําหนดแนวคิด  รูปแบบ  สี  เคร่ืองแตงกายแบบตะวันออกของเด็ก  ผูใหญ  ผูชาย  
ผูหญิงไดในเชิงอนุรักษและประยุกตสูอนาคตอยางนําสมัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความเปนมาวัฒนธรรมเครื่องแตงกายยุคตาง ๆ  คานิยมเร่ืองสีของประเทศตะวันออก ความ
เขาใจในการพัฒนารูปแบบของแตละยุคสมัยเพื่อเปนแนวทางประกอบแนวคิดสรางสรรค  ในงานออกแบบ
เคร่ืองแตงกาย  ใหมีรูปแบบของวัฒนธรรมประเทศตะวันออก 
 ปฏิบัติการเขียนภาพสัดสวนรางกาย  เพ่ือนําเสนอผลงานออกแบบเคร่ืองแตงกาย  เทคนิคการใช
สี  โดยการคัดลอก  และพัฒนารูปแบบไปสูการออกแบบ  เครื่องแตงกายยุคตาง ๆ  อยางอนุรักษและสู
อนาคตในรูปแบบตะวันออก 
 
3302 – 2403 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  3 3 (4) 

  (Costumes Arts  3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูคานิยมเร่ืองสีของเคร่ืองแตงกายในยุคตาง ๆ  ของตะวันตก 
2. รูและเขาใจรูปแบบเคร่ืองแตงกายยุคตาง ๆ  ของตะวันตก 
3. เขาใจเอกลักษณของชนชาติตะวันตก 
4. รูจักใชรูปแบบของยุคตาง ๆ  ของตะวันตกมาออกแบบเคร่ืองแตงกายสมัยปจจุบัน 
5. ออกแบบเคร่ืองแตงกายของเด็ก,  ผูหญิง,  ผูชาย ไดเหมาะสม 
6. รูจักอนุรักษวัสดุธรรมชาติที่นํามาผลิตเคร่ืองประดับตกแตง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

ออกแบบและกําหนดแนวคิด  รูปแบบ  สี  เคร่ืองแตงกายแบบตะวันตกของเด็ก  ผูใหญ  ผูชาย  
ผูหญิงไดในเชิงอนุรักษและประยุกตสูอนาคตตามสมัยนิยม 
 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

195

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความเปนมาวัฒนธรรมเครื่องแตงกายยุคตาง ๆ  คานิยมเร่ืองสีของประเทศตะวันตก ความ
เขาใจในการพัฒนารูปแบบของแตละยุคสมัยเพื่อเปนแนวทางประกอบแนวคิดสรางสรรค  ในงานออกแบบ
เคร่ืองแตงกาย  ใหมีรูปแบบของวัฒนธรรมประเทศตะวันตก 
 ปฏิบัติการเขียนภาพสัดสวนรางกาย  เพ่ือนําเสนอผลงานออกแบบเคร่ืองแตงกาย  เทคนิคการใช
สี  โดยการคัดลอก  และพัฒนารูปแบบไปสูการออกแบบ  เครื่องแตงกายยุคตาง ๆ  อยางอนุรักษและสู
อนาคตในรูปแบบตะวันตก 
 
3302 – 2404 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย  4 3 (4) 
 (Costumes Arts 4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจเทคโนโลยีที่มีผลตอการออกแบบเคร่ืองแตงกายและเครื่องประดับ 
2. อธิบายผลจากสีบนเครื่องประดับและเครื่องแตงกายตอจิตใจความงามและอารมณของมนุษย 
3. ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องตกแตงรางกายไดตามจินตนาการ  โดยใชวัสดุอุปกรณ

อยางคุมคาและตัดเย็บไดจริง 
4. อนุรักษสภาพแวดลอมและการใชวัสดุธรรมชาติอยางประหยัด  คุมคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบเครื่องแตงกายโดยเสนอรูปแบบเปนจินตนาการล้ํายุค  การเลือกวัสดุ  คํานึงถึงการ
อนุรักษ  คุณภาพผลงานและการประกวดผลงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวโนมแฟชั่นของสถานการณทางวัฒนธรรม  แตละสมัยกับความเจริญทางเทคโนโลยี
บทบาทความเคลื่อนไหวของศิลปยุคตาง ๆ  คานิยมเรื่องสีที่ใชในงานออกแบบที่แสดงออกในแงมุมตาง 
ๆ  เชน  ผลทางความงาม  ผลทางสายตา  ผลทางจิตวิทยา  เพื่อเปนแนวทางประกอบ  ความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 
 ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองแตงกาย  โดยการนําเสนอรูปแบบ  เนนจินตนาการท่ีอาศัยเทคโนโลยี
ล้ํายุค  การเลือกรูปแบบวัสดุที่แปลกล้ําสมัย  คํานึงถึงการประหยัดอนุรักษและไมทําลายสิ่งแวดลอม          
คุณภาพของผลงานเปนสําคัญ  จัดประกวดผลงาน 
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3302 – 2405 วิวัฒนาการเคร่ืองแตงกายไทย 1 (1) 
                                                          (Thai  Dressing  Evolution) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูประวัติการวิวัฒนาการเคร่ืองแตงกายของไทย 
2. อธิบายความแตกตางของเครื่องแตงกายชนชาติไทยแตละยุคสมัย 
3. บอกเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการแตงกาย 
4. มีความภาคภูมิใจในรูปแบบเครื่องแตงกายที่ทําจากวัสดุพื้นบานไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจขอแตกตางการวิวัฒนาการเครื่องแตงกายไทยแตละยุคถูกตอง  มีความภาคภูมิใจในการ
กําหนดรูปแบบเคร่ืองแตงกายที่ทําจากวัสดุพื้นบาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติการวิวัฒนาการเครื่องกายของชนชาติไทยยุคสมัยตางๆ เชน  สุโขทัย  อยธุยา  เปน
ตน  ในรูปแบบสําหรับประชาชน  ขาราชสํานักและกษัตริย  เกี่ยวกับทรงผม  เคร่ืองประดับ  เส้ือผา  
สําหรับ  เด็ก  ผูหญิง  และผูชาย  รูปแบบในสมัยปจจุบัน  และอิทธิพลที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของ
การแตงกาย  
 
3302 – 2406 ศิลปะส่ิงทอ 2 (2) 
 (Textile  Art) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายเทคนิคการสรางลวดลายและสีบนผา  เคร่ืองประดับ  และเคร่ืองแตงกาย 
2. บอกเทคนิคการสรางลวดลาย  สีและเครื่องประดับตกแตงยุคตาง ๆ  ได 
3. มีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะบนเครื่องประดับแตงกาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สรางลวดลายและสีบนผา  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองแตงกาย  ดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ ทั้งผลิตดวยมือ  
และเคร่ืองจักร  ไดสวยงามตามเนื้อหาที่กําหนด  อยางมีคุณคาทางศิลปะ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะหศิลปะลวดลายผาพิมพ,  ผายอม,  ผาทอ,  ผาปกสมัยตาง ๆ  กระบวนการผลิตดวยมือ
และเครื่องจักรอุตสาหกรรม  ตามเนื้อหาวัตถุประสงคที่กําหนด  เนนคุณคาความงามทางศิลปะ 
 
3302 – 2407 การออกแบบเคร่ืองประดับ 2 (2) 
 (Jewelly Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจการออกแบบ  วิธีการผลิตและประกอบเคร่ืองประดับ 
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบเคร่ืองประดับตกแตงรางกายใชหลักการออกแบบโดยนําวัสดุทองถิ่นมาประยุกตใชสเก็ต
แบบ  เขียนแบบ  ระบายสีตามประเภทของงาน  ตามประโยชนใชสอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบและวิธีการผลิตเคร่ืองประดับตาง ๆ  ศึกษาวัสดุที่นํามาทํา
เครื่องประดับที่มีอยูแลวในทองตลาด  ศึกษาวิธีการประกอบของเครื่องประดับในปจจุบัน 

ศึกษาวิธีการผลิตเครื่องประดับตาง ๆ   ดวยวัสดุทองถิ่น  วิธีการประกอบการผลิตในปจจุบัน   
ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองประดับตามประโยชนใชสอย 
 
3302 – 2408 พื้นฐานงานตัดเย็บและงานปก 2 (3) 
 (Basic  Cutting  &  Decorate) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูวิธีการตัดเย็บ  การวัดตัวการสรางแบบและการตกแตงงานเครื่องแตงกายเทคนิควิธีการและ
วัสดุตาง ๆ 

2. สามารถตัดเย็บ  วัดตัว  สรางแบบและตกแตงงานเครื่องแตงกายได 
3. สามารถแยกแยะเทคนิควิธีการตางๆ  นํามาใชในการตัดเย็บเครื่องแตงกายไดเหมาะสม 
4. มีความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกายไทย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ตัดเย็บ  สรางแบบและตกแตงเครื่องแตงกายดวยเทคนิคและวิธีการตางๆ  เชน  ถัก  รอย  ปก  
และอื่น ๆ  ใหเหมาะสมกับขอกําหนดของแบบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการตัดเย็บ  การวัดตัว  สรางแบบ  ขยายแบบ  การตกแตงชิ้นงานดวยวิธีการ  ปก  ถัก  รอย  
วัสดุตาง ๆ  อยางประณีตและสวยงาม  พรอมทั้งสรางผลงานตัดเย็บและงานตกแตง 
 
3302 – 2409 แนวโนมสมัยนิยม 2 (2) 
                                                                (Fashion  in Trends) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูแนวโนมรูปแบบ  เคร่ืองประดับ  เครื่องแตงกายในสมัยปจจุบัน 
2. ออกแบบเคร่ืองประดับเคร่ืองแตงกาย  ตามผลงานความเคลื่อนไหวทางศิลปะและความ

เจริญทางเทคโนโลยี 
3. วิจารณงานออกแบบเคร่ืองประดับและเครื่องแตงกายไดตามหลักวิชาการออกแบบ 
4. อนุรักษและใชวัสดุอุปกรณตามธรรมชาติอยางรูคุณคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจกระบวนการพัฒนารูปแบบเคร่ืองแตงกาย  เคร่ืองประดับ  พื้นผิว  สี  รูปแบบ  ในสมัย
ปจจุบัน  วิจารณงานออกแบบเคร่ืองประดับเคร่ืองแตงกายตามหลักการออกแบบโดยคํานึงถึงการอนุรักษ
และวัสดุธรรมชาติ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวโนมการพัฒนารูปแบบเคร่ืองแตงกาย  เคร่ืองประดับสมัยตาง ๆ  เกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นผิว  สี  รูปแบบ  ของวัสดุตาง ๆ  ที่นํามาสรางสรรคงานเครื่องแตงกาย  โดยเนนแนวความคิดรูปแบบ
อันมีผลเน่ืองมาจาก  ความเคลื่อนไหวของศิลปะยุคตาง ๆ  และความเจริญทางเทคโนโลยี  จิตวิทยาการ  
รับรูของมนุษยในเรื่องความเปนสมัยนิยม  ดวยวิธีการวิจารณ  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
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3302 – 2410 การออกแบบถักทอและแฟชั่น 3 (3) 
 (Fashion  and  Wearing  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูประวัติการถักทอและแฟชั่นของตะวันออกและตะวันตก 
2. เขาใจเทคนิคกรรมวิธีถักทอ  การยอมสี  เส้ือผา  เคร่ืองประดับ 
3. สามารถอธิบายจุดเดนของการใชวัสดุสําหรับเครื่องแตงกายตามสมัยนิยม 
4. ออกแบบส่ิงทอประเภทตาง ๆ   
5. รูคุณคาของวัสดุธรรมชาติและนํามาใชอยางประหยัด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจประวัติการถักทอและแฟชั่นตะวันออก - ตะวันตก  ออกแบบและเลือกใชวัสดุไดตรงตาม
แนวคิดการออกแบบเคร่ืองแตงกายสมัยนิยม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติการถักทอและแฟชั่นตะวันออก  ตะวันตก  รูปแบบลักษณะเดน เลือกใชวัสดุดวย
เทคนิค  กรรมวิธีถักทอ  การฟอกยอม  การประดับตกแตง  งานออกแบบเคร่ืองแตงกาย  
 
3302 – 2411 เทคนิคการแตงหนา 4 (6) 
 (                                     ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบและหลักการ  ของการแตงหนา 
2. มีความเขาใจในการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการแตงหนาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3. มีทักษะในการแตงหนา  ตามหลักการ 
4. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 แตงหนาตามหลักการ   คํานึงถึง   รูปแบบและความเหมาะสมแตละโอกาส   ขั้นตอน  
กระบวนการ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  ความคิดสรางสรรค  และความสวยงาม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความเปนมา  ความสําคัญ  รูปแบบและหลักการแตงหนา  การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ  ขั้นตอนและกระบวนการแตงหนา 
 
3302 – 2412 การออกแบบฉากและเวที 4 (6) 
 (                                     ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับความเปนมาและความหมายของงานออกแบบฉาก        และ
เวที 

2. มีความเขาใจและสามารถออกแบบฉากและเวที 
3. มีความรูเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการ รูปแบบของฉากและเวที 
4. มีทักษะในการออกแบบฉากและเวที  เพื่อใชประกอบในการแสดง 
5. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบฉากและเวที  โดยใชการสเกต็ภาพและการใชเคร่ืองมือเขียนแบบ  นําไปประยุกตใชใน
งานแสดงไดอยางเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความเปนมาและความหมายของการออกแบบฉากและเวที  หลักพื้นฐานของการสรางฉาก
และเวที  ประวัติและวิวัฒนาการของฉากและเวที  ที่ใชอยูในปจจุบัน  ปฏิบัติการออกแบบฉากและเวที 
 



 
คําอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 
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3303 – 2001                                                   กายวิภาค                                                        2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการเขียนสัดสวนการทํางานของกระดูกและกลามเน้ือมนุษยและ
สัตว 

2. มีความรูความเขาใจลักษณะความแตกแยกของพวกกระดูก กลามเนื้อมนุษยแตละ    เพศวัย 
3. มีทักษะในการเขียนสัดสวนการทํางานของกระดูกและกลามเนื้อดวยเทคนคิตาง ๆ และใช

ประกอบในงานอาชีพ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขียนภาพกระดูก กลามเน้ือมนุษยและการประยุกตใชในการประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรมโดย
คํานึงถึงโครงสราง สัดสวน ปริมาตรในรูปทรง นํ้าหนัก แสงเงา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเขียนสัดสวน การทํางานของกระดูก กลามเนื้อ มนุษยและสัตวแตละวัย และ
มีขีดความสามารถการทํางานของสรีระที่สัมพันธกับงานหัตถกรรม 
 
3303 – 2002                                  การวาดเขียนเพ่ืองานหัตถกรรม                                   2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายหลักและวิธีการวาดเขียนในลักษณะเหมือนจริงและจินตนาการ 
2. อธิบายวัสดุอุปกรณและเทคนิควิธีการงานวาดเขียน และองคประกอบการเขียนภาพ 
3. มีทักษะการเขียนภาพหุนนิ่งผลิตภัณฑหัตถกรรมและหุนชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใชวัสดุ

ชนิดตาง ๆ 
4. มีกิจนิสัยการทํางานที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเห็นคุณคาวิชาการวาดเขียนเพื่องาน

หัตถกรรม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขียนภาพหุนนิ่ง ผลิตภัณฑหัตถกรรม ตามหลักการ ข้ันตอนปฏิบัติงาน โครงสรางสดัสวน
ถูกตอง องคประกอบเหมาะสม มิติและระยะ ปริมาตรรูปทรง ลักษณะพื้นผิว และน้ําหนักวัตถุ ถูกตอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาหลักและวิธีการวาดเขียนจากแบบจริง ในลักษณะเหมือนจริงและจินตนาการ การใชวัสดุ
และเทคนิควิธีการงานวาดเขียน โดยคํานึงถึงองคประกอบการจัดภาพ โครงสรางสดัสวน เสน แสงเงา 
ระยะของภาพ 
 - ปฏิบัติการฝกทักษะการเขียนภาพหุนนิ่งผลิตภัณฑหัตถกรรม เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ผัก ผลไม 
ดอกไม สัตว และอื่น ๆ ดวยดินสอดํา ดินสอสี ปากกา และหมึกดํา 
 
3303 – 2003                                                  ศิลปะไทย                                                     2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมอืในการวาดลวดลายเสน และการ
ระบายสี ตัดเสนตามหลกัศิลปะไทย 

2. เพื่อใหมีทักษะในการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และการวาดลวดลายเสน และระบายสี ตัด
เสนตามหลักศิลปะไทย 

3. มีความรับผิดชอบและสนใจใฝรูในการวาดลวดลายเสนพรอมระบายสี ตัดเสนตามหลัก
ศิลปะไทย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 เขียนภาพศิลปะไทยตามหลักการ โดยคํานึงถึงขั้นตอนการทํางาน สัดสวนโครงสราง การตัดเสน 
การระบายสี 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การวาดลายเสน ลวดลายพื้นฐาน เชน ลายกนกแบบตาง ๆ 
ภาพตัวพระ นาง ยักษ ลิง ทิวทศัน สถาปตยกรรม การเตรียมพื้น การระบายสแีละตัดเสน การบํารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ 
 - ปฏิบัติการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการวาดเสน ลวดลายพื้นฐาน เชน ลายกนกแบบ   ตาง ๆ 
ภาพตัวพระ นาง ยักษ ลิง ทิวทศัน สถาปตยกรรม การเตรียมพื้น การระบายสแีละตัดเสน การบํารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ 
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3303 – 2004                                           องคประกอบศิลป                                                     3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในหลักและทฤษฎีองคประกอบศิลป 
2. มีความเขาใจการสรางงานองคประกอบศิลป เร่ืองรูปราง รูปทรง ใหเหมาะสมกับพื้นที่วาง 

โดยมหีลักการจัดภาพ เนนรูปแบบ เทคนิควิธีการใชวัสดุ และมีการสรางสรรคงาน 
3. มีทักษะงานองคประกอบศิลป หลักการ-ขบวนการที่สอดคลองกับความคิดสรางสรรค 
4. มีทักษะการใชวัสดุสรางสรรคใหเหมาะสมกับวัสดุทองถิ่น 
5. มีทักษะการใชเทคโนโลยี นํามาประกอบงานไดอยางสอดคลองกับภูมิปญญาไทย 
6. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงานของตนเอง และของเพื่อนรวมชั้นเรียน ใหกลา

แสดงออก การนําเสนอผลงาน เนนเร่ืองมีระเบียบวินัย และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
7. มีความซาบซึ้งในคุณคาของงานองคประกอบศิลป 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการจัดภาพ เนนเร่ืองจุด เสน สี รูปราง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว (TEXTURE) และที่
วาง (SPACE) 
 -  ปฏิบัติการสรางองคประกอบศิลป ซึ่งประกอบดวย 

- รูปทรงธรรมชาติ 
- รูปทรงเรขาคณิต 
- รูปทรงอิสระ 

-  การทําผลงาน โดยนําหลักการองคประกอบศิลปและพัฒนาหลักการ-ขบวนการใหมี 
ประสิทธิภาพ 
 
3303 – 2005                                        การออกแบบสรางสรรค                                                 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ หัตถกรรม รวมถึงการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับงานหัตถกรรม 

2. เพื่อใหมีทักษะกระบวนการในการออกแบบ-เขียนแบบ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
หัตถกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกัน 
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3. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ หัตถกรรม เพื่อใหเกิดความงาม
และประโยชนใชสอยควบคูกนัไป โดยใหสอดคลองกับการข้ึนรูป 

4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรม-จริยธรรมในการทํางานเปนหมูคณะ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ งานหัตถกรรมและออกแบบบรรจุภัณฑตามหลักการออกแบบ 
เขียนแบบ คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอย เทคนิคและวัสดุและการนําไปปฏิบัติไดจริง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑงานหัตถกรรมทั่วไป แนวความคดิในการออกแบบ การเขียนแบบ
มาตรฐาน การแสดงรูปดานตาง ๆ การแสดงภาพตัด การบอกขนาดและใชมาตราสวน รวมถึงการ
ออกแบบงานบรรจุภัณฑ โดยใหสอดคลองกับรูปลักษณของผลิตภัณฑ กําหนดขนาด วัสดุและการผลิต
ใหเหมาะสม 
 - ปฏิบัติการออกแบบภาพราง (Sketch Design) เขียนแบบ รูปดานตาง ๆ ภาพตัด แสดง
รายละเอียดของผลิตภัณฑหัตถกรรม รวมถงึการออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบลวดลายตาง ๆ ให
เหมาะสมกับงานหัตถกรรม 
 
3303 – 2006                                                สุนทรียศาสตร                                                       2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการ วิธีการ ตระหนักในคุณคาของศิลปะ 
2. มีความรูความเขาใจหลักการวิจารณงานศิลปะ ยุคสมัย และแบบอยางศิลปะ 
3. เขาใจหลักและวิธีการสรางความงามในงานทัศนศิลป 
4. มีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ กระบวนการในการวิจารณงานศิลปะ 
2. เขาใจหลักการสรางความงามในงานทัศนศิลป 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการสรางความงาม คุณคาของงานศิลปะ ขอบขายของศิลปะ ความสัมพันธ
ระหวางศิลปะกับธรรมชาติ การวิจารณงานศิลปะ ศิลปะตะวันตก ศิลปะตะวันออก สิทธิทางศิลปะ คุณคา
ของศิลปะไทย ศิลปะรวมสมัย 
 
3303 – 2007                                        การออกแบบผลิตภัณฑ                                             2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธบิายหลกัการออกแบบหีบหอบรรจุภัณฑ มาตรฐานและสัดสวนตามลักษณะของ 
ผลิตภัณฑแตละประเภท 

1. อธิบายวัสดุ อุปกรณ กรรมวิธีการผลิต การจัดทํากราฟฟคและมีทักษะการทําบรรจุภัณฑ
ประกอบแบบ 

2. มีทักษะในการจัดทําบรรจุภัณฑงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ  
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเห็นคุณคาของงานออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
ออกแบบบรรจุภัณฑงานหัตถกรรม โดยคํานึงถึงหลักการออกแบบ ความสอดคลองกับชิ้น 

งาน กําหนดขนาด วัสดุ เทคนิควิธีการเหมาะสม ความสวยงาม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาหลักการออกแบบหีบหอบรรจุภัณฑใหมีมาตรฐานและสัดสวนความสัมพันธตาม
ลักษณะของผลิตภัณฑแตละประเภท โดยคํานึงถึงวัสดุ อุปกรณ กรรมวิธีการผลิต กราฟค การ     ขนสง
และการทําบรรจุภัณฑประกอบแบบ 
 - ปฏิบัติการออกแบบหีบหอบรรจุภัณฑงานหัตถกรรมตามประเภทของงานและจัดทําบรรจุภัณฑ
ประกอบแบบ 
 
3303 – 2008                                 ภูมิปญญาไทยในงานหัตถกรรม                                       2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการศึกษาเรื่องราวของภูมิปญญาในเชิงวิชาการ 
2. มีความรูความเขาใจการพัฒนารูปแบบงาน เอกลักษณของทองถิ่นและแนวทางประยุกตภูมิ

ปญญาสูอาชีพ 
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3. มีทักษะในการสืบคนกระบวนการสรางสรรคงานและนําเสนอผลงาน 
4. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบและมีความสุขในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สืบคนกระบวนการสรางสรรคภูมิปญญาไทยงานหัตถกรรมอยางเปนระบบ 
2. นําความรูมาพัฒนารูปแบบงานหัตถกรรมใหเกิดเอกลักษณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการคัดลอกรูปทรง ลวดลาย ขอมูลวัสดุที่ใชประกอบงานในยุคประวัติศาสตร 
การพฒันารูปแบบงาน ลักษณะเอกลักษณของทองถิ่น การประยุกตภูมิปญญามาใชประกอบในงานอาชีพ 
 
3303 – 2009                                   การจดัการธุรกิจศิลปหัตถกรรม                           2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในระบบธุรกิจและการวางแผนการดําเนินการธรุกิจได 
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนการดําเนินการและการวิเคราะหรายงานขอมูลการทํางาน

ธุรกิจอยางมีคุณภาพ 
3. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีเจตคติท่ีดีตองานและ

ผูรวมงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 วางแผนดําเนินการและวิเคราะหขอมูลธุรกิจศิลปหัตถกรรมอยางเปนระบบ มีหลักการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจศิลปกรรม  หลักการตลาด หลักการลงทุน การ
ประเมินราคา กลยุทธการขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ การเงินการบัญชี ดานกฎหมาย การบริหาร
บุคคล วัสดุ-อุปกรณตามความเหมาะสม 
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3303 – 2010               การนําเสนอผลงานหัตถกรรม                           2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจขอบเขตงานหัตถกรรมแตละสาขา 
2. มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการนําเสนอโครงการ 
3. มีความรูความเขาใจหลักการวิเคราะห การประมวลผลงาน และรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหรูปแบบ การสรางรูปแบบผลงานเพื่อนําเสนอและการจัดนิทรรศการ

เผยแพร 
5. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
6. มีความรับผิดชอบ กลาคิดตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ มีความสุขกับการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 นําเสนอผลงานหัตถกรรมโดยวิเคราะหรูปแบบ กําหนดรูปแบบ การนําเสนอ จัดการนําเสนอ
ผลงาน ตามกระบวนการและหลักการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการนําเสนอผลงานจากโครงการศึกษางานหัตถกรรมตามสาขางาน การเสนอ
โครงการจากการพัฒนารูปแบบ การตัดสินใจเลือกแบบจากขอมูลสนับสนุนและสรางสรรคผลงาน การ
นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการและนําผลงานจัดนิทรรศการเผยแพร 
 
3303 – 2101                                เทคนิคการตกแตงหนังฟอกฝาด                                         4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจประวัติความเปนมางานหนัง 
2. เพื่อใหมีความรูการฟอกหนัง, ฟอกฝาด และฟอกโครม 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวัสดุ-อุปกรณที่นํามาใชตกแตงหนังฟอกฝาด 
4. สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการตกแตงลายเพื่อนํามาใชระกอบบนหนังฟอกฝาด 
5. เพื่อใหมีความรูชนิดของการตกแตงหนังฟอกฝาด การยอมสี ระบายสี เขียนสี 
6. เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติการลงสีหนังฟอกฝาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานหนังและพัฒนาการตกแตงหนังฟอกฝาดใหเปนผลิตภัณฑที่ดี 
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มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถตกแตงหนังฟอกฝาด การลงสี การยอมสี การระบายสแีละการเขียนสีไดตาม
กระบวนการ เทคนิควิธีการ ประณีตสวยงามและมีความคิดสรางสรรค 
  
คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาประวัติความเปนมาของงานหนัง การใชวัสดุ-อุปกรณ วัสดุ-อุปกรณการตกแตงหนังฟอก
ฝาด บนพื้นผิวของงานหนัง รูปแบบการยอมสี ระบายสี เขียนสี การประยุกตและนําเอาเทคนิควิธีการมา
ใช 
 - ปฏิบัติงานฝกทักษะการตกแตงหนังฟอกฝาด ในการลงสีพื้นผิวของหนัง ตามขบวนการยอมสี 
ระบายสี เขียนสี 

- ยอมสี สีที่มีสารผสมดวยแอลกอฮอล ใชการทาหรือจุมสีเพื่อใหการยอมสีเสมอ 
- ระบายสี การใชพูกันตางขนาดระบายบนพื้นผิวของหนังฟอกฝาดที่นํามาใชเปนภาพที่

ระบายสี มีแสง-เงา 
- การเขียนสี นําหนังที่ยอมสีหรือระบายสี, หนังฟอกฝาดที่มีพื้นผิวสีตางกันและใชสี

เดินเสน 
 
3303 – 2102                         เทคนิคการออกแบบลายชนิดเจาะ-กรีดลาย                           4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบลายชนิดเจาะ-กรีดลายบนหนังฟอกฝาด-ฟอกโครม 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจลายชนิดเจาะ-กรีดลายใหเหมาะสมกับงานที่นําไปประกอบ

ตกแตง 
3. สามารถออกแบบผลิตภัณฑที่นําลายชนิดเจาะ-กรีดลายมาประกอบ 
4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจกระบวนการตกแตงลายชนิดเจาะ-กรีดลาย 
5. เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบลายชนิดเจาะ-กรีดลาย 
6. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานหนัง การออกแบบลายชนิดเจาะ-กรีดลาย ที่จะชวยสรางสรรคงาน

ออกแบบลายหนังที่มีการพัฒนาขึ้น 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถออกแบบลายชนิดเจาะ-กรีดลาย โดยถูกหลักการ กระบวนการออกแบบ เหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย องคประกอบสวยงาม สามารถนําไปปฏิบัติได และมีความคิดสรางสรรค 
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คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาการออกแบบลายชนิดเจาะ-กรีดลาย การนําวัสดุหนังฟอกฝาด-หนังฟอกโครม และ
อุปกรณในการเจาะลาย ซึ่งมีขนาดแตกตางกับในรูปแบบตองประกอบเกิดลาย, การกรีดลาย มีขบวนการ
ที่ออกแบบลายที่ไมซับซอน มีทักษะกรีดเสนรอบลายและนําตัวตอกย้ําเพื่อเกิดเปนลาย  ตกแตงบน
ผลิตภัณฑใหเกิดความสวยงามและมีคุณคา 
 - ปฏิบัติงานฝกทักษะการตกแตงลายชนิดเจาะ-กรีดลายในรูปแบบของผลิตภัณฑงานแตละแบบ 
โดยเนนการทํางานตามขบวนการ เพื่อที่นําประสบการณมาทําเปนลายเจาะ-กรีดลายประกอบผลิตภัณฑ
งานหนัง 
 
3303 – 2103        เทคนิคการผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ด                                     4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจการออกแบบผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ด 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจคุณสมบัติหนังแตละชนิดที่นํามาใชทําผลิตภัณฑงานหนัง

เบ็ดเตล็ด 
3. สามารถออกแบบผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ด กระเปาใสเศษสตางค, กระเปาหนีบ, ซองใส

แวนตา, พวงกุญแจ ฯลฯ 
4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจกระบวนการผลิตผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ด 
5. เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ดในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการออกแบบผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ดและพัฒนารูปแบบใหเหมาะ

กับผูใช 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติงานผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ดโดยถูกหลักการออกแบบและผลิต กระบวนการ 
เทคนิควิธีการ มีแนวความคิด ประณีต คํานึงถึงประโยชนใชสอย องคประกอบความงามและมีความคิด
สรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ด คุณสมบัติหนังแตละชนิดที่นํามาใช กระเปาใส
เศษสตางค, กระเปาหนีบ, ซองใสแวนตา, พวงกุญแจ ฯลฯ มีความเขาใจกระบวนการผลิต 
 -   ปฏิบัติงานฝกทักษะในการปฏิบัติผลิตภัณฑงานหนังเบ็ดเตล็ดในรูปแบบตาง ๆ 
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 -   นําแบบที่ไดมีประสบการณออกแบบมาปฏิบัติตามขบวนการการปฏิบัติงานแตละแบบ 
- กระเปาใสเศษสตางค 
- กระเปาหนีบ 
- ซองใสแวนตา, พวงกุญแจ  ฯลฯ 

-   เพื่อใหงานที่ทําไดรูปแบบชิ้นงานแตละแบบมีประสิทธิภาพ 
 
3303 – 2104               เทคนิคการสรางสรรคงานหนัง                                             5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจการสรางสรรคงานหนัง 
2. เพื่อใหมีความรูการสรางสรรคงานหนัง เพื่อนํามาประกอบผลิตภัณฑ 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน แนวความคิดสรางสรรค 
4. สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการสรางสรรคงานหนัง 
5. เพื่อใหมีความรูถึงการสรางสรรคงานหนังที่นํามาใช, การออกแบบลายหนัง (บาติก) การ

ออกแบบผลิตภัณฑงานหนังประกอบวัสดุพื้นเมือง, ประกอบวัสดุสังเคราะห 
6. เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติการออกแบบสรางสรรคงานหนังหลายรูปแบบ 
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการสรางสรรคงานหนังและพัฒนาการสรางสรรคงานหนัง ใหเปนสิ่ง

ตกแตงผลิตภัณฑงานหนังไดดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติการสรางสรรคงานหนังโดยกําหนดแนวคิดในการออกแบบและปฏิบัติ ตาม
หลักการ กระบวนการ เทคนิควิธีการเหมาะสม  ประณีตเรียบรอย มีความสวยงามและมีความคิด
สรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาความเขาใจการสรางสรรคงานหนัง เพื่อนํามาประกอบผลิตภัณฑ มีหลักการวิธีการ 
กระบวนการ ขั้นตอน แนวความคิดสรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใช การสรางสรรคงานหนังที่
นํามาใช ออกแบบลายหนัง (บาติก) การออกแบบผลิตภัณฑงานหนังประกอบวัสดุพื้นเมืองประกอบวัสดุ
สังเคราะห 
 - ปฏิบัติฝกทักษะการออกแบบสรางสรรคงานหนังหลายรูปแบบ 

- การออกแบบลายหนัง (บาติก) 
- การออกแบบผลิตภัณฑงานหนังประกอบวัสดุพื้นเมือง 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

211

- การออกแบบผลิตภัณฑงานหนังประกอบวัสดุสังเคราะห 
- นําการออกแบบที่สรางสรรคปฏิบัติบนหนังแตละชนิดที่ไดลวดลายที่แปลก นํามาตกแตง 

ผลิตภัณฑงานหนัง 
 
3303 – 2105   เทคนิคการซอมผลิตภัณฑงานหนัง                                       4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจการซอมผลิตภัณฑงานหนัง 
2. เพื่อใหมีความรูการซอมผลิตภัณฑงานหนัง และตกแตงงานหนัง 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน การซอมผลิตภัณฑงาน

หนัง 
4. สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการซอมผลิตภัณฑงานหนัง 
5. เพื่อใหมีความรูถึงการซอมผลิตภัณฑงานหนัง และตกแตงผลิตภัณฑงานหนังที่ซอมใหมี

รูปแบบแปลกใหมขึ้น 
6. เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติการซอมผลิตภัณฑงานหนัง และตกแตงผลิตภัณฑงานหนัง 
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการซอมผลิตภัณฑงานหนัง และพัฒนาการซอมผลิตภัณฑงานหนัง ใน

การตกแตงประกอบผลิตภัณฑใหผลิตภัณฑนั้นมีรูปแบบใหมและทันสมัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ซอมผลิตภัณฑงานหนังโดยสามารถวิเคราะหหาจุดบกพรอง กําหนดวิธีซอม ไดตามหลักการ 
กระบวนการ เทคนิควิธีการ ประณีตเรียบรอยและรูปแบบผลิตภัณฑมีการพัฒนาขึ้น 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาความเขาใจการซอมผลิตภัณฑงานหนัง  ความรูการซอมผลิตภัณฑงานหนังและตก
แตงงานหนัง หลักการวิธีการ กระบวนการขั้นตอน การซอมผลิตภัณฑงานหนัง นําเอาเทคโนโลยีมาใช
ในการซอมผลิตภัณฑงานหนัง และตกแตงผลิตภัณฑที่ซอมใหมีรูปแบบแปลกใหมขึ้น 
 - ปฏิบัติฝกทักษะการซอมผลิตภัณฑงานหนัง และตกแตงผลิตภัณฑงานหนัง และพัฒนาการ
ซอมผลิตภัณฑงานหนังในการตกแตงประกอบผลิตภัณฑงานหนังมีรูปแบบใหมและ   ทันสมัย 
 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 

212

3303 – 2106           เทคนิคการฉลุหนัง                                       4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเทคนิคการฉลุหนัง 
2. เพ่ือใหมีความรูเทคนิคการฉลุหนัง 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวัสดุ-อุปกรณที่นํามาใชการฉลุหนัง 
4. เพ่ือใหมีความรูของการตกแตงหนังดวยการฉลุหนัง  และการตกแตงสี 
5. เพื่อใหเกิดทักษะ ในการปฏิบัติการนําชิ้นงานฉลุลายประกอบผลิตภัณฑหนัง  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานหนัง  และพัฒนาตกแตงการฉลุหนังใหเปนผลิตภัณฑที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติงานเทคนิคการฉลุหนัง  ตามที่ออกแบบไดและมีความรูความเขาใจวัสดุ-
อุปกรณที่นํามาใชการฉลุหนัง  การตกแตงดวยการฉลุหนังการตกแตงสี  มีความประณีต  สวยงามและ
ความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติงานเทคนิคการฉลุหนัง  เพื่อนํามาประกอบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  ดวยวิธีการ
ตกแตงสี  เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่นํามาตกแตงลวดลายหนังที่แปลกตา 
 
3303 – 2107     ผลิตภัณฑงานหนังสรางสรรค                                       5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจ   ผลิตภัณฑงานหนังสรางสรรค 
2. เพ่ือใหมีความรูการสรางสรรคผลิตภัณฑงานหนัง 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการ วิธีการ  กระบวนการ ข้ันตอนแนวความคิดสรางสรรค 
4. เพื่อใหมีความรูผลิตภัณฑงานหนังสรางสรรค  มีการออกแบบ  รูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง  

รูปแบบผลิตภัณฑงานหนังสรางสรรค 
5. เพื่อใหเกิดทักษะ ในการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑงานหนังสรางสรรค 
6. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอผลิตภัณฑงานหนังสรางสรรค แลใหเปนผลิตภัณฑงานหนังไดดี 
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มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถมีความรูเร่ืองผลิตภัณฑงานหนัง  รูปแบบตางๆที่เปนการออกแบบ  ที่สรางสรรค
งาน  โดยมีหลักการ  วิธีการ  กระบวนการ  ขั้นตอน   ความคิดสรางสรรค  การปฏิบัติงานอยางมีทักษะ  
เพื่อใหผลงานพัฒนาดานความคิดสรางสรรค   
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาผลิตภัณฑงานหนัง  รูปแบบตางๆที่สรางสรรคงานหนังอยางมีกระบวนการ  ขั้นตอน  
ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานอยางมีทักษะ  เพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพ 
 
3303 – 2108     งานหนังตกแตงลายสรางสรรค                                       5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจ   งานหนังตกแตงลายสรางสรรค 
2. เพื่อใหมีความรูงานตกแตงลายสรางสรรค  เพื่อทํางานหนังตกแตงลายสรางสรรค 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ   หลักการ วิธีการ  กระบวนการ ขั้นตอนงานหนังตกแตง

สรางสรรค 
4. เพื่อใหมีความรูถึง  งานหนังตกแตงสรางสรรค   
5. เพื่อใหเกิดทักษะ ในการปฏิบัติการออกแบบงานหนังตกแตงลายสรางสรรค 
6. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานหนังตกแตงลายสรางสรรค และพัฒนาผลิตภัณฑงานหนัง ไดดี 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถงานหนังตกแตงลายสรางสรรค   มีหลักการ   กระบวนการ  ขั้นตอน   เพื่อใหเกิด
ทักษะ  ในการปฏิบัติการออกแบบงานหนังตกแตงสรางสรรค   
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความเขาใจ   งานหนังตกแตงสรางสรรค   โดยมีหลักการวิธีการ  กระบวนการ  
ข้ันตอน  ในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  เพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพที่ดี 
 
3303 – 2109                 รูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง                                       5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  รูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง 
2. เพ่ือใหมีความรูการสรางสรรคงานหนัง  ดานรูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง 
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3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  หลักการ วิธีการ  กระบวนการ รูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง 
4. เพื่อใหมีความรูถึง  การสรางสรรคงานหนังที่นํามาใช   
5. เพื่อใหเกิดทักษะ ในการออกแบบผลิตภัณฑงานหนังหลายรูปแบบ 
6. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสรางสรรค และพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง  

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถมีความรู  รูปแบบผลิตภัณฑงานหนัง  รูจักการสรางสรรคงานหนัง  โดยมีหลักการ   
วิธีการกระบวนการ  เนนเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑงานหนังหลายรูปแบบ   การทํางานอยางประณีต
สวยงามมีความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑงานหนังออกแบบดานรูปแบบ   มีความรู   หลักการวิธีการ 
กระบวนการ รูปแบบผลิตภัณฑ ฯ มีการสรางสรรคพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑงานหนังใหมี ประสิทธิภาพ  
 
3303 – 2201       เทคนิคการขึ้นรูปดวยมือ                                       4 (6) 
    ( TECHNIQUE  OF  HAND  FORMING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในรูปแบบขบวนการผลิตงานเครื่องดินดวยมือ 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องการเตรียมดิน เตรียมอุปกรณในการผลิตงานข้ึนรูป  ดวยมือ 
3. มีทักษะในการออกแบบการขึ้นรูปดวยมือ วิธีกดบีบ, ขด, สาน ในลักษณะงานผลิตภัณฑและ

ประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา 
4. มีทักษะในการผึ่งแหง การตกแตงความงาม การเผา-เคลือบและงานธุรกิจ 
5. มีเจตคติท่ีดีตอการข้ึนรูปดวยมอืในการพัฒนารูปแบบ วิธีการทํางาน ควบคูกับคุณธรรมไดดี

ยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติการขึ้นรูปดวยมือ การออกแบบและปฏิบัติ วิธีการกดบีบ ขด สาน ผลิตภัณฑและ
ประติมากรรมไดตามหลักการ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติงาน องคประกอบความสวยงามและมี
ความคิดสรางสรรค 
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คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาหลักและวิธีการขึ้นรูปดวยมือ การใชเคร่ืองมือและอุปกรณการผลิต ขบวนการออกแบบ 
เทคนิคข้ึนรูป การกดบีบ การขด สาน ในลักษณะงานผลิตภัณฑและประติมากรรมเครื่องปนดินเผา 
 - ปฏิบัติงานฝกทักษะการขึ้นรูปดวยมือตามขบวนการผลิตงาน 

- การออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ 
- เตรียมดินและอุปกรณการข้ึนรูป 
- การขึ้นรูปดวยมือ เปนรูปผลิตภัณฑเคร่ืองปนและประติมากรรมดินเผารูปคน  สัตว 

องคประกอบ ลวดลาย ลักษณะนูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว การผิงแหงและเผา-เคลือบ 
 
3303 – 2202         เทคนิคการหลอสลิป                                              4 (6) 
        (TECHIQUE  OF  SLIP  CASTING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ประโยชนและความสําคัญของการขึ้นรูปดวยวิธีหลอน้ําดิน 
2. มีความเขาใจในหลักการและขบวนการออกแบบ สรางตนแบบ ทําพิมพ การเตรียม 
       นํ้าดิน การหลอ การตกแตง การผึ่งแหง การเผา-เคลือบ 
3. มีทักษะในการขึ้นรูปดวยวิธีหลอตามขบวนการสรางแบบ ผลิต ตกแตง เผาเคลือบและธุรกจิ

หัตถกรรม 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาของงานขึ้นรูปดวยวิธีหลอไดถูกตอง 
5. มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและความซื่อสัตวในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

สามารถปฏิบัติการออกแบบ สรางตนแบบ ทําพิมพ เตรียมนํ้าดินขน หลอ ตกแตง ผึ่ง 
แหง เคลือบและเผา โดยทําไดตามหลักการ กระบวนการ มีความประณีต ผลงานมีความสมบูรณและมี
ความคิดสรางสรรค 

สามารถประเมินคาผลงานและกําหนดแนวทางธุรกิจ การตลาด ผลงานที่ผลิต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาการใชวัสดุอุปกรณ ขบวนการ ขั้นตอนการผลิตงาน การออกแบบ การสรางตนแบบ การ
ทําพิมพ การเตรียมนํ้าดินขน การหลอ การตกแตง การผ่ึงแหง, เผา-เคลือบ และการตลาด 
 - ปฏิบัติการขึ้นรูปดวยวิธีหลอตามขั้นตอน การเตรียมวัสดุอุปกรณ การออกแบบ, สรางตนแบบ 
ทําพิมพ, หลอตกแตง, ผ่ึงแหง, เผาเคลือบและการตลาด  วิเคราะหแกปญหาการหลอสลิป 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 

216

3303 – 2203    เทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน                                     4 (6) 
                         (TECHNIQUE  OF  THROWING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวัสดุ-อุปกรณที่นํามาใช การข้ึนรูปดวยแปนหมุน 
3. เพื่อใหมีความรูลักษณะของดินที่นํามาใชงานเทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
5. เพื่อใหมีความรูขึ้นรูปดวยแปนหมุน มีขบวนการ หลักการทํางานอยางตอเนื่อง 
6. เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติเทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานเทคนิคการข้ึนรูปดวยแปนหมุน ซึ่งจะมีการพัฒนาใหเปน

ผลิตภัณฑที่ดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติการออกแบบ เตรียมดิน ขึ้นรูปดวยแปนหมุน ตกแตงผลงาน ผ่ึงแหง เคลือบและ
เผาไดตามหลักการ กระบวนการ มีความประณีต ผลงานมีความสมบูรณหลังการเผา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน มีความรูเขาใจวัสดุ-อุปกรณ ที่นํามาใชการขึ้นรูปแปน
หมุน มีความรูลักษณะของดิน สามารถนําเทคโนโลยีมาใชการขึ้นรูป มีขบวนการ หลักการทํางานอยาง
ตอเน่ือง มีทักษะในการปฏิบัติ  และวิเคราะหปญหาการข้ึนรูปดวยแปนหมุน 
 - ปฏิบัติขบวนการเรียนรูรูปแบบของการขึ้นรูปดวยแปนหมุน ผลงานที่ปฏิบัติผลิตภัณฑงานดิน
แตละรูปแบบที่ใชเทคนิคการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
 
3303 – 2204      เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด                                      4 (6) 
            (TECHNIQUE  OF  JIGGERING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวัสดุ-อุปกรณที่นํามาใชเทคนิคขึ้นรูปดวยใบมีด 
3. สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการขึ้นรูปดวยใบมีด 
4. เพื่อใหมีความรูขึ้นการรูปดวยใบมีด มีขบวนการ หลักการ โดยทําอยางตอเนื่อง 
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5. เพื่อใหเกิดทักษะในเทคนิคขึ้นรูปดวยใบมีด 
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอเทคนิคขึ้นรูปดวยใบมีด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถออกแบบ ทําพิมพ  ทําใบมีด ข้ึนรูป ตกแตงผลงาน เคลือบและเผาไดตามหลักการ 
กระบวนการ ขั้นตอน มีความประณีต ผลงานมีความสมบูรณหลังการเผา  เคลือบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด การใช บํารุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ นําเอาเทคโนโลยีมาใช มี
ขบวนการ หลักการ โดยทําอยางตอเน่ือง 
 - ปฏิบัติงานฝกทักษะเทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด ตามเทคนิคขบวนการผลิต งานที่จะสัมฤทธิ์ผล
เปนรูปแบบที่พัฒนาดานผลิตภัณฑงานดินที่ขึ้นรูปดวยใบมีดใหเปนงานท่ีไดมาตรฐาน 
 
3303 – 2205          เทคนิคการเผาเคลือบ                                           4 (6) 
                (TECHNIQUE  OF  FIRING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเคมีเคลือบ การทดลอง การใชนํ้าเคลือบ 
2. มีทักษะในการเตรียมนํ้าเคลือบและการเผาเคลอืบ 
3. เพื่อใหมีทักษะการประเมินคุณคาน้ําเคลือบและการเผาเคลือบ 
4. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถทดลองน้ําเคลือบและสรางสูตรน้ําเคลือบไดตามหลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
วิเคราะหผลของน้ําเคลือบไดตามจุดประสงค ไดนํ้าเคลือบท่ีมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาการทดลองน้ําเคลือบ การเตรียมเคลือบ วิธีการเคลือบและการเผาเคลือบ 
 -  ปฏิบัติการสรางสูตรน้ําเคลือบ การเตรียมและการเผาเคลือบ 
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3303 – 2206       ประตมิากรรมเซรามิคส                                           5 (6) 
          (                                                           ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจรูปแบบ และขบวนการผลิตประติมากรรมเซรามิกสรูปแบบไทยและ
สากล 

2. เพื่อใหมีทักษะการออกแบบ  ไดสัมพันธกับวิธีการขึ้นรูปงานเซรามิกสทั้งแบบนูนและแบบ
ลอยตัว 

3. เพื่อใหมีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรมเซรามิกส  ประเภทผลิตภัณฑและประติมากรรม
ตกแตง 

4. มีเจตคติการสรางงานประติมากรรมเซรามิกส  การพัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานอยาง
สรางสรรคควบคูกับคุณธรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติการออกแบบไดอยางสัมพันธกับการขึ้นรูปงานเซรามิกสทั้งแบบนูน  แบบลอยตัว  
เปนผลิตภัณฑหรือประติมากรรมตกแตง 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษารูปแบบ  และวิธีการขึ้นรูปประติมากรรมเซรามิกส แบบไทย  สากล  รูปแบบนูนและ
ลอยตัว 

ปฏิบัติการสรางงานประติมากรรมเซรามิกส   ตามขบวนการผลิต  การออกแบบเตรียมวัสดุ
อุปกรณ  การข้ึนรูปการตกแตง  การผ่ึงแหง  การเผา  การตกแตงดวยสีหรือการเคลือบ 

 
3303 – 2207       เทคนิคงานหลอประยุกต                                           5 (6) 
          (TECHNIQUE  OF  THROWING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการ หลักการ ข้ันตอน และเทคนิควิธีการหลอแบบตาง ๆ การ
สรางผลงานตามกระบวนการสรางดวยเทคนิควิธีการหลอ 

2. มีทักษะในการนําเทคนิควิธีการหลอหลายชนิดมาประยุกตสรางสรรคผลงานศิลปะอยางเปน
ระบบ 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการหลอ ระมัดระวัง รอบคอบ รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถประยุกตวิธีการหลอรูปแบบตาง ๆ นํามาสรางสรรคผลงานตามหลักการโดยคํานึงถึงการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน ข้ันตอนการทํางาน ผลงานมีคุณภาพ มีความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดแผนการปฏิบัติงานหลอ  กระบวนการทํางาน หลักการ
ประยุกตสรางสรรคผลงานจากกระบวนการหลอ ปฏิบัติการสรางผลงานตามแนวความคิดที่กําหนด 
 
3303 – 2208               เทคนิคแปนหมุนเพื่อการผลิต                                           4 (6) 
          (                                                         ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  ขบวนการปนแปนหมุนเพ่ือการคา 
2. มีทักษะในการปนแปนหมุนไดตามแบบ  ขนาด  จํานวน  และเวลาที่กําหนด  ไดผลิตภัณฑที่

มีคุณภาพใกลเคียงกัน 
3. มีทักษะการใชเครื่องมือ  อุปกรณการตกแตงผลิตภัณฑการผ่ึงแหง 
4. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพการข้ึนรูปดวยแปนหมุน  ดวยการพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้นทั้ง

ขนาด  ความรวดเร็ว  
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติปนแปนหมุนไดตามแบบขนาด  ความรวดเร็วและไดคุณภาพงาน  เชิงธุรกิจ  มี
การพฒันา   ทักษะฝมือผลงานอยูเสมอ 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษารูปแบบขบวนการปนดวยแปนหมุนเพื่อการผลิตเชิงธุรกิจ 
 ปฏิบัติการปนดวยแปนหมุนไดตามขนาดรูปแบบ  จํานวน  และคุณภาพงานใกลเคียงกัน  โดย
เนนการพัฒนาทักษะดานฝมือคุณภาพงานในเชิงธุรกิจ 
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3303 – 2208       เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีดเพื่อการผลิต                                      4 (6) 
          (                                                         ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด ในระบบการผลิต 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชวัสดุ  อุปกรณ  และขั้นตอนการขึ้นรูปดวยใบมีด  ในระบบ

การผลิต 
3. เพื่อใหเกิดทักษะในขบวนการขึ้นรูปดวยใบมีด  จนพัฒนาการไปสูการผลิตในเชิงธุรกิจ 
4. เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  ในการพัฒนารูปแบบวิธีการทํางานควบคูกับคุณธรรมได

อยางดียิ่ง  
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถเขียนแบบ  ทําตนแบบ  ทําพิมพ  ใชเคร่ืองมืออุปกรณและการผลิตการขึ้นรูปดวยใบมีด
ในเชิงธุรกิจ 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีดแบบกลึงภายใน และภายนอก  การสรางและการใชอุปกรณ
การขึ้นรูปในเชิงธุรกิจ 
 ปฏิบัติการเขียนแบบ  การสรางตนแบบ  การทําพิมพ  การขึ้นรูปการตกแตง  ในระบบการผลิต
เชิงธุรกิจ 
 
3303 – 2210               เทคนิคน้ํายาเคลือบประยุกต                                           5 (6) 
          (                                                      ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการประยุกตวัสดุจากธรรมชาติมาทํานํ้าเคลือบ 
2. มีทักษะการพัฒนาสูตรน้ําเคลือบจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น 
3. มีทักษะการเตรียมนํ้าเคลือบ และการเผาเคลือบ 
4. มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและซื่อสัตยในการทํางาน  
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มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถนําวัตถุดิบจากธรรมชาติในทองถิ่นมาพัฒนาประยุกตเปนนํ้าเคลือบ  ใชเคลือบเพื่อใช
สอย  หรือตกแตงไดอยางมีความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบ ใชทําน้ําเคลือบที่มีอยูในทองถิ่น 
 ปฏิบัติสรางสูตรนํ้าเคลือบใชเคลือบผลิตภัณฑประเภทใชสอยหรืองานตกแตง  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
3303 – 2301                 เทคนิคงานหลอปูนพลาสเตอรและปูนซีเมนต                            4 (6) 
           (TECHNIQUE  OF  THROWING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจประวัติความเปนมาของกระบวนการหลอปูนพลาสเตอรและ
ปูนซีเมนต 

2. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติเฉพาะของปูนพลาสเตอรและปูนซีเมนต โดยการเลือกใชกับงาน 
3. สามารถออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ จากการใชวัสดุปูนพลาสเตอรและปูนซีเมนต 
4. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการทําพิมพและหลอรูปแบบตาง ๆ 
5. สามารถนําเอาเทคโนโลยี วัสดุ เทคนิค วิธีการทองถิ่นมาประยุกตเขากับงานหลอ       ปูนพ

ลาสเตอรและปูนซีเมนตไดอยางเหมาะสม 
6. เพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานทําพิมพและหลอรูปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชางานหลอ อนุรักษและพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับเวลาและ

สถานการณ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

สามารถสรางงานแบบนูนตํ่า  นูนสูง  และลอยตัว  ในการทําพิมพหลอไดตามหลักการ         
ข้ันตอน เทคนิควิธีการ ประณีตสวยงามและมีความคิดสรางสรรค 

สามารถทําพิมพหลอปูนพลาสเตอรและปูนซีเมนตไดตามหลักการ  ขั้นตอน เทคนิควิธีการ
เหมาะสมกับรูปทรงและชิ้นงาน ผลงานมีรายละเอียดประณีต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาประวัติความเปนมาของงานหลอ ความสําคัญ ประโยชน การใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ในการทําพิมพและหลอรูป การสรางตนแบบประเภทนูนตํ่า นูนสูง และลอยตัว การอัดแหง อัด
เปยก เทคนิคการทําคิ้วบัวจากปูนซีเมนตประดับงานสถาปตยกรรม การประยุกต เทคนิค วิธีการและวัสดุ
ทองถิ่น มาพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันในการนําไปประกอบอาชีพไดอยางมี
คุณภาพ 
 -  ปฏิบัติงานฝกทักษะในการทําพิมพหลอรูป จากปูนพลาสเตอรและปูนซีเมนต ในรูปแบบของ
งานนูนตํ่า นูนสูง และลอยตัว ดวยรูปทรงที่เรียบงายและซับซอนตามลําดับ 
 
3303 – 2302                    เทคนิคงานหลอกระดาษ                                       4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจประวัติความเปนมาของกระดาษ คุณสมบัติของกระดาษชนิดตาง 
ๆ วิธีการนําเอาเศษกระดาษมารีไซเคิลใหม ในลักษณะของกระบวนการหลอ ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ตลาดตองการ การออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ การทําพิมพการหลอ และ
การตกแตงงานสําเร็จ 

2. ใหเกิดทักษะในกระบวนการหลอกระดาษในเทคนิคและวิธีการตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานหลอกระดาษ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติการออกแบบ ทําพิมพ หลอกระดาษ ตกแตงชิ้นงานรูปแบบนูนตํ่า นูนสูงและ
ลอยตัว โดยทําไดตามหลักการ ข้ันตอน เทคนิควิธีการ ประณีตเรียบรอยและมีความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประวัติความเปนมาของกระดาษและคุณสมบัติของกระดาษชนิดตาง ๆ เทคนิควิธีการ 
กระบวนการทําพิมพ การนําเอาเศษกระดาษกลับมารีไซเคิลใหมดวยกรรมวิธีการตาง ๆ การนําเอา
กระดาษเขาผสมผสานกับวัสดุอื่น เพื่อใหเกิดขบวนการสรางงานผลิตภัณฑดวยการหลอดวยกระดาษ ใน
ลักษณะและรูปแบบตาง ๆ ตามท่ีตลาดตองการ 
 -  ปฏิบัติการออกแบบ ทําพิมพ การหลอกระดาษและการตกแตงชิ้นงานสําเร็จ ในรูปแบบนูนตํ่า 
นูนสูงและลอยตัว เทคนิคและวิธีการในการทํารูปแบบงานหลอกระดาษประยุกตเขากับวัสดุอ่ืน ๆ 
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3303 – 2303                เทคนิคงานหลอวัสดุสังเคราะห                                    4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเปนมาของวัสดุสังเคราะหที่นํามาใชกับกระบวนการหลอ การทําพิมพ 
การออกแบบผลิตภัณฑงานหลอจากวัสดุสังเคราะหตาง ๆ และการนําชิ้นงานประยุกตเขากับ
วัสดุตางชนิดไดอยางเหมาะสม 

2. ใหเกิดทักษะในการออกแบบ การทําพิมพและการหลอตกแตงชิ้นงาน การนําเอาเทคโนโลยี
เขามาประยุกตใชกับงานหลอวัสดุสังเคราะห 

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานหลอวัสดุสังเคราะห 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถออกแบบทําพิมพหลอวัสดุสังเคราะห  ตกแตงชิ้นงานไดตามหลักการ กระบวนการ 
ขั้นตอน มีความประณีตเรียบรอย  องคประกอบความงาม มีความคิดสรางสรรค ระมัดระวัง ความ
ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาประวัติและชนิดของวัสดุสังเคราะหที่ใชในงานหลอ การออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑตาง 
ๆ การทําพิมพ การหลอและการตกแตง ข้ันตอน เทคนิค วิธีการ ตามลําดับ จากงานแบบเรียบงายและ
ซับซอน การนําเอาเทคโนโลยีมาใชกับงานหลอวัสดุสังเคราะหใหเหมาะสม 
 -  ปฏิบัติงานออกแบบ ทําพิมพ การหลอ การตกแตงชิ้นงาน วิธีการนํางานหลอวัสดุสังเคราะห
ประยุกตใชกับวัสดุตางชนิดอยางเหมาะสมเปนที่ตองการของตลาด 
 
3303 – 2304                       เทคนิคงานหลอโลหะ                                        4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของงานหลอโลหะแบบตาง ๆ ขนาด
เลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ ดวยเทคนิค วิธีการแบบโบราณของไทยและแบบสมัยใหม 
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการหลอและตกแตงชิ้นงาน การนําเอาวัสดุ เทคนิค วิธีการทองถิ่น
ประยุกตเขากับงานหลอโลหะ 

2. ใหเกิดทักษะในการออกแบบ ขบวนการคิดสรางสรรค เทคนิค วิธีการ ตามลําดับ         
ขั้นตอน 

3. มีความรับผิดชอบ  ทํางานมีความสุข 
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มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถหลอโลหะ วิธีพิมพทุบ พิมพชิ้น เหลาแกนทรายและการหลอเหว่ียง โดยทําไดตาม
หลักการ กระบวนการขั้นตอน มีความปลอดภัย คํานึงถึงสิ่งแวดลอม มีรายละเอียด ประณีต รูปแบบ
สวยงามและมีความคิดสรางสรรค 
 

คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประวัติความเปนมาของงานหลอโลหะแบบตาง ๆ การหลอโลหะผลิตภัณฑ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ดวยเทคนิควิธีการแบบโบราณของไทยและแบบสมัยใหม เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือใน
การทําพิมพ การหลอและตกแตงชิ้นงาน ประยุกตเขากับศิลปะการหลอโลหะพื้นถิ่น สรางสรรค
ผลิตภัณฑใหมีคุณคา 
 -  ปฏิบัติการทําตนแบบและหลอโลหะดวยวิธีตาง ๆ พิมพทุบ พิมพชิ้น การหลอโดยการข้ึนรูป
ดวยวิธีเหลาแกนทราย การหลอมโลหะสําหรับหลอรูป วิธีการหลอเหวี่ยง การสํารอกขีผ้ึ้ง การหลอโลหะ
เนื้อออน เน้ือแข็ง รูปแบบถิ่นนิยม การตกแตงผลงานสําเร็จ 
 
3303 – 2305                       เทคนิคงานหลอประยุกต                                        5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  หลกัการออกแบบสรางสรรค 
2. เขาใจเทคนิควิธีการหลอดลหะแบบสมัยใหม  วัสดุอุปกรณประกอบงาน 
3. มีทักษะในการออกแบบ  การหลอโลหะ  การหลอผลิตภัณฑที่ผสมผสานเทคนิค  การ

ตกแตงผิว 
4. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตยสุจริต   

 

มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถหลอโลหะ ที่เนนขบวนการคิดสรางสรรคการทําผลิตภัณฑที่ผสมผสานดวยเทคนิค
วิธีการ  คํานึงถึงสิ่งแวดลอม  มีความปลอดภัย  องคประกอบ  ประณีต  สวยงามและประยุกต 
 

คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาเทคนิควิธีการหลอแบบสมัยใหม  วัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือในการทําพิมพ   การหลอการ
ตกแตง 
 -  ปฏิบัติการทําตนแบบ และหลอโลหะดวยวิธีตางๆ   การประยุกตเทคนิคงานหลอ  เพื่อ
สรางสรรคผลิตภัณฑรูปแบบใหม 
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3303 – 2306     ผลิตภัณฑงานหลอ  งานหลอปูนปลาสเตอร                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของกระบวนการหลอและคุณสมบัติของ         ปูน
ปลาสเตอร 

2. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑ 
3. มีความรูความเขาใจกระบวนการทําพิมพ และหลอรูปแบบตางๆ 
4. มีทักษะในการออกแบบ รูปทรงผลิตภัณฑ  การทําพิมพการหลอ  และการตกแตงชิ้นงาน 
5. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถสรางงานแบบนูนตํ่า   นูนสูง   และลอยตัว  เทคนิควิธีการทําพิมพ   การหลอปูน
ปลาสเตอร  การตกแตงสี  ประณีตสวยงาม  และมีความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประวัติความเปนมาของงานหลอ  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคนิควิธีการ
สรางตนแบบ  การทําพิมพ ประเภทนูนตํ่า นูนสูง  และลอยตัว  คุณสมบัติของวัสดุประกอบงาน 
 -  ปฏิบัติการสรางตนแบบ  การทําพิมพ   ผลิตภัณฑการหลอปูนปลาสเตอรรูปทรงท่ีเรียบงายและ
ซับซอน  การตกแตงสีเพื่อเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑ 
 
3303 – 2307                 ผลิตภัณฑงานหลอปูนซีเมนต                                        4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ  ประวัติความเปนมาของกระบวนการหลอปูนซีเมนต 
2. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑ 
3. มีความรูความเขาใจกระบวนการทําพิมพ  และหลอรูปแบบตางๆ 
4. มีทักษะในการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑการทําพิมพ  การหลอ  และการตกแตง        

ชิ้นงาน 
5. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
6. มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตยสุจริต 
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มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถออกแบบสรางตนแบบ   ทําพิมพ  และหลอปูนซีเมนตไดตามหลักการ   เทคนิค       
วิธีการ  เหมาะสมกับรูปทรง  ประณีต  สวยงาม  และมีความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประวัติความเปนมาของงานหลอปูนซีเมนต  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  ในการทําพิมพ  
การสรางตนแบบ  ประเภทนูนตํ่า  นูนสูงและลอยตัว 
 -  ปฏิบัติการทําแมพิมพ  การหลอ  แบบอัดแหง  อัดเปยก  การประยุกตเทคนิควิธีการ  เพื่อใช
ตกแตง 
 
3303 – 2308              ผลิตภัณฑงานหลอวัสดุสังเคราะห                                        4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจคุณสมบัติของวัสดุสังเคราะหที่นํามาใชกับกระบวนการหลอ 
2. มีความรูความเขาใจในการออกแบบผลิตภัณฑ 
3. มีความเขาใจในการทําพิมพ  และการหลอ 
4. มีทักษะในการสรางสรรครูปแบบ  การทําพิมพและการหลอวัสดุสังเคราะห 
5. สามารถประเมินคุณคาผลงานได 
6. มีเจตคติท่ีดีตองานหลอวัสดุสงัเคราะห 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและทําพิมพ  การหลอผลิตภัณฑดวยวัสดุสังเคราะห  ตกแตงชิ้นงานไดตามหลักการ  
กระบวนการ  ข้ันตอน  มีความประณีตเรียบรอย องคประกอบสวยงาม  มีความคิดสรางสรรค  ระมัดระวัง  
รักษาความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาประวัติและชนิดของวัสดุสังเคราะหที่ใชในการหลอ  การออกแบบผลิตภัณฑ  เทคนิค
วิธีการทําพิมพการหลอ  และตกแตง 
 -  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑรูปแบบเรียบงายและซับซอน   การทําพิมพ  การหลอ  การ
ตกแตงช้ินงาน  กี่นําเทคโนโลยีมาใชกับงานหลอวัสดุสังเคราะหใหเหมาะสม 
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3303 – 2401                          เทคนิคงานบาติก                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายประวัติความเปนมา หลักและวิธีการงานบาติก การออกแบบลวดลาย วัสดุ อุปกรณ 
และกระบวนการผลิตงานดวยวิธีการยอมสี ระบายสี และเทคนิคผสม 

2. มีทักษะการออกแบบลวดลายบาติกสอดคลองกับเทคนิควิธีการและประเภทของงาน 
3. มีทักษะในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณไดถูกตองตามเทคนิควิธีการ 
4. มีทักษะการผลิตงานบาติกดวยวิธียอมสี ระบายสี เทคนิคผสม และวิเคราะหพัฒนา   ผลงาน 
5. อธิบายหลักการพัฒนาสรางสรรคงานบาติกดวยเทคนิควิธีการ การใชวัสดุ และมีทักษะการ

ผลิตงานดวยผาและวัสดุในทองถิ่น เพื่อประยุกตใชตามประเภทงาน 
6. มีทักษะการจัดทําบรรจุภัณฑ การประเมินราคา การจําหนาย และการจัดการ 
7. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เห็นคุณคาการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติงานบาติกดวยวิธียอมสี ระบายสี และเทคนิคผสม หลักการ ขั้นตอน วิธีการ มี
ความสวยงาม และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาประวัติความเปนมา หลักและวิธีการงานบาติก หลักการอกแบบลวดลาย วัสดุอุปกรณ 
และการจัดเตรียม กระบวนการปฏิบัติงานดวยวิธียอมสี ระบายสี และเทคนิคผสม การวิเคราะหผลงาน 
การพัฒนาสรางสรรคเพื่อการประยุกตใชไดสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น และประเภทผลิตภัณฑ การ
บรรจุภัณฑ การจัดการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 -  ปฏิบัติการผลิตงานบาติกดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ การยอมสี การระบายสี เทคนิคผสม 
 
3303 – 2402                       เทคนิคงานพิมพผา                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายประวัติความเปนมา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมืองานพิมพผาและการจัดเตรียม 
2. อธบิายหลกัการออกแบบลวดลาย และมีทักษะการออกแบบลวดลายพิมพผา 
3. อธิบายกระบวนการพิมพสกรีน และมีทักษะการทําแมพิมพเพื่อพิมพผาสีเดียวและหลายสี 
4. อธิบายหลักการพัฒนาสรางสรรค และมีทักษะการผลิตงานพิมพผาและวัสดุในทองถิ่น เพ่ือ

ประยุกตใชตามประเภทของงาน 
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5. มีทักษะการจัดทําบรรจุภัณฑ การประเมินราคา การจัดจําหนายและการจัดการเชิงธุรกิจ 
6. มีกิจนิสัยการทํางานที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเห็นคุณคาการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและพิมพผาตามหลักการ โดยคํานึงถึงองคประกอบความงาม ความประณีต       
เรียบรอย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการและความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประวัติความเปนมา วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ หลักการออกแบบลวดลาย ข้ันตอน
กระบวนการทําแมพิมพสกรีน การสรางตนแบบ การทําแมพิมพ การพิมพผาสีเดียวและหลายสี การ
พัฒนาสรางสรรคเพื่อการประยุกตใชไดสอดคลองกับการพิมพบนผาและวัสดุอื่น ๆ ในทองถิ่นตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การจัดการเชิงธุรกิจ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 -  ปฏิบัติการผลิตงานพิมพผาและวัสดุอื่น ๆ แบบสีเดียวและหลายสีดวยแมพิมพสกรีน และผลิต
ผลงานไดตามประเภทของงาน 
 
3303 – 2403                         เทคนิคงานมัดยอม                                              4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายประวัติความเปนมา หลักและวิธีการมัดยอม การออกแบบลวดลายและกระบวนการ
ผลิตงานมัดยอม วิธียอมสี ระบายสี และเทคนิคผสม 

2. อธิบายวัสดุอุปกรณงานมัดยอม และจัดเตรียมไดถูกตองตามเทคนิควิธีการ 
3. มีทักษะการออกแบบลวดลายมัดยอมตามเทคนิควิธีการและประเภทของงาน 
4. มีทักษะการผลิตงานมัดยอมดวยวิธียอมสี ระบายสี เทคนิคผสม วิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
5. อธิบายหลักการพัฒนาสรางสรรคและมีทักษะผลิตงานดวยผาและวัสดุทองถิ่น เพ่ือ

ประยุกตใชตามประเภทผลิตภัณฑ 
6. มีทักษะการจัดทําบรรจุภัณฑ การประเมินราคา การจัดจําหนายและการจัดการ 
7. มีกิจนิสัยการทํางานที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเห็นคุณคาการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบลวดลายและปฏิบัติการมัดยอมตามหลักการโดยคํานึงถึงเทคนิควิธีการ ขั้นตอนการ
ทํางาน องคประกอบ ความสวยงาม ความประณีต เรียบรอย และความคิดสรางสรรค 
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คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประวัติความเปนมา หลักและวิธีการงานมัดยอม หลักการออกแบบลวดลาย วัสดุ 
อุปกรณและการจัดเตรียม กระบวนการปฏิบัติงานมัดและยอมผาดวยวิธียอมสี ระบายสี และเทคนิคผสม 
การวิเคราะหงาน การพัฒนาสรางสรรคเพ่ือการประยุกตใชใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น และ
ประเภทของผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การจัดการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 -  ปฏิบัติการผลิตงานมัดยอมดวยเทคนิควิธีการยอมสี ระบายสี เทคนิคผสม และผลิตผลงานได
ตามประเภทของผลิตภัณฑ 
 
3303 – 2404                       เทคนิคงานพนทผา                                              4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายประวัติความเปนมา วัสดุอุปรณและการจัดเตรียม 
2. อธบิายหลกัการออกแบบลวดลาย และมีทักษะออกแบบลวดลายงานเพนทผา 
3. อธิบายวิธีเพนทผาและมีทักษะการผลิตงานเพนทผาดวยวิธีใชพูกัน เกรียง กรวย และวิธีอื่น 

ๆ 
4. อธิบายหลักการพัฒนาสรางสรรคและมีทักษะการผลิตงานเพนทผาและวัสดุอ่ืน ๆ ใน

ทองถิ่น เพื่อประยุกตใชตามประเภทผลิตภัณฑ 
5. มีทักษะการจัดทําบรรจุภัณฑ การประเมินราคา การจัดจําหนาย และการจัดการ 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เห็นคุณคาการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบลวดลายและปฏิบัติการเพนทผาตามหลักการ โดยเนนความสําคัญของเทคนิควิธีการ 
ข้ันตอนปฏิบัติงาน องคประกอบ ความสวยงาม ความประณีตเรียบรอย และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประวัติความเปนมา วัสดุ อุปกรณและการจัดเตรียม การออกแบบลวดลาย กรรมวิธีและ
กระบวนการปฏิบัติงานเพนทผาดวยพูกัน กรวย เกรียง และวิธีอ่ืน ๆ การพัฒนาสรางสรรคเพื่อการ
ประยุกตใชไดสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและประเภทผลิตภัณฑ   การบรรจุภัณฑ   การจัดการ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3303 – 2405              เทคนิคงานพิมพยอมสรางสรรค                                          5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายหลักและวิธีการสรางสรรคงานพิมพยอม หลักการออกแบบและกรรมวิธีการผลิต
ผลงาน 

2. อธบิายวัสดุอุปกรณงานสรางสรรคและการจัดเตรียม 
3. มีทักษะการออกแบบลวดลายสอดคลองกับเทคนิควิธีการและประเภทผลิตภัณฑ 
4. มีทักษะการผลิตงานพิมพยอมเทคนิคผสมงานบาติก งานมัดยอม งานพิมพผา งานเพนทผา 

สามารถวิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
5. อธิบายหลักการพัฒนาสรางสรรคและมีทักษะผลิตผลงานพิมพยอมสรางสรรคดวยเทคนิค

วิธีการ และวัสดุชนิดตาง ๆ 
6. มีทักษะการจัดทําบรรจุภัณฑ การประเมินราคา การจัดจําหนายและการจัดการ 
7. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เห็นคุณคาการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบลวดลายและปฏิบัติการมัดยอมตามหลักการ โดยเนนความสําคัญของกระบวนการคิด
สรางสรรค เทคนิควิธีการ องคประกอบ ความสวยงาม ความประณีต และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาหลักการและวิธีการสรางสรรคงานพิมพยอม หลักการอกแบบ วัสดุ อุปกรณและการ
จัดเตรียม ขั้นตอน กระบวนการ การผสมผสานเทคนิค วิธีการงานพิมพยอมดวยวิธีการบาติก การมัดยอม 
การพิมพผา และการเพนทผา การวิเคราะหผลงาน การพัฒนาสรางสรรคการผลิตผลงานเพือ่การ
ประยุกตใชตามประเภทของผลิตภัณฑดวยผา วัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่น ๆ ตามทองถิ่น การบรรจุภัณฑ 
การจัดการเชิงธุรกิจ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 -  ปฏิบัติการผลิตงานพิมพยอมสรางสรรคดวยการผสมผสานเทคนิคงานบาติก งานพิมพผา งาน
มัดยอม งานเพนท โดยใชวัสดุชนิดตาง ๆ ผลิตผลงานตามประเภทของงาน 
 
3303 – 2406                  เทคนิคบาติกสรางสรรค                                          5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายหลัก และวิธีการสรางสรรคงานบาติก หลักการออกแบบและกรรมวิธีการผลิตผลงาน 
2. อธิบายวัสดุ  อุปกรณงานบาติกสรางสรรค 
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3. มีทักษะการออกแบบลวดลายสอดคลองกับเทคนิค  วิธีการและประเภทผลิตภัณฑ 
4. มีทักษะการผลิตงานบาติก  สามารถวิเคราะหและพัฒนาผลงาน 
5. อธิบายหลักการพัฒนาสรางสรรค  และมีทักษะในการผลิตงานบาติก  ดวยเทคนิค  วิธีการ

และวัสดุตางๆ 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  มีจรรยาบรรณ  และเห็นคุณคาในการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบลวดลาย  และปฏิบัติการทําบาติกตามหลักการ  โดยเนนความสําคัญของกระบวนการ   
การคิดสรางสรรค  เทคนิควิธีการ  องคประกอบและความประณีตสวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  และวิธีการสรางสรรคงานบาติก  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  ขั้นตอน  
กระบวนการ  วิธีการ  การวิเคราะหผลงานเพื่อประยุกตใชหรือนําไปพัฒนาผลงานใหมีคุณคา  ทันสมัย
ยิ่งขึ้น 
 
3303 – 2407              เทคนิคพิมพผาสรางสรรค                                          5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายหลัก และวิธีการสรางสรรคงานพิมพผา หลักการออกแบบและกรรมวิธีการผลิต
ผลงาน 

2. อธิบายวัสดุอุปกรณงานสรางสรรค  การจัดเตรียม 
3. มีทักษะการออกแบบลวดลายสอดคลองกับเทคนิควิธีการ  และประเภทผลิตภัณฑ 
4. อธิบายหลักการพัฒนาสรางสรรค  และมีทักษะ  การผลิตงานพิมพผา 
5. มีทักษะในการจัดทําบรรจุภัณฑ  การประเมินราคา  การจัดจําหนายและการจัดเชิงธุรกิจ 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  และเห็นคุณคาในการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและพิมพผาตามหลักการ  โดยคํานึงถึงองคประกอบความประณีต  สวยงาม  ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  เทคนิค  วิธีการและความคิดสรางสรรค 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  และวิธีการสรางสรรคงานพิมพผา  หลักการออกแบบ  วัสดุ  อุปกรณ  การ
จัดเตรียม  ขั้นตอน  กระบวนการ  การสรางตนแบบ  การทําแมพิมพ  การพิมพผาสีเดียวและหลายสี  การ
พัฒนาสรางสรรค 
 ปฏิบัติการผลิตงานพิมพผาสรางสรรคโดยใชวัสดุตางๆ ผลิตผลงานไปตามประเภทของงาน 
 
3303 – 2408           ผลิตภัณฑงานพิมพ    5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจในการใชเครื่องมือ  แยกประเภทผาไดเหมาะสมกับงานพิมพ 
2. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะในการออกแบบ  เขียนแบบ  และวิธีผลิตงานพิมพ   
3. อธิบายหลักการพัฒนาสรางสรรค  การผลิตงานผลิตภัณฑงานผา  เพื่อประยุกตใชตาม

ประเภทของงาน 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  และคุณคาการศึกษาวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  เขียนแบบ  ปฏิบัติการผลิตงานพิมพเปนผลิตภัณฑตางๆดวยวัสดุที่เหมาะสม  โดย
คํานึงถึงกระบวนการ  ความคิดสรางสรรค  เทคนิค  องคประกอบวิธีการตางๆไดอยางประณีต  สวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  กระบวนการ  ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑงานพิมพ  ทั้งพิมพบาติก  พิมพ      สกรีน 
ฯลฯ  เพื่อพัฒนาสรางสรรค  ประยุกตใชใหสอดคลองกับผลิตภัณฑ 
 ปฏิบัติการพิมพงานผลิตภัณฑดวยเทคนิค  วิธีการตางๆตามประเภทของงานผลิตภัณฑ 
 
3303 – 2501                             เทคนิคงานไม                                                     4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจประวัติความเปนมา คุณสมบัติ วิธีใชเครื่องมือ อุปกรณ การบํารุงรักษา 
และความปลอดภัย 

2. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบ การตกแตง เพื่อเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑ 
3. มีทักษะในการออกแบบและผลิตชิ้นงานขนาดเล็ก ของเลน และตกแตงผิวเพื่อเพิ่ม     คุณคา 
4. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
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5. มีกิจนิสัยที่ดีตอการทํางาน มีความสุข 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบงานไมและทําผลิตภัณฑเครื่องใชขนาดเล็กตามหลักการ โดยคํานึงถึงการใชบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ ความปลอดภัย เทคนิควิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติงาน ประโยชนใชสอย ความประณีตเรียบรอย และ
มีความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประวัติความเปนมา คุณสมบัติของไม เพื่อใชตามความเหมาะสมกับงานแตละประเภท 
วิวัฒนาการของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การนําไปใช การบํารุงรักษาและความปลอดภัย หลักการออกแบบ
งานไม การตกแตงผิวและการเคลือบ 
 -  ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชขนาดเล็ก ของเลน ฯลฯ และตกแตงผิวดวยการยอม
ทา ลักษณะธรรมชาติและตามความนิยม 
 
3303 – 2502                       ผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน                                              4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจรูปแบบและการพัฒนาการของเคร่ืองเรือน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
เครื่องจักรที่ใชประกอบงาน 

2. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบ 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานและพัฒนารูปแบบงาน 
4. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีความรับผิดชอบและมีความสุขในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานผลิตภัณฑเครื่องเรือนตามหลักการโดยเนนความสําคัญของรูปแบบ  
เทคนิควิธีการ  ความประณีต  ประโยชนใชสอย  และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประเภท รูปแบบ และพัฒนาการของเคร่ืองเรือน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องจักรที่ใช
ในการประกอบ หลักการออกแบบเขียนแบบ การนําเอาวัสดุอื่นมาประกอบงาน 
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 -  ปฏิบัติงานเคร่ืองเรือนในลักษณะรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมทองถ่ินเชิงอนุรักษ และพัฒนา
รูปแบบใหเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน 
 
3303 – 2503                           เทคนิคงานกลึง                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะและประเภทของงานกลึง คุณสมบัติของไม วัสดุอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

2. มีความรูความเขใจในหลกัการใชเคร่ืองมือและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลึงตามกระบวนการสรางงาน 
4. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีกิจนิสัยที่ดีตอการทํางาน และมีความสุข 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบเขียนแบบและปฏิบัติงานกลึงไมโดยเนนความสําคัญ การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ
อุปกรณ ความปลอดภัย การกลึงตามแบบ ความประณีต  และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาลักษณะและประเภทของงานกลึงไม คุณสมบัติของไมที่นํามาสรางงาน วัสดุอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การนําไปใช การบํารุงรักษา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ปฏิบัติงานกลึงไมตามกระบวนการสรางงานทรงแบน ทรงสูง ตามลักษณะการนําไปใช 
 
3303 – 2504                           งานไมแกะสลัก                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจรูปแบบและประเภทของงานแกะสลัก 
2. มีความรูความเขาใจวิธีการใชเครื่องมืออุปกรณในการแกะสลัก 
3. มีทักษะในการออกแบบลวดลาย และแกะสลักลักษณะนูนต่ํา นูนสูง ประกอบงานตามความ

เหมาะสม 
4. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีกิจนิสัยที่ดีตอการทํางาน และมีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบลวดลายและแกะสลักลวดลาย นูนตํ่า นูนสูง ตามหลักการ  การใช  การบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ  ความปลอดภัย  เทคนิควิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  คํานึงถึงความสวยงาม 
ประโยชนใชสอยและความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาลักษณะรูปแบบและประเภทของงานแกะสลัก การพัฒนางานแกะสลัก ดานรูปแบบและ
เคร่ืองมือ หลักการออกแบบลวดลาย และการใชตกแตง 
 -  ปฏิบัติงานแกะสลักตามกระบวนการแกะสลักไม นูนตํ่า นูนสูง ประกอบผลิตภัณฑและเครื่อง
เรือนการตกแตงผิว 
 
3303 – 2505                         งานไมสรางสรรค                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการสรางสรรครูปแบบ 
2. มีความรูในการวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุที่ใชประกอบงาน 
3. มีทักษะในการออกแบบและสรางผลิตภัณฑงานไมที่ผสมผสานดวยเทคนิคและวัสดุตาง ๆ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีความสนใจ ใฝรูในการคนควา การพฒันารูปแบบ และมีความคิดสรางสรรค 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานไม  โดยเนนความสําคัญของกระบวนการคิดสรางสรรค  เทคนิควิธีการ
ความสัมพันธของวัสดุ  องคประกอบ  ความสวยงาม  ความประณีตและความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ แนวคิดในการสรางสรรค ปจจัยทีมี่ผลกระทบตอการสรางสรรค การ
วิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถนํามาประยุกตใชประกอบงาน 
 -  ปฏิบัติการออกแบบและสรางผลิตภัณฑจากแนวคิดตามหลักการสรางสรรคเพื่อการใชสอย 
ดวยการผสมผสานเทคนิคงานไมตาง ๆ เชน งานกลึง งานแกะสลัก และวสัดุประเภทหนัง หวาย โลหะ 
ใหสัมพันธกัน 
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3303 – 2506                         ผลิตภัณฑของที่ระลึก                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ลักษณะของที่ระลึก  และหลักการสรางสรรครูปแบบ 
2. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบ  เขียนแบบ 
3. เขาใจเลือกใชวัสดุ  วิธีการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ 
4. ทักษะในการออกแบบ  การผลิตชิ้นงาน  และการตกแตงผิวเพื่อเพิ่มคุณคา 
5. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
6. มีกิจนิสัยที่ดีตอการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถออกแบบ และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑของที่ระลึกที่แสดงเอกลักษณของทองถิ่น  มี
ขนาดท่ีแตกตางกัน  คํานึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอย  เทคนิค  วัสดุ  และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาลักษณะของที่ระลึก  หลกัการสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑ  โดยสอดคลองกับขนาด  
วัสดุ  และการผลิตที่แสดงเอกลักษณของทองถิ่น 
 -  ปฏิบัติการออกแบบราง  เขียนแบบรูปดานแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ  การทําชิ้นงานที่
เนนเอกลักษณของทองถิ่น  มีขนาดท่ีแตกตางกัน  การตกแตงผิวดวยการยอมทาลักษณะธรรมชาติและ
ตามความนิยม 
 
3303 – 2507                         ผลิตภัณฑงานไม                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

6. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการออกแบบ  รูปแบบของผลิตภัณฑคุณสมบัติ  ชนิดของวัสดุ  
เคร่ืองมือ  อุปกรณ  เคร่ืองจักรท่ีใชประกอบงาน 

7. มีความรูความเขาใจ  หลักการออกแบบ-เขียนแบบ 
8. มีทักษะในการปฏิบัติงาน  และพัฒนารูปแบบงาน 
9. สามารถประเมินคุณคาของผลงาน 
10. มีความรับผิดชอบ  และมีความคิดสรางสรรค 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานผลิตภัณฑงานไม  ตามหลักการโดยเนนความสําคัญของรูปแบบ  วัสดุ
ประกอบงาน  เทคนิควิธีการ  ความประณีต  ประโยชนใชสอยและความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาประเภท  รูปแบบของผลิตภัณฑงานไม  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรท่ีใชในการ
ประกอบ  หลักการออกแบบ  เขียนแบบ 
 -  ปฏิบัติงานผลิตภัณฑในลักษณะของเครื่องใชในครัว  ที่วางหนังสือ  กรอบรูป ฯลฯ  และ
พัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
 
3303 – 2508                    ผลิตภัณฑงานไมประยุกต                                            4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการ ออกแบบ  เขียนแบบ 
2. เขาใจประยุกตรูปแบบ  และเลือกใชวัสดุประกอบงาน 
3. มีทักษะในการออกแบบ  และสรางผลิตภัณฑงานไมที่ผสมผสานดวยเทคนิคและวัสดุตาง ๆ 
4. มีทักษะในการตกแตงสี  การยอมผิวผลิตภัณฑ 
5. สามารถประเมินคุณคาผลงาน  รับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติการสรางผลิตภัณฑงานไม  โดยเนนการพัฒนารูปแบบ  ความสัมพันธของ
วัสดุ  เทคนิควิธีการ  องคประกอบความสวยงาม  ความประณีต  และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ แนวคิดในการประยุกต  ตามสภาวะการณปจจุบัน  คุณสมบัติของ
วัสดุที่สามารถนํามาประกอบงาน 
 -  ปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบ  และสรางผลิตภัณฑตามหลักการ  เพื่อการใชสอย        ดวย
การผสมผสานเทคนิคงานไมตางๆ และวัสดุประเภทเสนใย  สิ่งทอ  หิน  โลหะ  ฯลฯ  การตกแตงผิว  และ
พัฒนารูปแบบตามลักษณะการนําไปใช 
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3303 – 2601                 เทคนิคการขึ้นรูปรูปพรรณ                                    4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจเทคนิคการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการข้ึนรูปทรง
โลหะรูปพรรณ 

2. มีทักษะในการข้ึนรูปทรงโลหะรูปพรรณดวยฆอน ตัด บัดกรี ปม หลอ กลึง 
3. มีความรับผิดชอบ สนใจใฝรูวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ในการข้ึนรูปทรงโลหะรูปพรรณ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เทคนิคตาง ๆ ในการ
ขึ้นรูปพรรณที่ทันสมัย  ดวยความรับผิดชอบและสนใจใฝรู 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมอืท่ีใชในงานการข้ึนรูปโลหะรูปพรรณ ดวยวิธีการตัด บัดกรี ปม 
หลอ กลึง 
 -  ฝกทักษะการขึ้นรูปราง รูปทรง โลหะรูปพรรณดวยฆอนข้ึนรูป ตัด บัดกรี ปม หลอ กลึง ฯลฯ 
 
3303 – 2602     เทคนิคการทํารูปพรรณอัญมณี                              4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ตลอดจนการคัดเลือกอัญ
มณีไประกอบตกแตงบนรูปพรรณดวยวิธีการตาง ๆ 

2. ปฏิบัติฝกทักษะผลิตเครื่องประดับอัญมณีและคัดเลือกอัญมณีไปประกอบตกแตงบน
รูปพรรณดวยวิธีการตาง ๆ 

3. มีความรับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา และคํานึงถึงความปลอดภัยในการผลิต
รูปพรรณเคร่ืองประดับอัญมณี 
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มาตรฐานรายวิชา 
 การทํารูปพรรณเคร่ืองประดับอัญมณี  คํานึงถึงความรู  ความเขาใจขั้นตอนและผลิต  ปฏิบัติฝก
ทักษะผลิตเครื่องประดับอัญมณี  ตลอดจนการคัดเลือกอัญมณีไปประกอบตกแตงบน 
รูปพรรณ  ดวยวิธีการตาง ๆ ที่ทันสมัย  โดยพิจารณาจากเทคนิคการทํางาน  รูปทรง  รูปแบบ  เทคนิค
วิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบ  สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา  และคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาความเปนมาและรูปแบบของรูปพรรณเคร่ืองประดับ การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 
เทคนิคการผลิตรูปพรรณเคร่ืองประดับ ตลอดจนศึกษาลักษณะขนาดของอัญมณีที่ใชประดับ       
รูปพรรณ กระบวนการผลิตรูปแบบรูปพรรณเคร่ืองประดับในลกัษณะตาง ๆ การประกอบอัญมณีกบั
รูปพรรณ 
 -  ปฏิบัติฝกทักษะสรางรูปพรรณตนแบบ การข้ึนรูป ตัด ติด ตอ ฉลุ ปม หลอช้ินงานของ 
รูปพรรณใหเหมาะสมกับประเภทของเคร่ืองประดับ ออกแบบผลิตรูปพรรณท่ีประกอบดวยเทคนิคการ
ประดับ (ฝง) อัญมณี แบบไขปลา หนามเตย แบบฝงรีด ฝงหุม รูปพรรณเคร่ืองประดับอัญมณีประเภท
แหวน ตางหู กําไล สรอยคอ สรอยขอมือ จ้ี หรือเข็มกลัด ฯลฯ 
 
3303 – 2603           เทคนิคการทํารูปพรรณงานสลักดุน                                      4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการคัดเลือกใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือในการสรางสรรคงาน
แกะสลักดุนโลหะ 

2. ปฏิบัติการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการสรางสรรคงานสลักดุนโลหะประเภท
เคร่ืองใช เคร่ืองประดับตกแตง 

3. มีความคิดสรางสรรค และสนใจใฝรูในการสรางสรรคงานแกะสลักดุนโลหะ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและมีทักษะในการคัดเลือก   ใชวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  ในการสรางสรรค
รูปพรรณ แกะสลักดุนโลหะ  ประเภทเคร่ืองใช  เครื่องประดับตกแตงตาง ๆ โดยคํานึงถึงความสวยงาม  
ประโยชนใชสอย  เทคนิคและวิธีการตาง ๆ ที่ทันสมัย  มีความคิดสรางสรรค  และสนใจใฝรูในการ
สรางสรรคงานแกะสลักดุนโลหะที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
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คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช กระบวนการงานแกะสลักดุน การออกแบบภาพ 
ลวดลาย เคร่ืองใช เคร่ืองประดับ 
 -  ปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคงานแกะสลักดุนประเภทเครื่องใช เคร่ืองประดับ ฯลฯ 
 
3303 – 2604           เทคนิคการทํารูปพรรณงานเคร่ืองถม                                    4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจขั้นตอนการหลอมน้ํายาถม การสรางสรรคงานเครื่องถม ประเภท
เคร่ืองใช และเคร่ืองประดับ 

2. ปฏิบัติการหลอมน้ํายาถม สรางสรรคงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช เคร่ืองประดับ ดวย
วิธีการและเทคนิคตาง ๆ ที่ทันสมัย 

3. มีความรับผิดชอบ สนใจใฝ และมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางานโลหะ          
รูปพรรณเคร่ืองถม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะในการหลอมน้ํายาถม  การสรางสรรคงานเครื่องถม  ประเภท
เคร่ืองใช  เคร่ืองประดับ  ดวยวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ที่ทันสมัย  มีความรับผิดชอบ  สนใจใฝรูและมี
ความคิดสรางสรรคในการพัฒนางานรูปพรรณเครื่องถม 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาขั้นตอน เทคนิค การหลอมน้ํายาถม การสรางสรรคงานโลหะรูปพรรณเคร่ืองถมประเภท
ตาง ๆ 
 -  ปฏิบัติฝกทักษะการหลอมน้ํายาถม ผลิตรูปพรรณเคร่ืองถมประเภทเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ
ดวยวิธีการและเทคนิคตาง ๆ 
 
3303 – 2605               การสรางสรรคงานโลหะรูปพรรณ                                      5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการ ประเภท ตามแนวความคิด
สรางสรรค 

2. ปฏิบัติฝกทักษะการพัฒนารูปแบบ กระบวนการ ประเภทตามแนวความคิดสรางสรรค 
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3. มีความคิดสรางสรรค สนใจใฝรูในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการ ประเภทของงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 งานโลหะรูปพรรณ  การสรางสรรคงาน  คํานึงถึงวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เทคนิค  
กระบวนการ   วิธีการตาง ๆ ในการผลิต  มีความคิดสรางสรรค  สนใจใฝรู  เพื่อประยุกตใชในการพัฒนา
รูปแบบที่ทันสมัย 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาหลักการ วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ ประเภทของงาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาแนวความคิดสรางสรรคงานโลหะรูปพรรณ 
 -  ปฏิบัติงานสรางสรรคงานโลหะรูปพรรณ โดยการพัฒนารูปแบบ กระบวนการ วิธีการที่
ทันสมัย 
 
3303 – 2606                            โลหะประดษิฐ                                      4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูจักการคนควาขอมูล  การคิดสรางสรรคและความรูทั่วไปในงานโลหะประดิษฐ 
2. ปฏิบัติฝกทักษะโลหะประดิษฐ  โดยคํานึงถึง แนวความคิด องคประกอบ  รูปแบบ  รูปทรงที่

ทันสมัย 
3. มีความคิดสรางสรรค   สนใจใฝรูในการประดิษฐงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 งานโลหะรูปพรรณ   การสรางสรรคงาน   คํานึงถึงวัสดุ   อุปกรณ   เค ร่ืองมือ   เทคนิค  
กระบวนการ   วิธีการตาง ๆ ในการผลิต  มีความคิดสรางสรรค  สนใจใฝรู  เพื่อประยุกตใชในการพัฒนา
รูปแบบที่ทันสมัย 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  รูปแบบ  รูปทรง  เทคนิคการออกแบบ เขียนแบบ           
ข้ันตอนการผลิตดวยวิธีการตางๆ 
 -  ปฏิบัติ  สรางสรรคโลหะประดิษฐ  ใหมีความคิดสรางสรรค  รูปแบบ  รูปทรงท่ีถูกตอง
ทันสมัย  สวยงาม 
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3303 – 2607                        เครื่องประดับโลหะ                                      4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจใน  กระบวนการ ข้ันตอน  ในการทําเคร่ืองประดับดวยผิวโลหะ
ตางๆ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการสรางงานเครื่องประดับดวยโลหะไดอยางเหมาะสม  ประณีต  สวยงาม 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความคิดสรางสรรค  สนใจใฝรู  และมีความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  และมีทักษะในการสรางงานเครื่องประดับดวยโลหะตางๆ โดยพิจารณาจาก
แนวความคิด  รูปแบบ  รูปทรง  ความคิดสรางสรรค  เทคนิค  วิธีการ  การแกไขปญหาเฉพาะหนา  และ
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาเคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ  การคัดเลือกแยกประเภทอัญมณี  การขึ้นรูป  ขั้นตอน  การ
ปฏิบัติงาน  เทคนิคและวิธีการ 
 -  ปฏิบัติงานการสรางชิ้นงานตามขั้นตอน  ออกแบบ  เขียนแบบ  การขึ้นรูปการคํานวน       หา
พื้นที่  คัดเลือกแยกประเภทอัญมณี   ประกอบทํารูปพรรณเคร่ืองประดับโลหะจนสําเร็จ  สวยงาม 
 
3303 – 2608                        งานโลหะสรางสรรค   5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความคิดสรางสรรค  ในการออกแบบชิ้นงานที่หลากหลาย  ไดเหมาะสม  ทันสมัย  
สวยงาม  มีความประณีต  และประโยชนใชสอย 

2. มีทักษะในการข้ึนรูปโลหะสรางสรรค  ดวยเทคนิคการใชมือ  และการใชเคร่ืองจักร  อยางมี
ประสิทธิภาพ  เชน  การดุน  การฉลุ  การข้ึนรูป  การตัด  ติด  ตอ  การหลอ 

3. มีความคิดสรางสรรค   มีความสนใจใฝรู  และตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เครื่องใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถขึ้นรูปงานโลหะ
สรางสรรคไดถูกตอง  ประณีต  สวยงาม  และการนําไปใช  ไดมาตรฐานถูกตองตามรูปแบบ  มีใจรักใน
การทํางาน  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาการออกแบบชิ้นงานที่มีความหลากหลาย  เทคนิคการใชเคร่ืองมือ-เคร่ืองใช  การ
บํารุงรักษา  ฝกทักษะการขึ้นรูปโดยการใชมือ  และการใชเครื่องจักร  ผสมผสานดวยกันหลายวิธี  โดย
การใชมือ  และการใชเคร่ืองจักร  ผสมผสานดวยกันหลายวิธี  โดยใชเทคนิคการสลักดุน  การฉลุ  การขึ้น
รูป  การตัด  ติด ตอ  การหลอ  มีความรับผิดชอบตอการทํางานอาชีพ  ตระหนักถึงความปลอดภัย  และมี
มนุษยสัมพันธ 
 
3303 – 2701                        เทคนิคพ้ืนผิวงานรัก                                            4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการออกแบบ 
2. มีความรูความเขาใจคุณสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีการตกแตงพื้นผิว 
3. มีทักษะในการออกแบบลวดลายและเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม 
4. มีทักษะในการฉลุชิ้นมุกและตกแตงบนผลิตภัณฑ 
5. มีทักษะในการถมพื้น การบม การขัดผิว การซอมแซมและตกแตงผิว 
6. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
7. มีกิจนิสัยที่ดีตอวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีความสุขในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบลวดลายและปฏิบัติการตกแตงพื้นผิว   ผลิตภัณฑงานรัก  ดวยวัสดุตาง ๆ คํานึงถึงความ
สวยงาม  ประโยชนใชสอย  ความประณีตเรียบรอย  และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาหลักการออกแบบรูปแบบลวดลายผลิตภัณฑเครื่องรัก เพื่อใชประดับตกแตงคุณสมบัติ
ของวัสดุและกรรมวิธีการตกแตงพื้นผิว 
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 -  ปฏิบัติการเตรียมพื้นผลิตภัณฑ การประดับลวดลายดวยเปลอืกไข เศษมกุ ทองคําเปลว รักสี
และวัสดุอื่น ๆ การฉลุชิ้นมุกใหเปนลวดลายขนาดตาง ๆ เพื่อประดับผลิตภัณฑ การถมพื้น การบม การขัด
ผิว การซอมแซม ตกแตงผิว การพฒันารูปแบบลวดลายเพื่อการผลิต 
 
3303 – 2702                                ลายรดนํ้า                                                    4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการออกแบบลวดลายในลักษณะตาง ๆ 
2. มีความรูความเขาใจกรรมวิธีเตรียมพื้น และวัสดุประกอบงานลายรดน้ํา 
3. มีทักษะในการปรุแบบ การเขียนน้ํายาหอรดาน  การถมพื้นกันลาย การเช็ดรัก และการปด

ทอง 
4. มีทักษะในการตกแตงผลิตภัณฑดวยรักสีผสมกับลายรดน้ํา 
5. สามารถประเมินคุณคาผลงานลายรดน้ํา 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ และรักษาความสะอาด 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบลวดลายและปฏิบัติปรุแบบ  การเตรียมพื้นวัสดุ  เทคนิควิธีการเขียน  การตกแตงลายรด
น้ําบนผลิตภัณฑ  รูปทรงตาง ๆ  และความคิดสรางสรรค 
 

คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาหลักและวิธีการออกแบบลวดลาย รูปแบบของลวดลาย รูปภาพ วัสดุอุปกรณที่ใช
ประกอบงาน และกระบวนการของงานลายรดน้ํา 
 -  ปฏิบัติการออกแบบลวดลาย รูปภาพ การปรุแบบ การปรุแบบ การเตรียมพื้นผลิตภัณฑ งานรัก 
การเขียนน้ํายาหอรดานบนผลิตภัณฑรูปทรงตาง ๆ เชน ตลับกลม กลองสี่เหลี่ยม ฯลฯ การถมพื้นกั้นลาย 
การเช็ดรัก การปดทอง การรดน้ํา การตกแตงดวยรักสี ใหเกิดความสวยงามและเหมาะสมกับความ
ตองการของทองตลาด 
 
3303 – 2703                เทคนิคการปน-สลักและปดทอง                                  4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการปนและสลัก 
2. มีความรูความเขาใจวิธีการใชเครื่องมือการผสมวัสดุที่ใชในการป น รูปแบบลดลายที่

เหมาะสมและกรรมวิธีในการตกแตง 
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3. มีทักษะในการปนและสลักลวดลายตามรูปแบบและวัสดุที่ใชประกอบงาน 
4. มีทักษะในการลงรัก การปดทอง และตกแตง 
5. มีทักษะในการประเมินผลงาน 
6. มีความรับผิดชอบตอการทํางาน เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ แกไขปญหาเฉพาะหนาและตรง

ตอเวลา 
 
มาตรฐานรายวิชา 
  ออกแบบและปน – สลักลวดลาย  ตามหลักการโดยจัดองคประกอบ   คํานึงถึงความ
สวยงาม  ความประณีต  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เทคนิคและวัสดุ  มีความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษากระบวนการปนและสลัก เทคนิคการใชเคร่ืองมือ คุณสมบัติของวัสดุและอัตราสวนผสม 
รูปแบบลวดลายที่เหมาะสมกับงาน 
 -  ปฏิบัติการออกแบบลวดลาย การเตรียมพื้นและวัสดุ เชน ข้ีเล่ือย ดินไทย ปูนซีเมนต ปูนขาว 
รัก ไมเน้ือออน วัสดุเคมี ฯลฯ ที่ใชประกอบการปน-สลัก การลงรัก การปดทอง และตกแตง 
 
3303 – 2704                เทคนิคแมพิมพและการตกแตง                                      4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการทําแมพิมพจากวัสดุตาง ๆ 
2. มีความรูความเขาใจรูปแบบลวดลายที่เหมาะสําหรับการตกแตงผลิตภัณฑ 
3. มีความรูความเขาใจในการผสมรัก การพิมพลาย การตัดกระจกสี และการประดับ 
4. มีทักษะในการทําแมพิมพ การพิมพลายและการตกแตงบนพื้นผิวผลิตภัณฑงานรัก 
5. มีความรับผิดชอบ แกไขปญหาเฉพาะหนา รอบคอบ และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติการทําแมพิมพลวดลาย  ดวยเทคนิคตาง ๆ  คํานึงถึงความเหมาะสม 
กรรมวิธีการตกแตงและความคิดสรางสรรค 

คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาการทําแมพิมพจากวัสดุตาง ๆ รูปแบบ ลวดลาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ กรรมวิธี ตัด
กระจกสี การประดับพลอยสี 
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 -  ปฏิบัติการแกะลวดลายจากหินสบู หรือปนตนแบบและหลอดวยวัสดุเคมี การผสมสัดสวนของ
รักที่ใชในการพิมพลาย การพิมพลายจากแมพิมพ นําไปประดับบนพื้นผิวผลิตภัณฑ การตัดกระจกสี
รูปทรงตาง ๆ การปดทอง ประดับกระจกสีและพลอยสีลงบนตัวลาย 
 
3303 – 2705                         งานรักสรางสรรค                                                    5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการสรางสรรครูปแบบ 
2. มีความรูในการวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุที่ใชประกอบงาน 
3. มีทักษะในการออกแบบและสรางผลิตภัณฑงานรักที่ผสมผสานดวยเทคนิคและวัสดุตาง ๆ 
4. มีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีความสนใจใฝรูในการคนควา การพฒันารูปแบบและมีความคิดสรางสรรค 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบรูปทรงและปฏิบัติการสรางผลิตภัณฑงานรัก  โดยเนนความสําคัญของกระบวนการคิด
สรางสรรค  เทคนิควัสดุ  องคประกอบ  ความสวยงาม  ความประณีตและความคิด 
สรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ แนวคิดในการสรางสรรค ปจจัยทีมี่ผลกระทบตอการสรางสรรค การ
วิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถนํามาประยุกตใชประกอบงาน 
 -  ปฏิบัติการออกแบบและสรางผลิตภัณฑ จากแนวคิดตามหลกัการสรางสรรค เพื่อการ         ใช
สอย ดวยการผสมผสานงาน เทคนิคพ้ืนผิว ลายรดน้ํา การปน-สลัก กระจกสีและพลอยลงบนผลิตภัณฑ
ใหสัมพันธกัน 
 
3303 – 2706                      ผลิตภัณฑของที่ระลึก                                                  5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการ และวิธีการออกแบบ 
2. มีความรู ความเขาใจ  คุณสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
3. มีทักษะในการออกแบบ  การสรางสรรครูปแบบและเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม 
4. มีทักษะในการตกแตงผลิตภัณฑ 
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5. สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
6. มีความรับผิดชอบ  มีความสุขในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑของที่ระลึก  ไดตามหลักการ  เทคนิควิธีการ  คํานึงถึง
ความสวยงาม  ประโยชนใชสอย  ความประณีต  เรียบรอย  และความคิดสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาหลักการออกแบบ  รูปแบบของผลิตภัณฑของที่ระลึก  คุณสมบัติของวัสดุ  กรรมวิธีการ
ผลิต  และการตกแตงพื้นผิว 
 -  ปฏิบัติการสรางสรรครูปแบบงาน  ที่ผสมผสานดวยเทคนิคประดับเปลือกไข  เศษมุก  
ทองคําเปลว  รักสีและวัสดุอื่นๆ การขัดผิว  การซอมแซม  ตกแตงผิว  การพฒันารูปแบบเพือ่การผลิต 
 
3303 – 2801                     เทคนิคงานจักสานไมไผ                                          4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณงานไมไผ 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักกระบวนการวิธีการทําผลิตภัณฑเปนข้ันตอน 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรูปแบบการพัฒนาสรางสรรครูปแบบใหมีความ       เหมาะสม 
4. เพื่อมีทักษะในการออกแบบการใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานไมไผตามหลัก

และกระบวนการสรางงานผลิตภัณฑตามขั้นตอนไดเหมาะสมอยางมีคุณคา 
5. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและ

ผูรวมงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานสรางสรรค  ผลิตภัณฑงานจักรสานไมไผตามหลักการและกระบวนการ
ตามขั้นตอนอยางถูกวิธีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
  
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษาลักษณะและประโยชนวิธีการใชการบํารุงรักษา เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณงานไมไผ 
ตลอดจนวิธีการกระบวนการสานและการข้ึนรูปตามข้ันตอน 
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 -  ปฏิบัติการออกแบบการทําผลิตภัณฑประเภทสิ่งของเคร่ืองใช เคร่ืองเรือน เคร่ืองประดับ
ตกแตงตาง ๆ ของที่ระลึกในรูปแบบงานหัตถกรรมทองถิ่นและการประยุกตตามลักษณะสมัยนิยม 
 
3303 – 2802                     เทคนิคงานจักสานหวาย                                          4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณงานหวาย 
2. เพื่อใหมีความรูความเขใจในหลักกระบวนการ วิธีการทําผลิตภัณฑ เปนข้ันตอนอยาง

เหมาะสม 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรูปแบบการพัฒนาสรางสรรครูปแบบใหมีความ      เหมาะสม 
4. เพื่อมีทักษะในการออกแบบการใชวัสดุ เครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานหวายตามหลัก

ขบวนการสรางงานผลิตภัณฑ ตามขั้นตอนไดเหมาะสมอยางมีคุณคา 
5. เพ่ือใหเปนผูมีคามรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและผูรวมงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานสรางสรรคผลิตภัณฑงานจักสานหวาย  ตามหลักการและกระบวนการ    
ตามขั้นตอนอยางถูกวิธี  มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบลักษณะและประโยชน วิธีการใชและบํารุงรักษาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณงาน
หวาย ตลอดวิธีการกระบวนการสานและการข้ึนรูปตามข้ันตอนการทําผลิตภัณฑมีความเหมาะสมและ
สวยงาม 
 -  ปฏิบัติการออกแบบการทําผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก ส่ิงของเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ
ตกแตง เคร่ืองเรือน ในรูปแบบงานหัตถกรรมทองถิ่นและการประยุกตตามลักษณะสมัยนิยม 
 
3303 – 2803                เทคนิคงานจักสานผักตบชวา                                         4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณงานผักตบชวา 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิธีการทําผลิตภัณฑเปนขั ้นตอนอยาง      

เหมาะสม 
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3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรูปแบบการพัฒนาสรางสรรครูปแบบใหมีความ      เหมาะสม 
มีความสวยงามตามความตองการของตลาด 

4. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบการใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานผักตบชวา
ตามขั้นตอนการสรางผลิตภัณฑ ใหมีความทันสมัย เกิดความสวยงามและเหมาะสมอยางมี
คุณคา 

5. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและ
ผูรวมงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานสรางสรรคผลิตภัณฑงานจักสานผักตบชวา  ตามหลักการและ 
กระบวนการตามขั้นตอนอยางถูกวิธี  มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษารูปแบบลักษณะและประโยชนวิธีการใชบํารุงรักษา เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ ตลอดวิธีการ
กระบวนการสานขี้นรูปผลิตภัณฑตามขั้นตอนใหมีความเหมาะสมและสวยงาม 
 -  ปฏิบัติการออกแบบการทําผลิตภัณฑ ประเภทของที่ระลึก เคร่ืองใชสอย เคร่ืองประดับตกแตง 
ในรูปแบบงานหัตถกรรมทองถิ่น และประยุกตตามลักษณะสมัยนิยม 
 
3303 – 2804                    เทคนิคงานจักสานโลหะ                                          4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณงานโลหะ 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักกระบวนการวิธีการทําผลิตภัณฑเปนขั้นตอนอยาง

เหมาะสม 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรูปแบบการพัฒนาสรางสรรครูปแบบใหมีความ                         

เหมาะสม 
4. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบการใชวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบัติงานโลหะตาม

หลักกระบวนการสรางงานผลิตภัณฑตามขั้นตอนไดอยางเหมาะสมอยางมีคุณคา 
5. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและ

ผูรวมงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานสรางสรรคผลิตภัณฑงานจักสานโลหะ   ตามหลักการและกระบวนการ
ตามขั้นตอนอยางถูกวิธี  มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบลักษณะและประโยชน วิธีการใชและบํารุงรักษาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณงาน
โลหะ ตลอดวิธีการกระบวนการสาน การขึ้นรูปตามขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ มีความเหมาะสมและ
สวยงาม 
 -  ปฏิบัติการออกแบบการทําผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก ส่ิงของเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ
ตกแตง ในรูปแบบงานหัตถกรรมใหสอดคลองกับทองถิ่นและประยุกตใชตามลักษณะสมัยนิยม 
 
3303 – 2805                  เทคนิคงานจักสานประยุกต                                          5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ ตามลักษณะงานประยุกต 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักและกระบวนการ วิธีการทําผลิตภัณฑ เปนขั้นตอนอยาง

เหมาะสม 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรูปแบบประยุกต การพฒันาสรางสรรครูปแบบใหมีความ

เหมาะสม 
4. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบ การใชวัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบัติงานประยุกตตาม

หลักกระบวนการสรางสรรคงานผลิตภัณฑตามขั้นตอนไดเหมาะสมอยางมีคุณคา 
5. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและ

ผูรวมงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานสรางสรรคผลิตภัณฑงานจักสานประยุกต   ตามหลักการและ
กระบวนการตามขั้นตอนอยางถูกวิธี  มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และประโยชน วิธีการใชและเก็บบํารุงรักษา วัสดุ เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ งานประยุกต ตลอดจนวิธีการกระบวนการสานการข้ึนรูปตามข้ันตอนการทําผลิตภัณฑมีความ
เหมาะสมและสวยงาม 
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 -  ปฏิบัติการออกแบบการทําผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก ของชํารวย ส่ิงของเคร่ืองใช 
เคร่ืองประดับตกแตง ในรูปแบบงานหัตถกรรม ใหสอดคลองกับทองถิ่นและประยุกตใชกับวัสดุ
ผลิตภัณฑอื่นอยางเหมาะสมตามลักษณะสมัยนิยม 
 
3303 – 2806             เทคนิคการจักสานวัสดุสังเคราะห                                     4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ ตามลักษณะงานใชวัสดุ
สังเคราะห 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักกระบวนการวิธีการทําผลิตภัณฑเปนขั้นตอนอยาง
เหมาะสม 

3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรูปแบบการพัฒนาสรางสรรคใหมีเขากับขบวนการไดอยาง
เหมาะสม 

4. เพื่อมีทักษะในการออกแบบการใชวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณในการสาน การข้ึนรูปตามหลัก
และกระบวนการสรางงานผลิตภัณฑตามขั้นตอนไดเหมาะสมอยางมีคุณคา 

5. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและ
ผูรวมงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานสรางสรรคผลิตภัณฑงานจักสานวัสดุสังเคราะห   ตามหลักการและ
กระบวนการตามขั้นตอนอยางถูกวิธี  มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษารูปแบบลักษณะและประโยชน วิธีการใชและการเก็บบํารุงรักษาวัสดุ เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ วัสดุสังเคราะห ตลอดวิธีการ กระบวนการสาน การขึ้นรูปตามขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ มีความ
เหมาะสมและสวยงาม 
 -  ปฏิบัติการออกแบบการทําผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก ของชํารวย ส่ิงของเคร่ืองใช 
เคร่ืองประดับตกแตง ในรูปแบบงานหัตถกรรมใหสอดคลองกับทองถิ่น และประยุกตใชกับสิ่งอื่นได
อยางเหมาะสมตามลักษณะสมัยนิยม 
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3303 – 2807                  ผลิตภัณฑงานจักสานไมไผ                                     4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในรูปแบบผลิตภัณฑงานจักสานไมไผ 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักกระบวนการวิธีการทําผลิตภัณฑเปนขั้นตอนอยาง

เหมาะสม 
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการประเมินคุณคาผลิตภัณฑงานจักสานไมไผอยางมีระบบ 
4. เพื่อมีทักษะในการออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑงานจักสานไมไผตามกระบวนการ

เปนข้ันตอนไดเหมาะสมอยางมีคุณคา 
5. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและ

ผูรวมงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานผลิตภัณฑงานจักสานไมไผ   ตามหลักการและกระบวนการเปนขั้นตอน
อยางถูกวิธี    พรอมวิเคราะหและประเมินคุณคาอยางมีคุณภาพ 
 

คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบลักษณะและประโยชน   มีความเหมาะสม  ในกระบวนการ  วิธีการทําผลิตภัณฑ
งานจักสานไมไผ 
 -  ปฏิบัติการออกแบบการ  และทําผลิตภัณฑประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม  มีกระบวนการ 
วิธีการตามขั้นตอน  อยางเปนระบบ  พรอมวิเคราะหและประเมินผลอยางมีคุณภาพ 
 
3303 – 2808                   ผลิตภัณฑงานจักสานหวาย                                     4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในรูปแบบผลิตภัณฑงานจักสานหวาย 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  ในหลักกระบวนการ  วิธีการทําผลิตภัณฑเปนขั้นตอนอยาง

เหมาะสม 
3. เพ่ือใหมีความรู  และทักษะในการประเมินคุณคาผลิตภัณฑงานจักสานหวายอยางมีระบบ 
4. เพื่อมีทักษะในการออกแบบ   และปฏิบั ติการทําผลิตภัณฑงานจักสานหวาย   ตาม

กระบวนการเปนขั้นตอน  ไดเหมาะสม  อยางมีคุณคา   
5. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติที่ดีตองานและ

ผูรวมงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานผลิตภัณฑงานจักสานหวาย   ตามหลักการและกระบวนการเปนขั้นตอน
อยางถูกวิธี  พรอมวิเคราะหและประเมินคุณคาอยางมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบลักษณะและประโยชน มีความเหมาะสมในกระบวนการวิธีการทําผลิตภัณฑงาน
จักสานหวาย 
 -  ปฏิบัติการออกแบบการทําผลิตภัณฑประเภทตางๆ ตามความเหมาะสม  มีกระบวนการ  
วิธีการ  ตามข้ันตอนอยางเปนระบบ  พรอมวิเคราะหและประเมินผลอยางมีคุณภาพ 
  
3303 – 2809                 ผลิตภัณฑงานจักสายประยุกต                                     5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในรูปแบบผลิตภัณฑงานจักสานประยุกต 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักกระบวนการวิธีการทําผลิตภัณฑเปนข้ันตอนไดอยาง

เหมาะสม 
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการประเมินคุณคาผลิตภัณฑงานจักสานประยุกตอยางมีระบบ 
4. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบการ  และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑงานจักสานประยุกตตาม

กระบวนการเปนขั้นตอนไดเหมาะสมอยางมีคุณคา 
5. เพื่อใหเปนผูมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย สุจริต มีเจตคติท่ีดีตองานและ 

ผูรวมงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและปฏิบัติงานทําผลิตภัณฑงานจักสานประยุกต   ตามหลักการและกระบวนการเปน
ขั้นตอนอยางถูกวิธี  พรอมวิเคราะห  และประเมินคุณคาอยางมีคุณภาพ 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 -  ศึกษารูปแบบลักษณะและประโยชน   มีความเหมาะสมในกระบวนการ  วิธีการทําผลิตภัณฑ
งานจักสานประยุกต 
 -  ปฏิบัติการออกแบบการทําผลิตภัณฑประเภทตางๆ ตามความเหมาะสมมีกระบวนการ  วิธีการ
ตามขั้นตอนอยางเปนระบบ  พรอมวิเคราะหและประเมินผลอยางมีคุณภาพ 



 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา 
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3304 – 2001                                       เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องตน                                             4 (4) 
   (INTRODUCTION TO CERAMIC) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเครื่องเคลือบดินเผา 
2. มีความรูความเขาใจในเรื่องวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ครุภัณฑท่ีใชในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. มีความรูความเขาใจกระบวนการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา 
4. มีทักษะในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผา 
5. มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาคนควา มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ปฏิบัติงานเคร่ืองเคลือบดินเผาเบ้ืองตนไดตามหลักการ  ปฏิบัติงานตามขั้นที่มีความงามและ
ประโยชนใชสอยที่สอดคลองกับความคิดสรางสรรค   มีทักษะในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเครื่องเคลือบ
ดินเผา   มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ   รับผิดชอบและปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของเคร่ืองเคลือบดินเผาเอเซยี ยุโรป ในสมัยตาง ๆ คุณสมบัติ ของ
วัตถุดิบ   เคร่ืองมือ   ครุภัณฑ   ตลอดจนกระบวนการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 
3304 – 2002                                             ดินและเนื้อดินปน                                                       4 (4) 

(CLAY AND BODY) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจถึงการกําเนิดดิน  ชนิดของดิน  คุณสมบติัของดิน  และวัตถุดิบตาง ๆ 
เพ่ือนํามาปฏิบัติในการคํานวณเตรียมเน้ือดินปนประเภทตาง ๆ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติการเตรียมเน้ือดินปน สามารถเตรียมเนื้อดินปนประเภทตาง ๆ ที่
นํามาใชในงานเคร่ืองเคลือบดินเผาได 

3. ใหมีเจตคติท่ีดีตอสายงานอาชีพของตน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรู
ความสามารถไปใชในอาชีพตนได 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจถึงการกําเนิดดิน  ชนิดของดิน  คุณสมบัติของดิน  และวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ  
ที่ใชในงานเครื่องเคลือบดินเผา  มีทักษะในการเตรียมเน้ือดินปนประเภทตาง ๆ  มีคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของเนื้อดินที่ใชขึ้นรูป โดยศึกษาถึงการกําเนิด ชนิดของดิน คุณสมบัติของ
ดิน และวัตถุดิบอ่ืน ๆ ที่นํามาใชเตรียมเน้ือดินปนเพื่อใชในการขึ้นรูปดวยวิธีตาง  ๆ การคํานวณและ
ปฏิบัติการเตรียมเน้ือดินปนในลักษณะตาง ๆ โดยคํานวณหาปริมาณความชื้น ความเหนียว การหดตัว 
ของเน้ือดินแตละประเภท เพ่ือนํามาใชใหเหมาะสมกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผาประเภทตาง ๆ 
 
3304 – 2003                         คอมพิวเตอรกราฟคงานเครื่องเคลือบดินเผา                                  3 (4) 

(COMPUTER GRAPHICS  OF  CERAMIC) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจโปรแกรมใชงานกราฟคและมีความสัมพันธระหวางโปรแกรมเพื่อการ
พัฒนา 

2. มีทักษะการใชโปรแกรมทางดานกราฟคเพื่อพัฒนางานเครื่องเคลือบดินเผา 
3. มีความคิดสรางสรรคการพัฒนารูปแบบและประยกุตการใชโปรแกรมงานกราฟค 
4. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ   มีความคิดริเร่ิม   มีจรรยาบรรณ   มีคุณธรรม   มีมนุษยสัมพันธในการ

ทํางานเปนหมูคณะ 
5. มีความเขาใจในการจัดธุรกิจ อนุรักษธรรมชาติใหเกิดประโยชนตออาชีพและสังคม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและทักษะการใชโปรแกรมทางดานกราฟค  โดยคํานึงถึงการพัฒนาการ
สรางสรรคงานเคร่ืองเคลือบดินเผา   มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   มีคุณธรรม       
มีมนุษยสัมพันธในการทํางานเปนหมูคณะ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโปรแกรมการใชงานคอมพิวเตอรกราฟค การสัมพันธระหวางโปรแกรมเพื่อการ
สรางสรรค การจัดองคประกอบกับการสรางงาน 
 ปฏิบัติการออกแบบงานกราฟคดวยคอมพิวเตอร เพื่อสรางสรรครูปแบบ  การออกแบบ การ
ตกแตง การสรางบรรจุภัณฑ การโฆษณา และการประยุกตการใชโปรแกรมเพ่ือการพัฒนางานเคร่ือง
เคลือบดินเผา 
 
3304 – 2004                          การออกแบบเขียนแบบเครื่องเคลือบดินเผา                                   4 (4) 

(CERAMIC SKETCH DESIGN) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา รวมถึงการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือใหสอดคลองกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 

2. มีทักษะกระบวนการในการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเคร่ืองเคลือบดิน
เผาใหสอดคลองและเหมาะสมกัน 

3. มีความคิดสรางสรรคและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา 
เพื่อใหเกิดความงามและประโยชนใชสอยควบคูกันไป  

4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานเปนหมูคณะ 
5. มีความเขาใจในการจัดการธุรกิจ อนุรักษธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนตออาชีพและสังคม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  เขียนแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑงานเคร่ืองเคลือบดินเผา  โดยคํานึงถึงความคิด
สรางสรรค  ความสวยงาม  ประโยชนใชสอย  การนําไปปฏิบัติไดจริง  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีคุณธรม  
จริยธรรม  ในการทํางานเปนหมูคณะ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา แนวความคิดในการออกแบบ การเขียนแบบ
มาตรฐาน การแสดงรูปดานตาง ๆ การแสดงภาพตัด  การบอกขนาดและการใชมาตราสวน รวมถึงการ
ออกแบบงานบรรจุภัณฑ ที่สอดคลองกับรูปลักษณของผลิตภัณฑ กําหนดขนาด วัสดุ และการผลิตให
เหมาะสม 
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 ปฏิบัติการออกแบบภาพราง (SKETCH DESIGN) เขียนแบบรูปดานตาง ๆ ภาพตัด แสดง
รายละเอียดของผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา รวมถงึการออกแบบบรรจุภัณฑ การเขียนแผนคลี่ การ
ออกแบบลวดลายตาง ๆ ใหสอดคลองกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 
3304 – 2005                              การจัดการโรงงานเคร่ืองเคลือบดินเผา                                       2 (2) 

(MANAGEMENT CERAMIC FACTORY) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการจัด การวางผังรูปแบบโรงงานหรือสถานประกอบการเคร่ืองเคลือบ
ดินเผา 

2. มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดโรงงานหรือสถานประกอบการ 
3. ตระหนักถึงการจัดสภาพแวดลอมที่ดีทั้งภายในและภายนอกโรงงาน หรือสถาน

ประกอบการ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  การจัดวางผังรูปแบบโรงงาน  กฎหมายที่เกี่ยวของ  โดยคํานึงถึงการ 
นําไปปฏิบัติไดจริง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการวางผัง รูปแบบโรงงานหรือสถานประกอบการ จัดพื้นที่ใชสอยทั้งภายในและภายนอก 
การจัดสภาพแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
3304 – 2006                                             เทคนิคการตกแตง                                                       4 (4) 

(DECORATING TECHNIQUES) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ความสําคัญการตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 
2. มีความรูความเขาใจวิธีการตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 
3. มีทักษะการตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 
4. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานเปนหมูคณะ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมที่ดีตอวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ตกแตงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา  โดยคํานึงถึงความคิดสรางสรรค  เทคนิคกระบวนการ   
การนําไปปฏิบัติไดจริง   มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ   มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธใน 
การทํางานเปนหมูคณะ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาในสภาวะตาง ๆ เชน กอนขึ้นรูป ดิน
กําลังเหนียว ดินหมาด หินแหง ตลอดจนในสภาวะดินเผาดิบและเผาเคลือบ 
 
3304 – 2101                                      เทคนิคการขึ้นรูปดวยมือ                                                    3 (4) 

(TECHNIQUES OF HAND FORMING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการออกแบบ การวิเคราะหสรางสรรคผลงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดิน
เผา โดยใชเทคนิคผสม วิธีการขึ้นรูปดวยมือวิธีตาง ๆ 

2. มีทักษะกระบวนการปฏิบัติการใชเทคนิคผสม วิธีการขึ้นรูปดวยมือวิธีตางๆ 
3. มีความคิดสรางสรรคในการสรางเทคนิคตาง ๆ ในการขึ้นรูปใหเหมาะสมกับงาน 
4. มีเจตคติท่ีดีตอสาขางาน มีคุณธรรม-จริยธรรมในการปฏิบัติงานรวมกัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและวิเคราะหสรางสรรคผลงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผา  ปฏิบัติการใชเทคนิควิธีการ
ข้ึนรูปดวยมือวิธีตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับผลงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบผลงานใหเหมาะสมกับการขึ้นรูปดวยมือ โดยมีความคิดสรางสรรคในการใช
เทคนิคผสม การข้ึนรูปแบบตาง ๆ 
 ปฏิบัติการใชเทคนิคผสม วิธีการขึ้นรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับผลงาน โดยผานกระบวนการ
เผาใหเสร็จสมบูรณ 
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3304 – 2102                                      การข้ึนรูปดวยแปนหมุน                                                   3 (4) 
                                                        (WHEEL THROWING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการเตรียมเน้ือดินปน ข้ันตอนการข้ึนรูปดวยแปนหมุน 
2. มีทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุนในรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการผลิต การใชอุปกรณ เคร่ืองมือและการดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชในการ

ข้ึนรูปดวยแปนหมุน 
4. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความคิดสรางสรรค มีความมุงมั่นพยายาม และมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สรางสรรคผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผา  โดยวิธีการขึ้นรูปดวยวิธีแปนหมุน คํานึงถึงวัสดุ  
เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน   การตกแตง   การเก็บรักษาผลิตภัณฑ   
การเคลือบและการเผา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินปน  ข้ันตอนการข้ึนรูปดวยวิธีแปนหมุน   การตกแตงและเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ  ตลอดจนการเคลือบและเผาผลิตภัณฑ  การดูแลบาํรุงรักษาการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ 
 
3304 – 2103                                          พิมพและการหลอ 1                                                      3 (4) 

(MOLD AND SLIP CASTING 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจคุณสมบัติของปูนพลาสเตอร  การสรางตนแบบ  การสรางพิมพชนิดตาง 
ๆ 

2. มีทักษะในการสรางตนแบบการทําพิมพ การทํานํ้าดิน การหลอนํ้าดิน และทําผลิตภัณฑจน
สําเร็จ 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 สรางตนแบบและทําพิมพชิ้นเดียว  พิมพหลายชิ้น  โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของปูนพลาสเตอร  
การตกแตงผลิตภัณฑท่ีไดจากการหลอนํ้าดิน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติของปูนพลาสเตอรที่ใชในการสรางพิมพ พิมพชนิดตาง ๆ เทคนิคและวิธีการ
สรางพิมพ 
 ปฏิบัติการสรางตนแบบและการทําพิมพชนิดชิ้นเดียวและหลายชิ้น   การหลอดวยนํ้าดิน และการ
ตกแตงผลิตภัณฑจนมีความสมบูรณ 
 
3304 – 2104                                              พิมพและการหลอ 2                                                  4 (6) 
                                                    (MOLD  AND  SLIP  CASTING 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจ  การสรางตนแบบดวยวิธีผสมผสานระหวางการปน  การแกะและ  การ
กลึง 

2. มีความรู  ความเขาใจ  การทําพิมพชนิดการหลอกลวง  หลอตัน  และการทําแมพิมพ 
3. มีทักษะการสรางตนแบบดวยวิธีผสมผสาน  การทําพิมพ  และการทําแมพิมพ 
4. มีทักษะในการหลอดวยน้ําดิน 
5. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบสถานที่ปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานรวม  กัน

เปนหมูคณะ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สรางตนแบบดวยวิธีผสมผสาน  โดยใชเทคนิคการปน  การแกะ  และการกลึง  การทําพิมพ 
ตามลักษณะการหลอกลวง  การหลอตัน  การทําแมพิมพและการหลอน้ําดิน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางตนแบบ  วิธีผสมผสาน  ระหวางการปน  การแกะ  การกลึง  และ 
การทําพิมพชนิดหลอกลวง  หลอตัน  การทําแมพิมพ  การหลอดวยน้ําดิน  การเผาผลิตภัณฑ 
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3304 – 2105                                       น้ําเคลือบและการเคลือบ                                                 3 (4) 
(CERAMIC GLAZES) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ ถึงความหมาย ประเภท และประโยชนของนํ้าเคลือบ รวมถึงคุณสมบัติ
ตาง ๆ ของวัตถุดิบแตละประเภทที่นํามาทําน้ําเคลือบ 

2. มีความสามารถในการคํานวณสูตรน้ําเคลือบ บดผสมน้ําเคลือบ วิเคราะหและแกไขการผลิต
นํ้าเคลือบ เทคนิคตาง ๆ ในการเคลือบผลงาน 

3. มีทักษะในการเคลือบผลงานได และรูจักประยุกตใชเทคนิควิธีการเคลือบ        ผลงานตาง ๆ 
ใหเหมาะสมได 

4. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 คํานวณสูตรน้ําเคลือบ  โดยคํานึงถึงประเภทของน้ําเคลือบ  การเตรียมนํ้าเคลือบ  การ 
เคลือบผลิตภัณฑ  และการแกไขปญหาในการเคลือบผลงาน   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับนํ้าเคลือบ ประเภทของนํ้าเคลือบ ประโยชนของการเคลือบ 
คุณสมบัติของวัตถุดิบตาง ๆ อันไดแก ดิน, หิน, แรธาตุตาง ๆ ซึ่งนํามาใชทําน้ําเคลือบ การคํานวณสูตรนํ้า
เคลือบ การบดผสมนํ้าเคลือบ การเตรียมนํ้าเคลือบ ตลอดจนเทคนิควิธีการเคลือบ การแกไขปญหาในการ
เคลือบผลงาน 
 
3304 – 2106                                     ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา                                      4 (6) 
                                                        (SCULPTURE  OF  CERAMIC) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในการออกแบบ  วิเคราะห  สรางสรรคผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดิน
เผา  โดยใชเทคนิคการข้ึนรูปประติมากรรม 

2. มีทักษะกระบวนการปฏิบัติการใชเทคนิคประติมากรรม  สรางงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. มีความคิดสรางสรรค  ในการสรางผลงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผา  โดยประยุกตใชเทคนิค

ประติมากรรมใหเหมาะสมกับงาน 
4. มีเจตคติท่ีดีตอสาขางาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  วิเคราะห  สรางสรรคผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา  และปฏิบัติการสราง- 
สรรคผลงาน  นําเทคนิคการขึ้นรูปแบบประติมากรรมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผลงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผา  โดยมีความคิดสรางสรรคในการใชเทคนิค
การข้ึนรูปดวยวิธีประติมากรรม 
 ปฏิบัติการใชเทคนิคงานประติมากรรม  นํามาสรางสรรคผลงานใหเหมาะสม  โดยผาน
กระบวนการเคลือบและเผาใหเสร็จสมบูรณ 
 
3304 – 2107                                             เตาและการเผา                                                       3 (3) 

(KILN AND FIRING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจรูปแบบเตาเผาและการเผา การบํารุงรักษาเตาเผาและอุปกรณของเตาเผา 
2. มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบและทําหุนจําลองเตาเผาประเภทตาง ๆ 
3. มีความคิดสรางสรรคในการสรางเตาและการใชวัสดุในการสรางเตาเผา 
4. มีเจตคติตออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรมในการทํางานเปนหมูคณะ 
5. มีความเขาใจในการจัดธุรกิจ อนุรักษพลังงานและธรรมชาติใหเกิดประโยชนตออาชีพและ

สังคม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบ  เขียนแบบเตาเผาแบบตาง ๆ  โดยทําหุนจําลอง  การบรรจุผลิตภัณฑเขาเตาเผาและเผา
ผลิตภัณฑ  โดยคํานึงถึงบรรยากาศที่ใชในการเผา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการ รูปแบบเตาเผาแบบตาง ๆ การใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ การ
บํารุงรักษา การบรรจุผลติภัณฑ การเผาดิบและการเผาเคลือบในบรรยากาศตาง ๆ 
 ปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบเตาเผาแบบตางๆ   การสรางหุนจําลองรูปแบบเตาฟน   เตาแกส 
เตาอุโมงค  เตาไฟฟา  การใชเคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ   การบํารุงรักษาอยางถูกวิธี   การบรรจุ 
ผลิตภัณฑเขาเตาเผา การควบคุมการเผาในบรรยากาศสมบูรณและไมสมบูรณ 
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3304 – 2108                                       เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด 1                                           4 (6) 
      (TECHNIQUE  OF JIGGER 1) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการอกแบบ-เขียนแบบผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปดวยใบมีดภายในและ
ภายนอก 

2. มีทักษะกระบวนการสรางตนแบบ สรางพิมพ สรางแมพิมพ การสรางใบมีด การขึ้นรูป การ
เผาดิบ การเคลือบและการเผาเคลือบ 

3. มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี 

4. มีเจตคติตออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรมในการทํางานเปนหมูคณะ 
5. มีความเขาใจในการจัดธุรกิจ อนุรักษพลังงานและธรรมชาติใหเกิดประโยชนตออาชีพและ

สังคม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และทักษะในการออกแบบ  เขียนแบบ  ขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยใบมีด 
แบบภายในและภายนอก  การเตรียมเน้ือดินปน  การข้ึนรูป  การตกแตง  การผึ่ง  การเผาดิบ  การเคลือบ
และการเผาผลิตภัณฑ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบ  เขียนแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาดวยใบมีด กระบวนการขึ้นรูปดวย
ใบมีดแบบภายในและภายนอก 
 ปฏิบัติออกแบบ  เขียนแบบ การสรางตนแบบ การสรางพิมพ การสรางแมพิมพ การสรางใบมีดท่ี
ขึ้นรูปดวยใบมีดภายในและภายนอก การเตรียมเนื้อดินปน  การข้ึนรูป  การตกแตง การผึ่งแหง การเผาดิบ 
การเคลือบและการเผาเคลือบ 
 
3304 – 2109                                    เทคนิคการขึ้นรูปดวยใบมีด 2                                         4 (6) 
                                                   (TECHNIQUE  OF  JIGGER 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาในขั้นสูง  ซึ่งสามารถผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม 
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2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาในขั้นสูง  และผลิตผลิตภัณฑในระบบ
อุตสาหกรรม  โดยการขึ้นรูปดวยใบมีด 

3. มีทักษะในการใชวัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  การขึ้นรูปดวยใบมีด 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน  สามารถทํางานเปนหมูคณะ  มีความรับผิดชอบ  รักษาความ

สะอาด 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบและผลิตเครื่องเคลือบดินเผาขั้นสูง  ดวยการขึ้นรูปดวยใบมีด  ทั้งแบบภายในและ
ภายนอก  โดยคํานึงถึงการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ผานกระบวนการเคลือบและเผาใหเสร็จสมบูรณ
ตามข้ันตอน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาในขั้นสูง      สามารถผลติในระบบ 
อุตสาหกรรม  วิธีขึ้นรูปดวยใบมีดแบบภายในและภายนอก  ผานกระบวนการเคลือบและเผา 
  
3304 – 2110                                  การตกแตงเคร่ืองเคลือบดนิเผา                                              4 (6) 

(CERAMIC DECORATION) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจวิธีการตกแตงผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 
2. มีทักษะในการตกแตงผลิตภัณฑตามวิธีการตาง ๆ 
3. มีเจตคติท่ีดี เห็นคุณคาการตกแตงเพื่อเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ  มีความรับผิดชอบปฏิบัติงาน

เปนหมูคณะ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ตกแตงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาดวยเทคนิคการเขียนสใีตเคลือบ  การเขียนสีบนเคลือบ  
การตกแตงบนเคลือบดิบ  การรมควัน  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม  สวยงาม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการตกแตงผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาดวยเทคนิคตาง ๆ เชน การเขียนสีใต
เคลือบ การเขียนสีบนเคลือบ การตกแตงบนเคลือบดิบ  การรมควัน การใชวัสดุอื่น ๆ เปนตน 
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3304 – 2201                                 การออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา                                            2 (3) 
(CERAMIC DESIGN) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา โดยใชหลกัองคประกอบศิลป 
2. มีทักษะกระบวนการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา โดยใหใชแนวความคิด จินตนาการ ให

สอดคลองกับผลงาน 
3. มีเจตคติตออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม-จริยธรรมในการทํางานรวมกัน 
4. มีความเขาใจในการสรางสรรคผลงานใหเกิดประโยชนตออาชีพและสังคม 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ออกแบบงานเคร่ืองเคลือบดินเผา  โดยคํานึงถึงการนําเสนอผลงานตามแนวความคิด  และ
หลกัการจัดองคประกอบศิลป 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบงานเครื่องเคลือบดินเผา โดยใชแนวความคิด จินตนาการ และใช
หลักขององคประกอบศิลปมาสรางสรรคผลงานใหเกิดความงามในเชิงศิลปะ มีการนําเสนอแนวความคิด
ใหสอดคลองกับผลงานที่ออกแบบ 
 
3304 – 2202                                       ศิลปะการข้ึนรูปดวยมอื 1                                            3 (4) 

 (ART  OF  HAND  FORMING 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจวิธีการสรางสรรคผลงานดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือ 
2. มีความรูความเขาใจแนวทางการสรางสรรคผลงานอยางเปนระบบ 
3. มีทักษะการสรางสรรคผลงานดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือวิธีตาง ๆ  และผสมผสานเทคนิค

วิธีการตาง ๆ 
4. มีความตระหนักในคุณคาผลงานดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือ 
5. มีเจตคติตออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สรางสรรคผลงานโดยคํานึงถึงเทคนิคการขึ้นรูปดวยมือวิธีตาง ๆ  ตามแนวคิดและรูปแบบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางสรรคผลงานดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือ การผสมผสานระหวางเทคนิค
วิธีการตาง ๆ ใหเปนรูปทรงตามแนวคิด รูปแบบที่ตองการ โดยผานกระบวนการเผา 
 
3304 – 2203                                     ศิลปะการข้ึนรูปดวยมือ 2                                            4 (6) 
                                                (ARTS  OF  HAND  FORMING 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในการพัฒนารูปแบบ   โดยใชความคิดอิสระ  เพื่อนํามาออกแบบ       
สรางสรรค  งานศิลปะ 

2. มีความรู  ความเขาใจในการสรางสรรคผลงาน  การออกแบบใหสอดคลองกับวิธีการ ข้ึนรูป
ดวยมือ 

3. มีทักษะการสรางสรรคผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาดวยการขึ้นรูปดวยมือ  โดยพิจารณา
ใหสอดคลองกับการออกแบบ 

4. มีความตระหนักในคุณคาของผลงาน  ในการผสมผสานการขึ้นรูปดวยมือ 
5. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  มีจรรยาบรรณ  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 พัฒนารูปแบบ  แนวความคิด  และออกแบบเชิงศิลปะผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผา  ซึ่งใชหลักการ
ผสมผสานเทคนิคการขึ้นรูปดวยมือวิธีตาง ๆ  สรางสรรคผลงานตามรูปแบบที่กําหนด   โดยใหผาน
กระบวนการเคลือบและเผา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศีกษาและปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ  โดยอาศัยแนวความคิดที่อิสระ  ตามหลักการศิลปะ  เพื่อ
นํามาออกแบบสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่มีความซับซอน      และใหมีความคิดสรางสรรคที่
หลากหลาย  โดยใชวิธีผสมผสาน เทคนิคการข้ึนรูปดวยมือวิธีตาง ๆ  ใหเกิดเปนรูปแบบตามแนวความคิด  
และรูปแบบที่ตองการ  โดยผานกระบวนการเคลือบและเผา    
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3304 – 2204                                 การตกแตงเคร่ืองเคลือบดนิเผา 1                                      3 (4) 
                                                   (CERAMIC  DECORATION 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจวิธีการตกแตงแบบตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับสภาวะของผลิตภัณฑ 
2. มีทักษะการตกแตงแบบตาง ๆ  ตามสภาวะของผลิตภัณฑ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  หองปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบ  

สามารถปฏิบัติงานเปนหมูคณะ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ตกแตงผลิตภัณฑในสภาวะกอนการขึ้นรูป  จนถึงสภาวะดินแหง  โดยคํานึงถึงเทคนิควิธี 
การที่เหมาะสมตามสภาวะของผลิตภัณฑ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการตกแตงผลิตภัณฑในสภาวะกอนการขึ้นรูป  และตกแตงผลิตภัณฑกอนการ
เผาดิบ  ไดแก  สภาวะดินกําลังเหนียว  สภาวะดินหมาด  สภาวะดินแหง  ดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ อยาง
เหมาะสม 
 
3304 – 2205                                การตกแตงเคร่ืองเคลือบดนิเผา 2                                      4 (6) 
                                                   (CERAMIC  DECORATION 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการตกแตงผลิตภัณฑในสภาวะหลังการเผาดิบและหลังการเผา
เคลือบ 

2. มีความรู  ความเขาใจเทคนิควิธีการตกแตง  การใชสีใตเคลือบ  สีบนเคลือบ  การเคลือบ  
และวิธีการเผาดวยเทคนิคตาง ๆ 

3. มีทักษะในการตกแตงผลิตภัณฑในสภาวะหลังการเผาดิบและหลังการเผาเคลือบดวยเทคนิค
ตาง ๆ 

4. มีความตระหนักถึงการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ  สามารถ
ปฏิบัติงานเปนหมูคณะ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 ตกแตงผลิตภัณฑในสภาวะหลังการเผาดิบและหลังการเผาเคลือบดวยเทคนิคการใชสีใตเคลือบ  
สีบนเคลือบ  การเผาเคลือบ  ดวยวิธีการตาง ๆ และการเผาดวยเทคนิคพิเศษ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการตกแตงผลิตภัณฑในสภาวะหลังการเผาดิบและหลังการเผาเคลือบ  ดวย
เทคนิคการใชสีใตเคลือบ  สีบนเคลือบ  การเคลือบดวยวิธีการตาง ๆ และการเผาดวยเทคนิคพิเศษอยาง
เหมาะสม 
 
3304 – 2206                                     การข้ึนรูปดวยแปนหมุน 1                                                  3 (4) 
                                                       (WHEEL THROWING 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในรูปแบบ เน้ือดินปน ขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
2. มีทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุนในรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการผลิต การใชอุปกรณ เคร่ืองมือและการดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชในการ

ข้ึนรูป    ดวยแปนหมุน 
4. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความคิดสรางสรรค มีความมุงมั่นพยายาม และมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สรางสรรคผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผา  โดยคํานึงถึงวัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และขั้นตอนการ
ข้ึนรูปดวยแปนหมุน  สามารถผลิตไดตามรูปแบบที่กําหนด 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ คุณสมบัติของเนื้อดินปน ขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
 ปฏิบัติงานการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยแปนหมุน ตามรูปแบบทีกํ่าหนด การผลิต การใชอุปกรณ 
เคร่ืองมือ และการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกวิธี 
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3304 – 2207                                     การข้ึนรูปดวยแปนหมุน 2                                        4 (6) 
                                                       (WHEEL  THROWING 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู  ความเขาใจในรูปแบบ  เน้ือดินปน  และขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
2. มีทักษะในการขึ้นรูปดวยแปนหมุน  ในรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
3. มีทักษะในการผลิต  การใชอุปกรณ  เคร่ืองมือ  และดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชกับการขึ้น

รูปดวยแปนหมุน 
4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีความคิดสรางสรรค  มุงมั่นพยายามและรับผิดชอบตอหนาที่ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ข้ึนรูปผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาดวยแปนหมุน  โดยคํานึงถึงเทคนิควิธีการ  ความสวยงาม  
ประโยชนใชสอยตามรูปแบบที่ไดรับการพัฒนาแลว  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ  มุงมั่นพยายามและ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ  คุณสมบัติของเน้ือดินปน  ขั้นตอนการขึ้นรูปดวยแปนหมุน  ปฏิบัติการฝกทักษะ
การขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยแปนหมุนตามรูปแบบที่ไดรับการพัฒนาแลว  การผลิต  การใชอุปกรณ  
เคร่ืองมือ  และการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกวิธี  ตลอดจนฝกหัดทําผลิตภัณฑจนสําเร็จ 
 
3304 – 2208                                           พิมพและการหลอ     1                                                 3 (4) 

(MOLD AND SLIP CASTING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการสรางตนแบบ  การสรางพิมพใชงานและแมพิมพดวยปูนปลาสเตอร 
2. มีความรูความเขาใจการเตรียมน้ําดิน  การหลอน้ําดิน  
3. มีทักษะในการสรางตนแบบ  การสรางพิมพใชงาน  แมพิมพดวยปูนปลาสเตอร   
4. มีทักษะการเตรียมน้ําดิน การหลอน้ําดิน และทําผลิตภัณฑจนสําเร็จ 
5. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 สรางตนแบบ  สรางพิมพใชงาน  แมพิมพดวยปูนปลาสเตอร  การเตรียมนํ้าดิน  การหลอ นํ้าดิน  
การตกแตงชิ้นงานไดตามกระบวนการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางตนแบบ  พิมพใชงานและแมพิมพดวยปูนปลาสเตอร  การเตรียมน้ําดิน  
การหลอนํ้าดิน  การตกแตงชิ้นงาน  ตลอดจนการดูแลรักษาวัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชา 

ศิลปหัตกรรมโลหะรูปพรรณและเครือ่งประดับ 
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3305 – 2001                                  การวาดเขียนเพ่ืองานหัตถกรรม                                     2 (3) 
  (DROWING FOR ART&CRAFTS) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจหลักการจัดภาพ การวาดเสน เขียนภาพระบายสีหุนนิ่งแบบ เหมือนจริง 
2. มีทักษะในการวาดภาพหุนนิ่งและวาดภาพสรางสรรครูปชิ้นงาน ผลงานหัตถกรรมได 
3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู มีความคิดสรางสรรค และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  หลักการจัดภาพ  การวาดเสน  เขียนภาพระบายสี  หุนน่ิง  แบบเหมือนจริง
สามารถวาดภาพหุนนิ่ง  และวาดภาพสรางสรรคชิ้นงานหัตถกรรมและมีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาเรียนรูหลักการจัดภาพ การวาดเสน โดยคํานึงถึงรูปทรง นํ้าหนัก แสงเงา ดุลยภาพ และ
การระบายสี 
 -  ฝกทักษะการวาดเสนภาพหุนนิ่ง โดยใชหุนจากเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ ฯลฯ เสก็ตภาพ เขียน
ภาพ ระบายสีแบบเหมือนจริง 
 
3305– 2002                                             องคประกอบศิลป                                                    2 (3) 
                (COMPOSITION OF ARTS) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเรื่องธาตุทางทัศนศิลป หลกัการขององคประกอบศิลป 
2. สามารถจัดองคประกอบผลงานศิลปะไดถูกตองตามหลัการจัดองคประกอบและมีความคิด

สรางสรรค 
3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู มีความคิดสรางสรรค และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ความหมายขององคประกอบศิลป  และหลักการขององคประกอบศิลป   
จัดองคประกอบและสรางสรรคผลงานองคประกอบได  มีความสนใจใฝรู  มีความคิดสรางสรรค  และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาเรียนรูเรื่องธาตุทางทัศนศิลป หลกัการขององคประกอบศิลป 
 -  ปฏิบัติการฝกการจัดองคประกอบศิลปะดวยการนําเอาธาตุทางทัศนศิลปมาสรางงานศิลปะให
ถูกตองตามหลกัการขององคประกอบศิลป 
 
3305 – 2003                                                  กายวิภาค                                                            2 (2) 
                                                                  (ANATOMY) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการเขียนลักษณะรูปราง รูปทรง สวนสัดของกลามเนื้อ กระดูก
ของคนและสัตว 

2. มีทักษะในการรางภาพเขียนภาพ รูปราง รูปทรง สวนสัด กลามเนื้อ กระดูกของคน  และสัตว 
3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู เปนคนตรงตอเวลา มีความคิดสรางสรรค และมี

มนุษยสัมพันธที่ดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรู  ความเขาใจ  หลักการเขียนลักษณะรูปราง   รูปทรง  สวนสัดของกระดูก  
กลามเน้ือของคนและสัตว  สามารถรางภาพ  เขียนภาพ  รูปราง  รูปทรง  สวนสัดของกลามเน้ือกระดูก
ของคนและสัตว  และมีความสนใจใฝรู  ตรงตอเวลา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการเขียนลักษณะรูปราง รูปทรง สวนสัดของกลามเนื้อ กระดูก ของคนและสัตวใน
ลักษณะตาง ๆ 
 -  ปฏิบัติการฝกทักษะการรางภาพ เขียนภาพ กลามเน้ือ กระดูกของคนและสัตว ในลักษณะตาง 
ๆ โดยเนนความถูกตองของสวนสัด รูปราง รูปทรง 
 
3305 – 2004                               การออกแบบลวดลายโลหะรูปพรรณ                                   2 (2) 
                                        (ORNAMENT  DESIGN  FOR  METAL WORK) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. บอกประวัติความเปนมาของลวดลายแบบสากล แบบประจําชาติ และลักษณะของลวดลายที่
ใชตกแตงงานโลหะรูปพรรณได 
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2. มีทักษะในการออกแบบและเขียนลวดลายตกแตงผลิตภัณฑงานโลหะรูปพรรณ 
3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู เปนคนตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และมี

มนุษยสัมพันธที่ดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรู  ความเขาใจ  ประวัติของลวดลาย  สามารถสรางสรรคลวดลาย  ตกแตง
ผลติภัณฑงานโลหะรูปพรรณได และมีความรับผิดชอบในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาประวัติความเปนมาของลวดลายแบบสากลและแบบประจําชาติ พื้นฐานการออกแบบ
ลวดลายและการใชลวดลายตกแตง 
 -  ปฏิบัติการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเขียนภาพระบายสีแบบเหมือนจริง 
 
3305 – 2005                            คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบรูปพรรณ                            2 (3) 
                                      (COMPUTER  FOR  METALWORK   DESIGN) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. รูและเขาใจสวนประกอบกระบวนการทํางานของคอมพิวเตอรกราฟค  และการปฏิบัติการ
ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป 

2. มีทักษะในการติดต้ังโปรแกรม การใชโปรแกรมเพื่อออกแบบงานโลหะรูปพรรณ และ
สามารถจัดเก็บขอมูล พิมพขอมูลได 

3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู เปนคนตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  เรื่องสวนประกอบและกระบวนการทํางานและการปฏิบัติการติดตั้ง 
โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟค  สามารถติดต้ังโปรแกรมและใชโปรแกรมออกแบบ  สรางสรรคผลิต
พรรณงานโลหะรูปพรรณ  สามารถจัดเก็บและจัดพิมพขอมูลได  มีความรับผิดชอบตอการทํางานและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการทํางานและสวนประกอบของคอมพิวเตอรกราฟค  และการปฏิบัติการติดต้ัง
โปรแกรมสาํเร็จรูป การประยุกตใชโปรแกรมเพือ่การออกแบบงานรูปพรรณ การเก็บขอมูลและวิธีการใช
เคร่ืองพร้ินเตอรพิมพภาพ 
 
3305 – 2006                                        เทคนิคงานเคร่ืองประดับ                                           2 (3) 
                                                        (JEWELLY  TECHNIQUE) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายลักษณะรูปแบบ เทคนิควิธีการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับดวยมือ และเทคนิควิธีการ
ฝงอัญมณีแบบฝงหุม หนามเตย และไขปลาได 

2. มีทักษะในการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับดวยมือและสามารถฝงอัญมณีแบบฝงหุม ฝงหนาม
เตย และฝงไขปลาได 

3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู เปนคนตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เทคนิควิธีการทําตัวเรือน  เคร่ืองประดับสามารถแกะแวกและทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ
ได  สามารถฝงตกแตงอัญมณีเคร่ืองประดับได  และเปนคนที่มีความรับผิดชอบตอการทํางาน  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาลักษณะรูปแบบของเครื่องประดับ เชน แหวน จ้ี เทคนิควิธีการทําตัวเรือนดวยวิธีการขึ้น
รูปดวยมือ และวิธีการฝงอัญมณีแบบฝงหุม ฝงหนามเตย และฝงไขปลา 
 -  ปฏิบัติการทําตัวเรือนดวยเทคนิคงานแกะแวก ขึ้นรูปดวยโลหะ และการฝงอัญมณีแบบฝงหุม 
ฝงหนามเตย และฝงไขปลา 
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3305 – 2007                                    เทคนิคงานหลอเคร่ืองประดับ                                         3 (3)                                   
                                              (JEWELRY  CASTING  TECHNIQUE) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. สามารถจําแนกวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเกี่ยวกับงานแกะแวก และงานทําตัวเรือน
เคร่ืองประดับ 

2. สามารถออกแบบช้ินงาน ทําเคร่ืองมือ แกะแวก และมีทักษะในงานทําตัวเรือนเครื่องประดับ
โลหะ  ดวยวิธีหลอตัวเรือน   ดวยเคร่ืองหลอเหว่ียง 

3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู เปนคนตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถใชวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชงานแกะแวกและงานทําตัวเรือนเคร่ืองประดับได  
ออกแบบตัวเรือนและทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ  ดวยวิธีหลอเหวี่ยงได  มีความรับผิดชอบในการทํางาน
และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อรวมงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชงานแกะแวกทําเคร่ืองประดับ การทําตนแบบตัวเรือน
โลหะ การทําเคร่ืองมือแกะแวก 
 -  ปฏิบัติการอกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับ การทําเคร่ืองมือแกะแวก และการแกะแวกทํา
ตนแบบการพิมพยาง การฉีดแวก การทําแมพิมพและหลอเครื่องประดับดวยเครื่องจักร 
 
3305 – 2008                                  เทคนิคงานชุบเคลือบผิวโลหะ                                         2 (3) 
                                              (METAL  GLAZING  TECHNIQUE) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. สามารถจําแนกวัสดุ อุปกรณในงานชุบเงิน ชุบทองได 
2. มีทักษะในงานชุบเงิน ชุบทอง 
3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู เปนคนตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และมี

มนุษยสัมพันธที่ดี 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  สามารถเลือกใชวัดสุอุปกรณและสามารถใชวัสดุอุปกรณ  การเก็บ 
รักษาวัสดุอุปกรณไดอยางถูกวิธี  สามารถชุบเงิน  ชุบทองได  ตรงตามมาตรฐานและมีความ 
รับผิดชอบตอการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาเรียนรูเร่ืองการใชวัสดุ อุปกรณ ในงานชุบเงิน ชุบทองคํา 
 -  ฝกปฏิบัติการชุบเงิน ชุบทองคํา เพ่ือการตกแตงผิวช้ินงานรูปพรรณได 
 
3305 – 2010                                  การจัดการธุรกิจศิลปหัตถกรรม                                       2 (2) 
                                   (ARTS &  CRAFT   BUSINESS  MANAGEMENT) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เรียนรูหลักการ กระบวนการวิเคราะหเกี่ยวกับงานอาชีพ และการจัดการธุรกจิศิลปกรรม 
2. สามารถวิเคราะหงานอาชีพ วางแผนการจัดการ และสามารถจัดการธุรกิจศิลปกรรมได 
3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 รูและเขาใจหลักการ  กระบวนการวิเคราะหงานอาชีพและการจัดการธุรกิจศิลปกรรม   สามารถ
วิเคราะหงานอาชีพ  สามารถวางแผนจัดการธุรกิจศิลปกรรมได  มีความรับผิดชอบ  สนใจในการเรียนรู
ดวยตนเองและมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบของธุรกิจ ปจจัยในการจัดธุรกิจ กระบวนการ การวิเคราะหงานเพื่อการจัดการ
ธุรกิจ เชน การตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี กฎหมาย ธุรกิจ และโครงการธุรกจิศิลปกรรม 
 
3305 – 2011                                           การนําเสนอผลงาน                                                    2 (2) 
                                                                (PRESENTION) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจหลักการ วิธีการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลในการเลือกชิ้นงานเพื่อการนําเสนอ

ผลงาน 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

279

2. มีทักษะในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลในการเลือกชิ้นงาน สรางแบบชิ้นงาน เพื่อนําเสนอ
และนําจัดนิทรรศการ 

3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู เปนคนตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ และมี
มนุษยสัมพันธที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 รูและเขาใจหลักการ  วิธีการเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  เพื่อเลือกชิ้นงานมานําเสนอ  
สามารถเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล  เลือกชิ้นงาน  สรางแบบชิ้นงานเพื่อนําเสนอ  และเปนคนที่มีความ
รับผิดชอบ  สนใจใฝรูสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลในการเลือกชิ้นงาน การปฏิบัติการ
ออกแบบช้ินงานเพ่ือทําโครงการนําเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการ 
 
3305 – 2101                                         เทคนิคงานเคร่ืองถม 1                                                 4 (6) 
                                              (NELLOWARES   TEACHNIOUE 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบรูปพรรณและการเขียนลวดลายลงบนรูปพรรณ และ
การใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการหลอมโลหะ เงิน ทองคํา ทองแดง ทองเหลือง 

2. มีทักษะในการข้ึนรูปพรรณ ดวยวิธีการเคาะขึ้นรูป ตัด ติดตอ บัดกรี สลักลวดลาย การหลอม
ยาถม การลงยาถม การขัดเงา การแรเงา ตกแตงถึงขั้นสําเร็จ 

3. ตรงตอเวลา ใฝรูตอการปฏิบัติการ ข้ันตอนการทําเคร่ืองถม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถออกแบบเขียนแบบงานรูปพรรณ  เขียนลวดลายลงบนรูปพรรณขึ้นรูปดวยวิธีการ  เคาะ
ข้ึนรูป  ตัดติดตอ  บัดกรี  สลักลวดลาย  ตามกระบวนการถึงขั้นสําเร็จ  โดยคํานึงถึง  รูปทรง  สวนสัด  
ความคิดสรางสรรค  ความสวยงามและประโยชนใชสอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาขั้นตอนการออกแบบ-เขียนแบบรูปพรรณ ศึกษาวัสดุ-อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
สารเคมี ตลอดการบํารุงรักษา และขั้นตอนการทําเคร่ืองถม ประเภทเคร่ืองใชและเคร่ืองประดับ เชน การ
ทํากําไลโปง, ขันนํ้า ถาดรอง ตลับแปง กระเปาชนิดตาง ๆ เปนเคร่ืองถมเงิน-ถมทอง 
 -  ปฏิบัติการฝกทักษะเกี่ยวกับการทํารูปพรรณ ดวยวิธีการเคาะขึ้นรูป ตัดติดตอ บัดกรี การเขียน
ลวดลาย จนถึงข้ันสําเร็จ 
 
3305 – 2102                                        เทคนิคงานเคร่ืองถม 2                                                 4 (6) 
                                              (NELLOWARES   TEACHNIOUE 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกระบวนการ การผลิตรูปพรรณดวยวิธีการผสมผสานแบบขึ้นรูป
ดวยมือและเคร่ืองจักรไดถูกตอง 

2. ใหเกิดทักษะในการเคาะขึ้นรูป  วัสดุ อุปกรณ และสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตงาน
เคร่ืองถม 

3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ ใฝรูในวิชา เทคนิคงานเคร่ืองถม ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถผลติรูปพรรณ  ดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ข้ึนรูปดวยมือ  และเคร่ืองจักรไปพรอม 
กันใหไดรูปพรรณถูกตอง  โดยคํานึงถึงรูปทรง  สัดสวน  ความสวยงามและประโยชนใชสอย  การ 
ใชสารเคมีในกระบวนการผลิตรูปพรรณ  มีความสนใจใฝรูเทคนิคการทําเครื่องถม  ตรงตอเวลา  มี 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการ การผลิตรูปพรรณ ดวยวิธีการเคาะขึ้นรูปดวยมือและการขึ้นรูปดวยเคร่ืองจักร
แบบผสมผสานในการผลิตรูปพรรณที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย 
 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

281

3305 – 2103                                        เทคนิคงานเคร่ืองถม 3                                                 4 (6) 
                                             (NELLOWARES   TEACHNIOUE 3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. บอกกระบวนการผลิตรูปพรรณ ดวยเทคนิควิธีการใชเคร่ืองจักร ทําเปนชิ้นงานเครื่องใชสอย
ได 

2. มีทักษะในการข้ึนรูปช้ินงานรูปพรรณดวยเทคนิควิธีการใชเคร่ืองจักร 
3. มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ ใฝรู เปนคนตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ตระหนัก

ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถผลติรูปพรรณ  ดวยเทคนิควิชีการใชเครื่องจักรผสมผสานกับการใชเคร่ืองมือในการผลิต
รูปพรรณ  ประเภทเครื่องใชสอยใหมีรูปแบบทันสมัย   โดยคํานึงถึงรูปทรง  สัดสวน   
ความประณีตและประโยชนใชสอย  มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความสนใจใฝรู มีความรับผิดชอบและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการ การผลิตรูปพรรณที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยการใชเคร่ืองจักรในการขึ้นรูป 
การใชเคร่ืองมือผสมผสานกันในการผลิตงานรูปพรรณ การพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับประโยชนใช
สอย เปนเคร่ืองถมเงิน-เคร่ืองถมทอง 
 
3305 – 2104                                       เทคนิคงานแกะสลักดุน 1                                             4 (6) 
                                                 (EMBOSSING   TEACHNIQUE 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช สามารถสราง
งานเปนภาพและลวดลายเพื่อตกแตง เคร่ืองใช เคร่ืองประดับบนโลหะทองแดง ทองเหลือง 
เงิน อลูมิเนียม และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานศิลปอื่น ๆ ได 

2. เพื่อใหมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช สามารถสรางงานเปนภาพ
และลวดลายเพื่อตกแตง  เคร่ืองใช เคร่ืองประดับบนโลหะทองแดง  ทองเหลือง  เงิน 
อลูมิเนียม และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานศิลปอื่น ๆ ได 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะในการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชตาง ๆ ในการ
สรางงานแกะสลักดุนใหเปนเคร่ืองใช  เคร่ืองประดับดวยโลหะทองแดง  ทองเหลือง  เงิน  อลูมิเนียม 
ฯลฯ โดยคํานึงถึงความสวยงามประโยชนใชสอย  เทคนิควิธีการ  การนําไปปฏิบัติไดจริง  และมีความคิด
สรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช การสรางรูปทรงและลวดลายบนแผนโลหะดวยวิธีการ
แกะสลักดุน เปนเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ 
 -  ปฏิบัติการทําเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และฝกหัดออกแบบภาพ ลวดลาย แกะสลักดุนภาพ ลวดลาย 
ทําเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ เชน ภาพประดับผนัง หัวเข็มขัด ฯลฯ 
 
3305 – 2105                                       เทคนิคการแกะสลักดุน 2                                             4 (6) 
                                                 (EMBOSSING   TEACHNIQUE 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในขั้นตอนการทํางาน สามารถทํารูปทรงตกแตงลวดลายเปน
เคร่ืองใช เคร่ืองประดับดวยโลหะทองแดง ทองเหลือง เงิน อลูมิเนียม 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถทํารูปทรง ตกแตงลวดลายเปนเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ
ดวยโลหะทองแดง ทองเหลือง เงิน อลูมิเนียม 

3. มีความรับผิดชอบ สนใจใฝรู และมีความคิดสรางสรรคในการสรางงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะในการปฏิบัติงานแกะสลักดุนเปนเคร่ืองใช  เคร่ืองประดับ
ดวยโลหะทองแดง  ทองเหลือง  เงิน  อลูมิเนียม ฯลฯ โดยคํานึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอย  
ความคิดสรางสรรคความปลอดภัย  เทคนิค  วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษากระบวนการงานแกะสลักดุน การออกแบบภาพ ลวดลาย เคร่ืองใช เคร่ืองประดับดวย
แผนโลหะ การข้ึนรูปดวยวิธีการตัด ติด ตอ บัดกรี เนนเคร่ืองใชเคร่ืองประดับลักลวดลาย แกะสลักดุน 
 -  ปฏิบัติการออกแบบ ภาพ ลวดลาย เคร่ืองใช เคร่ืองประดับดวยวิธีขึ้นรูปแบบตัด ติด ตอ บัดกรี
แผนโลหะ และแกะสลักลวดลาย ดุนลาย ตกแตงผิวข้ึนสําเร็จ เชน ถาด แจกัน โถ ฯลฯ 
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3305 – 2106                                       เทคนิคการแกะสลักดุน 3                                             4 (6) 
                                                 (EMBOSSING   TEACHNIQUE 3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ศึกษา คนควา วิเคราะห เพื่อพัฒนาลวดลาย รูปแบบ  รูปทรง
เคร่ืองใช เคร่ืองประดับ ประเภทงานสลักดุนดวยทองแดง ทองเหลือง เงิน อลูมิเนียม ฯลฯ 
ใหสวยงามและมีคุณคา 

2. เพื่อใหมีทักษะในการพัฒนาลวดลาย รูปแบบ รูปทรง ของเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ งาน
แกะสลักดุนดวยทองแดง ทองเหลือง เงิน อลูมิเนียม ฯลฯ ใหสวยงามและมีคุณคายิ่งขึ้น 

3. มีความรับผิดชอบ สนใจใฝรู และมีความคิดสรางสรรคในการผลิตงานแกะสลักดุน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 ปฏิบัติและแกะสลักดุนดวยวัสดุทองแดง  ทองเหลือง  เงิน  อลูมิเนียม ฯลฯ  โดยคํานึงถึงคุณคา
ของผลงาน  การพัฒนารูปแบบ  รูปทรง  ความประณีตสวยงาม  ประโยชนใชสอย  ความคิดสรางสรรค  
เทคนิควิธีการและความปลอดภัยในการสรางงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาคนควา วิเคราะห เพื่อพัฒนาลวดลาย รูปแบบ รูปทรง โดยการใชเทคนิค วิธีการ  ตาง ๆ 
ในการสรางสรรคงานแกะสลักดุน 
 -  ปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคงานแกะสลักดุนดวยโลหะ  ทองแดง ทองเหลือง เงิน 
อลูมิเนียม ฯลฯ เปนเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ 
 
3305-2107       เทคนิคงานเคร่ืองถมทอง             4  (6) 
                                  (SILVER &GOLD NELLOWARE  TEACHNIQUE) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1.  เพ่ือใหมีความรู  เร่ืองวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และวิธีการเก็บรักษา   

หลักการออกแบบ – เขียนแบบ  การคํานวณวัสดุและการคิดราคาผลิตภัณฑ 
2. ปฏิบัติการฝกทักษะ  การออกแบบ – เขียนแบบ  การทํารูปพรรณเปนเคร่ืองใช  เคร่ือง 

ประดับ  ประเภทเคร่ืองถมเงิน – ถมทอง 
3. ตระหนักถึงความสําคัญ  ของงานเคร่ืองถมเงิน – ถมทอง  มีความรับผิดชอบตอการ 

ปฏิบัติงานอาชีพ  และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  เรื่องวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  สามารถปฏิบัติการออกแบบผลิต
รูปพรรณ  เครื่องถมเงิน – เคร่ืองถมทอง  ไดอยางประณีต  สวยงาม  มีความรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ
ในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
 
คําอธิบายรายวิชา 

- ศึกษาวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคนิคการใชและการเก็บรักษา 
- การออกแบบ  เขียนแบบผลิตภัณฑงานเครื่องถม ประเภทเคร่ืองใชและเคร่ืองประดับ 

การฝกทักษะปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ  เคร่ืองใชเคร่ืองประดับประเภทเคร่ืองถมเงิน  เคร่ืองถมทอง 
 
3305-2108            เทคนิคงานแกะสลักดุนเครื่องใชสอย                              4  (6) 
                                       (HOMEUES EMBOSSING TECHNIQUES) 

จุดประสงครายวิชา   
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในกระบวนการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  ความคิดสรางสรรค  

การวิเคราะห  การประเมินคาในงานแกะสลักดุนเครื่องใชสอย 
2. ปฏิบัติงานแกะสลักดุนเครื่องใชสอย  ดวยวัสดุ  ทองแดง  ทองเหลือง  เงิน  อลูมิเนียม ฯลฯ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  สนใจใฝรู  และคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการสรางสรรคงานแกะสลักดุนเคร่ืองใชสอย   โดยคํานึงถึง
แนวความคิด  รูปทรง  รูปแบบ  ความคิดสรางสรรค  เทคนิควิธีการ  และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 

- ศึกษารูปแบบ  รูปทรง  เทคนิควิธีการตาง ๆ ในการสรางงานแกะสลักดุนเครื่องใชสอย 
- ปฏิบัติการสรางงานแกะสลักดุนเคร่ืองใชสอย   ดวยโลหะทองแดง  ทองเหลือง  เงิน  

อลูมิเนียม ฯลฯ 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและวดีิทัศน 
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3306 – 2001                                                   วาดเสน                                          3 (4) 
                             (DRAWING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการจัดภาพ รางภาพ การเขียนเสน และน้ําหนักแสงเงา เทคนิค
วิธีการในการวาดเสน 

2. เพื่อใหมีทักษะในการวาดเสน ภาพหุนน่ิง สิ่งของเคร่ืองใช ทิวทัศน ภาพคนและสัตว 
3. เพื่อใหมีทักษะในการจัดภาพ รางภาพ ใหน้ําหนักแสงเงา 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
5. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและปฎิบัติ  การจัดภาพ  การรางภาพ  การลงน้ําหนัก  แสงเงา   
วาดภาพประเภทตาง ๆ ดวยเทคนิควิธีการ  การประเมินผลงานตนเองและผูอ่ืน  และมีกิจนิสัยที่ดี 
ในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ ฝกทักษะ วาดเสน การจัดภาพ สัดสวน โครงสราง การลงแสง
เงาของรูปทรงพ้ืนฐาน หุนน่ิง ส่ิงของเคร่ืองใช ทิวทัศน ภาพคนและสัตว 
 
3306 – 2002                                            สุนทรียศาสตร                                                           2 (2) 
                                                              (AESTHETICS)                                        
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีวาดวยความงาม 
ประวัติแนวคิดและทัศนคติความงามยุคสมัยตาง ๆ แนวทางการประเมินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการประเมินคุณคาทางสุนทรียศาสตร 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  สุนทรียศาสตร  ประวัติ  แนวความคิดความงาม  ของยุคสมัย
ตาง ๆ ประเมินคุณคางานและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีวาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและ
ทัศนคติของมนุษยตอความงามในยุคสมัยตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานความคิดและความเขาใจของนักศึกษาใน
ดานความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณในการประเมินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร 
 
3306 – 2003                                      องคประกอบศิลปเพื่อการถายภาพ                3 (5) 

              (COMPOSITION FOR PHOTOGRAPHY) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการเกี่ยวกบัองคประกอบศิลป เพื่อสรางงาน

ศิลปะ และการถายภาพ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการประยุกตใชทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับองคประกอบศิลป 
3. เพื่อใหมีทักษะในการประเมินคุณคาผลงาน 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
5. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและปฏิบัติ  องคประกอบศิลปที่สรางงานถายภาพ  ประเมินผลงานตนเอง
และผูอื่น  และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับองคประกอบศิลปที่ใชกับการสรางงานศิลปะและ
การถายภาพ นําผลงานมาวิเคราะหวิจารณประเมินคุณคางาน 
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3306 – 2004                         ประวัติและวิวัฒนาการการถายภาพและภาพยนตร               2 (2) 
(CHRONOLOGY : HISTORY OF PHOTOGRAPHY & CINEMATOGRAPHY) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการการถายภาพและภาพยนตร 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. เพื่อใหมีทักษะการนําเสนองานอยางมีระบบ 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ประวัติความเปนมา  วิวัฒนาการถายภาพและภาพยนต  อดีตถึงปจจุบัน  
ประเมินคุณคางานและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติและความเปนมาของการถายภาพและภาพยนตรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 
3306 – 2005                              ศิลปการถายภาพ                    3 (5) 

(THE ART OF PHOTOGRAPHY) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชกลองเครื่องมืออุปกรณในการถายภาพชนิดตาง ๆ รู

เทคนิควิธีการถายภาพ การจัดแสง และกระบวนการในหองมืด 
2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตศิลปะภาพถายดวยเครื่องมือ อุปกรณ และนํากระบวนการจัดแสง

มาใชในการถายภาพชนิดตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตภาพสีและขาวดําในกระบวนการหองมืด 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
5. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจและปฏิบัติ  การใชกลอง  เครื่องมืออุปกรณการถายภาพชนิดตาง ๆ การจัด
แสงการลางฟลม  การอัดขยายภาพสี  ขาว-ดํา ดวยเทคนิควิธีการประเมินผลงานดวยตนเองและผูอื่น  และ
มีกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชกลอง เคร่ืองมือ อุปกรณการถายภาพชนิดตาง ๆ กลวิธีการถายภาพ การจัดแสง 
กลวิธีการหองมืด ผลิตภาพสี-ขาวดํา 
 
3306 – 2006                         การถายภาพโฆษณา                        3 (5) 

(ADVERTISING PHOTOGRAPHY) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการโฆษณา การใชกลอง วัสดุ เครื่องมืออุปกรณในการ

ถายภาพโฆษณาและการดูแลรักษา 
2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตภาพโฆษณาดวยการใชกลองวัสดุ   อุปกรณ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการดูแลบํารุงรักษา กลอง วัสดุอุปกรณ 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
5. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและปฏิบัติ  การใชกลองเคร่ืองมือ อุปกรณการถายภาพโฆษณาชนิดตาง ๆ  
ดวยเทคนิควิธีการ  ประเมินผลงานตนเองและผูอื่น  และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติหลักการโฆษณา การใชกลอง วัสดุอุปกรณในการถายภาพโฆษณา และการบํารุง
ดูแลรักษา 
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3306 – 2007                               การผลิตวีดิทัศน                              3 (5) 
      (VIDEO PRODUCTION) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชกลอง เคร่ืองมือ อุปกรณ การวางแผนในการผลิตวีดิทัศน 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชกลอง เคร่ืองมือ อุปกรณ ผลิตวีดิทัศน 
3. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนในการผลิตวีดิทัศน 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
5. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและปฏิบัติ  การใชกลองเคร่ืองมืออุปกรณ  ผลิตวีดิทัศนดวยเทคนิควิธีการ
ประเมินผลงานตนเองและผูอ่ืน  และมีกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการใชกลอง เคร่ืองมือ อุปกรณ การวางแผนการผลิตวีดิทัศน 
 
3306 – 2008                  การออกแบบนิเทศศิลป                       3 (5) 

         (VISUAL COMMUNICATION DESIGN) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในงานนิเทศศิลป การประดิษฐตัวอักษร การเขียนภาพ การใชสี
และอุปกรณในการออกแบบนิเทศศิลป 

2. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบนิเทศศิลปดวยเคร่ืองมือ อุปกรณทุกชนิด 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป  การประดิษฐตัวอักษร  การเขียนภาพ  
การใชสีและเครื่องมืออุปกรณทุกชนิด  วิเคราะหประเมินคุณคาผลงาน  มีความสนใจใฝรู   คิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติงานดานนิเทศศิลป การประดิษฐตัวอักษร การเขียนภาพ การใชสีและอุปกรณตาง ๆ 
ในงานนิเทศศิลป 
 
3306 – 2009                       การนําเสนอผลงาน                            3 (5) 

(PRESENTATION  TECHNIQUES) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอขอมูลและผลงานดวยการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอขอมูลและผลงานดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจและปฏิบัติ  การนําเสนอขอมูลและผลงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  ดวย
เทคนิควิธีการประเมินผลงานตนเองและผูอื่น  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการนําเสนอขอมูล และผลงานดวยสื่อและเทคนิคตาง ๆ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปนําเสนอผลงาน 
 
3306 – 2101                        ศิลปะการถายภาพ 1                             3 (5) 

(THE ART OF PHOTOGRAPHY 1) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการถายภาพขาวดําประเภทตาง ๆ การถายภาพโดยอาศัย

หลกัองคประกอบศิลป  กระบวนการลาง  อัด  ขยายภาพขาว – ดํา  และการแกไข 
ขอบกพรอง 

2. เพื่อใหมีทักษะในการถายภาพขาวดําประเภทตาง ๆ การถายภาพโดยอาศัยหลกัองคประกอบ
ศิลป กระบวนการลาง อัด ของภาพขาวดําและสามารถแกไขขอบกพรองได 
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3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู
คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ   ปฏิบัติและประเมินผลการถายภาพขาว – ดําประเภทตาง ๆ ตามหลัก
องคประกอบศิลปและกระบวนการลาง – อัด – ขยายภาพขาว – ดํา  รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน  
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับการถายภาพขาวดําประเภทตาง ๆ โดยอาศัยหลักองคประกอบศิลปการลาง 
อัด ขยายและการแกไขขอบกพรองของภาพ 
 
3306 – 2102                  ศิลปะการถายภาพ 2                              3 (5) 

                (THE ART OF PHOTOGRAPHY 2) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีแสงสี การถายภาพสีประเภทตาง ๆ กระบวนการ

ลาง อัด ขยาย ภาพสี กระบวนการผลิตภาพดิจิตอลและการแกไขขอบกพรอง 
2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการถายภาพสี การถายภาพใหเหมาะสมกับแสงสี การลางอัดขยาย

ภาพสี การผลิตภาพดิจิตอล และสามารถแกไขขอบกพรองได 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติและประเมินผล  ทฤษฎีแสงสี  การถายภาพสีประเภทตาง  ๆ 
รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีแสงสี การถายภาพสีประเภทตาง ๆ กระบวนการลาง อัด ขยาย ภาพสี 
กระบวนการผลิตภาพดิจิตอลและการแกไขขอบกพรองภาพสี 
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3306 – 2103                                          การสรางภาพผลพิเศษ                                          3 (5) 
(SPECIAL EFFECTS PHOTOGRAPHY) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางสรรคภาพถายดวยระบบฟลมและดิจิตอล 
2. เพื่อใหมีทักษะในการสรางสรรคภาพถายดวยระบบฟลมและระบบดิจิตอล 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติและประเมินผล  การสรางสรรคภาพถายทั้งระบบฟลมและ 
ระบบดิจิตอล    รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับกลวิธีการสรางสรรคภาพถายดวยระบบฟลมและระบบดิจิตอล 
 
3306 – 2104                                  การผลิตภาพถายดวยคอมพิวเตอร                            3 (5) 

(COMPUTER FOR ART PHOTOGRAPHY) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร กระบวนการผลิต

ภาพถายดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและการนําเสนอภาพ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร กระบวนการผลิตภาพถายดวย

โปรแกรมสาํเร็จรูปและการนําเสนอภาพ 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติและประเมินผล  เคร่ืองมืออุปกรณคอมพิวเตอร  กระบวนการ 
ผลิตถายภาพดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและการนําเสนอ    รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ อุปกรณคอมพิวเตอร กระบวนการผลิตภาพถายดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปและการนําเสนอภาพ 
 
3306 – 2105                                      การจัดแสงเพื่อการถายภาพ                                          3 (5) 

(LIGHTING TECHNIQUES FOR PHOTOGRAPHY) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมืออุปกรณและกลวิธีการจัดแสงเพื่อ
ถายภาพประเภทตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณและกลวิธีการจัดแสงเพื่อถายภาพประเภทตาง ๆ 
ทั้งในและนอกสถานที่ 

3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู
คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติและประเมินผล  เคร่ืองมืออุปกรณและกลวิธีการจัดแสง  เพ่ือ 
ถายภาพประเภทตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่  รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณและกลวิธีการจัดแสงเพื่อถายภาพประเภทตาง ๆ ทั้งใน
และนอกสถานที่ 
 
3306 – 2106                                      การผลิตสไลด                                                  3 (5) 

   (SLIDE PRDUCTION) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตภาพสไลดชนิดตาง 
ๆ กระบวนการผลิตสไลดประกอบเสียง การสรางภาพเพือ่ผลพิเศษและการดูแลบาํรุงรักษา
อุปกรณ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตภาพสไลดชนิดตาง ๆ กระบวนการ
ผลิตสไลดประกอบเสียง การสรางภาพเพื่อผลพิเศษและการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ 
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3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู
คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติและประเมินผล  เคร่ืองมืออุปกรณ  กระบวนการผลิตสไลด 
และการสรางภาพ  เพื่อผลพิเศษ  รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ อุปกรณในการผลิตภาพสไลดชนิดตาง ๆ กระบวนการผลิต  สไลด
ประกอบเสียง การสรางภาพเพือ่ผลพิเศษและการดูแลบาํรุงรักษาอุปกรณ 
 
3306 – 2107                         การศึกษาสวนบุคคล                           3 (3) 

                 (INDIVIDUAL STUDY) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน การนําเสนอ
และการสัมมนา 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน การนําเสนอและการ
สัมมนาในเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ 

3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู
คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติและประเมินผล  การเขียนโครงการ  ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองตน 
การนําเสนอ  การสัมมนาเกี่ยวกับศิลปะการถายภาพ  รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับศิลปะการถายภาพตามความสนใจของนักศึกษาแตละคน เพ่ือนําเสนอ
และการสัมมนา 
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3306-2108            ศิลปะไทยปริทัศน           3  (3) 
                 (SURVEY OF THAI ART) 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจ  ศิลปะที่สําคัญในประเทศทุกยุคทุกสมัย  เพื่อการพัฒนางาน 

ศิลป  และการถายภาพ 
2. มีทักษะในการใชกลองถายภาพสถานที่จริง  เพื่อใหเกิดประสบการณการเรียนรู 

โดยตรง 
3. มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  เห็นคุณคางานในอดีต  มีความสนใจใฝรู  มีเจตคติ 

ที่ดีตอวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  ศิลปะที่สําคัญในประเทศ  ทุกยุคทุกสมัยจากภาพถาย  สื่อตาง ๆ และ 
สถานที่จริงสามารถประเมินคุณคางาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาศิลปะที่สําคัญในประเทศดวยการถายภาพ  ภาพนิ่ง  หรือวีดิทัศนและชมสถานที่จริง  เพ่ือ
สรางความรูประสบการณทางดานประวัติศาสตร  อารยธรรม  ศิลปกรรม  และสุนทรียศาสตร 
เพื่อการพัฒนางานศิลปะและการถายภาพ 

 
3306 – 2201                  การถายภาพโฆษณา 1              3 (5) 

     (ADVERTISING PHOTOGRAPHY 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพโฆษณาดวยการใชกลองและ
เคร่ืองมืออุปกรณชนิดตาง ๆ 

2. เพื่อใหมีทักษะการถายภาพโฆษณาดวยการใชกลองและเครื่องมืออุปกรณชนิดตาง ๆ 
ประกอบการถายภาพหุนนิ่ง ภาพบุคคล ภาพแฟชั่น ภาพสถาปตยกรรม รวมถึงกระบวนการ
หองมืด 

3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู
คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติ  การถายภาพโฆษณา  แตละประเภทโดยใชกลองและ
เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ   รวมท้ังกระบวนการหองมืด  ตลอดจนประเมินคุณคางานภาพถายโฆษณา  ตาม
หลกัองคประกอบศิลป  สนใจใฝรูและคิดริเริ่มสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพโฆษณาดวยการใชกลองและเครื่องมืออุปกรณชนิด
ตาง ๆ ประกอบการถายภาพหุนน่ิง ภาพบุคคล ภาพแฟชั่น ภาพสถาปตยกรรม รวมถึงกระบวนการหอง
มืด 
 
3306 – 2202              การถายภาพโฆษณา 2                                          3 (5) 

(ADVERTISING PHOTOGRAPHY  2) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตงานโฆษณาสรางสรรคดวย 
       เทคนิคผสม 
2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตงานโฆษณาสรางสรรคดวยเทคนิคผสม การเขียน

บทโฆษณา การนําเสนอผลงานโฆษณา และการประเมินผลงานโฆษณา 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาสรางสรรคดวยเทคนิคผสม   
ตลอดจนเขียนบท   นําเสนอผลงานและประเมินผลงานโฆษณา  สนใจใฝรู  คิดริเริ่มสรางสรรค  รวมทั้งมี
เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาสรางสรรคดวยเทคนิคผสม     การเขียนบทโฆษณา 
การนําเสนอผลงานโฆษณา และการประเมินผลงานโฆษณา 
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3306 – 2203                                 การจัดแสงเพื่อการถายภาพโฆษณา                                         3 (5) 
(LIGHTING TECHNIQUES FOR ADVERTISING PHOTOGRAPHY) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการจัดแสงเพื่อการถายภาพโฆษณา 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณและมีทักษะการจัดแสงถายภาพงานโฆษณาประเภท

ตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติการจัดแสงถายภาพโฆษณาประเภทตาง ๆ โดยใช   
เครื่องมืออุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะหและประเมินผลงานงานและประเมินผลงาน  สนใจใฝรู  
คิดริเร่ิมสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการใชเคร่ืองมืออุปกรณและกลวิธีการจัดแสงเพื่อการถายภาพโฆษณาประเภทตาง ๆ 
ทั้งในและนอกสถานที่ 
 
3306 – 2204                                การผลิตงานโฆษณาดวยคอมพิวเตอร                                     3 (5) 

(COMPUTER GRAPHIC FOR ADVERTISING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสรางงานโฆษณาดวยโปรแกรม       
สําเร็จรูป 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการสรางงานโฆษณาประเภท 2 มิติ 3 มิติ ภาพนิ่ง และ
ภาพเคล่ือนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู
คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติการสรางงานโฆษณาประเภท 2 มิติ  3 มิติ  ภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  ตลอดจนประเมินคุณคางานโฆษณา  มีความสนใจใฝรู   
คิดริเร่ิมสรางสรรค  รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการสรางงานโฆษณาประเภท 2 มิติ 3 มิติ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวดวย
โปรแกรมสาํเร็จรูป 
 
3306 – 2205                                       การผลิตวีดิทัศนโฆษณา                                                    3 (5) 

(ADVERTISING VIDEO PRODUCTION) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวีดิทัศนโฆษณาประเภทตาง ๆ 
2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวีดิทัศนโฆษณาประเภทตาง ๆ การวางแผนการถาย

ทํา การตัดตอและการบันทึกเสียง 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติการผลิตวีดิทัศนโฆษณาประเภทตาง ๆ โดยมกีระบวนการวาง
แผนการถายทํา  การตัดตอและการบันทึกเสียง  ตลอดจนประเมินคุณคาผลงาน    มีความสนใจใฝรู  คิด
ริเริ่มสรางสรรค  รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติกระบวนการผลิตวีดิทัศนโฆษณาประเภทตาง ๆ การวางแผนการถายทํา การตัดตอ
และการบันทึกเสียง 
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3306 – 2206                             การสรางภาพผลพิเศษเพ่ืองานโฆษณา                                       3 (5) 
(SPECIAL EFFECTS FOR ADVERTISING PROTOGRAPHY) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลวิธีการสรางสรรคภาพโฆษณาดวยระบบฟลมและ
ระบบดิจิตอล 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการสรางสรรคภาพโฆษณาดวยระบบฟลมและระบบดิจิตอล 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู

คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติเกี่ยวกับกลวิธีการสรางสรรคภาพโฆษณาดวย 
ระบบฟลมและระบบดิจิตอล  รวมทั้งการวิเคราะหประเมินคุณคาผลงานโฆษณา  มีความสนใจใฝรู  คิด
ริเริ่มสรางสรรค  รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับกลวิธีการสรางสรรคภาพโฆษณาดวยระบบฟลมและระบบดิจิตอล 
 
3306 – 2207                            การศึกษาสวนบุคคล           3 (3) 

                  (INDIVIDUAL STUDY) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน การนําเสนอ
และการสัมมนา 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน การนําเสนอและการ
สัมมนาในเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ 

3. เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมู
คณะ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติการเขียนโครงการ  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน  การนําเสนอ 
และการสัมมนา  โดยศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการถายภาพโฆษณา  ตลอดจนวิเคราะหประเมิน 
ผลงาน  มีความสนใจใฝรู  คิดริเริ่มสรางสรรค  รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับการถายภาพโฆษณาตามความสนใจของนักเรียนนักศึกษาแตละคน 
เพื่อการนําเสนอและการสัมมนา 
 
3306-2208            การจัดนิทรรศการ          3  (3) 

                         (EXHIBTION) 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจ  หลักการและวิธีการจัดนิทรรศการ  ในลักษณะมาตรฐานสากล 
2. มีทักษะในการจัดนิทรรศการกลุมหรือเดี่ยว  โดยคํานึงถึงหลักการ  วิธีการจัด  การ 

ประสานงาน  การบริหารงานโครงการ  การทําสูจิบัตร  การวางผัง  การติดตั้งผลงาน  ภาพ แสง 
เสียง  การดูแลจัดเก็บรักษาผลงาน  เพื่อนําเสนอผลงานสูสาธารณชน 

3. มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความอดทน  มีความซื่อสัตย  มีความสนใจใฝรู   
มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจหลักการ  วิธีการจัดนิทรรศการ  การบริหารงานโครงการ  การทําสูจิบัตร 
การวางผัง  การติดตั้งผลงาน  การจัดเก็บดูแลรักษาผลงาน  ระบบแสงเสียง  เพื่อนําเสนอผลงาน 
สูสาธารณชน  ประเมินผลงานตนเองและผูอ่ืน  มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีตรงตามความตองการของ 
ตลาดแรงงานและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  หลักการและวิธีการจัดนิทรรศการ  การประสานงาน  การบริหารงานโครงการ   
การจัดทําสูจิบัตร การวางผัง  การติดตั้งผลงาน  ระบบแสงเสียง  และวิธีการจัดเก็บดูแลรักษาผลงาน 
 ปฏิบัติการจัดนิทรรศการกลุมหรือเดี่ยว  โดยคาํนึงถงึหลักการจัดนิทรรศการการประสานงาน  
การบริหารงานโครงการ  การทําสูจิบัตร  การวางผัง  การติดตั้งผลงานลักษณะตาง ๆ การวางระบบแสง
เสียง  การดูแลจัดเก็บรักษาผลงาน  เพื่อการนําเสนอผลงานสุสาธารณชน 
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3306 – 2301                      การผลิตวีดิทัศน 1                                                 3  (5) 
                                                              (VIDEO PRODUCTION 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตวีดิทัศน 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ในการผลิตวีดิทัศน 
3. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตวีดิทัศน 
4. เพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีระบบที่ดี 
5. มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  กระบวนการผลิตวีดิทัศน  สามารถปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณ 
ตาง ๆ ผลติวีดิทัศนอยางสรางสรรคและมีความรับผิดชอบ  ทํางานเปนระบบที่ดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติกระบวนการผลิตวีดิทัศนดวยการใชกลอง เคร่ืองมือ อุปกรณชนิดตาง ๆ เพื่อ
การศึกษา 
 
3306 – 2302                                           การผลิตวีดิทัศน 2                                        3 (5) 
                                                       (VIDEO PRODUCTION 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการผลิตวีดิทัศนเพื่อธุรกิจและการบนัเทิง 
2. เพื่อใหมีทักษะการผลิตวีดิทัศนเพื่อธุรกิจและการบันเทิง 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีมีคุณธรรมในการผลิตวีดิทัศนเพ่ือการเผยแพร 
4. มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 ปฏิบัติการผลิตวีดิทัศนงานธุรกิจและการบันเทิงอยางมีคุณภาพและสรางสรรค  เปนผูมี 
เจตคติท่ีดี  มีคุณธรรมในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติกระบวนการผลิตวีดิทัศนเพื่องานธุรกิจและการบันเทิง 
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3306 – 2303                                    การจัดแสงเพ่ือการผลิตวีดิทัศน                                           3 (5) 
(LIGHTING TECHNIQUES FOR VIDEO PRODUCTION) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดแสงเพื่อผลิตวีดิทัศน 
2. เพื่อใหมีทักษะในการจัดแสงเพื่อผลิตวีดิทัศน 
3. เพื่อใหเกิดการทํางานเปนหมูคณะ 
4. มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  กระบวนการจัดแสงเพื่อผลิตผลงาน  สามารถปฏิบัติการใชอุปกรณ 
เครื่องมือจัดแสงถายภาพผลิตวีดิทัศนอยางมีคุณภาพและสรางสรรค  ทํางานเปนหมูคณะไดเปน 
อยางดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณในการจัดแสงเพื่อการผลิตวีดิทัศนและการเลือกใช
แหลงกําเนิดแสงใหเหมาะสมกับงาน 
 
3306 – 2304                                    การตัดตอและการลําดับภาพ                                           3 (5) 

(EDITING & SEQUENCE) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการตัดตอและลําดับภาพดวยเครื่องมือระบบ 
ANALOG และ DIGITAL 

2. เพื่อใหมีทักษะในการตัดตอและลําดับภาพดวยเครื่องมือระบบตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีวิสัยทัศนในการเลือกวิธีการทํางาน 
4. มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  กระบวนการตัดตอลําดับภาพระบบ Analog  และ Digital  ปฏิบัติการตัด
ตอ  ลําดับภาพอยางมีคุณคาและสรางสรรค  เปนผูมีความรับผิดชอบ  มีจรรยาบรรณในการทํางาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติกระบวนการตัดตอและการลําดับภาพดวยเคร่ืองมืออุปกรณทั้งระบบ ANALOG 
และ DIGITAL 
 
3306 – 2305                                    ระบบเสียงและการบันทึกเสียง                                           3 (5) 

(SOUND & SOUND RECORDING) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการเลือกใชเสียงเพื่อสื่อความหมาย 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชอุปกรณเครื่องมือเพื่อบันทึกเสียง 
3. เพื่อใหมีทักษะในการบันทึกเสียงเพื่อการผลิตวีดิทัศน 
4. เพื่อใหมีลักษณะนิสัยออนโยน 
5. มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  เรื่องเสียง  แสดงสื่อความหมาย  สามารถบันทึกเสียงประกอบการผลิต
ภาพวีดิทัศน  สื่อแสดงประกอบภาพอยางเหมาะสม  เปนผูมีสุนทรียภาพ  ในงานศิลปอยางดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเรื่องเสียง เคร่ืองมอือุปกรณ การเชื่อมตอสัญญาณ การผสม ตัดตอ ปรับแตงเสียงเพื่อ
ใชในงานวีดิทัศน 
 
3306 – 2306                          การผลิตวีดิทัศนโฆษณาดวยคอมพิวเตอร                                     3 (5) 

(COMPUTER FOR VIDEO PRODUCTION) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตวีดิทัศนดวยระบบดิจิตอล 
2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตวีดิทัศนเพื่อการโฆษณาดวยระบบดิจิตอล 
3. เพื่อใหวิสัยทัศนในการมองอนาคต 
4. มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  กระบวนการผลิตวีดิทัศนระบบดิจิตอล  สามารถปฏิบัติการผลิต 
วีดิทัศน  เพื่อการโฆษณาระบบดิจิตอลอยางมีคุณภาพ  โดยเปนผูมีทักษะการวิเคราะห  วิจารณและ
ประเมินคุณคางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติการถายทํา การแปลงสญัญาณ การผสม ตัดตอ ปรับแตงภาพและเสียง การประพันธ
วีดิทัศนระบบดิจิตอล 
 
3306 – 2307                       การศึกษาสวนบุคคล                      3 (3) 

           (INDIVIDUAL STUDY) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางงานวีดิทัศนตามความถนัด 
2. เพื่อใหมีทักษะในการสรางงานวีดิทัศนตามความตองการที่จะทํานํามาเสนอและสัมมนา 
3. เพื่อใหมีลักษณะนิสัยพัฒนาความกาวหนาอยูเสมอ 
4. มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาและปฏิบัติการผลิตงานวีดิทัศน  ตามความสนใจอยงมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค  โดยมีบุคลิก  เปนผูมีนิสัยพัฒนาความกาวหนาอยูเสมอ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติเจาะลึกเกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศนตามความสนใจของนักศึกษาแตละคนเพื่อการ
นําเสนอและสัมมนา 
 
3306 – 2307                                                   สังคีตนิยม                                     3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

ใหความเขาใจและเห็นคุณคาของการฟงดนตรีหรือเพลงมาประกอบภาพสไลดและวีดิทัศนใน
ข้ันพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาและปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีชนิดตางๆ รูปแบบดนตรี โดยคํานึงถึง รสนิยม การ
ส่ือความหมายของรูปแบบเน้ือหา การวิเคราะห การวิจารณ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเร่ืองราวของดนตรีไทยชนิดตางๆ เรื่องราวของดนตรีแบบตางๆ ของโลก รูปแบบ เนื้อหา
ของเสียงดนตรี การเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม หรือการจัดรูปแบบและวิธีการตามสภาพสังคมในดาน
รูปแบบและอารมณตลอดจนความหมาย เรื่องราวของดนตรีที่นํามาใชประกอบภาพ สไลดวีดิทัศน ซึ่งมี
สวนสอดคลองและสัมพันธกับบทในแตละตอน แตละชวงที่ผันแปรไปตามสภาวะในการนําเสนอผูชม 
 
3306 – 2401                                           การถายภาพเพื่อการพิมพ 1                                           3 (5) 
            (PHOTOGRAPHY  FOR PRINTING 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพ การลาง อัด-ขยาย เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณา 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพ การลาง อัด-ขยาย เพื่อนํามาประยุกตใชในงาน
ผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณา 

3. เพื่อใหมีความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมูคณะ ความรับผิดชอบ 
ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณ  และประเมินคุณคางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  หลักการ  กระบวนการถายภาพ  มีทักษะในการลาง  อัด  ขยาย  ดวย 
ฟลมสีและขาวดํา  ในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ  เพื่อการโฆษณา  สามารถประเมินผลงานตนเองและผูอื่น 
มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  กระบวนการถายภาพ  การลาง อัด  ขยาย  ภาพและฟลม  ดวยฟลมสีและ 
ขาว-ดํา  เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ  เพื่อการโฆษณาประเภทตาง ๆ  
 ปฏิบัติการถายภาพ  ลาง  อัด  ขยาย  ภาพและฟลม  ดวยฟลมสีและขาว-ดํา  เพื่อนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณาประเภทตาง ๆ 
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3306 – 2402                                            การถายภาพเพื่อการพิมพ 2                                          3 (5) 
             (PHOTOGRAPHY  FOR PRINTING 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพ  และการผลิตภาพเพื่อนํามา
ประยุกตใชในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา 

2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพ  และการผลิตภาพ เพื่อนํามาประยุกตใชในงาน
ผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา 

3. เพื่อใหมีความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมูคณะ ความ      
รับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณ  และประเมินคุณคางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  หลักการ  กระบวนการถายภาพ  และมีทักษะในการผลิตภาพดวย 
ฟลมสไลดและฟลมลิท   เพื่อใชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษาประเภทตาง ๆ สามารถประเมินผล
งานตนเองและผูอ่ืน  มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี  ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และสังคม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  กระบวนการถายภาพ  และผลิตภาพตนฉบับการพิมพดวยฟลมสไลดและ 
ฟลมลิท  เพื่อใชผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษาประเภทตาง ๆ 
 ปฎิบัติการถายภาพ  การผลิตภาพตนฉบับ  การพิมพดวยฟลมสไลดและฟลมลิท  เพื่อใช 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษาประเภทตาง ๆ  
 
3306 – 2403                                           การถายภาพเพื่อการพิมพ 3                                           3 (5) 
                                                   (PHOTOGRAPHY  FOR PRINTING 3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพ ดวยระบบดิจิตอล  เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพในระบบอุตสาหกรรมขนาดยอม 

2. เพื่อใหมีทักษะในกระบวนการถายภาพ การผลิตภาพดวยระบบดิจิตอล  การสแกนภาพ
การปรัปแกไข  ตกแตงภาพ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพในระบบ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 
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3. เพื่อใหมีความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมูคณะ ความรับผิดชอบ 
ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณ  และประเมินคุณคางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
มีความรู  ความเขาใจ  หลักการ  กระบวนการถายภาพ  และมีทักษะในการผลิตภาพดวย 

ระบบดิจิตอล  การสแกนภาพ  การปรับแกไข  ตกแตงภาพ  เพื่อนํามาผลิตสื่อสิ่งพิมพ  ในระบบ 
อุตสาหกรรมขนาดยอม  สามารถประเมินผลงานตนเองและผูอื่น  มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี  ตรงตาม 
ความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  กระบวนการถายภาพ  และผลิตภาพดวยระบบดิจิตอล  การสแกนภาพ  การ
ปรับแกไข  ตกแตงภาพ  เพื่อนํามาผลิตสื่อสิ่งพิมพในระบบอุตสาหกรรมขนาดยอม 
 ปฏิบัติการถายภาพ  ดวยระบบดิจิตอล  การสแกนภาพ  การปรับแกไข  ตกแตงภาพ  เพ่ือนํามา
ผลิตสื่อสิ่งพิมพในระบบอุตสาหกรรมขนาดยอม 
 
3306 – 2404                                                เทคโนโลยีการพิมพ 1                                               3 (5) 
    (PRINTING TECHNOLOGY 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการพิมพ  การผลิตสิ่งพิมพ ระบบซลิคสกรีน 
ระบบออฟเซท็ ระบบเลตเตอรเพรสสําหรับโรงพิมพทั่วไป 

2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตสิ่งพิมพ  ระบบซลิคสกรีน  ระบบออฟเซท็   ระบบเลตเตอรเพรส
สําหรับโรงพิมพทั่วไป 

3. เพื่อใหมีความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมูคณะ ความรับผิดชอบ 
ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ประวัติความเปนมาของกระบวนการพิมพทฤษฎีการพิมพ  มีทักษะในการ
พิมพระบบซิลคสกรีน ระบบออฟเซท็ ระบบเลตเตอรเพรส สําหรับงานโรงพิมพทั่วไป สามารถประเมิน 
ผลงานของตนเองและผูอื่น  มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของกระบวนการพิมพทฤษฎีการพิมพ    ระบบซลิคสกรีน   ระบบออฟ
เซท็  ระบบเลตเตอรเพรส  สําหรับงานโรงพิมพทั่วไป 
 ปฏิบัติการสรางแมพิมพเตรียมการพิมพ  และพิมพระบบซิลคสกรีน    ระบบออฟเซ็ท    ระบบ
เลตเตอรเพรส  เพื่อใชสําหรับงานโรงพิมพทั่วไป 
 
3306 – 2405                                                เทคโนโลยีการพิมพ 2                                               3 (5) 

    (PRINTING TECHNOLOGY 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ ในระบบอุตสาหกรรมเบื้องตนโดยใช
คอมพิวเตอรควบคุม  สําหรับงานโรงพิมพขนาดกลาง - ใหญ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตสิ่งพิมพ ในระบบอุตสาหกรรมเบ้ืองตน  โดยใชคอมพิวเตอร
ควบคุมสําหรับโรงพิมพขนาดกลาง – ใหญ 

3. เพื่อใหความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมูคณะ ความรับผิดชอบ 
ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณ และประเมินคุณคางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  หลักการวิธีการทํางาน  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ  ในระบบ
อุตสาหกรรมและมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร  ควบคุมสําหรับงานโรงพิมพขนาดกลาง – ใหญ  
สามารถประเมินผลงานตนเองและผูอื่น  มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีตรงตามความตองการของตลาด 
แรงงานและสังคม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการทํางาน  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ  ในระบบอุตสาหกรรมเบ้ืองตน  
โดยใชคอมพิวเตอรควบคุมสําหรับงานโรงพิมพขนาดกลาง – ใหญ 
 ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพในระบบอุตสาหกรรมเบื้องตน  โดยใชคอมพิวเตอรควบคุมสําหรับ
งานโรงพิมพขนาดกลาง – ใหญ  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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3306 – 2406                                   การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร                                 3 (5) 
         (DESKTOP PUBLISHING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพิ่อการออกแบบสิ่งพิมพใน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพมาใชในการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพประเภทตาง ๆ  

3. เพื่อใหมีความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมูคณะ ความรับผิดชอบ 
ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณ และประเมินคุณคางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจและทักษะ  ในการใชงานโปรแกรมสาํเร็จรูป  เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพใน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ สามารถประเมินผลงานตนเองและผูอื่น  มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี  ตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  หลักการ  วิธีการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ  การเลือกแบบ
ตัวอักษร  การตกแตงภาพ  การประกอบภาพและขอความ  การจัดหนาและรูปเลม  การสั่งสีและแยกสีให
เหมาะสมกับลักษณะงานสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ 
 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพประเภทตางๆ การเลือกแบบตัวอักษร การตกแตงภาพ  การประกอบ
ภาพและขอความ  การจัดหนาและรูปเลม  การสั่งสีและแยกสี  ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่การออกแบบ
สิ่งพิมพ  รุนตาง ๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะงานสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ  
 
3306 – 2407                                                  การศึกษาสวนบุคคล                                              3 (3) 

            (INDIVIDUAL STUDY) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจและทักษะในการศึกษาคนควาขอมูล  วิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนา
งานการถายภาพเพื่อการพิมพตามความสนใจ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการนําเสนอและการสัมมนา 
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3. เพื่อใหมีความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามัคคีตอหมูคณะ ความ 
4. รับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี 
5. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และทักษะในการคนควาขอมูล  วิเคราะหขอมูล  เพ่ือการพัฒนางาน
ถายภาพเพื่อการพิมพ  ตามความสนใจเปนรายบุคคล  ประเมินผลงานตนเองและผูอื่นได  และมี
คุณลักษณะนิสัยที่ดีตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะหงานการถายภาพเพื่อการพิมพ  ใหนักศึกษาเลือกหัวขอที่จะทําการศึกษาดวย
ตนเองตามความสนใจเปนรายบุคคล  จัดทําเปนโครงการ  โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ  และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการใหทําการศึกษาได  เพื่อนําขอมูลไปใชในการนําเสนอ
ผลงาน 
 ปฏิบัติการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  ดําเนินงานตามโครงการ  กําหนดขอบเขตการศึกษา
แหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การแกไขปญหา  การสัมมนาและการนําเสนอ 
ผลงาน 
 
3306-2408           การออกแบบกราฟคดวยคอมพิวเตอร          3  (3) 
         (COMPUTE R  GRAPHIC DESIGN) 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจ  ในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรที่ใชในการออกแบบกราฟค 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบกราฟค  สรางภาพดวยคอมพิวเตอร 
3. มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตย  มีความสนใจใฝรู  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติ  ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรใชออกแบบกราฟค  ดวย
โปรแกรมสาํเร็จรูป  ประเมินผลงานของตนเองและผูอื่น  และมีกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ   ระบบการทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟค  การออกแบบกราฟค  สรางสรรค
เกี่ยวกับการถายภาพแขนงตาง ๆ โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป  การเก็บขอมูล  การเรียกใชการแกไข  และ
การพิมพดวยเครื่องพิมพชนิดตาง ๆ 



คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
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3307 – 2001                              คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะ                                         4 (6) 
        (COMPUTER ART) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ การใชโปรแกรมสาํเร็จรูปสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร 
(VECTER) และประเภทบิทแม็ป (BITMAP) ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ 

2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (VECTER) 
และประเภทบิทแม็ป (BITMAP) ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ 

3. มีทักษะในการบันทึกขอมูลและการเรียกใชขอมูล การแกไขขอมูล การสั่งพิมพภาพดวย
เครื่องพิมพแบบตาง ๆ การตัดสต๊ิกเกอรดวยเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพ  ตกแตงภาพ
ประเภทเวคเตอร (VECTER) และประเภทบิทแม็ป (BITMAP) ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ การบันทึก
ขอมูล เรียกใชขอมูล แกไขขอมูล และการสั่งพิมพภาพดวยเคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ การตัด สต๊ิกเกอรดวย
เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนรักษาระเบียบวินัย และรักษาความสะอาดอุปกรณ 
เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (VECTER) และประเภท
บิทแม็ป (BITMAP) ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ  

ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางภาพ ตกแตงภาพประเภทเวคเตอร (VECTER) และ
ประเภทบิทแม็ป (BITMAP) ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ การบันทึกขอมูล การเรียกใชขอมูล การแกไข
ขอมูลและการภาพดวยเคร่ืองพิมพแบบตาง ๆ การตัดสต๊ิกเกอรดวยเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร รักษาระเบียบวินัย
และรักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 
 
3307 – 2002                                                 การวาดเขียน                  3 (4) 

(DRAWING) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการใชวัสดุ อุปกรณในการวาดเขียน 
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการวาดเขียน 
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3. มีทักษะในการเขียนภาพหุนนิ่งแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการเขียนภาพสรางสรรค 
5. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีประยุกตใชกับการวาดเขียน 
6. มีระเบียบวินัยและรักษาความสะอาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชวัสดุ อุปกรณการวาดเขียน หลักการ       วิธีการ 
ขั้นตอนการวาดเขียน ภาพหุนน่ิงแบบตาง ๆ  เขียนภาพสรางสรรค และใชเทคโนโลยี ประยุกตกับการ
วาดเขียน สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีระเบียบ วินัย และรักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือ 
หองปฏิบัติการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ หลักการ วิธีการ ข้ันตอน การวาดเขียน ปฏิบัติการวาดเขียนภาพหุนน่ิง
แบบตาง ๆ การเขียนภาพ สรางสรรค รักษาระเบียบวินัย และรักษาความสะอาด อุปกรณ เคร่ืองมือ 
หองปฏิบัติการ 
 
3307 – 2003                                   การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1             4 (6) 

   (COMPUTER DESIGN 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
2. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
3. เห็นคุณคาจากการทํางานดวยคอมพิวเตอร 
4. มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปสรางงานการ
ออกแบบสัญลักษณ การออกแบบตนแบบสิ่งพิมพ ออกแบบภาพชนิดตาง ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ 
การออกแบบสนิคา ฯลฯ การสั่งพิมพดวยเครื่องพิมพชนิดตาง ๆ อุปกรณ และหองปฏิบัติการ  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกีย่วกบัการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการออกแบบกราฟคประเภทตาง ๆ เชน การออกแบบ
สัญลักษณ การออกแบบตนแบบสิ่งพิมพ ออกแบบภาพชนิดตาง ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ การ
ออกแบบสนิคา ฯลฯ 
 -  ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป สรางงานเกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ การออกแบบ
สัญลักษณ การออกแบบตนแบบสิ่งพิมพ ออกแบบภาพชนิดตาง ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ การ
ออกแบบสินคา ฯลฯ การสั่งพิมพดวยเคร่ืองพิมพชนิดตาง ๆ และการเก็บบํารุง การรักษาความสะอาด
เคร่ืองมือ อุปกรณ หองเรียน 
 
3307 – 2004                   การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2            4 (6) 

     (COMPUTER DESIGN 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
2. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
3. เห็นคุณคาจากการทํางานดวยคอมพิวเตอร 
4. มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบตกแตง  ภายใน-
ภายนอกอาคาร การออกแบบสถานที่แสดงสินคาแบบตาง ๆ สามารถนําไปใชไดจริง และ เห็นคุณคาจาก
การทํางานดวยคอมพิวเตอร ตลอดจนมีระเบียบ วินัย การเก็บบํารุง การรักษาความสะอาด เคร่ืองมือ
อุปกรณ หองปฏิบัติการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบตกแตงภายใน-ภายนอกอาคาร การ
ออกแบบสถานที่แสดงสินคาแบบตาง ๆ ฯลฯ 
 ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางงานเกี่ยวกับการตกแตงภายใน -ภายนอกอาคาร การ
ออกแบบสถานที่แสดงสินคาแบบตาง ๆ ฯลฯ การสั่งพิมพดวยเคร่ืองพิมพชนิดตาง ๆ และการเก็บบํารุง 
การรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ หองเรียน 
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3307 – 2005                                              องคประกอบศิลป           3 (4) 
          (COMPOSITION) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจประโยชนและความสําคัญขององคประกอบศิลป 
2. มีความเขาใจการใชธาตุทางทัศนศิลปการใชสี สรางผลงานศิลปะ 
3. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการสรางผลงานองคประกอบศิลป 
4. มีทักษะในการสรางงานศิลปะตามหลักการ วิธีการ ขั้นตอน องคประกอบศิลป 
5. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีประยุกตใชกับการสรางงานองคประกอบศิลป 
6. มีระเบียบวินัยและรักษาความสะอาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ   และปฏิบัติไดจริงเกี่ยวกับประโยชน และความสําคัญขององคประกอบ
ศิลป การใชธาตุทางทัศนศิลป  การใชสี หลักการ วิธีการสรางงานองคประกอบศิลป  และการใช
เทคโนโลยีประยุกตใชกับการสรางงานองคประกอบศิลป สามารถนําไปใชไดจริง  ตลอดจน มีระเบียบ 
วินัย และรักษาความสะอาด เคร่ืองมือ อุปกรณ หองปฏิบัติการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงประโยชนและความสําคัญขององคประกอบศิลป  การใชธาตุทางทัศนศิลป การใชสี 
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสรางงานองคประกอบศิลป 
 ปฏิบัติงานองคประกอบศิลป โดยใชเทคนิควิธีการตาง ๆ 
 
3307 – 2006                                                   ศิลปะไทย                       3 (4) 
                                                                    (THAI ART) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจประโยชนและความสําคัญของลวดลายไทย 
2. มีความเขาใจหลักการเขียนและออกแบบลวดลายไทย 
3. มีทักษะในการคัดลอกลวดลาย การออกแบบลวดลายไทย 
4. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีประยุกตใชสรางงานศิลปะไทย 
5. มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงเกี่ยวกับประโยชน ความสําคัญ หลักการเขียนการ
ออกแบบ การคัดลอกลวดลายไทย และการใชเทคโนโลยี ประยุกตใช สรางงานศิลปะไทย สามารถ
นําไปใชไดจริง ตลอดจนมีระเบียบ วินัย รักษาความสะอาด เคร่ืองมือ อุปกรณหองปฏิบัติการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประโยชนและความสําคัญของลวดลายไทย หลักการเขียนและออกแบบลวดลายไทย 

ปฏิบัติการคัดลอกลาย ออกแบบลวดลายไทย ใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคศิลปะไทย 
 
3307 – 2101                                                   การถายภาพ            4 (6) 

          (PHOTOGRAPHY) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจขั้นตอนกระบวนการถายภาพ 
2. มีความรูความเขาใจขั้นตอนกระบวนการลาง อัด ขยาย ภาพขาว-ดํา ภาพสี 
3. มีทักษะในการถายภาพ ลาง อัด ขยาย ภาพขาว-ดํา  ภาพสี 
4. มีระเบียบวินัย และรักษาความสะอาด 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ กระบวนการถายภาพนิ่ง สามารถปฏิบัติการถายภาพ การลาง อัด ขยาย ภาพ
ขาว-ดํา ภาพสี ไดครบตามกระบวนการ ตลอดจนมีระเบียบ วินัย และรักษาความสะอาด 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาขั้นตอน กระบวนการถายภาพ การลาง อัด ขยาย ภาพขาว-ดํา  ภาพสี 
ปฏิบัติการถายภาพ การลาง อัด ขยาย ภาพขาว-ดํา  ภาพสี  

 
3307 – 2102                                               การถายวีดิทัศน                            4 (6) 

    (VIDEO)  
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจขั้นตอน กระบวนการผลิตวีดิทัศน 
2. มีทักษะ ในการผลิตวีดิทัศน 
3. มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และรักษาความสะอาด 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการถายภาพเคลื่อนไหว กระบวนการผลิตวีดิทัศน 
สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีระเบียบ วินัย ขยันหมั่นเพียร และรักษาความสะอาด 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอน กระบวนการถายภาพเคลื่อนไหว และการผลิตวีดิทัศน 
 ปฏิบัติการถายภาพ และผลิตวีดิทัศน 
 
3307 – 2103                                            การพิมพสกรีนสี่สี         8 (12) 
                                                               (SCREEN PRINT) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการใชวัสดุ อุปกรณเครื่องมือการพิมพสกรีนระบบถายแสง 
2. มีความเขาใจขั้นตอน กระบวนการทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง 
3. มีทักษะในการทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง 
4. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีผลิตงานพิมพสกรีน 4 ส ี
5. มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ การใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ กระบวนการพิมพสกรีนระบบถายแสง ฝก
ปฏิบัติการทําแมพิมพสกรีนระบบถายแสง โดยใชเทคโนโลยีชนิดตาง ๆ ผลิตงานพิมพสกรีน 4 สี ไดตาม
กระบวนการ ตลอดจนมีระเบียบ วินัย และรักษาความสะอาด อุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ขั้นตอน กระบวนการทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง การ
ใชเทคโนโลยีในการผลิตงานพิมพสกรีน 4 สี 
 ปฏิบัติการพิมพสกรีนซอนสีแมพิมพระบบถายแสง และการพิมพสกรีน 4 สี การรักษาระเบียบ
วินัยและรักษาความสะอาด อุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 
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3307 – 2104               การผลิตภาพดิจิตอลดวยคอมพิวเตอร            8 (12) 
        (DIGITAL COMPUTER ) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ขั้นตอน กระบวนการถายภาพระบบดิจิตอล 
2. มีความรูความเขาใจการผลิตภาพถายดวยคอมพิวเตอร 
3. มีความรูความเขาใจการผลิตงานนําเสนอดวยคอมพิวเตอร 
4. มีทักษะการถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในระบบดิจิตอล 
5. มีทักษะการผลิตภาพถายดวยคอมพิวเตอร 
6. มีทักษะการผลิตงานนําเสนอดวยคอมพิวเตอร 
7. มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ กระบวนการถายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิตอล ปฏิบัติการ
ถายภาพ การผลิตภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวระบบดิจิตอล การนําเสนอดวยคอมพิวเตอร ไดตาม 
กระบวนการ ตลอดจนมีระเบียบวินัย และรักษาความสะอาด 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอน กระบวนการถายภาพระบบดิจิตอล การผลิตภาพถายดวยคอมพิวเตอร การผลิต
งานนําเสนอดวยคอมพิวเตอร 
 ปฏิบัติการถายภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล การผลิตภาพถายดวยคอมพิวเตอร การ
นําเสนอดวยคอมพิวเตอร การบันทึกขอมูลในระบบตาง ๆ 
 
3307 – 2201                                         การพมิพสกรีน 1            8 (12) 

        (SCREEN PRINT 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ การพิมพสกรีน แมพิมพ ใชวัสดุประเภท
ตาง ๆ เชน กาว แล็คเกอร ฟลมประเภทตาง ๆ กระดาษ สติ๊กเกอร ฯลฯ 

2. มีความเขาใจขั้นตอนกระบวนการทํางานพิมพสกรีน แมพิมพ กาว แล็คเกอร ฟลมประเภท
ตาง ๆ กระดาษ สติ๊กเกอร ฯลฯ 
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3. มีทักษะในการทํางานพิมพสกรีน แมพิมพ กาว แล็คเกอร ฟลมประเภทตาง ๆ กระดาษ 
สต๊ิกเกอร ฯลฯ 

4. มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ทําแมพิมพ กาว แล็ค
เกอร ฟลมประเภทตาง ๆ กระดาษ สต๊ิกเกอร พิมพสกรีน สีเดียว สองสี บนวัสดุตาง ๆ สามารถ นําไปใช
ไดจริง ตลอดจนการรักษาระเบียบ วินัย และรักษาความสะอาด อุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ข้ันตอน กระบวนการทํางานพิมพสกรีน แมพิมพ กาว แล็ค
เกอร ฟลมประเภทตาง ๆ กระดาษ สต๊ิกเกอร ฯลฯ 
 ปฏิบัติการพิมพสกรีนสีเดียว สองสี บนวัสดุตาง ๆ โดยใช แมพิมพ กาว แล็คเกอร ฟลมประเภท
ตาง ๆ กระดาษ สติ๊กเกอร ฯลฯ การรักษาระเบียบวินัย และรักษาความสะอาด อุปกรณ เครื่องมือ 
หองปฏิบัติการ 
 
3307 – 2202                                       การพมิพสกรีน  2          8 (12) 
                                                              (SCREEN PRINT 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการพมิพสกรีนระบบถายแสง 
2. มีความเขาใจขั้นตอนกระบวนการทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง 
3. มีทักษะในการทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง 
4. มีทักษะในการพิมพสกรีนซอนสี 
5. มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง ในการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือทําแมพิมพสกรีน ระบบ
ถายแสง พิมพสกรีนซอนสี สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีการรักษาระเบียบ วินัย และ การรักษา
ความสะอาด อุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ขั้นตอน กระบวนการทํางานพิมพสกรีนระบบถายแสง การ
พิมพซอนสี 
 ปฏิบัติการพิมพสกรีนซอนสีแมพิมพระบบถายแสง การรักษาระเบียบวินัย และการรักษาความ
สะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 
 
3307 – 2203                                         การพมิพสกรีน 3          8 (12) 

        (SCREEN PRINT 3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจการทําโครงการพิมพสกรีน 
2. มีความรูความเขาใจการคิดราคาการพิมพสกรีน 
3. มีความรูความเขาใจการใชวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือการพิมพสกรีน 4 สี 
4. มีทักษะการทําโครงการพิมพสกรีน 
5. มีทักษะการพิมพสกรีน 4 สี 
6. มีระเบียบวินัย การรักษาความสะอาด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริงในการเขียนโครงการ การคิดราคางานพิมพสกรีน การใช
วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการพิมพสกรีน 4 สี สามารถนําไปใชไดจริง ตลอดจนมีการรักษา ระเบียบ วินัย 
รักษาความสะอาด อุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการเขียนโครงการ การคิดราคางานพิมพสกรีน การใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ   การพิมพ
สกรีน 4 สี 
 ปฏิบัติการเขียนโครงการพิมพสกรีน ดําเนินการตามโครงการพิมพสกรีน และการพิมพ  สกรีน 4 
สี การรักษาระเบียบวินัย รักษาความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการ 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 
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3308 – 2001                          หลักการออกแบบกราฟค    3 (3) 
(PRINCIPLE GRAPHIC) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักองคประกอบศิลปและหลักการออกแบบกราฟค, 
โครงสรางงานศิลปะ 

2. มีความสามารถในการใชหลักหลกัองคประกอบศิลปและหลกัการออกแบบกราฟค, 
โครงสรางงานศิลปะ 

3. มีความรูความเขาใจและสามารถในการนําหลักการออกแบบและการออกแบบกราฟคเพื่อ
นํามาใชในการออกแบบกราฟคได 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge & Practical) หลักองคประกอบศิลปและ
โครงสรางศิลปะ  เพื่อออกแบบกราฟค  ประเภทตางๆ มีความเชี่ยวชาญ (High  Performance  Standard ) 
ในการออกแบบ  สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  มีความเพียร  รับผิดชอบ  และรสนิยมในงานศิลปะ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักองคประกอบศิลป การออกแบบกราฟค โครงสรางงานศิลปะเพื่อนํามาใช
ในการออกแบบและสรางสรรคผลงานกราฟค 
 
3308 – 2002                    การบริหารธุรกิจขนาดยอมงานคอมพิวเตอรกราฟค                     3 (3) 

(Sme  For  Graphic  Computer) 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในการบริหารธุรกิจประเภทและความสําคัญของการประกอบธุรกิจ 
หลกัการบริหารธรุกิจ จิตวิทยาในการบริหารธรุกิจขนาดยอม 

2. มีความสามารถในการประยุกตใชการบริหารงานเพือ่ใชในการจัดต้ังธุรกิจคอมพิวเตอรก
ราฟคขนาดยอมได 

3. มีความรูความเขาใจและสามารถในการบริหารธุรกิจขนาดยอมเพือ่นํามาใชในการจัดต้ัง
ธุรกิจคอมพิวเตอรกราฟคขนาดยอมได 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  และปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge & Practical) ในการบริหารเพื่อ
ดําเนินการธุรกิจคอมพิวเตอรกราฟค  ขนาดยอม  มีความเชี่ยวชาญ (High  Performance  Standard )ใน
การบริหารจัดการ  สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  มีความอดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการบริหารธุรกิจประเภทและความสําคัญของการประกอบธุรกจิ หลักการ
บริหารธุรกิจ จิตวิทยาในการบริหารธรุกิจขนาดยอม การประยุกตใชการบริหารงานเพื่อใชในการจัดต้ัง
ธุรกิจคอมพิวเตอรกราฟคขนาดยอม 
 
3308 – 2003                                        หลักการถายภาพดิจติอล                                            3 (3) 

(Principal of  Digital Photography) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจกระบวนการถายภาพระบบดิจิตอล 
2. เพื่อใหเกิดทักษะการถายภาพระบบดิจิตอล 
3. เพื่อใหเกิดความรักการแสวงหาความรูใหมอยูเสมอ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge & Practical) ในการใชเคร่ืองมือ  
อุปกรณกลองดิจิตอล  ถายภาพประเภทตางๆ มีความเชี่ยวชาญ (High  Performance  Standard ) ในการ
ถายภาพ  สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  มีความขยัน  อดทน  ตรงตอเวลา  และรับผิดชอบ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพ การจัดแสง การใชกลอง การใชเครื่องมือในการพิมพภาพ การ
แกไขปญหาขอบกพรอง การบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ของระบบการถายภาพแบบดิจิตอล 
 
3308 – 2004                          ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟคชัน้สูง                                   3 (4) 

(ADVANCE SYSTEM COMPUTER GRAPHIC) 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความสามารถในการเตรียมการการติดต้ังฮารดแวรสําหรับระบบปฏิบัติการตาง ๆ 
2. มีความรูความสามารถและเขาใจในหลักการเชื่อมตอ ติดต้ังอุปกรณตาง ๆ 
3. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบตาง ๆ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge & Practical) ในการติดตั้งและใช
ระบบปฏิบัติการประเภทตางๆ ไดแก  ลินุกซ  ยูนิก  วินโดว  หรือ  แมคอินทอส  สําหรับงาน
คอมพิวเตอรกราฟค  มีความเชี่ยวชาญ (High  Performance  Standard ) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  มี
ความรอบคอบ  รับผิดชอบ  และตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียม, การติดตั้งฮารดแวรสําหรับระบบปฏิบัติการตาง ๆ เชน 
การ FORMAT ฮารดดิสท การกําหนดพื้นที่สําหรับระบบปฏิบัติการ (PARTTITION) การเชื่อมตอ
อุปกรณตาง ๆ การติดต้ังอุปกรณอ่ืน ๆ เชน การดจอ หนวยความจํา ซีดีรอม ฯลฯ การติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการตาง ๆ เชน LINUX UNIX, WINDOWS, OS, NETWARE การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 2 
ระบบ การกําหนด USER การติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับแมขาย และการติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของหรือมีการพัฒนาใหม 
 
3308 – 2006                  การวาดเสนเพื่องานกราฟค       3 (4) 

(DRAWING FOR GRAPHIC) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจพื้นฐานการวาดภาพในลักษณะและเทคนิควิธีตาง ๆ 
2. มีความสามารถในการวาดรูปโดยการทดลองและคนควาการวาดรูปในเทคนิควิธีตางๆ 
3. มีความสามารถในการวาดเสน การจัดภาพ สัดสวนของภาพ โครงสราง การลงแสงเงาของ

รูปทรง พ้ืนฐานการวาดหุนน่ิง ส่ิงของเคร่ืองใช ทิวทัศน คน และสัตว โดยกรรมวิธีตาง ๆ 
4. มีความเขาใจและความสามารถในการวาดรูปในลักษณะทดลองคนควาในรูปแบบ  ตาง ๆ 

เพื่อนํามาใชในงานกราฟค 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge & Practical) ในหลักการและเทคนิค
ตางๆ ไดแก  คน  สัตว  สิ่งของ  ทิวทัศนเพื่อใชสรางสรรคงาน  กราฟค  มีความเชี่ยวชาญ    (High  
Performance  Standard) ในการวาด  สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  มีความขยัน  อดทน  ตรงตอเวลา   
และรับผิดชอบ   
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานวาดรูปในลักษณะทดลองและคนควา ในการวาดเสน การจัดภาพ สัดสวน 
โครงสราง การลงแสงเงาของรูปทรงพื้นฐาน หุนน่ิง สิ่งของเคร่ืองใช ทิวทัศน คนและสัตว โดยกรรมวิธี
ตาง ๆ เพื่อใชในงานกราฟค 
 
3308 – 2007                                         ศิลปะกับสิ่งแวดลอม                                             2 (2) 
                                                         (Art  and  Environment) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี แนวคิดของสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
งานศิลปะ ศึกษาผลกระทบทีเ่กิดจากการทํางานศิลปะ 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการอนุรักษสิง่แวดลอม การประหยัดพลังงาน
และวัสดุในการทํางานศิลปะ 

3. มีความเขาใจ มีความสามารถและความคิดสรางสรรคในการสรางงานศิลปะดวยวัสดุเหลือ
ใช 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  หลักการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  ที่มีอิทธิพลตอศิลปะมีความสามารถ  ในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม  มีความเชี่ยวชาญ (High  Performance  Standard) ในการสรางงานศิลปะโดยคํานึง
สิ่งแวดลอม  สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  โดยมีกิจนิสัย  และเจตคติท่ีดี  ในการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ  ผลกระทบจากการทํางาน
ศิลปะ การใชเคร่ืองมือและอุปกรณคอมพิวเตอร การนําศิลปะไปใชในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  การ
ประหยัดพลังงานและวัสดุในการทํางานศิลปะ การประยุกตใชวัสดุเหลือใชในงานศิลปะ 
 
3308 – 2008                     บริการวีดิทัศนดิจิตอล     3 (3) 

(PRINCIPLE OF DIGITAL VIDEO) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการวีดิทัศน ระบบ DIGITAL 
2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตวีดิทัศน ระบบ DIGITAL 
3. เพื่อใหมีลักษณะนิสัยแสวงหาความกาวหนาอยูเสมอ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge & Practical) ในการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณ  กลองวีดิทัศนดิจิตอล  บันทึกภาพประเภทตางๆ มีความเชี่ยวชาญ (High  Performance  
Standard) ในการบันทึกภาพวีดิทัศนดิจิตอล  สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  มีความขยัน  อดทน  ตรง
ตอเวลา  และรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการถายทํา การผสม ตัดตอ ปรับแตงภาพและเสียง การแปลงสญัญาณ 
การประพันธวีดิทัศน ดวยระบบ DIGITAL 
 
3308 – 2009                          เทคนิคการนําเสนอ     3 (3) 

(PRESENTATION TECHNIQUES) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีนําเสนอการคนควาและการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอ 
2. มีความสามารถในการนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
3. มีความสามารถในการนําเสนอผลงานดวยการจัดนิทรรศการอิเล็กทรอนิกสได 
4. มีความรูเขาใจและสามารถนําเสนอผลงานอยางสรางสรรคดวยวิธีตาง ๆ ไดดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge & Practical) ในการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  นําเสนอขอมูล  และการจัดนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส  มีความเชี่ยวชาญ (High  Performance  
Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  มีความขยัน  อดทน  ตรงตอเวลา  และรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตินําเสนอผลงานดวยวิธีสรางสรรค  การคนควา การวิเคราะหขอมูลและการ
นําเสนอผลงานดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปและการนําเสนอผลงานดวยการจัดนิทรรศการอิเล็กทรอนิกสได 
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3308 – 2101                                             จิตรกรรมดิจิตอล  1                                              3 (3) 
                                                                 ( Digital Painting 1)                                                               
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ 
        วาดภาพ ระบายส ีในลักษณะจิตรกรรม 
2. มีความสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางงานจิตรกรรมดิจิตอล ประเภทตาง ๆ 
3.     มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูล และการพิมพภาพทางเครื่องพิมพ 
4.    มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชคอมพิวเตอร 
เคร่ืองมืออุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูป ในการวาดภาพ ระบายสี ในลักษณะจิตรกรรม   การจัดเก็บ
ขอมูลและการพิมพผลงาน    มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิต มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การใชคอมพิวเตอร  เคร่ืองมืออุปกรณ เชน Tablet,  Pen Mouse ฯลฯและ
โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวาดภาพ ระบายสี ในลักษณะจิตรกรรม ประเภทตางๆ  การเก็บขอมูลภาพลง
แผนดิสก แผนซีดี( CD) และ การพิมพ ดวยเคร่ืองพิมพชนิดตาง ๆ  
 
3308 – 2102                                           จิตรกรรมดิจิตอล  2                                                      3 (3) 
                                                             ( Digital Painting  2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ  วาดภาพ 
ระบายสีในลักษณะจิตรกรรมสรางสรรค 

2. มีความสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางงานจิตรกรรมดิจิตอลสรางสรรค   ประเภทตาง ๆ 
3. มีความสามารถในการจัดเก็บขอมูล และการพิมพภาพทางเครื่องพิมพ 
4. มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชคอมพิวเตอร 

เคร่ืองมืออุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูป ในการวาดภาพ ระบายสี ในลักษณะจิตรกรรมดิจิตอล
สรางสรรค    การจัดเก็บขอมูลและการพิมพผลงาน   มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) 
สามารถนําไป ใชไดจริงในชีวิต มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การใชคอมพิวเตอร  เคร่ืองมืออุปกรณ เชน Tablet,  Pen Mouse ฯลฯและ
โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวาดภาพ ในลักษณะจิตรกรรมดิจิตอลสรางสรรคประเภทตางๆ  การเก็บ
ขอมูลภาพลงแผนดิสก แผนซีดี( CD) และ การพิมพ ดวยเคร่ืองพิมพชนิดตาง ๆ  
 
3308 – 2101                         การสรางสรรคภาพสามมิติดวยคอมพวิเตอร                                 3 (3) 
                                          (Computer Aids  3 Dimension  Creativities  ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจและมีความสามารถในการสรางสรรคภาพ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร ดวย   
โปรแกรมสาํเร็จรูป  

2. มีความรูเขาใจและมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลและการพิมพผลงานดวยเคร่ือง      
พิมพประเภทตาง ๆ 

3. เห็นคุณคาของการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชคอมพิวเตอร 
เคร่ืองมืออุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูป สรางสรรคภาพ 3 มิติ ประเภทตางๆ การจัดเก็บขอมูลและการ
พิมพผลงาน มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไป ใชไดจริงในชีวิต มีความเพียร 
ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
   ศึกษา และปฏิบัติ การสรางสรรคภาพ 3 มิติ ประเภทตางๆจากโปรแกรมสําเร็จรูป เชน สราง
ภาพ 3 มิติรูปทรงเรขา รูปทรงธรรมชาติ  ทิวทัศน ภาพคน สัตว ฯลฯ การเก็บภาพลงดิสก หรือ CD และ
การพิมพผลงานทางเครื่องพิมพประเภทตาง ๆ 
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3308 – 2104                           การออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร                                   3 (3) 
                                                         ( Computer  Aids  Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการออกแบบและเขียนแบบภาพประเภทตางๆ 
2. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณ         

เพื่อการออกแบบและเขียนแบบภาพประเภทตางๆ 
3. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการการออกแบบ

และเขียนแบบภาพประเภทตางๆ 
4. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลและการพิมพผลงานดวย

เคร่ืองพิมพประเภทตางๆ 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการใชและดูแลรักษาคอมพิวเตอร มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชคอมพิวเตอร 
เคร่ืองมืออุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูป ออกแบบเขียนแบบ ประเภทตางๆ การจัดเก็บขอมูลและการ
พิมพผลงาน มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไป ใชไดจริงในชีวิต มีความเพียร 
ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ    การใชคอมพิวเตอร   เคร่ืองมืออุปกรณ  และโปรแกรมสําเร็จรูป ในการ 
ออกแบบ เขียนแบบ งานตกแตงภายใน/ ภายนอก งานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ การจัดเก็บ
ขอมูล และการพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพประเภทตาง ๆ 
 
3308 – 2105                              การตัดแตงภาพชั้นสูง ดวยคอมพิวเตอร                          3 (4) 
                                                   (Computer Aids Photo-Retouching) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ และความสามารถใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการตัดแตง
ภาพถาย 

2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปตัดแตงภาพ 
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3. มีความรู ความเขาใจ และสามารถการจัดเก็บขอมูล และการพิมพผลงานดวยเคร่ืองพิมพ
ประเภทตาง ๆ 

4. มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ  
 

มาตรฐานรายวิชา 
  มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใช
คอมพิวเตอร เคร่ืองมืออุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูป ตัดแตงภาพถาย ประเภทตางๆ การจัดเก็บขอมูล
และการพิมพผลงาน มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไป ใชไดจริงในชีวิต มี
ความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติ    การใชคอมพิวเตอร   เคร่ืองมืออุปกรณ  และโปรแกรมสําเร็จรูป ใน
การ ตัดแตงภาพถายประเภทตาง ๆเชน ภาพบุคคล  ทิวทัศน  การสรางผลพิเศษภาพ  ฯลฯ การจัดเก็บ
ขอมูล และการพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพประเภทตาง ๆ 
 
3308 – 2106                                      ศิลปคอมพิวเตอรประยุกต                                        3 (4) 
                                                  (Applied Computer  Graphic Art) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของไฟลชนิดตาง ๆ และการแปลงไฟลเพื่อการใชงาน    
ประเภทตางๆ 

2. มีความสามารถประยุกตดัดแปลงงานกราฟคคอมพิวเตอร เพือ่การสรางสรรคผลงาน           
ในรูปแบบอ่ืนๆ 

3. มีความรู ความเขาใจ และสามารถ จัดเก็บขอมูล และการพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพ   
ประเภทตางๆ 

4. มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการประยุกต 
ดัดแปลงไฟล และงานกราฟคคอมพิวเตอร เพ่ือการสรางสรรคผลงานในรูปแบบอ่ืนๆการจัดเก็บขอมูล 
และการพิมพผลงาน มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไป ใชไดจริงในชีวิต มี
ความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เร่ืองไฟล คุณสมบัติและสกุลของไฟลประเภทตาง ๆ เทคนิคการปรับเปลี่ยน 

แปลงไฟล งานกราฟคคอมพิวเตอร เพื่อการสรางสรรคผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ เชนการตัด( Crop) ภาพ
เพื่อการพิมพ  การสรางสตอคภาพ (Photo Stocking)  การบันทึกและทําโฟโตซีดี(Photo CD)  การทําคลิ๊ป
อารต ( Clip Art)และเทคนิคการใชคอมพิวเตอรเพื่อการแสดงงานศิลปและงานโฆษณา เปนตน 
 
3308 – 2107                                      คอมพิวเตอรเพื่องานสิ่งพิมพ                                      3 (3) 
                                                        (Computer Aids Publishing) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสรางตนฉบับสิ่งพิมพ 
2. มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานงานสิ่งพิมพ 
3. มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการสรางสิ่งพิมพ ประเภทตาง ๆ และการพิมพ

ผลงานดวยเครื่องพิมพ 
4. มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชคอมพิวเตอร 
เคร่ืองมืออุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูป ในการสรางงานสิ่งพิมพประเภทตางๆ การจัดเก็บขอมูลและ
การพิมพผลงาน มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไป ใชไดจริงในชีวิต มีความ
เพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทําตนแบบสิ่งพิมพ และสิ่งพิมพ
ประเภทตางๆ  เชน การจัดรูปเลม ปกนิตยสาร การด ฯลฯ การเก็บขอมูล และพิมพผลงานดวยเคร่ืองพิมพ
ประเภทตาง ๆ 
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3308 – 2201                                    การตัดตอบันทึกเสียงดิจิตอล                                      3 (4) 
                                                           (Digital Audio Editing) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการบันทึกเสียงดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปและเครื่องมือตาง ๆ 

2. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการควบคุมปรับแตงการผสมสัญญาณเสียง การ
บันทึกจัดเก็บไฟลเสียง ลงในสื่อจัดเก็บรูปแบบตาง ๆ 

3. มีเจตนคติท่ีดีในการทํางานดานการบันทึกเสียงดิจิตอล มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความ
รับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชคอมพิวเตอร 
เคร่ืองมืออุปกรณและโปรแกรมสาํเร็จรูป ในการตัดตอบันทึกเสียงดิจิตอล  การบันทึกจัดเก็บไฟลเสียง 
ลงในสื่อจัดเก็บรูปแบบตาง ๆ     มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริง
ในชีวิต มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเสียงดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป การควบคุม 
ปรับแตงคุณภาพเสียง การผสมสัญญาณเสียง การบันทึกจัดเก็บไฟลเสียงรูปแบบตาง ๆ ระมัดระวัง และ
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณที่ใชในการบันทึกเสียงดวยคอมพิวเตอร 
 
3308 – 2202                                            การตัดตอดิจิตอล                                                         3 (4) 
                                                                (Digital Editing) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการ
ตัดตอบันทึกภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล 

2. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการทํางานเกี่ยวกับ
ภาพเคล่ือนไหวแบบดิจิตอล 

3. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการตัดตอ การบันทึกจัดเก็บไฟล  ลงในสื่อจัดเก็บ
รูปแบบตาง ๆ 
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4. และเจตคติที่ดีในการทํางานเกี่ยวกับงานภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลมีความเพียร ตรงตอเวลา  
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชเคร่ืองมือ, 

อุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานเก่ียวกับภาพเคล่ือนไหวแบบดิจิตอล  
การบันทึกจัดเก็บไฟล  ลงในสื่อจัดเก็บรูปแบบตาง ๆ มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) 
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ และความระมัดระวังในการใช
เคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและเคร่ืองมืออุปกรณในการตัดตอบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวดิจิตอล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลการนําเขา-นําออก (IN 
PUT-OUT PUT) ขอมูลภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล  การแปลงสัญญาณภาพเคลื่อนไหวจากอนาลอกเปน
สัญญาณดิจิตอล  การตัดตอภาพ การใชผลพิเศษ  การทําไตเต้ิล การประกอบเสียง การควบคุมปรับแตง 
ภาพและ สี ของภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล การบันทึกจัดเก็บไฟลภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลรูปแบบตาง ๆ การ
ใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณท่ีใชในงานภาพเคล่ือนไหวดิจิตอล 
 
3308 – 2203                                                  สังคีตนิยม                                                  3 (3) 
                                                             (Music Appreciation) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจ ความหมาย ประวัติ  แนวทาง  ลักษณะและองคประกอบพื้นฐาน        
ของดนตรีประเภทตาง ๆ 

2. มีความรูความเขาใจ และความสามารถ ในการเลือกฟง  การชม และการใชดนตรีสําหรับ   
งานคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย ประเภทตางๆ 

3.     มี ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ ในการฟงชม และการใชงานดานดนตรี 
 

มาตรฐานรายวิชา 
มีความรู ความเขาใจ และ ปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge&Practical) ในการเลือกฟง   

การชม และการใชดนตรีสําหรับ งานคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย ประเภทตางๆ  มีความเชี่ยวชาญ(High 
Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต มี ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ ในการฟงชม 
และการใชงานดานดนตรี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ ความหมาย ประวัติ  แนวทาง  ลักษณะและองคประกอบพื้นฐาน  ของ
ดนตรีประเภทตาง ๆ แนวดนตรี  จรรยาบรรณ  มรรยาท ในการฟง การชม และการเลือกใช
ดนตรี เพื่อประกอบงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทตางๆเชน  มิวสิควีดิโอ   ดนตรีประกอบ
วีดิทัศน ฯลฯ  

 
3308 – 2204                                   การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อธุรกิจ                                    3 (3) 
                                               (Muli-media Production for Business) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการการใชคอมพิวเตอรและเครือ่งมือ อุปกรณ ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือมัลติมีเดีย สําหรับงานดานธุรกิจ 

2. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการนําเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ 
3. มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ และระมัดระวังในการใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชคอมพิวเตอร    
และเคร่ืองมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สําหรับงานดานธุรกิจประเภท
ตางๆ  การบันทึกจัดเก็บไฟล  ลงในสื่อจัดเก็บรูปแบบตาง ๆ  การนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย สําหรับงานดาน
ธุรกิจ   มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต มีความเพียร ตรง
ตอเวลา  ความรับผิดชอบ และระมัดระวังในการใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป  
เพื่อการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สําหรับงานดานธุรกิจประเภทตางๆ เชน การผลิตและนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย   
การผลิตงานโฆษณา งานนิทรรศการดานธุรกิจ  การเปดตัวสินคา ฯลฯ  การบันทึกจัดเก็บไฟล  ลงในสื่อ
จัดเก็บรูปแบบตาง ๆ 
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3308 – 2205                                การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                                  3 (3) 
                                (Muli-media Production for Education) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการการใชคอมพิวเตอรและเครือ่งมือ อุปกรณ ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือมัลติมีเดีย สําหรับงานดานการศึกษา 

2. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการนําเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
3. มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ และระมัดระวังในการใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใชคอมพิวเตอร    
และเคร่ืองมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สําหรับงานดานการศึกษา      
การบันทึกจัดเก็บไฟล  ลงในสื่อจัดเก็บรูปแบบตาง  ๆ  การนําเสนอสื่อมัลติมีเดีย  สําหรับงานดาน
การศึกษา   มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต มีความเพียร 
ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ และระมัดระวังในการใชเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร  เคร่ืองมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป  กระบวนการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย  การคอมไพล (Complied) ขอมูล สําหรับงานดานการศึกษาประเภทตางๆเชน การสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สือ่การสอนรูปแบบตาง ๆ  สื่อการสอนบนเวบเพ็จ (WBI)  ฯลฯ 
การบันทึก จัดเก็บขอมูล   และการเผยแพร (Distribute)  
 
3308 – 2206                              การสรางสรรคดนตรีดวยคอมพวิเตอร                            3 (3) 
                                                  (Computer Aids Music Production ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการ
สรางสรรคงานดนตรี 

2. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการทํางานเกี่ยวกับ
การสรางสรรคงานดนตรี 

3. มีความรูความเขาใจและมีความสามารถในการสรางสรรค การบันทึกจัดเก็บไฟล  ลงในสื่อ
จัดเก็บรูปแบบตาง ๆ 
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4. และเจตคติที่ดีในการทํางานเกี่ยวกับการสรางสรรคงานดนตรี มีความเพียร ตรงตอเวลา   
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical)ในการใช 

คอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป ในการสรางสรรคดนตรีประเภทตางๆ  การ
จัดเก็บขอมูล ลงในสื่อจัดเก็บรูปแบบตาง ๆ  มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถ
นําไปใชไดจริงในชีวิต มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ และระมัดระวังในการใชเคร่ืองมือ 
อุปกรณตาง ๆ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร  เคร่ืองมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป ในการ

สรางสรรคดนตรีดวยคอมพิวเตอร การปรับแตง การควบคุมคุณภาพเสียง การสรางผลพิเศษ   จังหวะ  
การนําเขา-นําออกขอมูล การบันทึกจัดเก็บขอมูลเสียงรูปแบบตาง ๆ 
 
3308 – 2207                            การบริหารจดัการระบบคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย                          3 (3) 

                  (Multi-Media Computer System Management) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดต้ัง
โปรแกรมสําเร็จรูปดานมัลติมีเดีย 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการปรับแตงควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับมัลติมีเดีย 

3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการบันทึกจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย บนสื่อบันทึกแบบ   ตาง ๆ 
4. มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ และระมัดระวังในการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

ตาง ๆ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดจริง (Solid Knowledge&Practical) ในการติดตั้งและใช 

โปรแกรมสําเร็จรูป ดานมัลติมีเดีย การติดต้ังปรับแตงควบคุมฮารดแวรที่เกี่ยวของกับมัลติมีเดีย  การ
นําเขา-นําออก  การบันทึกจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดียบนสื่อแบบตาง ๆ  มีความเชี่ยวชาญ(High Performance 
Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต  มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ และความ
ระมัดระวังในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป ดานมัลติมีเดีย การปรับแตงควบคุม
ฮารดแวรท่ีเก่ียวของกับมัลติมีเดีย การติดต้ัง การใช การดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ดานมัลติมีเดีย  
การนําเขา-นําออก (Input-Output) ขอมูลมัลติมีเดีย การบันทึกจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย  บนสื่อแบบตาง ๆ 
 
3308 – 2301                                                ระบบเครือขาย                                                  3 (4) 
                                                                 (Network System) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาของระบบเครือขาย การออกแบบระบบและ
สถาปตยกรรมเครือขาย 

2. มีความสามารถในการติดต้ังระบบเครือขาย ระบบสัญญาณแมขาย และอุปกรณกระจาย
สัญญาณ 

3. มีความรูความเขาใจและความสามารถในการบริหารจัดการและซอมบํารุงระบบเครือขาย 
4. มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และ ปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge&Practical) ในการออกแบบ ติดต้ัง 
และบริหารจัดการระบบเครือขาย  มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไปใชได
จริงในชีวิต มีความเพียร ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของระบบเครือขาย  การออกแบบระบบและ
สถาปตยกรรมเครือขาย (Topology) เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณในการติดต้ังระบบเครือขาย (Network 
Installation) การติดต้ังเคร่ืองแมขาย (Server) การติดตั้งระบบสายสัญญาณ (Cabling Setting) การเชื่อมตอ
และแพรกระจายสัญญาณ (Switching) การบริหารจัดการและซอมบํารุงระบบเครือขาย (Administration 
& Maintainance) 
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3308 – 2302                                            ระบบอินเตอรเน็ต                                               3 (3) 
                                                                (Internet System) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาของระบบอินเตอรเน็ต 
2. มีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ติดตอระบบอินเตอรเน็ตและการใชจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส 
3. มีความรูความเขาใจหลักกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีจรรยาบรรณและมคีวามรับผิดชอบในการใชอินเตอรเน็ต 

 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู ความเขาใจ และ ปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge&Practical) ในการใชโปรแกรม 
สําเร็จรูป สืบคนขอมูลในระบบอินเตอรเน็ต กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต         มี
จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบในการใชอินเตอรเน็ต  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของระบบอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการติดตอระบบอินเตอรเน็ต (Web Browser) การสื่อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส   (E-MAIL) กฎหมาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ และจรรยาบรรณในการใชอินเตอรเน็ต 
 
3308 – 2303                                  คอมพิวเตอรกราฟคเพื่อเวบเพจ 1                                    3 (4) 
                                                (Computer Graphic Aids Webpage 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเวบเพจ (WebPage) การออกแบบเวบ
เพจ, โฮมเพจ(Home Page) และเวบไซต ( Web Site) 

2. มีความสามารถในการประยุกตใชภาพกราฟค ภาพเอนนิเมช่ัน และภาพโฆษณาบนเวบเพจ
จัดทําตกแตงเวบเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
มีความรู ความเขาใจ และ ปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge&Practical) ในการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปชนิดตาง ๆ ออกแบบ จัดทําเวบเพจดวย มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) สามารถ
นําไปใชไดจริงในชีวิต มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเวบเพจ การออกแบบเวบเพจ, โฮมเพจ และเวบ
ไซท การใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการจัดทําเวบเพจ   การตกแตงเวบเพจ ดวยภาพกราฟคและแอนนิเมซั่น 
ตลอดจนการสรางภาพโฆษณาบนเวบเพจ 
 
3308 – 2304                                  คอมพิวเตอรกราฟคเพื่อเวบเพจ 2                                    3 (4) 
                                                (Computer Graphic Aids Webpage 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจและความสามารถ ในการจดทะเบียนเวบไซต (Web Site) การอัพโหลด
และโอนยายขอมูล (Upload & File Transfer ) การประชาสัมพนัธ (Promote) เวบไซต 

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการเวบไซต (Web Management) 
3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพือ่สรางปฏิสัมพนัธ (Interactive) ระหวางผูใช 

กับเวบแมขาย( Web Server)ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
4. มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู ความเขาใจ และ ปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge&Practical) ในการ เขียนโปรแกรม
การบริหารจัดการเวบไซต  และเวบแมขาย( Web Server)  มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) 
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเวบไซต   การอัพโหลด  หรือโอนยายขอมูล 
การประชาสัมพนัธ เวบไซต  การบริหารจัดการเวบไซต การเขียนโปรแกรมเพือ่สรางปฏิสัมพนัธ 
ระหวางผูใชกับเวบแมขาย ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
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3308 – 2305                                         พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                            3 (4) 
                                                                 (E-Commerce) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและการดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. มีความรูความสามารถในการออกแบบรานคาอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองหมายการคา สัญลักษณ ฯลฯ 
3. มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
มีความรู ความเขาใจ และ ปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge&Practical) ในการออกแบบรานคา

อิเล็กทรอนิกสและ ดําเนินงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) 
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับประวัติความเปนมา  และการดําเนินการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส             
การออกแบบรานคาอิเล็กทรอนิกส  การออกแบบเคร่ืองหมายการคา สัญลักษณ ฯลฯ 
 
3308 – 2306                                        การศึกษาอิเล็กทรอนิกส                                                 3 (3) 
                                                                  (E-Education) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในประวัติความเปนมาและการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
2. มีความรูความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนและการฝกอบรมดวยเวบเพจ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ และ ปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge&Practical) ในการออกแบบการเรียน
การสอน การฝกอบรมดวยเวบเพจ และการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส มีความเชี่ยวชาญ(High 
Performance Standard) สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส หลักการ
ออกแบบการเรียนการสอนและการฝกอบรมดวยเวบเพจ (Web Based Instruction : WBI and Web Based 
Training : WBT) 
 
3308 – 2307                        กราฟคเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                             3 (3) 
                                 (Graphic for Information & Communication Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการออกแบบกราฟค เพื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
2. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบกราฟคแบบตาง ๆ เชน 

เคร่ืองหมาย สัญลักษณ แอนนิเมชั่น ภาพถาย ภาพวีดิทัศน ฯลฯ เพ่ือใชในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

 มีความรู ความเขาใจ และ ปฏิบัติไดจริง(Solid Knowledge&Practical) ในการออกแบบ      
กราฟคเพื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร    มีความเชี่ยวชาญ(High Performance Standard) 
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟคเพื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร   การออกแบบ กราฟคแบบตาง ๆ เพื่อใชในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เชน 
เคร่ืองหมาย สัญลักษณ แอนนิเมซ่ัน ภาพถาย  ภาพวีดิทัศน ฯลฯ ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชา 

เทคโนโลยีผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 
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3309-2001         ประวัติและแบบอยางศิลปะ          1  (1) 
           (HISTORY  OF ART) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ประวัติเกี่ยวกับศิลปะของแตละยุค  วิวัฒนาการของศิลปะ  อิมเพรสชั่นนิสต
จนถึงปจจุบัน  และผลงานของศิลปนที่มีชื่อเสียงของโลก 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูเร่ืองประวัติเกี่ยวกับศิลปะของแตละยุควิวัฒนาการของศิลปะอิมเพรสชั่นนิสตจนถึง
ปจจุบันและผลงานของศิลปนที่มีชื่อเสียงของโลก  ปฏิบัติงานเลียนแบบสรางสรรคงานศิลปะอิมเพรสชั่น
นิสตจนถึงปจจุบัน  มีกิจนิสัยที่ดีตอวิชาชีพ  ตรงตอเวลา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของศิลปะ   แบบอยางศิลปกรรมตะวันตก  และตะวันออก  ต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรยุคตาง ๆ ศิลปะสมัยประวัติศาสตรของชนชาติตาง ๆ  วิวัฒนาการของศิลปะต้ังแต
ยุกอิมเพรสชั่นนิสต  จนถึงปจจุบัน  ประวัติผลงานและปรัชญาของนักปรัชญาและศิลปนผูมีชื่อเสียงของ
โลก 
 
3309-2002            การออกแบบลวดลาย          2   (2) 
                  (ORNAMENT DESIGNS) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ประเภทของลวดลาย  ต้ังแตข้ันพ้ืนฐาน  และแนวคิดจากรูปทรงตาง ๆ ลาย
ประจําชาติ  และลายสากลทีนํ่ามาประยุกตใชได 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจ  ประเภทของลวดลายขั้นพื้นฐาน  และแนวคิดจากรูปทรงตาง ๆ ลวดลายประจํา
ชาติและลวดลายสากลที่นํามาประยุกตใชได  ปฏิบัติงานออกแบบลวดลายตาง ๆ ลายประจําชาติและลาย
สากล  สามารถนํามาประยุกตใชการงานตกแตงเครื่องหนัง  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตยประหยัด  ตรงตอ
เวลา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของลวดลายประเภทตาง ๆ พืน้ฐานของการออกแบบมาจากรูปทรงเรขาคณิต
รูปทรงอิสระและจากธรรมชาติ  ลักษณะของลายชนชาติ  ลายสากลตาง ๆ และการประยุกตใชในงาน
ศิลปหัตถกรรม 
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3309-2003     การจดัการและการบริหารโรงงาน               1  (1) 
              (INDUSTRIAL  MENAGEMNT) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  เกี่ยวกับแบบอยางโรงงานตามหลักสถาปตยกรรม  การใชพื้นที่ในโรงงานการ
จัดสวนท่ีติดต้ังเคร่ืองจักร  การบํารุงรักษา  ความปลอดภัย  กฎระเบียบที่ควรปฏิบัติของโรงงานใชในการ
ออกแบบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจ  ความรูเกี่ยวกับแบบอยางโรงงาน  ตามหลักการสถาปตยกรรม  การใชพื้นที่
โรงงาน  การจัดสัดสวนท่ีติดต้ังเคร่ืองจักร  รูวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  รูและเขาใจกฎระเบียบที่ควร
ปฏิบัติของโรงงาน  มีเจตคติท่ีดีตองานท่ีรับผิดชอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของโรงงานคามหลักสถาปตยกรรม  พื้นที่ตั้งของอาคารแตละประเภท  สภาพ
ทั่วไป  และสิ่งแวดลอมเหมาะกับประเภทของโรงงาน  การใชพื้นที่ของโรงงานเพื่อกําหนดพื้นที่ของ
ภายในอาคารแตละประเภท  การจัดแบงสวนติดต้ังเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ระบบสุขาภิบาล  การ
บํารุงรักษา  และรักษาความปลอดภัยในโรงงาน  ตลอดจนการวางกฎระเบียบกับบุคลากรและหนาที่ที่
ควรปฏิบัติในโรงงาน 
 
3309-2004               การออกแบบผลิตภัณฑ                                       4  (4) 
           (LEATHER PRODUCT DESIGNS) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ประเภทของรูปทรงชนิดตาง ๆ การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนังในลักษณะ
ตาง ๆ การใชมาตราสวน  และประยุกตใชกับงานอุตสาหกรรม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจประเภทของรูปทรงชนิดตาง ๆ การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  ในลักษณะ
ตาง ๆ การใชมาตราสวนและประยุกตใชกับงานอุตสาหกรรมได  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพที่ศึกษา  ขยัน  
ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของรูปทรงตาง ๆ รูปทรงเรขาคณิต  รูปทรงธรรมชาติ  รูปทรงแบบสากลนิยม  
เอกลักษณรูปแบบชนชาติ 
 การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  การรางภาพใหแสงเงา  การเขียนแบบ  การเขียนภาพ  ลาย  
การเขียนภาพตัด  การใชมาตรสวนยอขยาย 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อประยุกตใชกับการออกแบบงานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง
โดยตรง 
 
3309-2005          การใชและบํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรม         4  (4) 
                 (SEWING   INDUSTRIAL) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพ่ือใหมีความรูเร่ือง  ประเภทของเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  มีทักษะการใชเครื่องจักร
อุตสาหกรรม  การเปลี่ยนอะไหลทุกประเภท  การบํารุงรักษา  ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักรได 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจ  ประเภทของเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  มีทักษะการใชเครื่องจักรอุตสาหกรรม  
และสามรถปรับเปลี่ยนอะไหลทุกประเภท  ตลอดจนการบํารุงรักษา  ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักร
ได  ปฏิบัติงานทําความสะอาด  ปรับ  ถอดประกอบใหอยูในสภาพที่ใชงานได  เจตคติท่ีดีตองานท่ี
รับผิดชอบ ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทของจักรอุตสาหกรรมในลักษณะตาง ๆ ทักษะในการใชจักรอุตสาหกรรมเคร่ือง
หนังประเภทตาง ๆ มีความรูเร่ืองเคร่ืองจักรแตละชนิดและสับเปลี่ยนอะไหลจุดตาง ๆ ของตัวจักร – หัว
จักร  การบํารุงรักษาเคร่ืองตามจุดตาง ๆ และการแกปญหาขอขัดของของจักรอุตสาหกรรมเบื้องตน  มี
ความรูระบบการรักษาความปลอดภัย  ในการใชจักรอุตสาหกรรม  แตละชนิดได 
 ปฏิบัติการใชจักรจริงกับวัสดุ  โดยการเย็บหนังรองเทา  เย็บริม  การใชเย็บชั้นใน  ช้ันนอก 
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3309-2006        การประมาณราคาผลิตภัณฑเครื่องหนัง         2  (2) 
          (COST LEATHER PRODUCTS) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพ่ือใหมีความรูประเภทของผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐานในการวัดขนาด  หาพื้นที่การใชวัสดุอุปกรณ  
ศึกษาการประมาณราคา  คาใชจาย  คาแรง  การประมาณ  ตนทุน  ผลกําไรได 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจ  ประเภทของผลิตภัณฑที่มาตรฐานในการวัดขนาด  หาพื้นที่การใช  วัสดุ
อุปกรณ  สามารถประมาณราคาคาใชจาย  คาแรง  รูราคาตนทุน  มีผลกําไร  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพที่ศึกษา  
ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษางานผลิตภัณฑเคร่ืองหนังแตละประเภท  มาตรฐานการวัดขนาดสวนสัดของงานผลิตภัณฑ
ชนิดตาง ๆ รูปแบบโครงสราง  วัสดุอุปกรณ  ที่ใชใหเปนมาตรฐานสากล  การศึกษา  การประมาณราคา
แยกรายการ วัสดุ  อุปกรณ  คํานวณนําราคาคาใชจายของผลิตภัณฑสําเร็จรูป  แตละประเภท คาแรง การ
ประมาณ  ตนทุนผลกําไร  การเสนอราคา  และการทําสัญญาจาง 
 
3309-2007                    การจัดการ                                 2  (2) 
           (MANAGEMENT) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรูในเรื่องของกฎหมายในสถานประกอบการขนาดยอม  ตลอดจนการจัดการ
เอกสารระหวางประเทศ  การจัดกฎระเบียบในสถานประกอบการขนาดจําลองโดยสังเขป 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจเรื่องของกฎหมายในสถานประกอบการขนาดยอม  ตลอดจนการจัดเอกสาร
ระหวางประเทศ  และจัดกฎระเบียบในสถานประกอบการขนาดจําลองโดยสังเขป  สามารถจัดการ
เอกสารระหวางประเทศและจัดกฎระเบียบในสถานประกอบการขนาดจําลองได  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน
ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎหมายการจัดการ  กฎหมายวาดวยการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน  การบริหารบุคคล  งาน
การเงิน  การจัดซื้อวัสดุ  และการจัดจําหนาย  การตลาด  การโฆษณา  การจัดการเอกสารธุรกิจระหวาง
ประเทศ  การเก็บขอมูลเพื่อสงเสริมการจําหนาย 
 
3309-2008          การบัญชี                          2  (2) 
              (ACCOUTING) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพ่ือใหมีความรูสําหรับการบัญชีเบ้ืองตน  วิธีการประมาณราคาตนทุนของสินคาในกิจการ
อุตสาหกรรม  การทําบัญชี  วัตถุดิบ  คาแรง  คาใชจาย  งบกําไรสะสมและงบดุล 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจ  ในการทําบัญชีเบื้องตน  รูวิธีประมาณราคาตนทุนของสินคาในกิจการ 
อุตสาหกรรมสามารถทําบัญชีจากวัตถุดิบ  คาแรง  คาใชจาย  งบกําไรสะสมและงบดุล  ปฏิบัติ 
ทดลองทํางบตนทุนการผลิตงบกําไรขาดทุนและทํางบการเงิน  มีเจตคติท่ีดี  ขยันซื่อสัตย   
ตรงตอเวลา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรูสําหรับการบัญชีกิจการอุตสาหกรรม  วิธีประมาณราคาตนทุนงบตันทุนของสินคาที่
ผลิต 
 หลักการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ  คาแรงงาน  คาใชจาย  อุตสาหกรรม  รายการปรับปรงอยางงาย  
รายงานปดบัญชีอุตสาหกรรม 
 ทํางบทดลอง  งบตนทุนการผลิต  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรสะสมและงบดุล   
 ทํางบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมขนาดยอม 
 
3309-2009              การใชวัสดุทดแทน          4  (4) 
           (REPLACEMENT MATERIALS) 

 
จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับการใชวัสดุทดแทนในการทําเคร่ืองหนัง  การเลือกแบบ
เลือกวัสดุ  ตามลักษณะของงาน  ใหมีทักษะและความคิดสรางสรรคในการประยุกตใชในงานเครื่องหนัง 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความเขาใจเลือกวัสดุมาทดแทนหนังใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน  มีทักษะในการประยุกต  
นําวัสดุ  เชน  ผา  PVC  PU  มาทดแทนหนังแท  ปฏิบัติการทดลองทําตัวอยาง  โดยนําวัสดุทดแทนมา
ผลิต  มีเจตคติท่ีดี  ขยันซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภท  และชนิดของวัสดุทดแทน  การเลือกใชวัสดุทดแทนหนังแท  เขน  ผา  PVC  PU  
พลาสติก  หรือวัสดุทองถิ่น  การตรวจสอบคุณภาพ  ลําดับขั้นตอนในการนําวัสดุทดแทนหนัง 
 
3309-2101      เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา 1          4  (6) 
         (                                  ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ในการเลือกใช วัสดุในการทํารองเทาเบ้ืองตน  มีทักษะในการใช
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ที่เหมาะสมกับงานรองเทา  มีเจตคติในการจัดระบบการทํางาน   ใหมีความปลอดภัย
ในระบบอุตสาหกรรม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจ  และรูวิธีเลือกใชวัสดุในการทํารองเทา  ใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมกับงานรองเทา  
มีเจตคติในการจัดระบบการทํางานใหปลอดภัย  ระหวางปฏิบัติงานในโรงงาน  ปฏิบัติงานการทํารองเทา
สวมแบบงาย ๆ และสามารถนําวัสดุอื่นที่ใชแทนหนังแทได 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาชนิดของหนังสัตว  กรรมวิธีการเลือกใชหนังฟอก  วัสดุอุปกรณประกอบในการทํารองเทา  
มีความเขาใจในกระบวนการผลิตรองเทาแบบตาง ๆ ของสภุาพบุรุษและสตรี  โดยใชเทคนิคการตกแตง
รูปแบบชิ้นสวนของหนังแทและพื้น  ตามความคิดสรางสรรคมาประยุกตใช 
กับงาน 
 ปฏิบัติการทํารองเทาแบบตาง ๆ เชนรองเทาสวมแบบงาย ๆ โดยใชวัสดุทดแทนมาประยุกตเขา
กับงานในระบบอุตสาหกรรม 
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3309-2102       เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  2                  4  (6) 
           (                                   ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  เก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหลัก  มีทักษะใน
กระบวนการผลิตรองเทาและวิธีการสรางแบบ  มีการสรางคุณคา  ในการประยุกตใชวัสดุทดแทนหนังแท
หรือหนังเทียม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความเขาใจหลักการทํางาน  มีทักษะในการผลิตรองเทา  เลือกใชวัสดุทดแทนหนังหนาหรือ
หนังเทียมสามารถออกแบบ  ตัดแบบ  ในลักษณะตามใบงานปฏิบัติการทํารองเทาวอรม   รองเทากีฬา
แบบตาง ๆ มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเทคนิคการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหลัก  วิธีการใชเคร่ืองจักรในงาน
อุตสาหกรรมรองเทา  กระบวนการผลิต  วิธีการสรางแบบ  การประยุกตใชวัสดุทดแทนหนัง  ใหมี
รูปแบบเขากับยุค  และทันสมัย 
 ปฏิบัติการทํารองเทาวอรม  รองเทากีฬาแบบตาง ๆ  โดยใชวัสดุทดแทนมาประยุกตเขากับงาน
ในระบบอุตสาหกรรม 
 
3309-2103                เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา 3            4  (6) 
          (                                    ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  เกี่ยวกับหลักการสรางแบบรองเทาสตรี  ในขนาดความสูงของสนในรูปแบบ
ตาง ๆ   มีทักษะในการทํารองเทาสตรี  รองเทาแบบหุมขอ  (บูท)  รองเทาแบบมอกกาซีน มีเจตคติตอ
อาชีพ  มีความภาคภูมิใจในงานอาชีพ   สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจ  หลกัการสรางแบบตัด  แบบรองเทาสตรีลักษณะตาง ๆ และสามารถผลิตรองเทาสตรีแบบ
หุมขอ  รองเทาสตรีแบบมอกกาซีน  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเทคนิควิธีการออกแบบรองเทาสตรี  ในขนาดความสูงของสน  ในรูปแบบตาง ๆ วิธีการ

สรางแบบหนังหนา  การสรางแบบพืน้  การเสริมความแข็งแรงของพ้ืนในรองเทา  การใชวัสดุทดแทน
และการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณมาประกอบการใชกับงานรองเทา 
 ปฏิบัติการทํารองเทาสตรี  รองเทาบูท  รองเทาแบบหุมขอ  โดยฝกทักษะวิธีการสรางแบบ ขยาย
แบบรองเทาในการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม 
 
3309-2104                 เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา  4          4  (6) 
         (                                       ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ในการปฏิบัติงานเปนข้ันตอน  รูวิธีการประยุกตรูปแบบของ
รองเทาไดอยางเหมาะสม  ตามความตองการหรือนิยมของผูบริโภค  มีทักษะในการออกแบบ  ตัดแบบ  
แยกแบบ  ในการปฏิบัติทํารองเทามอกกาซีน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจ  การปฏิบัติงานเปนข้ันตอน  รูวิธีการทําแบบนํามาประยุกตรูปแบบของรองเทาไดอยาง
เหมาะสม  สามารถปฏิบัติการออกแบบและการเย็บประกอบขึ้นหุนรองเทามอกกาซีน  มีเจตคติท่ีดีตอ
อาชีพ  มีความซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการทํารองเทามอกกาซีน  การใชกระดาษกาวพันหุน  การวางแบบลงบนหุน  การ
กําหนดจุดติดตอของแบบวิธีการลอกแบบจากหุนเพื่อสรางแบบถาวรและกําหนดจุดเจาะรอยดาย ในสวน
ของหนังหนา  การประยุกตแบบจากแบบเดิมนํามาแตงเปนรูปแบบตาง ๆ ข้ันตอนของการประกอบและ
เย็บหนังหนาการรอยดายประกอบแบบตาง ๆ 
 ปฏิบัติการทํารองเทามอกกาซีน  วิธีการออกแบบ  การกําหนดจุดเจาะและใหมีการประยุกต
รูปแบบของรองเทามอกกาซีนเปนรูปแบบตาง ๆ  
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3309-2105    เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑรองเทา  1        2  (3) 
           (                            ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  กระบวนการออกแบบ  การรางแบบ  ประยุกต  รูปแบบ 
รองเทาตามสมัยนิยม  
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจ  กระบวนการออกแบบ  รางแบบ  ประยุกตรูปแบบรองเทาตามสมัยนิยม  สามารถสราง
คุณคาผลิตภัณฑรองเทาอยางมีคุณภาพ  ปฏิบัติงานออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  รองเทาแตะ  รองเทา
สานรัดสน  รองเทาสวม  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  มีความซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของกากรออกแบบ  การใชเสนการรางแบบรูปทรงตาง ๆ มาประยุกตใชในการ
ออกแบบผลิตภัณฑรองเทา  การกําหนดขนาดของหุน  การรางแบบลงบนหุนรองเทา 
 หลักและวิธีการเลือกใชวัสดุอุปกรณในการทํารองเทา  การใชวัสดุทดแทนในงานรองเทาแตะ  
รองเทาสานรัดสน  รองเทาสวม  เทคนิคการตกแตงลวดลายลงบนแบบและหนังหนา  ตามความคิด
สรางสรรค 
 
3309-2106      เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑรองเทา  2         2  (3) 
        (                                   ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ขั้นตอนการออกแบบ   ขยายแบบ  การพัฒนาแบบ  ตามความคิด
สรางสรรคหลากรูปแบบ  มีทักษะในการออกแบบ  ขยายแบบ  รองเทาประเภทตาง ๆ มีเจตคติในการ
จัดระบบการทํางานที่กอใหเกิดความปลอดภัยในระบบงานและทรัพยสินของสวนรวม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจ  ขั้นตอนการออกแบบ  ขยายแบบ  สามารถออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑรองเทา  
หลากหลายรูปแบบ  ปฏิบัติการออกแบบรองเทา  ตามสมัยนิยมและออกแบบลวดลาย  ตกแตงรองเทา  มี
เจตคติท่ีดี  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการจัดองคประกอบของการออกแบบ  รองเทา  การรางแบบรองเทาตามสมัย  นิยมการ
ออกแบบลวดลาย  การใชสีสันของรองเทาตามยุคสมัย  การใชวัสดุทดแทนจากทองถิ่น  มาประยุกตใช
กับงานรองเทา  วิธีการขยายแบบ  กําหนดจุดติดตอของแบบ 
 หลักการตัดแบบ  การวางแบบตัดหนัง  เพื่อนําไปใชในงานรองเทาและกระบวนการผลิตรองเทา  
ในระบบอุตสาหกรรม  ตามความคิดสรางสรรค 
 
3309-2107     เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑรองเทา  3         2  (3) 
                     (                                   ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคหลาก
รูปแบบ  และเห็นความสําคัญในเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑรองเทาที่เปนระบบ 
อุตสาหกรรม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจ  กระบวนการออกแบบ  แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค  สามารถนําเทคโนโลยีสมยัใหม
มาพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ  ที่เปนระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม  มีทักษะในการตัดแบบ  วาง
แบบและการยอ – ขยาย  ทําแบบสําหรับทํามีดตัด  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  ขยันซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอ
เวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา   การพฒันารูปแบบรองเทา  การสรางแบบ  กําหนดจุดตัดตอของแบบ  วิธีการขยายแบบ  
การทําแบบสําหรับบลอคตัดที่ใชในการผลิตระบบอุตสาหกรรม 
 หลักการตัดแบบ  การวางแบบตัด  เพื่อนําไปใชในงานกระบวนการผลิต รองเทาระบบ
อุตสาหกรรม  ในรูปแบบตาง ๆ ตามความคิดสรางสรรค 
 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

351

3309-2201         เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา 1          4  (6) 
           (                                      ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจในการใชเครื่องจักร  เคร่ืองเจียนหนังและการบํารุงรักษา มีความรู  
ความเขาใจในการรางแบบและออกแบบตัดแผน  มีความสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจ  ในการใชเคร่ืองจักร  เครื่องเจียนหนังและการบํารุงรักษา  มีทักษะภาคปฏิบัติ  การราง
แบบ  ออกแบบ  สามารถทํากระเปา   มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการใชจักร  เย็บจักรอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษใชงานเฉพาะ  การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร  วิธีการรางแบบ  อออกแบบและตัดแบบ  การใชเครื่องเจียนหนัง  การปรับแตงเคร่ืองเจียน
หนัง   
 ปฏิบัติงานทํากระเปาเบ็ดเตล็ด  กระเปาถือสตรี  กระเปาหนีบ  กระเปานักเรียนและกระเปา
เอกสาร 
 
3309-2202      เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา 2          4  (6) 
         (                                     ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู   ความเขาใจในการทํากระเปา  ดวยเคร่ืองจักร  เคร่ืองมีอ  ในระบบ 
อุตสาหกรรม  การคํานวณประมาณราคาตนทุน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจในการทํากระเปา  ดวยเครื่องจักร  เคร่ืองมือในระบบอุตสาหกรรม  การคํานวณประมาณ
ราคาตนทุน  มีทักษะในการทํากระเปาแบบตาง ๆ ได  ตามแบบที่กําหนด  มีเจตคติ  ขยัน  ซื่อสัตย  
ประหยัด  ตรงตอเวลา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 หลักและวิธีการใชเครื่องมือเครื่องจักรประเภทตาง ๆ สําหรับงานกระเปา  ดูแลรักษา  เคร่ืองจักร  
เครื่องมืออุปกรณในงานกระเปา  การรางแบบ  วาดแบบ  ออกแบบ  แยกแบบ  ตัดแบบการวาดหนัง  ตัด
หนัง  การเจียนหนัง  เพื่อพับริมและประกอบเย็บ  การเย็บประกอบรูปลักษณะตาง ๆ เย็บเสนกันน้ํา  ลม
ตะเข็บ  กุนริม  การประกอบติดอุปกรณใหเหมาะสมกับรูปแบบกระเปาและการนําไปใชงาน  การ
คํานวณและประมาณราคาตนทุน 
 มีความสามารถปฏิบัติงานในรูปแบบอุตสาหกรรม  พรอมทัง้การบรรจุหีบหอ 
 
3309-2203                  เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา 3          4  (6) 
          (                                      ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  ในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบในระบบอุตสาหกรรม  การ
สรางแบบ  เพื่อใชในทําใบมีดสําหรับตัด  มีความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองมือเครื่องจักรและอุปกรณ
พิเศษสําหรับงานในระบบอุตสาหกรรม  มีความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมได 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบในระบบอุตสาหกรรม  การสรางแบบ  เพื่อทําใบมีด
สําหรับตัด  รูวิธีการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรและอุปกรณพิเศษสําหรับงาน  ระบบอุตสาหกรรม  มี
ความสามารถทํากระเปาชนิดตาง ๆ ในระบบอุตสาหกรรมได  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัดตรง
ตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการและเทคนิคในการวาดแบบ  ออกแบบ  ตัดแบบและแยกแบบสําหรับ  สรางใบมีด
เพ่ือใชตัดกับเคร่ืองตัดไฮดรอลิค  การใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณพิเศษท่ีใชประกอบกับ
เคร่ืองจักรในระบบอุตสาหกรรม  การบรรจุหีบหอเพื่อการขนสง 
 ปฏิบัติงานทํากระเปาสตรี  กระเปาเอกสาร  โดยเปนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  การบรรจุ
หีบหอเพ่ือการขนสง 
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3309-2204                  เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา 4          4  (6) 
          (                                      ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความสามารถปฏิบัติงานกระเปาระบบอุตสาหกรรม   
 
มาตรฐานรายวิชา 

มีทักษะสามารถปฏิบัติงานทํากระเปาในระบบอุตสาหกรรมตามขั้นตอนการผลิตได  มีเจตคติท่ีดี  
ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการวาดแบบ ดัดแปลงลดขนาย  ตามสัดสวนที่ตองการและเหมาะสมกับการ
ใชงานออกแบบ   ตามความคิดสรางสรรค  แยกแบบ  ตัดแบบ  สรางแบบ  เพื่อสรางแบบ 
ใบมีด  ตัดมาตรฐาน  สําหรับใชกับเครื่องปมตัดระยบบยไฮดรอลิกการใชเครื่องจักรอุตสาหกรรมในงาน
กระเปา  เคร่ืองผาหนัง  เคร่ืองเจียนหนัง  เคร่ืองมืออุตสาหกรรมในการประกอบติดต้ังอุปกรณการ
ประกอบรูปโดยใชเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  ในการประกอบเย็บ  เสนกันนํ้า  กุนริม  การเลือกวัสดุ
อุปกรณ  ตามสมัยนิยม มาใชประกอบตกแตงใหเหมาะสมกับงานกระเปาแบบอุตสาหกรรม 
 ปฏิบัติงานรางออกแบบและผลิตกระเปาในระบบอุตสาหกรรม 
 
3309-2205  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา 1         2  (3) 
           (                                  ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการอานแบบจากตัวอยางและรูปภาพและสามารถออกแบบ  ตัก
แบบ  และแยกแบบไดถูกตอง  สามารถกําหนดขนาดและขยายแบบจากรูปภาพได   
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจในการอานแบบจากตัวอยางและรูปภาพ  สามารถออกแบบตัดแบบ  และแยกแบบ
ปฏิบัติงานการทํากระเปา  จากตัวอยางจริงหรือจากรูปภาพได  มีเจตคติท่ีดี  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการรางแบบ  การออกแบบตามตัวอยางของจริงและหนังสือแสดงแบบ
สินคา  การกําหนดขนาดใหเหมาะสมกับการใชงาน  การออกแบบเพื่อประยุกตใชกับวัสดุตามทองถิ่น 
 ปฏิบัติงานรางออกแบบ  ตัดแบบกระเปาสตรีทรงออน  ทรงแข็ง  กระเปาหนีบ  กระเปาเอกสาร 
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3309-2206      เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา 2          2  (3) 
        (                                         ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจในการออกแบบกระเปาชนิดตาง ๆ จากแนวคิดและการศึกษาดูงาน
และแบบจากกระเปาที่มีชื่อเสียง  เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย  กวางไกล  มีความสามารถ
ในการออกแบบสรางแบบเพื่อใชงานกึ่งอุตสาหกรรมได 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจการออกแบบกระเปาชนิดตาง ๆ จากแนวความคิด  และศึกษาดูงานจากแบบกระเปาที่มี
ชื่อเสียง  ดานคุณภาพ  มีทักษะ  สามารถออกแบบ สรางแบบ  เพื่อใชงานกึ่งอุตสาหกรรมได  มีเจตคติ  
ขยันซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการออกแบบกระเปาชนิดตาง ๆ จากแนวความคิดของนักศึกษาเองและจาก
การศึกษาแบบจากกระเปาที่มีชื่อเสียง  การศึกษารูปแบบ  วัสดุอุปกรณ 
 ปฏิบัติการตัดแบบ  แยกแบบและสรางแบบที่ใชในระบบกึ่งอุตสาหกรรมกระเปาของขอบเฟรม  
กระเปาสตรีทรงออน  ทรงแข็ง  กระเปานักเรียนมาตรฐาน 
 
3309-2207    เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑกระเปา 3         2  (3) 
           (                                 ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  เขาใจลักษณะโครงสรางของกระเปาแบบตาง ๆ  มีทักษะในการใชเทคนิคการ
ใชเครื่องมือชวยในการออกแบบ    เคร่ืองคอมพิวเตอร    เกรดแบบ  การสรางใบมดีตัดโดยใหเคร่ือง
ปมไฮดรอลิก 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจลักษณะโครงสรางของกระเปาแบบตาง ๆ และงานเครื่องหนัง  มีทักษะในการออกแบบ  
ทําแบบ  การสรางใบมีดตัดโดยใชเคร่ืองปมไฮดรอลิก  และสามารถปฏิบัติงานออกแบบกระเปาแบบตาง 
ๆ ได   มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา   
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คําอธิบายรายวิชา 
 ทราบลักษณะโครงสรางของกระเปาแบบตาง ๆ และงานเครื่องหนังประกอบอื่น  เทคนิคการใช
เคร่ืองมือออกแบบสมัยใหม  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เกรดแบบ  การสรางใบมีดตัดเคร่ืองปมไฮดรอลิค 
 ปลูกฝงใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดงานอาชีพ  มีกฎระเบียบวินัย  ซื่อสัตยในการทํางาน   
 สามารถปฏิบัติงานออกแบบกระเปาแบบตาง ๆ และงานเคร่ืองหนังประเภทอ่ืน ๆ 
 
3309-2301         ศิลปะการทําเคร่ืองหนัง     1     4  (6)  
                       (                            ) 
จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจชนิดของหนังสัตวที่ฟอกแลว  รูจักหนังฟอกชนิดตาง ๆ รูจักนําวัสดุ
มาทดแทนที่มีอยูในทองถิ่น  ใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรในการผลิตระบบอุตสาหกรรมการออกแบบ  
รูปทรงและโครงสรางงานผลิตภัณฑเครื่องหนังเบ็ดเตล็ดชนิดตาง ๆ  มีทักษะในการปฏิบัติออกแบบ  แยก
แบบ  ตัดแบบปฏิบัติ  ทํากระเปาใสเคร่ืองสําอางค  กระเปาใสสตางค  กระเปาจายตลาด  กระเปากุญแจ    
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจลักษณะชนิดของหนังประเภทตาง ๆ ของหนังสัตวที่ฟอกแลว  สามารถทํากระเปา
เคร่ืองสําอาง  กระเปาเบ็ดเตล็ด  กระเปาจายตลาด  กระเปาพวงกุญแจ    มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  
ประหยัด  ตรงตอเวลา   

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาชนิดของหนังที่ฟอกแลว  คุณลักษณะและคุณสมบัติของหนังฟอกชนิดตาง ๆ การใชวัสดุ
ทดแทนที่มีในทองถิ่น  การใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ในการผลิตระบบอุตสาหกรรมการออกแบบรูปทรง
และโครงสรางงานผลิตภัณฑเครื่องหนังเบ็ดเตล็ดชนิดตาง ๆ  
 ปฏิบัติการออกแบบ  แยกแบบ  ตัดแบบ  ปฏิบัติการทํากระเปาใสเครื่องสําอาง  กระเปาใสเศษ
สตางค  กระเปาจายตลาด  กระเปากุญแจ    
 
3309-2302         ศิลปะการทําเคร่ืองหนัง      2          4  (6) 
        (                                   ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  รูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  มีทักษะในการออกแบบลวดลายลง
บนหนัง  โดยวิธีดุนลาย  ตอกลาย  อัดลาย  ปมลายลงบนหนัง  สามารถทํากระเปาถือสตรีเบื้องตน  
กระเปาเอกสาร  กระเปากีฬา  กรอบรูป  เครื่องใชสํานักงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
เขาใจรูปแบบ  ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  มีทักษะในการออกแบบทํากระเปาถือสตรีเบื้องตน  

กระเปาเอกสาร  กระเปากีฬา  กรอบรูป  เครื่องใชสํานักงาน  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตยตรงตอ
เวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อออกแบบ  ออกแบบลวดลาย  ทําลวดลายลงบนหนัง  โดยวิธดุีนลาย  
ตอกลาย  อัดลาย  ปมลาย  ฉลุลาย  ลงบนหนัง  การนําเศษวัสดุมาประยุกตใชประกอบเขารูปเปน
ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ 
 ปฏิบัติการทํากระเปาถือสตรีเบื้องตน  กระเปาเอกสาร  กระเปากีฬา  กรอบรูป  เคร่ืองใช
สํานักงาน 
 
3309-2303         ศิลปะการทําเคร่ืองหนัง    3          4  (6) 
         (                                ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจรูปแบบโครงสรางภายใน  ภายนอกของกระเปาชนิดตาง ๆ เพ่ือ
ประโยชนใชสอย  วิธีการออกแบบ  แยกแบบ  ชิ้นสวนประกอบลักษณะการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
มีทักษะในการทํากระเปาสตรีทรงออน  ทรงแข็ง  กระเปาเอกสาร  กระเปาธนบัตร เข็มขัด 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจรูปแบบโครงภายใน ภายนอกของกระเปาชนิดตาง ๆ เพ่ือประโยชนใชสอย  มีทักษะ
สามารถทํากระเปาสตรีทรงออน  ทรงแข็ง  กระเปาเอกสาร  กระเปาธนบัตร  เข็มขัด  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบโครงสรางภายในและภายนอกของกระเปาชนิดตาง ๆ เพื่อประโยชนใชสอยวิธีการ
ออกแบบ  แยกแบบ  ตัดแบบ  ชิ้นสวนประกอบลักษณะการผลิตในระบบอุตสหกรรม  ฝกการใช
เครื่องมือและเคร่ืองจักรระบบอุตสาหกรรม  จัดระบบการปฏิบัติเปนลักษณะโรงงาน  โดยนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใช 

ปฏิบัติการออกแบบ  แยกแบบ  ตัดแบบ  การทํากระเปาสตรีทรงออน  ทรงแข็ง  กระเปาเอกสาร  
กระเปาธนบัตร  เข็มขัด 
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3309-2304       ศิลปะการทําเคร่ืองหนัง    4          4  (6) 
           (                           ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  การปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม  การจัดระบบเคร่ืองมอื  
เคร่ืองจักร  ใหถูกตองตามกระบวนการผลิต  ระบบโรงงานอุตสาหกรรม  มีทักษะในการปฏิบัติการทํา
กระเปาเดินทาง  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  กระเปาสตริ  กระเปาใสเครื่องมือ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม  การจัดระบบเครื่องมือเครื่องจักรใหถูกตองตาม
กระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม  มีทักษะการทํากระเปาเดินทาง  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  กระเปา
สตรี  กระเปาซองเครื่องมือเฉพาะงาน  มีเจตคติท่ีดี  ขยันประหยัด  ซื่อสัตย ตรงตอเวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาระบบขั้นตอนการผลิต  การปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม  การจัดระบบเคร่ืองมอื 
เครื่องจักรใหถูกตองตามกระบวนการผลิต  สามารถวางแผนและจัดระบบการผลติตามกระบวนการของ
โรงงานอุตสาหกรรม 
 ปฏิบัติการทํากระเปาเดินทาง  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  กระเปาสตรี  กระเปาซองเคร่ืองมือ
เฉพาะงาน 
 
3309-2305           การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง   1         2  (3) 
           (                               ) 

จุดประสงครายวิชา 
 ศึกษาหลักการปฏิบัติดานทักษะการออกแบบ  และใชความคิดสรางสรรค  ออกแบบ 
ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ และเลือกใชวัสดุทดแทนไดถูกตอง  มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ 
เคร่ืองหนังชนิดตาง ๆ และรูจักวิธีการเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑเครื่องหนัง 
 

มาตรฐานรายวิชา 
เขาใจหลักการปฏิบัติของการออกแบบ  แสดงความสามารถ  ในความคิดสรางสรรคสิ่งใหมมา

พัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  โดยเลือกใชวัสดุทดแทน
หนัง  ใหมีหลากหลายและมีคุณภาพ    มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา   
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายของการออกแบบ  มีความคิดสรางสรรคในการประยุกต  ฝกปฏิบัติการ

ออกแบบ  รางแบบตามตัวอยาง  มีความสามารถออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  ชนิดตาง ๆ พรอมทั้งการ
เลือกใชวัสดุทดแทน  ในทองถิ่นใหเขากับงานผลิตภัณฑเคร่ืองหนังไดอยางเหมาะสม 
 
3309-2306          การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง   2          2  (3) 
           (                              ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  พัฒนารูปแบบตาม
ความคิดสรางสรรคหลากหลายรูปแบบ  มีทักษะในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  ผลติภัณฑเคร่ือง
หนัง  ทําตนแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  กระเปา  รองเทา  เคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด 
 

มาตรฐานรายวิชา 
เขาใจขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ  เคร่ืองหนัง  สามารถทําตนแบบผลิตภัณฑเครื่องหนังแบบ

ตาง ๆ ได  และทําแบบเพื่อทํามีดตัดแบบ  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการจัดองคประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ   การรางแบบ  ผลิตภัณฑเครื่องหนัง  

(รองเทากระเปา  เคร่ืองหนังเบ็ดเตล็ด)  การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนังชนิดตาง ๆ วิธีการยอ ขยาย
แบบ  เพื่อนําไปทําใบมีดตัดเขาสูกระบวนการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม  มีกิจนิสัยที่ดี  รับผิดชอบ  
ขยัน  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 
 
3309-2307         การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง   3          2  (3) 
           (                            ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  นําเทคโนโลยีสมัยใหม   มาใชในการสรางแบบของอุตสาหกรรม  
เคร่ืองคอมพิวเตอร  เกรดแบบ  ยอขยายแบบตามความตองการของตลาดแรงงาน  มีทักษะในการสราง
แบบมาตรฐาน  แบบถาวรดวยเคร่ืองมือสมัยใหมไดถูกตองตามแบบสากล   สามารถออกแบบตกแตง
ประกอบเย็บเปนลวดลายและการประกอบ  ติดอุปกรณลงในผลิตภัณฑไดถูกตอง  ปฏิบัติการออกแบบ
ดวยเคร่ืองมือสมัยใหม  การยอขยายแบบมาตรฐานถาวรไดถูกตอง                  การประกอบติดอุปกรณ
ตกแตงและเย็บประกอบตกแตงไดเหมาะสม 
 



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

359

มาตรฐานรายวิชา 
เข า ใจ นํา เทคโนโลยีสมั ยใหมมาใช ในการสร า งแบบ    มาตรฐานเพื่ อใช ในระบบ                

อุตสาหกรรม   มีเจตคติที่ดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา  มีทักษะในการออกแบบโดยคอมพิวเตอรหรือ
เคร่ืองมือ  เกรดแบบ  ยอขยายแบบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเครื่องมือชวยในการออกแบบนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการสรางแบบของงาน
อุตสาหกรรม  เคร่ืองมือคอมพวิเตอร  เกรดแบบ  การยอขยายแบบตามความตองการของตลาด  การสราง
แบบมาตรฐาน  แบบถาวรดวยเครื่องมือสมัยใหมไดถูกตองตามแบบสากล  สามารถออกแบบตกแตงการ
ประกอบเย็บลวดลายและการประกอบติดอุปกรณลงในผลิตภัณฑไดถูกตอง 
 ปฏิบัติการออกแบบดวยเคร่ืองมือสมัยใหม  การยอ  ขยายแบบมาตรฐานถาวรไดถูกตอง  การ
ประกอบติดอุปกรณตกแตงและเย็บประกอบตกแตงไดเหมาะสม 
 
3309-2405        คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องหนัง  1                  2  (3) 
             (                             ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  เกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  มีทักษะในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร  เพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  มีเจตคติตองานออกแบบผลิตภัณฑ 
เคร่ืองหนังแบบตาง ๆ  
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  สามารถใชโปรแกรม  คอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบ  ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  มีเจตคติท่ีดีตองานออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนังประเภทตาง ๆ  

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  วิวัฒนาการที่สําคัญ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร  องคประกอบของคอมพิวเตอร  และระบบการทํางานของคอมพิวเตอรที่ใชใน
การออกแบบ 

ปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ       เพื่องานออกแบบ 
ผลิตภัณฑเคร่ืองหนังได 
 
3309-2406        คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องหนัง  2                           2  (3) 
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           (                              ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ชวยในการออกแบบรองเทารูปแบบ
ตาง ๆ  มีทักษะในการออกแบบ   สรางแบบรองเทา  มีกิจนิสัยที่ดีในการใชคอมพิวเตอร  
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ชวยในการออกแบบรองเทารูปแบบตาง ๆ  
สามารถทําแบบตัด  แบบรองเทาได  มีกิจนิสัยที่ดีในการใชคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการออกแบบ  เคร่ืองหมายการคาและผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  ดวยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
 ปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการผลิตในปจจุบัน  การออกแบบเคร่ืองหมาย 
การคาและผลิตภัณฑเคร่ืองหนังได 
 
3309-2407        คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องหนัง  3                  2  (3) 
             (                           ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  ดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีพฒันา
ใหเกิดการออกแบบเครื่องหนังที่มีคุณภาพและสอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน  มีทักษะในการใช
โปรแกรมสาํเร็จรูป  ในการออกแบบ  ตัดแบบ  ดวยคอมพิวเตอรเฉพาะทาง 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจหลักในการใชคอมพิวเตอรออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง  มีทักษะในการใช 
คอมพิวเตอรประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปได  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ในการออกแบบ  และศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชงานเฉพาะทาง   
 ปฏิบัติการใชโปรแกรม  คอมพวิเตอรท่ีไดรับการพัฒนา  เพ่ือใชผลิตภัณฑเคร่ืองหนังใหได
คุณภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตในปจจุบัน 
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3309-2501                      เทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 1          4  (6) 
                   (                                      ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจในการใชเครื่องจักร  เคร่ืองเจียนหนังและการบํารุงรักษา มีความรู  
ความเขาใจในการรางแบบและออกแบบตัดแผน  มีความสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจ  ในการใชเคร่ืองจักร  เครื่องเจียนหนังและการบํารุงรักษา  มีทักษะภาคปฏิบัติ  การราง
แบบ  ออกแบบ  สามารถทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอ
เวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการใชจักร  เย็บจักรอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษใชงานเฉพาะ  การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร  วิธีการรางแบบ  อออกแบบและตัดแบบ  การใชเครื่องเจียนหนัง  การปรับแตงเคร่ืองเจียน
หนัง   
 ปฏิบัติงานทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 
 
 
3309-2502                     เทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 2          4  (6) 
         (                                     ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู   ความเขาใจในการทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    ดวยเคร่ืองจักร  เคร่ืองมีอใน
ระบบ 
อุตสาหกรรม  การคํานวณประมาณราคาตนทุน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจในการทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    ดวยเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือในระบบอุตสาหกรรม  การ
คํานวณประมาณราคาตนทุน  มีทักษะในการทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    แบบตาง ๆ ได  ตามแบบที่
กําหนด  มีเจตคติ  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 หลักและวิธีการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรประเภทตาง  ๆ สําหรับงานผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ     
ดูแลรักษา  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมืออุปกรณในงานผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    การรางแบบ  วาดแบบ  
ออกแบบ  แยกแบบ  ตัดแบบ  การวาดหนัง  ตัดหนัง  การเจียนหนัง  เพื่อพับริมและประกอบเย็บ  การเย็บ
ประกอบรูปลักษณะตาง ๆ เย็บเสนกันนํ้า  ลมตะเข็บ  กุนริม  การประกอบติดอุปกรณใหเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ  และการนําไปใชงาน  การคํานวณและประมาณราคาตนทุน 
 มีความสามารถปฏิบัติงานในรูปแบบอุตสาหกรรม   
 
3309-2503        เทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 3         4  (6)  
                (                                      ) 
จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  ในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบในระบบอุตสาหกรรม  การ
สรางแบบ  เพื่อใชในทําใบมีดสําหรับตัด  มีความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ
พิเศษสําหรับงานในระบบอุตสาหกรรม  มีความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมได 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 เขาใจการออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบในระบบอุตสาหกรรม  การสรางแบบ  เพื่อทําใบมีด 
สําหรับตัด  รูวิธีการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรและอุปกรณพิเศษสําหรับงาน   ระบบอุตสาหกรรม  มี
ความสามารถทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    ชนิดตาง ๆ ในระบบอุตสาหกรรมได  มีเจตคติที่ดี  ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัด 
ตรงตอเวลา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการและเทคนิคในการวาดแบบ  ออกแบบ  ตัดแบบและแยกแบบสําหรับ  สรางใบมีด
เพ่ือใชตัด การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณพิเศษที่ใชประกอบกับเคร่ืองจักรในระบบอุตสาหกรรม  
การบรรจุเพือ่การขนสง 
 ปฏิบัติงานทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ   โดยเปนการผลติในระบบอุตสาหกรรม  เพ่ือการขนสง 
 
3309-2504         เทคโนโลยีผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 4         4  (6) 
       (                                      ) 
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จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความสามารถปฏิบัติงานผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    ระบบอุตสาหกรรม   
 
มาตรฐานรายวิชา 

มีทักษะสามารถปฏิบัติงานทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ ในระบบอุตสาหกรรมตามขั้นตอนการ
ผลิตได  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการวาดแบบ ดัดแปลงลดขนาด  ตามสัดสวนที่ตองการและเหมาะสมกับการ
ใชงานออกแบบ   ตามความคิดสรางสรรค  แยกแบบ  ตัดแบบ  สรางแบบ  เพื่อสรางแบบ 
ใบมีด  ตัดมาตรฐาน  สําหรับใชกับเคร่ืองปมตัดระบบไฮดรอลิกการใชเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในงาน
กระเปา  เคร่ืองผาหนัง  เคร่ืองเจียนหนัง  เคร่ืองมืออุตสาหกรรมในการประกอบติดต้ังอุปกรณการ
ประกอบรูปโดยใชเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  ในการประกอบเย็บ  เสนกันนํ้า  กุนริม  การเลือกวัสดุ
อุปกรณ  ตามสมัยนิยม มาใชประกอบตกแตงใหเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    แบบ
อุตสาหกรรม 
 ปฏิบัติงานรางออกแบบและผลิตผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ    ในระบบอุตสาหกรรม 
 
3309-2505          คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 1        2  (3) 
        (                                  ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการอานแบบจากตัวอยางและรูปภาพและสามารถออกแบบ  ตัก
แบบ  และแยกแบบไดถูกตอง  สามารถกําหนดขนาดและขยายแบบจากรูปภาพได   
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจในการอานแบบจากตัวอยางและรูปภาพ  สามารถออกแบบตัดแบบ  และแยกแบบ 
ปฏิบัติงานการทําผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑจากตัวอยางจริงหรือจากรูปภาพได  มีเจตคติที่ดี  ซื่อสัตย  ตรง
ตอเวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการรางแบบ  การออกแบบตามตัวอยางของจริงและหนังสือแสดงแบบ
สินคา  การกําหนดขนาดใหเหมาะสมกับการใชงาน  การออกแบบเพื่อประยุกตใชกับวัสดุตามทองถิ่น 
 ปฏิบัติงานรางออกแบบ  ตัดแบบผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 
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3309-2506           คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 2                2  (3) 
    (                                         ) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจในการออกแบบผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑชนิดตาง  ๆ จากแนวคิด
และการศึกษาดูงานและแบบจากผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑที่มีชื่อเสียง  เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคที่
หลากหลาย  กวางไกล  มีความสามารถในการออกแบบสรางแบบเพื่อใชงานกึ่งอุตสาหกรรมได 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจการออกแบบชนิดตาง ๆ จากแนวความคิด  และศึกษาดูงานจากแบบที่มีชื่อเสียง  ดาน
คุณภาพ  มีทักษะ  สามารถออกแบบ สรางแบบ  เพื่อใชงานกึ่งอุตสาหกรรมได  มีเจตคติ  ขยันซื่อสัตย  
ตรงตอเวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและวิธีการออกแบบชนิดตาง ๆ จากแนวความคิดของนักศึกษาเองและจาก
การศึกษาแบบจากผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑที่มีชื่อเสียง  การศึกษารูปแบบ  วัสดุอุปกรณ 
 ปฏิบัติการตัดแบบ  แยกแบบและสรางแบบที่ใชในระบบกึ่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑบุเบาะ
ครุภัณฑ 
 
3309-2507         คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑ 3                    2  (3) 
        (                                 ) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  เขาใจลักษณะโครงสรางของผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑแบบตาง ๆ  มีทักษะใน
การใชเทคนิค การใชเคร่ืองมือชวยในการออกแบบ  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เกรดแบบ  การสรางใบมีดตัด
โดยใชเคร่ืองปมไฮดรอลิก 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจลักษณะโครงสรางของผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑแบบตาง ๆ และงานเคร่ืองหนัง  มีทักษะ
ในการออกแบบ  ทําแบบ  การสรางใบมีดตัดโดยใชเคร่ืองปมไฮดรอลิก   และสามารถปฏิบัติงาน
ออกแบบผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑแบบตาง ๆ ได   มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา   
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คําอธิบายรายวิชา 
 ทราบลักษณะโครงสรางของผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑแบบตาง ๆ และงานเคร่ืองหนังประกอบ
อ่ืน  เทคนิคการใชเคร่ืองมือออกแบบสมัยใหม  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เกรดแบบ  การสรางใบมีดตัดเคร่ือง
ปมไฮดรอลิค 
 ปลูกฝงใหมีเจตคติท่ีดีตอการจัดงานอาชีพ  มีกฎระเบียบวินัย  ซื่อสัตยในการทํางาน   
 สามารถปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑบุเบาะครุภัณฑแบบตาง ๆ และงานเคร่ืองหนังประเภทอ่ืน 
ๆ 
 
3309-2601        เทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา                  4   (6) 
           (                              ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  ประเภทและชนิดเตนทและอุปกรณเดินปา  รูลักษณะโครงสรางของ
เตนทประเภทตาง ๆ แหลงวัสดุ  อุปกรณในการทําเตนท  รูวิธีในการทําเตนท  มีกิจนิสัยที่ดีตองานที่
รับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจประเภทชนิดของเตนทและอุปกรณเดินปา  สามารถผลิตเตนทและอุปกรณเดินปาบอก
แหลงวัสดุ  อุปกรณในการทําเตนท  มีกิจนิสัย  ขยันซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทและชนิดของเตนทและอุปกรณเดินปา  รูปแบบตาง ๆ ลักษณะโครงสรางของ
เตนทแตละประเภทแหลงวัสดุอุปกรณในการทําเตนท  วิธีและขั้นตอนในการทําเตนทและอุปกรณเดินปา  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรท่ีใชปฏิบัติงานในการทําเตนท  มีความปลอดภัย  มีความรูเร่ืองการแยกประเภทของ
เตนท  สามารถนําความรู  ความเขาใจไปปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยและประหยัด 
 
3309-2602     เทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา 2                 4   (6) 
             (                              ) 
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จุดประสงครายวิชา 
 เพ่ือใหรู  เขาใจ  รูปแบบลักษณะชนิดของเตนท  ทรงสามเหลี่ยม  มีทักษะในการออกแบบตัด
แบบ  แยกแบบ  ตามขนาดมาตรฐานท่ีกําหนดไว  ปฏิบัติเตรียมงานและเย็บประกอบเขารูปตามขั้นตอน
ของรูปแบบเตนทสามเหลี่ยม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจรูปแบบลักษณะชนิดของเตนททรงสามเหลี่ยม   มีทักษะในการออกแบบ  ตัดแบบ  แยก
แบบและสามารถเย็บประกอบรูปทําเตนททรงสามเหลี่ยมไดตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดขนาดไว  มี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน   รวมกันทั้งงานเดี่ยวและเปนทีม  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ  ลักษณะของชนิดของเตนททรงสามเหลี่ยม  หลักการออกแบบ  ตัดแบบ  แยก
แบบ  ตามขนาดมาตรฐานที่กําหนดใหมีความแข็งแรง  การประกอบเขาอุปกรณอ่ืน ๆ เชน 
เสาอลูมิเนียมหัวตอสายตาง ๆ  
 ปฏิบัติการทําเตนทสามเหลี่ยม  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ   วาดผาตัดเสื้อเตรียมประกอบเย็บ
ในข้ันตอนของรูปแบบเตนทสามเหล่ียม 
 ใหมีความรูความเขาใจ  มีทักษะและเจตคติท่ีดี  สามารถปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนของรูปแบบ
เตนทสามเหลี่ยมไดถูกตอง  ประณีต  ประหยัด  เปนการใชเครื่องจักรเย็บอยางมีระเบียบและปลอดภัย 
 
3309-2603   เทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา 3                 4   (6) 
           (                                ) 

จุดประสงครายวิชา 

 เพ่ือใหรู  เขาใจ  รูปแบบลักษณะชนิดของเตนท ทรงโดม  หลักการออกแบบ  ตามลักษณะรูป
โดมใหไดมาตรฐานตามรูปแบบของโครงโดม   ปฏิบัติการทําเตนทโดม  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  
วาดผา  ตัดผา  เตรียมประกอบ  เย็บในข้ันตอนของรูปแบบเตนททรงโดม  ทุกสวนของชิ้นงานตัดเย็บเปน
เสนโคง 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจรูปแบบลักษณะชนิดของเตนททรงโดม   มีทักษะสามารถออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  
วาดผา  ประกอบการเย็บรูปทําเตนททรงโดมไดตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด  มีเจตคติท่ีดีขยัน  
ประหยัด  ซื่อสัตย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ  ลักษณะของชนิดของเตนททรงโดม  หลกัการออกแบบ  ตามลักษณะรูปโดมให
ไดตามมาตรฐาน  ตามรูปแบบของโครงโดม  การประกอบเขาอุปกรณอ่ืน ๆ เชน  เสา 
อลูมิเนียมหรือเสาไฟรเบอร  หัวตอสายตาง ๆ  
 ปฏิบัติการทําเตนททรงโดม   ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ   วาดผา  เตรียมประกอบเย็บใน
ข้ันตอนของรูปแบบเตนททรงโดม  ซึ่งเกือบทุกชิ้นสวนของงานตัดเย็บจะมีเสนโคง 
 ใหมีความรูความเขาใจ  มีทักษะและเจตคติท่ีดี  สามารถปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนของรูปแบบ
เตนททรงโดมไดถูกตอง    ประหยัด  เปนการใชเครื่องจักรเย็บอยางมีระเบียบและปลอดภัย 
 
3309-2604     เทคโนโลยีผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา 4                 4   (6) 
           (                             ) 

จุดประสงครายวิชา 

 เพ่ือใหรู  เขาใจ  รูปแบบลักษณะชนิดของเตนทบุคคล  หลักการออกแบบ  ตามลักษณะของการ
ใชงาน  เนนความแข็งแรงของการเย็บตะเข็บ  การประกอบเขากบัอุปกรณอ่ืน ๆ เชน  เสาโลหะ  เสาไฟร
เบอร  หรือเสนเหล็กขอตอ  หัวตอสายตาง  ๆ    
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจปฏิบัติทําเตนทบุคคลและอุปกรณเดินปา  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดผาท่ีมี 
ความโคง  การตัดเย็บผาและเสาโครงการเปนสวนประกอบสําคัญ  มีทักษะและเจตคติท่ีดี  สามารถ 
ปฏิบัติงานทําเตนท  สําหรับบุคคลไดตามขั้นตอนอยางถูกตอง   ประณีต  ประหยัด  และเนนการใช 
เครื่องจักรอยางมีระเบียบและปลอดภัย  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบ  ลักษณะของชนิดของเตนทบุคคล  หลักการออกแบบ  ตามลักษณะของการใชงาน  
เนนความแข็งแรงของการเย็บตะเข็บ  การประกอบตอเขาอุปกรณ  เชน  เสาโลหะ  เสาไฟรเบอร  หรือ
เสนเหล็ก  ขอตอ  หัวตอสายตาง ๆ 
 ปฏิบัติการทําเตนทบุคคล   และอุปกรณเดินปา  ออกแบบ  ตัดแบบ  แยกแบบ  วาดผา  ที่มีความ
โคง  การตัดผาและเสาโครงเปนสวนประกอบสําคัญ   
 ใหมีความรูความเขาใจ  มีทักษะและเจตคติท่ีดี  ปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน  ของรูปทรงเตนททรง
ตาง ๆ และอุปกรณเดินปาอ่ืน ๆ ไดถูกตอง  ประณีต  ประหยัด  ตลอดจนการใชเคร่ืองจักรอยางมีระเบียบ
และปลอดภัย  
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3309-2605               เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา    1                2   (3) 
           (                              ) 

จุดประสงครายวิชา 

 เพ่ือใหรู  เขาใจ  หลักการออกแบบ  และใชความคิดสรางสรรค  ออกแบบผลิตภัณฑเตนทและ
อุปกรณเดินปาชนิดตาง ๆ และกําหนดสี  วัสดุอุปกรณ  ประกอบผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจหลักการออกแบบ  รูวิธีพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเตนทหลากหลาย  และออกแบบอุปกรณ
ขนสัมภาระตาง ๆ กระเปาเป  ถุงนอน  เปนตน  มีทักษะสามารถ  เลือกวัสดุที่มีสีสรรค   
ใหมีลักษณะเดน  ดึงดูดลูกคา  สามารถออกแบบผลิตภัณฑอุปกรณเดินปาไดตามความตองการ   
มีเจตคติท่ีดี  มีความซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักวิธีการออกแบบ    มีความคิดสรางสรรค    ในการประยุกตพฒันารูปแบบ       
ดัดแปลงรูปแบบใสสีสรรค  สลับลวดลาย  ฝกปฏิบัติกากรออกแบบเตนทและอุปกรณเดินปา  ทํา 
ตนแบบจําลอง  เลือกวัสดุทดแทนไดอยางเหมาะสม   
 ปฏิบัติการออกแบบเตนทและอุปกรณเดินปา  วาดรูป  ระบายสี  กําหนดสัดสวนผลิตภัณฑเตนท
และอุปกรณเดินปา 
 
3309-2606   เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา   2               2   (3) 
           (                             ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจวิธีการออกแบบ  ผลิตภัณฑอุปกรณเดินปาชนิดตาง ๆ เชน   
ผลิตภัณฑกระเปา  ใชใสสัมภาระในการเดินปา  เข็มขัด  หมวก  ถุงนอน  ชูชีพ   เพื่อใหมีทักษะใน 
การออกแบบ  ผลิตภัณฑอุปกรณเดินปา  และทําตนแบบหรือตัวอยางผลิตภัณฑที่ออกแบบไวได 

มาตรฐานรายวิชา 
เขาใจวิธีการออกแบบผลิตภัณฑอุปกรณเดินปาชนิดตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย  มีทักษะในการ

ออกแบบ  ทําตนแบบ  ผลิตภัณฑอุปกรณเดินปา  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักวิธีการออกแบบผลิตภัณฑอุปกรณเดินปาชนิดตาง ๆ จากแนวความคิดของ 
ผูเรียนและศึกษาคนควาจากหนังสือ  แคตตาลอค  ของตางประเทศมาประยุกตไปพัฒนาผลิตภัณฑจาก
เดิมใหมีคุณภาพและสวยงาม  คงทน  ไดมาตรฐานตอไป 
 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุปกรณเดินปา  ในรูปแบบผลิตภัณฑของใชสวนตัว  เปนเคร่ือง
อํานวยความสะดวกในการเดินปา 
 
3309-2607     เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา  3                 2   (3) 
           (                             ) 

จุดประสงครายวิชา 
 เพื่อใหมีความรู  สามารถนําเทคโนโลยีสมยัใหมมาใชออกแบบ  ในการสรางแบบของงานใน
ลักษณะของอุตสาหกรรม  เพื่อใหการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา  มีความทันสมัย  
ออกแบบไดรวดเร็ว  มีสัดสวน  รูปทรง  มีสีสรรค  สวยงาม  โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
ผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา  กําหนดสัดสวน  สี  และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
สมัยใหม  เชน  คอมพิวเตอร 
 
มาตรฐานรายวิชา 

เขาใจ  รูจักนําเทคโนโลยีสมยัใหม  มาประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณ
เดินปา  รูจักวิธีเลือกใชสี  การกําหนดสัดสวน  มีเจตคติท่ีดี  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ตรงตอเวลา 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหาความรูฝกการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ  เรียนรูการใช 
โปรแกรม  ชวยออกแบบในการกําหนดสัดสวน  สีสัน  ใหมีความหลากหลาย   
 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเตนทและอุปกรณเดินปา  เชน ถุงนอน  เป  เตนท  ชูชีพ  สําหรับ
วายน้ํา  เข็มขัด  หมวก  ปลอกมีด  ซองปน  กระเปา  สําหรับใสเตนท ฯลฯ 
 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณี 
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3310 – 2001                            ความรูพื้นฐานอัญมณีและเครื่องประดับ                                1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในความรูพื้นฐานอัญมณีและเครื่องประดับ 
2. เพื่อใหสามารถอธิบายความรูพื้นฐานอัญมณีและเครื่องประดับ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีเร่ืองความรูพ้ืนฐานอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 
มาตรฐานรายวิชา    

 -  รูเขาใจชนิดและคุณสมบัติของอัญมณี, เขาใจขบวนการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีสามรถ
บํารุงรักษา   ซอมแซมเคร่ืองประดับได  มีเจตคติท่ีดีในงานเคร่ืองประดับ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของอัญมณีและเคร่ืองประดับ ชนิดและคุณสมบัติ
ของอัญมณี โลหะมีคาที่ใชในการผลิตและกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับของอัญมณี รูจักการอนุรักษให
คงไว การบํารุงรักษา เก็บรักษา ซอมแซม เคร่ืองประดับใหคงอยูสภาพเดิม 
 
3310 – 2002                                       รูปแบบศิลปะงานเคร่ืองประดับ                                        2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบศิลปะงานเครื่องประดับ 
2. เพื่อใหสามารถอธิบายรูปแบบศิลปะงานเครื่องประดับ 
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีเรื่องรูปแบบศิลปะงานเครื่องประดับ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

 -  รูเขาใจสามรถรูปแบบลวดลาย  และแบบสากลและแบบประจําชาติไดมีเจตคติที่ดีตอรูปแบบ
ศิลปะงานเครื่องประดับ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมา วิวัฒนาการของรูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณีจากอดีตถึงปจจุบัน แตละ
ยุคแตละสมัย ทั้งแบบสากลและแบบประจําชาติ ปฏิบัติสรางรูปแบบลวดลายทั้งแบบสากลและแบบ
ประจําชาติ 
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3310 – 2003                                   การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี                                       3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. เพื่อใหมีทักษะการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด สวยงามและประณีต 

 
มาตรฐานรายวิชา       

-  รูความหมาย,  ความสําคัญและการออกแบบจากรูปทรงเรขาคณิต,  การเขียนภาพฉาย  รูป  3  
มิติ  แบบออฟบริค,  ไอโซเมติก,  และแบบทัศนียภาพ   สามรถออกแบบสรางสรรคเคร่ืองประดับ,  
รูปแบบสินคาเคร่ืองประดับ และนําเสนอผลงานดวยสื่อรูปแบบตาง ๆ ทํางานดวยความซื่อสัตย  ประหยัด
ปลอดภัย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาความหมาย ความสําคัญและหลักการออกแบบทั่วไป วิธีการออกแบบจากรูปทรง
เรขาคณิตและเขียนภาพฉาย การเขียนแบบรูป 3 มิติ แบบออฟบริค แบบไอโซเมตริก และแบบ    
ทัศนียภาพ 
 -  ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการออกแบบ เขียนแบบมาตรฐาน การออกแบบ รางแบบ 
การอานแบบ ถอดแบบ โดยคํานึงถึงวัสดุ ประโยชนใชสอย และสามารถแยกชนิดประเภทของ
เครื่องประดับตามการใชงานได การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ 
 -  ปฏิบัติการออกแบบ สรางสรรคเคร่ืองประดับอัญมณี รูปแบบสินคา เคร่ืองประดับ และการ
นําเสนอผลงานดวยสื่อรูปแบบตาง ๆ ได 
 
3310 – 2004                                               งานรูปพรรณ 1                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจความรูทั่วไปในการทําเครื่องประดับอัญมณี 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการผลิตตัวเรือนรูปพรรณประเภทแหวน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยใจรัก ซื่อสัตย ปลอดภัยและตรงตอเวลา 
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มาตรฐานรายวิชา 
 -    รูเขาใจข้ันตอนการข้ึนรูปเคร่ืองประดับอัญมญี  การขัดเกลา, ขัดผิวการบํารุงรักษาเครื่องมือ  
เคร่ืองจักร,  การเก็บรักษาชิ้นสวนงานรูปพรรณ,  โลหะทอง,  ตนแบบ,  สารเคมี  และการตรวจสอบ
คุณภาพ  สามรถสรางรูปพรรณแหวนแบบตางๆ  ดวยขบวนการดึงลวด,  หลอด,  สัตยเลื่อยฝงลอค,  บัต
กรีแข็ง,  ตะไบตกแตงผิว,  ขัดผิว,  ทํางานดวยใจรักซื่อสัตย  ปลอดภัยและตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาวิธีการ ข้ันตอนการข้ึนรูป การประดับอัญมณี การขัดเกลา ขัดผิวงาน การบํารุงรักษา
เคร่ืองมืออุปกรณ เคร่ืองจักร การเก็บรักษาชิ้นสวนงาน รูปพรรณ โลหะ ทอง และตนแบบ   คุณสมบัติ
ของสารเคมี รูปแบบเคร่ืองประดับ เพชร พลอย การวินิจฉัยแบบ ความปลอดภัยและการตรวจสอบ
คุณภาพ 
 -  ปฏิบัติการทํารูปพรรณแหวน การดึงหลอดทําฐานรองเพชรพลอย งานลอมเพชรกลม การทํา
ชิ้นสวน งานเลื่อยฝงพลอย การบัดกรีแข็งรองลาย การตะไบตกแตง ขัดผิว ขัดเงาใหสวยงาม การ
ตรวจสอบคุณภาพ 
 
3310 – 2005                                                งานรูปพรรณ 2                                                3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตรูปพรรณจี้อยางงาย 
2. อธิบายวิธีการขั้นตอนในการทํารูปพรรณจี้ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย ปลอดภัยและตรงตอ

เวลา 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 -   รูเขาใจหลักการ วิธีการผลิตรูปพรรณข้ันสูง,  การทําจี้,  การรอยสรอย,  การรองลายใสลาย  
สามรถสรางเครื่องประดับประเภทจี้รอบนอกฝงเพชร  พลอย  โดยขึ้นชิ้นสวนจากแผนโดยโดยเลื่อยฉุล,  
ข้ึนช้ินสวนหัวจ้ีรอยสรอย,  ประกอบชิ้นสวน,  สามรถตรวจสอบคุณภาพได  มีความ 
ขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย,  ปลอดภัย  และตรงตอเวลา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการวิธีการและขั้นตอน การผลิตงานรูปพรรณชัน้สูง การทําจี้ เลื่อยฉล ุการทํา
ช้ินสวนรอบนอก การฝงพลอย การขึ้นชิ้นสวนแผนเลื่อยฉลุ การทําฐานรองเพชรพลอย การขึ้นชิ้นสวน
หัวจ้ี การรอยสายสรอย การรองลาย ใสลาย การขัดผิวและขัดเงาตกแตงใหสวยงาม 
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 -  ปฏิบัติการทําเคร่ืองประดับประเภทจ้ี เลื่อยฉลุขึ้นชิ้นสวนรอบนอกฝงพลอย ขึ้นชิ้นสวนแผน
เลื่อยฉล ุขึ้นชิ้นสวนรอบนอกฝงเพชร ขึ้นชิ้นสวนหัวจ้ี รอยสายสรอย การจัดและประกอบชิ้นสวนงาน 
รองลาย การทําใหขยับได งานบัดกรีแข็ง งานตะไบตกแตง การขัดผิว และขัดเกลาใหเรียบเงาสวยงาม 
การตรวจสอบคุณภาพ 
 
3310 – 2006                                      งานเครื่องประดับอัญมณี 1                                               4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายความรูท่ัวไปในงานประดับอัญมณีและข้ันตอนการประดับอัญมณี 
2. มีทักษะการฝงแบบไขปลาและฝงหุมชนิดเดินขอบฟนปลาในตัวเรือนลักษณะตาง ๆ 
3. ทํางานดวยความอดทน ซื่อสัตย ปลอดภัย ขยัน ประหยัดและประณีต 

 
มาตรฐานรายวิชา 

-   รูเขาใจวิธีการ  ขั้นตอนการใชบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  การบํารุงรักษา
เพชรพลอย,  ทอง,  เงิน,  คุณสมบัติของสารเคมี  ขั้นตอนผลิตสามรถฝงพลอยแบบไขปลาเดินขอบฝน
ปลา  มีความอดทน  ซื่อสัตย  ปลอดภัย  ขยัน  ประหยัดและปราณีต 

 
คําอธิบายรายวิชา 

-  ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การ
บํารุงรักษา เพชร พลอย ทอง คุณสมบัติของสารเคมี รูปภาพเคร่ืองประดับ ขั้นตอนการผลิต การขัดเกลา 
ขัดขูดผิวรูปพรรณ การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย  หลักการ วิธีการ และขั้นตอน งาน
ประดับอัญมณี การฝงแบบไขปลา เดินขอบฟนปลา การฝงหุนเดินขอบฟนปลาในลักษณะตัวเรือนพื้น
ราบ โคง วงกลม และเปนคลื่น การตกแตงเพ่ิมเติม โดยการแลลาย แกะลายใหสวยงาม 

- ปฏิบัติการฝงแบบไขปลา เดินขอบฟนปลา การฝงหุมเดินขอบฟนปลา ในลักษณะตัวเรือนพื้น
ราบ โคง วงกลม เปนคลื่น และตกแตงโดยการแลลายแกะสลักลายใหสวยงาม ตรวจสอบคุณภาพ 
 
3310 – 2007                                      งานเครื่องประดับอัญมณี 2                                                3 (5) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีทักษะฝงแบบไขปลา และฝงหุมเดินขอบฟนปลาในตัวเรือน 
2. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย รอบคอบ ประหยัด ประณีต และตรงตอเวลา 
3. อธิบายการฝงแบบไขปลา และฝงหุมเดินขอบฟนปลาในตัวเรือน 
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มาตรฐานรายวิชา 
- ฝงงานแบบไขปลา,  ฝงหุมเดินขอบฝนปลาในตัวเรือนรูปพรรณทํางานดวยความซื่อ    

สัตยรอบครอบ  ประหยัด  ประณีตและตรงตอเวลา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานฝงแบบไขปลา ฝงหุมเดินขอบฟนปลาในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จ้ี และ
เข็มกลัด การตรวจสอบคุณภาพ 
 
3310 – 2008                                                   การจัดการ                                                  2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการจัดการ 
2. เพื่อใหสามารถอธิบายเรื่องการจัดการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการจัดการอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 -   มีความรู  สามรถอธิบายเรื่องการจัดการได   มีเจตคติที่ดีในเร่ืองจัดอาชีพ 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของการจัดการ กฎหมายวาดวยการจัดการธุรกิจเบื้องตน การบริหารงานบุคคล งาน
การเงิน การจัดซื้อ และจัดจําหนาย การตลาด การโฆษณา การเก็บขอมูล เพื่อสงเสริมการจําหนาย การ
จัดการเอกสาร ธุรกจิระหวางประเทศ 
 
3310 – 2101                                              งานรูปพรรณ 3                                                   4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะการทําเข็มกลัดเลื่อยฉลุ 
2. อธิบายวิธีการขั้นตอนในการการทําเข็มกลัดเลื่อยฉลุ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย ตออาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
-   รูเขาใจหลักการ  วิธีการขั้นตอนการผลิต ,  งานรูปพรรณ,  การทําเข็มกลัด,  สามรถทําชิ้นสวน

ใบไมเกลี้ยง,  ใบไมเจาะรูฝงเพชร  พลอย,  ดึงหลอดทําฐานรองฝงเพชร  พลอย,  รองลายโดยสามรถ
ควบคุม  และกําหนดเวลาการทํางาน,  ตรวจสอบคุณภาพได,  ทํางานดวยความขยันอดทน  ประหยัด
ซื่อสัตย,  ปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการวิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณการทําเข็มกลัด เลื่อยฉล ุ การทํา
ชิ้นสวนใบไมเกลี้ยง ๆ ใบไมเจาะรูฝงเพชร ชิ้นสวนเลื่อยฉลุ ดึงหลอดทาํฐานรอง ฝงเพชร ชิ้นสวน
ฐานรองฝงพลอย ชิ้นสวนรองลาย การบัดกรีแข็ง การตะไบ การตกแตง ขัดผิวงานใหเรียบรอยและขัดเงา
ใหสวยงาม 
 -  ปฏิบัติการทําชิ้นสวนใบไมเกลี้ยง ๆ ใบไมเจาะรูฝงเพชร ชิ้นสวนเลื่อยฉลุ ดงหลอดทําฐานรอง 
ฝงเพชร ช้ินสวนฐานรองฝงพลอย ชิ้นสวนรองลาย การบัดกรีแข็ง การตะไบตกแตง การขัดกระดาษทราย 
การขัดเงา ทํางานดวยความรวดเร็ว ลดการสูญเสีย งานประณีต มีคุณภาพสวยงาม การตรวจสอบคุณภาพ 
 
3310 – 2102                                              งานรูปพรรณ 4                                                   4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีทักษะการทําตางหู 
2. มีความรูเรื่องการทําตางหู 
3. ทํางานดวยความระมัดระวัง ขยัน อดทน ซื่อสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

-    รูเขาใจหลักการข้ันตอนการผลิต,  การทําตางหูทรงหยดน้ําแบบหมุนตัวไดสามรถทําชิ้นสวน
ฐานรองฝงพลอย,เพชร  แบบหมุนขยับตัวได   โดยขบวนการบัดกรี,  ตะไบ,  ขัดผิวเรียบ,  กําหนดเวลา
การทํางานดวยความประณีต  มีความระมัดระวัง  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ตรวจสอบคุณภาพได 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการผลิตงานรูปพรรณ การทําตางหูทรงหยดนํ้าหมุนไดรอบ 
การทําชิ้นสวนกะเบาะฝงพลอย การทําชิ้นสวน การดึงหลอดทําฐานรอง ฝงเพชร การทําชิ้นสวนเจาะรูฝง
เพชร การทําชิ้นสวนเจาะรูเลื่อยฝงพลอย การติดสปริง การทําใหหมุนได การทํารองลาย การบัดกรีแข็ง 
การตะไบตกแตง การขัดผิวงานใหเรียบรอย และขัดเงาสวยงาม 
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 -  ปฏิบัติการทําชิ้นสวนฐานรองฝงพลอย ชิ้นสวนการดึงหลอดทําฐานรอง ฝงเพชร ชิ้นสวนเจาะ
รูฝงเพชร ชิ้นสวนเจาะรูเลื่อยฝงพลอย การทําสปริง การทําใหหมุนได การทําใหขยับได การทํารองลาย 
การบัดกรีแข็ง ตะไบตกแตง ขัดผิวงานใหเรียบรอย ขัดกระดาษทรายและขัดเงา      สวยงาม ทํางานดวย
ความเร็ว ลดการสูญเสีย งานประณีต มีคุณภาพสวยงาม การตรวจคุณภาพ 
 
3310 – 2103                                              งานรูปพรรณ 5                                                   4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายการขึ้นรูปกําไล 
2. มีทักษะในการขึ้นรูปกําไล 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด ขยัน อดทน ปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

-   รูเขาใจหลักการ  ข้ันตอนการผลิตกําไล,การวาดลวดลาย,  การเจาะรู,  เล่ือย,  ดึงลวด,หลอด 
(ชังกง),  กลองสปริง,  บัดกรีแข็ง,  การตะไบตกแตง,  ขัดผิวงาน,  สามรถขึ้นรูปกําไลโดยกําหนดเวลา,  
ตรวจสอบคุณภาพได  มีความซื่อสัตย  ประหยัด  อดทน  ปลอดภัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณ การทํากําไล การขึ้นโครงสราง การ
วาดลวดลาย การเจาะรู การเลื่อยฉลุ การดึงหลอดทําฐานรองเพชร-พลอยฝง (ชังกง) การเจาะจูฝงเพชร ทํา
ชุดกลองสปริง การทําบานพับ การบัดกรีแข็ง การตะไบตกแตง การขัดผิวงานใหเรียบรอยและขัดเงาให
สวยงาม 
 -  ปฏิบัติการทําขึ้นโครงสราง การวาดลวดลาย การเจาะรู การเลื่อยฉลุ การดึงหลอดทําฐานรอง
เพชร-พลอยฝง (ชังกง) การเจาะจูฝงเพชร ทําชุดกลองสปริง การทําบานพับ การบัดกรีแข็ง การตะไบ
ตกแตง ขัดผิวงานใหเรียบรอย ขัดกระดาษทรายและขัดเงาสวยงาม ทํางานดวยความเร็ว ลดการสูญเสีย 
งานประณีต มีคุณภาพ ตรวจคุณภาพ 
 
3310 – 2104                                              งานรูปพรรณ  6                                                  5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีทักษะการทํากระดุมเชิ้ต 
2. อธิบายขั้นตอนการทํากระดุมเชิ้ต 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ระมัดระวัง ขยัน ประหยัด อดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
  -   รูหลักการ  วิธีการและขั้นตอน  มีทักษะการทะกระดุมเชิ้ต  การขึ้นชิ้นสวนฐานรองรับเพชร

พลอย (กะเปาะ)  การทําชิ้นสวนฝงพลอยรอบนอกเจาะรูฝงเพชร,  ทํารองลาย,  ทํากลองสปริง  มีความ
ขยัน  ซื่อสัตย  ระมัดระวัง  ปลอดภัย  อดทน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณ การทํากระดุมเชิ้ต การขึ้นชิ้นสวน
ฐานรองรับเพชร-พลอย (กระเปาะ) การทําชิ้นสวนฝงพลอยรอบนอก การทําชิ้นสวนรอบใน การเจาะรูฝง
เพชร การทํารองลาย การทําสปริง การบัดกรีแข็ง การตะไบตกแตง การขัดผิวงานใหเรียบรอย และขัดเงา
ใหสวยงาม 
 -  ปฏิบัติการทํากระดุมเชิ้ต การข้ึนช้ินสวนฐานรองรับเพชร-พลอย (กระเปาะ) การทําชิ้นสวนฝง
พลอยรอบนอก การทําชิ้นสวนรอบใน การเจาะรูฝงเพชร การทํารองลาย การทําสปริง การบัดกรีแข็ง การ
ตะไบตกแตง การขัดผิวงานใหเรียบรอย  การขัดกระดาษทราย การขัดเงาใหสวยงามทํางานดวยความ
รวดเร็ว ลดการสูญเสีย งานประณีต มีคุณภาพ ตรวจคุณภาพ 
 
3310 – 2105                                              งานรูปพรรณ 7                                                  5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจ วิธีการ ขั้นตอน การทําสรอยขอมือแบบสายนาฬิกา 
2. มีทักษะการทําสรอยขอมือ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ระมัดระวัง ขยัน ประหยัด อดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 -   มีความรู  เขาใจวิธีการข้ันตอน   มีทักษะการทําสรอยขอมือแบบนาฬิกา  การขึ้นชิ้นสวน
รูปทรงกลมรอบนอกฝงเพชร  ทํางานดวยความซื่อสัตย ระมัดระวัง  ขยัน  ประหยัด  และอดทน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณ การทําสรอยขอมือแบบนาฬิกา การ
ขึ้นชิ้นสวนรูปทรงกลมรอบในฝงเพชร การทําชิ้นสวนวงกลมรอบนอก การเจาะรูเลื่อยเพื่อฝงพลอย การ
เจาะรูเพ่ือฝงเพชร-ฝงพลอยชวงสายขอมือ การทํารองลาย การมัดใหขยับไดทุกขอ การทําสปริง การ
บัดกรีแข็ง การตะไบตกแตง การขัดผิวงานใหเรียบ การขัดกระดาษทราย และการขัดเงา 
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 -  ปฏิบัติการทําสรอยขอมือแบบนาฬิกา การขึ้นชิ้นสวนรูปทรงกลมรอบในฝงเพชร การทํา
ช้ินสวนวงกลมรอบนอก การเจาะรูเลื่อยเพื่อฝงพลอย การเจาะรูเพื่อฝงเพชร-ฝงพลอยชวงสายขอมือ การ
ทํารองลาย การมัดใหขยับไดทุกขอ การทําชุดกลองสปริง การบัดกรีแข็ง การตะไบตกแตง การขัดผิวงาน
ใหเรียบ การขัดกระดาษทราย และการขัดเงา ทํางานดวยความเร็ว ลดการสูญเสีย งานประณีต มีคุณภาพ 
ตรวจคุณภาพ 
 
3310 – 2106                                               งานรูปพรรณ 8                                                  5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูการทําสรอยคอแฟนซี 
2. มีทักษะการทําสรอยคอแฟนซี 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ระมัดระวัง ขยัน ประหยัด อดทน และตรงตอเวลา 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 -   มีความรู  และทักษะการทําสรอยคอแฟนซี   ดวยขบวนการ  ดึงหลอดทําฐานรองเพชร (ชงกง) 
การเลื่อยใบไม การตัดใบไมเจาะรูฝงเพชร และใบไมเกลี้ยง ๆ ใหออนชอยสวยงาม  ชิ้นสวนตาง ๆ สูงตํ่า
ดูสวยงาม     ทํางานดวยความซื่อสัตยระมัดระวัง  ขยัน  ประหยัด  อดทน  และตรงตอเวลา 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณ การทําสรอยคอแฟนซี การดึงหลอด
ทําฐานรองเพชร (ชงกง) การทําฐานรองพลอย โลหะมีคา 2 ชนิด การบิดหรือตัดใบไม ความยาว กวาง 
หนา การทําลิ้นสปริง กลองสปริง ตัวล็อกสปริง การใสบานพับเพื่อใหขยับไดทุกขอ ความสูงตํ่าของ
ใบไม ความสูงตํ่าของเพชร-พลอย ความยาวของสรอยสังวาลยรอบคอไดมาตรฐาน การรองลาย การ
บัดกรีแข็ง การตะไบตกแตง ขัดกระดาษทราย ขัดผิวงานใหสะอาดเงางาม 
 -  ปฏิบัติการทํารูปพรรณสรอยคอแฟนซี การดึงหลอดทําฐานรองเพชร (ชงกง) การเลื่อยใบไม 
การตัดใบไมเจาะรูฝงเพชร และใบไมเกลี้ยง ๆ ใหออนชอยสวยงาม ชิ้นสวนตาง ๆ สูงตํ่าดูสวยงาม จัด
หรือวางตําแหนงเพชร-พลอยใหถูก การทําบานพับใหขยับไดทุกขอ ชุดกลองสปริง การบัดกรีแข็ง เปน
แนวแนนไมขรุขระ สวยงาม ขัดกระดาษทราย ความเร็ว ลดการสูญเสีย ขัดใหผิวเรียบเงางาม ตรวจสอบ
คุณภาพ 
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3310 – 2201                                           งานประดับอัญมณี 3                                                4 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีทักษะฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวมกับหนามเตย 
2. มีความรูข้ันตอนการฝงแบบหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวมกับหนามเตย 
3. ทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด ขยัน และประณีต  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 -   รูข้ันตอนการฝงแบบหนามเตยรวม,  ฝงแบบหุมรวมกับหนามเตย  มีทักษะสามรถฝงแบบ
หนามเตยรวม,  ฝงแบบหุมรวมกับหนามเตย  ทํางานดวยความซื่อสัตย  ประหยัด  ขยัน  และประณีต 
 

คําอธิบายรายวิชา 
-  ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอน งานประดับอัญมณี การฝงแบบหนามเตยรวมการ 

ฝงหุมรวมและการฝงแบบผสมหุมรวมกับหนามเตย 
 -  ปฏิบัติการฝงแบบหนามเตยรวม หน่ึงหนามเตยฝงเกาะเพชร 2-3-4 เม็ด หน่ึงหนามเตยฝงเกาะ
พลอยเน้ือออน 2-3-4 เม็ด ฝงแบบหุมรวมพลอยเนื้อออน และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย        2-3-4 เม็ด 
ฝงแบบหุมรวมพลอยเน้ือออน และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย 2-3-4 เม็ด การตรวจสอบคุณภาพ 
 
3310 – 2202                                           งานประดับอัญมณี 4                                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีทักษะฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย 
2. มีความรูข้ันตอนการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย 
3. ทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และประณีต 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 -   รูข้ันตอน  มีทักษะการฝงแบบหนามเตยรวม,  ฝงแบบหุมรวม  และฝงผสมหุมรวมกับหนาม
เตย   ทํางานดวยความอดทน  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ปลอดภัยและประณีต 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการฝงแบบหนามเตยรวม หน่ึงหนามเตยฝงเกาะเพชร 2-3-4 เม็ด หน่ึงหนามเตย ฝงเกาะ
พลอยเนื้อออน 2-3-4 เม็ด ฝงแบบหุมรวมพลอยเน้ือออน และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย    2-3-4  เม็ด 
ในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เข็มกลัด จ้ี ตางหู การตรวจสอบคุณภาพ 
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3310 – 2203                                             งานประดับอัญมณี 5                                                5 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีทักษะฝงแบบสอด และการแกะตนแบบแมพิมพ 
2. อธิบายการฝงแบบสอด และการแกะตนแบบแมพิมพ 
3. ทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย ประณีต และตรงตอเวลา 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 -   รูหลักการวิธีการ  มีทักษะการฝงแบบลอค  และการแกะตนแบบแมพิมพ  ทํางานดวยความ
อดทน  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ปลอดภัยประณีต  และตรงตอเวลา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอน งานประดับอัญมณี การฝงแบบสอด การแกะตนแบบ
แมพิมพ การฝงสอดใตชิ้นสวน การฝงสอดใตตุมหนามเตย การฝงสอดกลางหนามเตย การฝงสอดกลาง
กระเปาะ การแกะไขปลาในแมพิมพ การแกะฝงสอด และการแกะเพชรเทียมในแมพิมพ 
 -  ปฏิบัติการฝงสอดใตชิ้นสวน ฝงสอดใตตุมหนามเตย ฝงสอดกลางหนามเตย ฝงสอดกลาง
กระเปาะ แกะไขปลาในแมพิมพ แกะฝงสอด แกะฝงล็อก แกะเพชรเทียมในแมพิมพ 
 
3310 – 2204                                           งานประดับอัญมณี 6                                             5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีทักษะงานประดับอัญมณีลงในงานรูปพรรณ 
2. อธิบายงานประดับอัญมณีลงในงานรูปพรรณ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ระมัดระวัง ขยัน ประหยัด อดทน และตรงตอเวลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 -   รูงานประดับอัญมณีลงในงานรูปพรรณ (ตัวเรือน)  มีทักษะสามรถประดับอัญมณีลงในงาน
รูปพรรณแบบตางๆ  เชน  ตางหู  เข็มกลัด  กําไล  โดยวิธีการฝงสอดใตชิ้นสวน,  ฝงสอดใตตุมหนามเตย  
ฝงสอดกลางหนามเตย,  กลางกะเปาะ,  แกะไขปลาบนแมพิมพ,  ทํางานดวยความอดทน 
ซื่อสัตย   ตรงตอเวลา  และสามรถตรวจสอบคุณภาพได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานประดับอัญมณีลงในงานรูปพรรณตาง ๆ เชน ตางหู เข็มกลัด กําไล โดยวิธีการฝงสอด
ใตชิ้นสวน ฝงสอดใตตุมหนามเตย ฝงสอดกลางหนามเตย ฝงสอดกลางกระเปาะ แกะไขปลาในแมพิมพ 
ฝงสอด ฝงล็อค แกะเพชรในแมพิมพรูปพรรณ ตรวจสอบคุณภาพ 
 
3310 – 2205                                          งานประดับอัญมณี 7                                             5 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีทักษะงานฝงไรหนาม ฝงเปนกลุม งานแกะล็อคแมพิมพ งานเจียระไนตกแตงพลอย 
2. มีความรู ขั้นตอน การฝงไรหนาม ฝงเปนกลุม งานแกะล็อคแมพิมพ งานเจียระไนตกแตง

พลอย 
3. ทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด ขยัน และประณีต 

 
มาตรฐานรายวิชา 
  -   มีความรู  มีทักษะการฝงพลอยแบบไรหนาม   ฝงเปนกลุม  และแกะแมพิมพ  งานเจียระไน
ตกแตงพลอย   ทํางานดวยความซื่อสัตยขยันและประณีต 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการฝงแบบไรหนาม ฝงหุมเดินขอบเม็ดทราย การฝงเปนกลุมไร
หนามไมเห็นเน้ือทอง การฝงไรหนามรอบนอกหุมเรียบ การฝงไรหนามรอบนอกหุมเดินขอบเม็ดทราย 
การแกะล็อคแมพิมพฝงไรหนาม การเจียระไนตกแตงพลอย การจัดระดับในการฝง 
 
3310 – 2206                                            งานประดับอัญมณี 8                                             5 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีทักษะทําสรอยขอมือพลอยขั้นเพชร โดยวิธีการฝงไรหนาม 
2. มีความรู ขั้นตอนการทําสรอยขอมือพลอยขั้นเพชร โดยวิธกีารฝงไรหนาม 
3. ทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด ขยัน และประณีต 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 -  มีความรู  มีทักษะการทําสรอยขอมือฝงเพชร, พลอย   โดยวิธีการฝงไรหนาม   ทํางานดวย
ความ ซื่อสัตย  ประหยัด  ขยันและประณีต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานทําสรอยขอมือพลอยขั้นเพชร โดยวิธีการฝงไรหนาม ฝงเปนกลุมและรอบนอกหุม
เรียบ เดินขอบเม็ดทราย งานแกะล็อคแมพิมพ งานเจียระไนตกแตงพลอย การจัดระดับอัญมณีให
เหมาะสม สวยงาม และประณีต ตรวจสอบคณุภาพ 
 
3301-2301                          งานชุบเคลือบผิว    3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจในการชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ 
2. มีทักษะในการใชเครื่องมือ  อุปกรณในการชุบเคลือบผิวดลหะชนิดตางๆ 
3. ทักษะในการเก็บรักษา  และการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 -  ใชเครื่องมืออุปกรณในการผสมน้ํายาชุบ  และชุบเคลือบผิวดวย  ทองแดง  นิเกิล  เงิน  ทอง  
และทองคําขาวไดอยางถูกหลักการชุบเคลือบผิว  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑประเภทโลหะ  อโลหะ  การใชเคร่ืองมืออุปกรณและการ
บํารุงรักษา  การผสมสารละลายเพื่อใชชุบเงิน  นาค  ทอง  และทองคําขาว  เตรียมชิ้นงานกอนชุบ  การชุบ
ผลิตภัณฑชนิดตางๆ  การเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพ 
 ปฏิบัติการผสมสารละลาย  เพื่อใชชุบเงิน  นาค  ทอง  และทองคําขาว  ฯลฯ  เตรียมชิ้นงานกอน
ชุบ  ชุบผลิตภัณฑชนิดตางๆ การใชเครื่องมือและการเก็บรักษาตรวจสอบคุณภาพงาน 
 
3310-2302                       งานแกะลายและแรลาย   2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. จําแนก  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เครื่องใชที่เกี่ยวกับการแกะแรลาย 
2. ออกแบบลวดลายเพื่อการแกะลาย  และแรลายตามความเหมาะสมของพื้นผิว  วัสดุที่นํามา

แกะลาย และแรลาย 
3. มีทักษะในการใชเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุ  อุปกรณ  ที่สอดคลองกันในการปฏิบัติงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 -  แกะลาย และแรลายบนพื้นผิววัสดุตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ออกแบบลวดลายได  และใช
เคร่ืองมือในการแกะลาย และแรลายอยางถูกหลักการ  มีความละเอียด  ประณีต  รับผิดชอบในการทํางาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการแกะลาย และแรลายบนพื้นผิววัสดุตางๆ โดยออกแบบลวดลาย แกะลาย 
และแรลายไดอยางถูกหลักการใชเคร่ืองมือ  วัสดุ  อุปกรณถูกตอง  เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน    มีกิจ
นิสัยที่ดีในการทํางาน  ดวยความละเอียด  รอบคอบ  ประณีต  สวยงาม 
 
3310-2303                  งานหลอมหลอเคร่ืองประดับ   2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. จําแนก  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เครื่องใชที่เกี่ยวกับงานหลอ และงานหลอเคร่ืองประดับ 
2. ออกแบบทําตนแบบชิ้นงานหลอ  การทําเคร่ืองมือและตกแตงเคร่ือง 
3. มีทักษะในการหลอมโลหะ และการหลอเครื่องประดับตามหลักการ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความประณีต  ปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 -  หลอมโลหะ และหลอเคร่ืองประดับอัญมณี  ตามหลักการโดยคํานึงถึง  กระบวนการ     
ข้ันตอน  ความปลอดภัย  ความประณีต  เรียบรอยของช้ินงาน   
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช เคร่ืองมือ   วัสดุ   อุปกรณการแกะตนแบบ   การหลอม
เคร่ืองประดับ  หลักการหลอ  กระบวนการทํางาน  ปฏิบัติการหลอมและหลอโลหะเคร่ืองประดับวิธีการ
ตางๆ 
 
3310-2304                   การปนและแกะสลักลวดลาย    3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักวิธีการ และกระบวนการข้ันตอนในการข้ึน  และแกะสลกัลวดลาย 
2. ออกแบบลวดลายในการปน และแกะสลักลวดลายตามหลักการ   
3. มีทักษะในปน และแกะสลกัลวดลาย 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   รับผิดชอบ  ประหยัด  ปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 -  ออกแบบและปฏิบัติการขึ้น  และแกะสลักลวดลาย  ตามหลักการ  โดยคํานึงถึง  ความประณีต  
เรียบรอย  ความสวยงาม  ความคิดสรางสรรค   

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือการปนและแกะสลักลวดลาย  การออกแบบการปนและ
แกะสลัก  การตกแตงทําเคร่ืองมือ  กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงาน  ปฏิบัติการออกแบบปน และ
แกะสลักลวดลาย  ตามแบบ 
 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอญัมณี 
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3310 – 2001                             ความรูพื้นฐานอัญมณีและเครื่องประดับ                              2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐานเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. อธิบายพ้ืนฐานเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานเคร่ืองประดับอัญมณี มีพฤติกรรมสนใจใฝรู  ขยัน   ตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมาของเคร่ืองประดับอัญมณี  จากอดีตจนถึงปจจุบัน วิวัฒนาการของ
รูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี อิทธิพลของยุคตาง ๆ ที่มีตอการออกแบบ สไตลอียิปต โรมัน กรีก บีเซน
ไทน  ไคซีล เรเนซองค  เปอรเซีย  อินเดีย  จีน  ญ่ีปุน  ชวา  จนถึงปจจุบัน 
 
3311 – 2001                             วัสดุกับการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี                                  2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. อธิบายการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประณีต และตรงตอเวลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจเกี่ยวกับวัสดุที่ใชกับการออกแบบ  เคร่ืองประดับอัญมณี  มีพฤติกรรมสนใจ  ใฝรู  
ขยันตรงตอเวลา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภท ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติของวัสดุมีคา โดยเลือกใชในการออกแบบให  เหมาะสม
และอยูในความนิยม โดยสามารถผลิตไดในสายพาณิช 
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3311 – 2002                                     การออกแบบเขียนแบบ                                            5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูวิธีการขั้นตอนการเขียนแบบพื้นฐาน 
2. มีทักษะในการเขียนแบบ 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด สวยงาม และประณีต 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจหลักการเขียนแบบพื้นฐาน   สามารถปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบได  มีการ
ประเมินผล และพฤติกรรมสนใจ  ใฝรู  ขยัน  อดทน  ประณีต  เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือ การใชมาตราสวนสัญลักษณ หลักการใชสีในการออกแบบ รูป
ดาน Section รายละเอียด รูปทัศนียภาพ แบบ Oblique View แบบ Perspective แบบ Dimetic และแบบ 
Isometric View โดยใชมาตรฐานสวนยอ–ขยายแบบดวยมือ และเคร่ืองมือเขียนแบบ 
 
3311 – 2003                                        คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ                                          4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะใชคอมพิวเตอรสรางภาพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. เพื่อใหมีความรูในการใชคอมพิวเตอรสรางภาพ 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ประหยัด และซื่อสัตย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจหลกัการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ  สามารถปฏิบัติการสรางภาพ  
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได  มีการประเมินผล และพฤติกรรมสนใจ  ใฝรู  ขยัน   อดทน  ประณีต  
เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน กราฟคมา
ชวยในการออกแบบและสรางภาพ การสรางภาพและการระบายสีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การเก็บขอมูล
ลงดิสก การเรียกใช การแกไข และการพิมพภาพออกทางเครื่องพิมพ 
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3311 – 2004                       การจัดนําเสนอผลงานสินคาเครื่องประดับอัญมณี                            5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบจัดแสดงสินคาเครื่องประดับอัญมณี 
2. เพื่อใหมีความรูเรื่องการออกแบบตกแตงหนาราน การจัดวาง การตกแตง และการคัดเลือก

ผลงาน 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย และประหยัด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจการนําเสนอผลงาน   เคร่ืองประดับอัญมณี  สามารถปฏิบัติจัดแสดงผลงาน
เคร่ืองประดับอัญมณี  มีการประเมินผล  มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน  อดทน  ประหยัด  ประณีต เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงเปาหมายและกระบวนการ ขั้นตอนในการออกแบบ จัดแสดงสินคา การอานแบบ การ
ตกแตงหนารานเคร่ืองประดับอัญมณี การจัดวาง การตกแตงและการคัดเลือกผลงานในการจัดแสดง 
 
3311 – 2005                                 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  1                                      5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับอยางงาย ๆ สามารถกําหนดแนวความคิด 
(Concept) เลือกใชวัสดุไดถูกตอง 

4. เพื่อใหมีความรูเรื่องการออกแบบเครื่องประดับอยางงาย ๆ 
5. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความประณีต และตรงตอเวลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจการออกแบบเคร่ืองประดับตางๆ  สามารถปฏิบัติการกําหนดแนวคิด   การ
ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีอยางงายได  และมีการประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรม  สนใจ   
ใฝรู   ขยัน  อดทน  ประณีต    เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของเคร่ืองประดับอัญมณี  กระบวนการผลิต
เคร่ืองประดับอัญมณี วัสดุ การออกแบบเขียนแบบ การกําหนดแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี งานออกแบบเคร่ืองประดับในเชิงพาณิชยและเชิงอาชีพอิสระ 
การนําเสนองานออกแบบเคร่ืองประดับ 
 - ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีอยางงาย ๆ เชน การออกแบบแหวน จ้ี เข็ม
กลัด การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ การเขียนแบบแยกชิ้นสวน การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ
ในการเขียนแบบ การเลือกใชวัสดุในการผลิต 
 
3311 – 2006                                 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  2                                      6 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. เพื่อใหมีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี เขียนแบบแยกช้ินสวนรูปพรรณ 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด สวยงาม และประณีต 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   เขาใจหลักการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี   สามารถปฏิบัติการออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี  ไดมีการประเมินผลตนเองและผูอ่ืน    มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน  อดทน    ประณีต  
สะอาด   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทแหวน กําไล สรอยคอ การกําหนด
แนวความคิดในการออกแบบ การเขียนแบบแยกชิ้นสวน กําหนดวัสดุของเคร่ืองประดับอัญมณี 
 
3311 – 2007                                 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  3                                      5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีแบบเปนชุด 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีแบบเปนชุด 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ประหยัด และซื่อสัตย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   เขาใจหลักการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี   สามารถปฏิบัติการออกแบบ
เคร่ืองประดับอัญมณีเปนชุด  มีการประเมินผลตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมสนใจ ใฝรู  ขยัน  อดทน    
ประณีต    สะอาด   เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีแบบเปนชุด การใชเคร่ืองมืออุปกรณในการ
ออกแบบเขียนแบบ กําหนดแนวความคิดในการออกแบบ กําหนดวัสดุในการออกแบบเครื่องประดับอัญ
มณีแบบเปนชุด การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีเชิงพาณิชยและออกแบบเชิงอิสระ 
 
3311 – 2007                                 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  4                                      5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีทุกประเภท 
2. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีทุกประเภท การนําเสนองาน 

การออกแบบเชิงพาณิชยและเชิงอิสระ 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ตรงตอเวลา และประณีต 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจ  การออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  ประเภทตางๆ สามารถปฏิบัติงาน
ออกแบบชุดเคร่ืองประดับอัญมณี  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืนได  มีพฤติกรรมสนใจ   อดทน    
ซื่อสัตย  ประณีต    เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการออกแบบงานชุดเคร่ืองประดับอัญมณี การนําเสนอโครงงานออกแบบสรางสรรคเชิง
พาณิชยและเชิงอิสระ เทคนิคการนําเสนองานออกแบบประกอบส่ือโสตทัศนและหุนจําลอง 
 
3311 – 2101                  การเขียนแบบออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณี                       5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูเร่ืองการออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภัณฑ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑตามรูปแบบที่กําหนด 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซื่อสัตย และประณีต 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณี  สามารถปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑตามรูปแบบของเคร่ืองประดับอัญมณี   ประเมินผลตนเองและผูอื่นได    มีพฤติกรรม
สนใจ   ขยัน  อดทน    ซื่อสัตย   ประณีต     
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงวิชาการเขียนแบบ โครงสราง และกราฟคบรรจุภัณฑ การสรางรูปแบบ การพับกลองใน
ประเภทตาง ๆ การขึ้นรูป ในระบบอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ กระดาษไม โลหะ แกว และพลาสติกในแต
ละประเภทของเคร่ืองประดับอัญมณี 
 
3311 – 2102                                     เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม 1                                       5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับเทียม 
2. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับเทียม 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน และประณีต 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบ และกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม  
สามารถปฏิบัติการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีเทียมได  การประเมินผลตนเองและผูอ่ืนได มีพฤติกรรม
สนใจ อดทน ซื่อสัตย   ประณีต     
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม ใชเคร่ืองมือและวัสดุในการผลิตอัญ
มณีเทียม คุณสมบัติของเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม การผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับการเจียรไน การฝงอัญ
มณีเทียมลงบนเคร่ืองประดับ 
 
3311 – 2103                                       เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม 2                                           5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูเร่ืองการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองถม ลงยาสีบนเครื่องประดับ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบเขียนแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมลงยา 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน และประณีต 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีเทียมและเทคนิคงานเคร่ืองถม   
งานลงยาสี  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืนได มีพฤติกรรมสนใจ อดทน ซื่อสัตย   ประณีต    สะอาด   
เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบทําเคร่ืองถมลงยาสีบนเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม เลือกใชวัสดุ
เคร่ืองมือในกระบวนการผลิตเคร่ืองถมลงยา ขบวนการชุบเคลือบผิวโลหะวัสดุ เคร่ืองมือในการชุบ
เคลือบผิวโลหะ เชน การชุบเงิน การชุบทอง การชุบพลาสติก การชุบดอกไม แมลง 
 
3311 – 2104                                              การวิเคราะหงานออกแบบ                                          2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองการวิเคราะหงานออกแบบเคร่ืองประดับ 
2. เพ่ือใหมีทักษะการวิเคราะหงานออกแบบเคร่ืองประดับ 
3. เพ่ือสรางนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ตรงตอเวลา และซื่อสัตย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจการวิเคราะหงานการออกแบบชุดเคร่ืองประดับอัญมณี  และเทคนิคการผลิต  
สามารถวิเคราะหรูปแบบชุดเคร่ืองประดับอัญมณีใหสัมพันธกับเทคนิคการผลิตได  การประเมินตนเอง
และผูอื่นได  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประณีต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะหงานออกแบบและงานชุดเคร่ืองประดับอัญมณี  การแยกชิ้นงาน ออกแบบให
สัมพันธกับเทคนิคการผลิตรูปพรรณ การปรับปรุงงานออกแบบใหไดประโยชนใชสอยมากขึ้น 
 
3311 – 2105                                       การตรวจสอบคุณภาพอัญมณี                                         5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูในกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีท่ัวไป 
2. เพ่ือใหมีทักษะตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจหลักการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี  และเคร่ืองประดับ  สามารถปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอัญมณีได  และการประเมินตนเอง  และผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ ขยัน  
อดทน   ซื่อสัตย   ประณีต     
 

คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาขั้นตอน กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีทั่วไป และอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใหเกิด
ความชํานาญ 
 - ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทแหวน ตางหู สรอยคอ 
สรอยขอมือ กําไลหรืองานที่ใชความประณีตและมีราคาสูงขึ้น 
 
3311 – 2106                                             เทคนิคงานรูปพรรณ                                                   2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูเร่ืองเทคนิคงานรูปพรรณเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการทํางานรูปพรรณเบ้ืองตน 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน ซื่อสัตย อดทน และประณีต 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจเทคนิคการผลิตงานรูปพรรณเบื้องตน   และสามารถปฏิบัติการทํางาน
รูปพรรณเบ้ืองตนได และการประเมินตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน ซื่อสัตย   ประณีต 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 สามารถปฏิบัติงานรูปพรรณเบื้องตนตามขั้นตอนการทําแหวนปลอกมีด แหวน พลอยหน่ึงเม็ด 
แหวนพลอยสองตัว แหวนแถว กําไลเลื่อยฉลุ กําไลเงิน ทอง จ้ีเกลียว จ้ีลอม เข็มกลัดแฟนซี การ
ตรวจสอบคุณภาพงาน 
 
3311 – 2107               โครงการศึกษาวิเคราะหงานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี                      3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหงานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. เพื่อใหมีทักษะในการวิเคราะหงานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน และซื่อสัตย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจหลักการวิเคราะหงานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และสามารถ วิเคราะห
งานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี และนําขอมูลมาเสนอใหสอดคลองกับโครงการได    การประเมิน
ตนเอง  และผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ    ขยัน  อดทน   ซื่อสัตย   ประณีต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงการเสนอโครงการศึกษาวิเคราะหงานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี การวางแผนและ
การเลือกโครงการ การรวบรวมคนควาขอมูลจากเอกสารและสถานประกอบการ การวิเคราะหขอมูล เพื่อ
กําหนดแบบปฏิบัติงานและประกอบงานออกแบบที่สอดคลองกับโครงการ สามารถสรุปผลและนําเสนอ
ผลงาน 
 
3311 – 2108                     คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี                           3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจมีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณดีวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 

2. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และพิมพงาน
ดวยเครื่องพิมพสี 

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย และประณีต 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  หลักการออกแบบเคร่ืองประดับดวยคอมพิวเตอร  สามารถปฏิบัติการ
ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  และคําสั่งตางๆได  การประเมินตนเองและผูอื่น  
มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประณีต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปตามแบบที่กําหนด สามารถสรางภาพ โอนภาพ การเรียกใช การแกไขภาพ การเก็บภาพลงใน
ดิสกและการพิมพผลงานออกทางเครื่องพิมพ 
 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชา 

การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
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3312 – 2001                               การจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ                                2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูพ้ืนฐาน หลักการ และกระบวนการธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
2. เพื่อใหสามารถนําประโยชนใชสอยไปใชในกลุมงานอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  หลักการ  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจอัญมณี  และเคร่ืองประดับ  สามารถจัดการ
ธุรกิจอัญมณีเคร่ืองประดับ  มีกิจนิสัย  มนุษยสัมพันธที่ดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและกระบวนการธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยมีขั้นตอนที่ศึกษางานตาม
แนวความคิดที่ไมซับซอน 
 
3312 – 2002                                            งานประดิษฐอัญมณี                                                3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจข้ันตอนการประดิษฐอัญมณี รูปแบบของที่ระลึก และ      
ตกแตงภายในบาน 

2. เพื่อใหมีความสามารถใชเครื่องมือไดอยางปลอดภัย และเหมาะสมกับงานที่ประดิษฐ การ
ประดับอัญมณีไดตามข้ันตอน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจข้ันตอนการประดิษฐอัญมณี  รูปแบบของที่ระลึก และตกแตงภายในบาน  
สามารถใชเครื่องมือประดิษฐที่เหมาะสมกับชิ้นงาน  มีความรับผิดชอบตอการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การนําอัญมณีมาประดิษฐเปนเคร่ืองประดับ ของที่ระลึก และตกแตงภายในบาน เชน การนํา
พลอยมาประดิษฐเปนของใชตาง ๆ โดยการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
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3312 – 2003                               อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน                               1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจในการปองกันอันตรายในการใชสารเคมี ปฏิกิริยาทางเคมี 
ควัน และไอระเหยจากการเผาไหมโลหะ 

2. เพื่อใหสามารถเลือกใชอุปกรณเพื่อปองกันและเห็นความสําคัญในการรักษาสุขภาพในการ
ทํางาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจในการปองกันอันตรายในการใชสารเคมี  โลหะ  วัสดุเชื้อเพลิง  สามารถ
เลือกใชอุปกรณเพื่อปองกันสุขภาพและรักษาสุขภาพในการทํางาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบในการ
ทํางาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 การปองกันอันตรายในการใชสารเคมี โลหะ วัสดุเชื้อเพลิง กรดนํ้ากรด ปฏิกิริยาทางเคมี ควันไอ
ระเหยของโลหะท่ีเกิดจากการเผาไหม เปนตน การใชอุปกรณเพื่อปองกันและรักษาสุขภาพในการทํางาน 
 
3312 – 2004                               การออกแบบเคร่ืองประดับพื้นฐาน                                3 (5) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหคําจํากัดความหมายและหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีได 
2. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในรูปทรงตาง ๆ รวมทั้งรูปทรงที่เกิดจากการผสมผสาน 

ออกแบบเครื่องประดับอยางงายไดอยางมีระเบียบ ประณีต 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  หลักการออกแบบเคร่ืองประดัยบอัญมณี  รูปทรงเรขาคณิต  
รูปทรงธรรมชาติ  รูปทรงอิสระ  สามารถออกแบบเคร่ืองประดับพ้ืนฐานได  มีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมายและหลักการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี ความรูเร่ืองรูปทรงเรขาคณิต รูปทรง
ธรรมชาติ รูปทรงอิสระ และรูปทรงที่เกิดจากการผสมผสาน การอกแบบเคร่ืองประดับอยางงาย เชน 
แหวน ตางหู จ้ี สรอย 
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3312 – 2005                              การจัดระบบขอมูลดวยคอมพิวเตอร                                   3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในโครงสรางระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
2. เพือ่ใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ เพื่อเก็บขอมูลดานอัญมณีอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  การจัดระบบขอมูลดวยคอมพิวเตอร  สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรประเภทตางๆ จัดเก็บในการปองกันอันตรายในการใชสารเคมี  โลหะ  วัสดุเชื้อเพลิง  
สามารถเลือกใชอุปกรณเพื่อปองกันสุขภาพและรักษาสุขภาพในการทํางาน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบใน
การทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางระบบการทํางานของคอมพิวเตอร วิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภท
ตางๆ เพื่อจัดเก็บขอมูลในดานอัญมณีอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3312 – 2006                       การวางแผนพัฒนาการตลาดและผลิตผลอัญมณี                              2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการวางแผนพัฒนาการตลาดและดานการผลิตรูปแบบตาง ๆ 
2. เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตผลอัญมณีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  การวางแผนพัฒนาการตลาดและดานการผลิตผลอัญมณี  สามารถวางแผน
การตลาดและผลิตผลอัญมณีได  มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความสําคัญเกี่ยวกับการวางแผน เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตผลอัญมณีที่สามารถนําไป
ประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3312 – 2007                                   ศัพทเทคนิคอัญมณีและเคร่ืองประดับ                                  1 (1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพทเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหอัญมณีและเครื่องประดับ  
2. อธิบายศัพทเทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหอัญมณีและเคร่ืองประดับ   

มาตรฐานรายวิชา 
มีความรูความเขาใจ  ศัพทเทคนิคอัญมณี และเคร่ืองประดับ  อธิบายศัพทเทคนิคที่ใชในการ

วิเคราะหอัญมณีและเคร่ืองประดับ  มีพฤติกรรม  ขยัน  อดทน   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศัพทเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหอัญมณีในงานรูปพรรณ งานประดับอัญมณีและคําศัพท ทั่ว ๆ 
ไป ที่ใชในการทําอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
3312 – 2008                                    การถายภาพเพื่อการวิเคราะหอัญมณี                                   4 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจถึงหลักการถายภาพ เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ การถายภาพ การดูแล
รักษา 

2. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี สามารถนําไปใชในการผลิตภาพถายได 
 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู ความเขาใจ  หลักการถายภาพ  เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณการถายภาพ  การดูแลรักษา  
สามารถใชเทคนิคในการถายภาพ  เพ่ือการวิเคราะหอัญมณีได  มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการถายภาพขาวดําและภาพสี การวัดองคประกอบของภาพใหไดความเหมาะสม และใช
เทคนิคในการถายภาพตําหนิอัญมณี และเคร่ืองประดับ กระบวนการผลิตเคร่ืองวัสดุ-อุปกรณ ที่ใชผลิต
ภาพถายในการวิเคราะหอัญมณี การดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
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3312 – 2009                                        ความรูเร่ืองมุกและหยก                                            2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมุกธรรมชาติ มุกเลี้ยง มุกเลียนแบบ หยกแท หยกเทียม
และหยกเลียนแบบ 

2. เพื่อใหสามารถบอกถึงแหลงที่มา วิธีการปรับปรุงคุณภาพมกุและหยก เห็นคุณคาและระบุ
ประโยชนใชสอยของมุกและหยก 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  เรื่องมุก และ หยก  สามารถแยกประเภทและวิเคราะห  ชนิดของมุกและ
หยกแทและเทียมได  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ความรูเกี่ยวกับมุกธรรมชาติ มุกเลี้ยง และมุกเลียนแบบ แหลงที่มาของมุกและหยก หยกแท หยก
เลยีนแบบ การปรับปรุงคุณภาพของมุกและหยก ประโยชนใชสอยของมุกและหยก 
 
3312 – 2101                                      การปรับปรุงคณุภาพพลอย                                          2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจหลักการ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปรับปรุง       คุณภาพ
พลอย 

2. เพื่อใหสามารถปรับปรุงคุณภาพพลอยตามหลักการไดมาตรฐานรายวิชา 
3. เพื่อใหสามารถปรับปรุงคุณภาพพลอยตามหลักการโดยคํานึงถึงความปลอดภัย       คุณภาพ

ดีข้ึน ข้ันตอนทํางาน  
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  หลกัการปรับปรุงคุณภาพพลอย สามารถแยกประเภทและวิเคราะห
คุณภาพพลอยชนิดตางๆได  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  ซื่อสัตย  อดทน   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพพลอย หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน การใช    เคร่ืองมือ 
วัสดุ อุปกรณ การฉายรังสี การอบ การติดปะ 
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3312 – 2102                                   การปรับปรุงคณุภาพอัญมณี                                       4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหนําความรูความเขาใจ ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตาง ๆ มาใชใน
การปฏิบัติการปรับปรุงอัญมณีไดอยางมีประสิทธภิาพ และเกิดทักษะ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจ  ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี  สามารถปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพอัญ
มณีไดตามข้ันตอน  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีพฤติกรรมสนใจ  ใฝรู  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประณีต   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี เชน การฉายรังสี การใหความรอน การอบ การปะ 
และประโยชนใชสอย 
 
3312 – 2103                          การควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ                            2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู และเขาใจในกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีชนิดตาง ๆ  
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   เขาใจ  ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ  สามารถปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพอัญมณี  และเคร่ืองประดับไดอยางถูกตอง  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  ประณีต   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาขั้นตอนการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีชนิดตาง  ๆ เชน เข็มกลัด แหวน ตางหู กําไล 
สรอยคอ สรอยขอมือ ในหลาย ๆ วิธ ีศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนตาง ๆ 
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3312 – 2104                                            การวิเคราะหพลอย                                             3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการวิเคราะหพลอยแท พลอยสังเคราะห และพลอยปรับปรุงคุณภาพและมี
ความรูในกรรมวิธีตาง ๆ ในการสังเคราะหพลอย 

2. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการวิเคราะห 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ  ขั้นตอนการวิเคราะหพลอย  มีความสามารถในการวิเคราะหพลอยแท  
พลอยสังเคราะหและพลอยปรับปรุงคุณภาพ  ในกรรมวิธีตางๆมีเจตคติท่ีดีตอการวิเคราะห  
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติหาความชํานาญในการวิเคราะหพลอยแท พลอยสังเคราะห และพลอยที่มีการปรับปรุง
คุณภาพ ศึกษากรรมวิธีในการสงัเคราะหพลอยแบบตาง ๆ 
 
3312 – 2105                               การวิเคราะหและประเมินคุณภาพเพชร                                4 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินคุณภาพเพชรอยางถูกตองตามหลักการและมี 
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในความเปนมาของเพชร แหลงกําเนิด คุณสมบัติ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ  การวิเคราะห และการประเมินคุณภาพเพชร อยางถกูตองตามหลักการ  
แหลงที่มาของเพชร  แหลงกําเนิดและคุณสมบัติ  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติ  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอ
การทํางาน  
 

คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนในการวิเคราะหและประเมินคุณภาพเพชร ในแงมุมตาง ๆ หลักการดู
ตําหนิของเพชร การเปรียบเทียบเกรดสี การระบุคาความสะอาด สี และตําหนิของเพชร การใชเคร่ืองมือ-
อุปกรณ หลัก 4 C’9 การเปรียบเทียบชนิดของเพชรแทและเพชรเลียนแบบ 
 - ศึกษาประวัติความเปนมาของเพชร แหลงกําเนิด คุณสมบัติทางกายภาพและทางแสง ประวัติ
ของเพชรชนิดตาง ๆ ที่เปนที่นิยม 
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3312 – 2106                                      อัญมณีกับพลอยเลียนแบบ                                         2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู และมีทักษะในการศึกษาอัญมณี กับพลอยเลียนแบบ 
2. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการดูอัญมณีเทียมและพลอยเลียนแบบไดอยางถูกตอง 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ  เกี่ยวกับสัญลักษณะอัญมณีกับพลอยเลียนแบบ  สามารถแยกประเภท  
และวิเคราะห  อัญมณีเทียมและพลอยเลยีนแบบได  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  ซื่อสัตย  รอบคอบ  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของอัญมณีเทียมและพลอยเลียนแบบ ธุรกิจทําอัญมณีเทียมและพลอยเลียนแบบ ชนิด
ของอัญมณีเทียมและพลอยเลียนแบบ 
 
3312 – 2107                            อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1                              4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูแหลงกําเนิดของเพชรและพลอย 
2. เพื่อใหมีทักษะในเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห  เบื้องตน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ  แหลงกาํเนิดอัญมณีศาสตร และการวิเคราะหอัญมณี  สามารถปฏิบัติการ
ใชเครื่องมือและวิเคราะหอัญมณีได  และประเมินผลตนเองและผูอื่นมีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  
ซื่อสัตย  รอบคอบ  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแหลงแร แหลงกําเนิดของเพชรและพลอย ศึกษาวิธีการใชเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชในการวิเคราะหอัญมณีใหเกิดความชํานาญ วิธีรักษาเคร่ืองมือในการวิเคราะหใหคงทนถาวร 
ศึกษาขั้นตอนตาง ๆ ในการวิเคราะหเบื้องตน โดยจากการสังเกตลักษณะภายนอก ลักษณะทางแสง คา
ดัชนีหักเหและไบเรฟฟรินเจนส คาเลียวโครอิซมั ความถวงจําเพาะในพลอยพื้นฐาน 
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3312 – 2108                            อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี  2                               4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการวิเคราะหอัญมณีประเภทตาง ๆ 
2. เพื่อใหเห็นความสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของอัญมณีประเภทตาง ๆ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ  ในการวิเคราะหอัญมณีประเภทตางๆ มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหอัญมณี  การดูตําหนิ  สเปคตรัม  การเรืองแสง  การใชเซลซีฟลเตอร  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน 
อดทน  ซื่อสัตย  รอบคอบ  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาชิ้นงานตาง ๆ ในการวิเคราะห การดูตําหนิภายในของอัญมณีสเปกตรัม การเรืองแสง 
การใชเซลซิฟลเทอร การศึกษาชนิดของอัญมณีประเภทตาง ๆ และแหลงที่มา ความเชื่อ ฯลฯ ในพลอย
พ้ืนฐาน TYRE A STORE 
 
3312 – 2109                                             การประเมินคุณภาพพลอย                                          4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการประเมินคุณภาพพลอยชนิดตาง ๆ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ  การประเมินคุณภาพพลอยชนิดตางๆ มีความสามารถการประเมนิคุณภาพ
พลอยในทองตลาด  มีพฤติกรรมสนใจในการทํางาน  อดทน  ซื่อสัตย  รอบคอบ    
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาการประเมินคุณภาพพลอยในทองตลาด โดยเนนสีและความสะอาดของพลอยเปนหลัก 
และการฝกทักษะในการประเมินคุณภาพของพลอยที่ซื้อขายกันในแวดวงธุรกจิอัญมณี 
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3312 – 2110                                      การวิเคราะหอัญมณีหายาก                                        4 (8) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในข้ันตอนของการวิเคราะหอัญมณีประเภทตาง ๆ และ
แหลงที่มาของพลอยหายาก 

2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณในการวิเคราะหไดอยางถูกตอง รวมท้ังสามารถ
วิเคราะหอัญมณีดวยตาเปลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ  ข้ันตอนการวิเคราะหอัญมณีหายาก ประเภทตางๆสามารถปฏิบัติการ
วิเคราะหอัญมณีดวยตาเปลา  และเคร่ืองมือได และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  
อดทน  รอบคอบ  ประณีต  
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาขั้นตอนตาง ๆ ในการวิเคราะหอัญมณี การวิเคราะหชนิดของอัญมณีดวยตาเปลา และ
ศึกษาชนิดของอัญมณีประเภทตาง ๆ และแหลงที่มาของพลอยหายาก 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี 
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3313 – 2001                                            กลศาสตรวิศวกรรม                                    3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจระบบของแรงโดยใชหลักสถิตศาสตร จุดศูนยถวงและ เซนทรอยด 
การแกปญหาของโจทยทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงานอาชีพ 

2. สามารถอธิบายระบบของแรงโดยใชหลักสถิตศาสตร  จุดศูนยถวงและเซนทรอยด การ
แกปญหาของโจทยทางวิศวกรรมได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถอธิบายระบบของแรงโดยใชหลักสถิตศาสตร   จุดศูนยถวงและเซนทรอยด   การ
แกปญหาโจทย  ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงานอาชีพ  มีนิสัยในการทํางานดวยความอดทน  ขยันซื่อสัตย  
ประหยัดและปลอดภัย   
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรม โดยใชหลักเกณฑสถิตศาสตร เกี่ยวกับระบบของแรง 
ชนิดของแรง โมเมนตและแรงคูควบ  สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน แรงกระจาย สถิตศาสตรของไหลจุดศูนยถวงและเซนทรอยด โมเมนต ความเฉื่อย ความเสียด
ทาน โจทยทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพ 
 
3313 – 2002                                            ความแข็งแรงวัสดุ                                    3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจ ความเคน ความเครียดของวัสดุ มอดูลัส ความยืดหยุน การ
บิดตัวของเพลา การหาระยะแอนของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่ 

2. สามารถอธิบายความเคน ความเครียดของวัสดุ มอดูลัส ความยืดหยุน การบิดตัวของเพลา 
การหาระยะแอนของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่ได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจ  สามารถอธิบาย  ความเคน  ความเครียดของวัสดุมอดูลัส  ความยืดหยุน การ
ยึดตัวของเพลา  การหาระยะการแอนของคาน โดยวิธีโมเมนต  -พื้นที่  มีนิสัยในการทํางานดวยความ
อดทน  ขยัน  ซื่อสัตย   
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคน และความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดูดัส ความยืดหยุน ความเคน เน่ืองจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง ความเคนในวัสดุ ซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ําความเคนในภาชนะความดัน 
การบิดของเพลา ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน 
การหาระยะแอนของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่ พ้ืนฐาน การรวมความเคน การประยุกตความรูในงาน
อาชีพ 
 
3313 – 2003                                              ชิ้นสวนเครื่องกล                                            3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจวิธีการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเคร่ืองกลชนิดตาง ๆ 
ความแข็งแรง รอยเช่ือม หมุดย้ํา การคํานวณหาขนาดของเพลา สงกําลังดวยเฟอง ขนาดของ
แบร่ิงรองรับเพลา ระบบงานสวม ISO เพ่ือนํามาใชในการออกแบบเคร่ืองจักรกล 

2. สามารถคํานวณคาความแข็งแรงของชิ้นสวนเคร่ืองกลความแข็งแรง รอยเชื่อม หมุดย้ํา การ
คํานวณหาขนาดของเพลา สงกําลังดวยเฟอง ขนาดของแบร่ิงรองรับเพลา ระบบงานสวม 
ISO  

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถคํานวนความแข็งแรงของชิ้นสวนเคร่ืองกล   เชน  สลัก  ลิ่ม  เพลา  สปริง  คลัทช  
สายพานเฟอง  สลักเกลียว  รอบเชื่อม  หมุดย้ํา  แบร่ิง  แบบตางๆ  งานสวมระบบ   ISO  มีนิสัยในการ
ทํางานดวยความอดทน  ขยัน   ซื่อสัตย   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการคํานวณ ความแข็งแรงของ  ลิ่ม สลัก เพลาลิ่ม สปริง คลัทซ สายพานแบน สายพานลิ่ม 
งานประสานดวยสลักเกลียว รอยเช่ือม หมุดย้ํา การทําขนาดของเพลา แมร่ิงปลอก แมร่ิงลูกปน เฟองชนิด
ตาง ๆ ซึ่งสามารถรองรับแรงในลักษณะตาง ๆ งานสวมระบบไอเอสโอ 
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3313 – 2004                               ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ                              3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอม  ความปลอดภัยในงาน       
อุตสาหกรรม การควบคุมและกําจัดมลพิษ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับโรงงานอุตสาหกรรม 

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การ ควบคุม
และกําจัดมลพิษ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
โรงงานอุตสาหกรรมได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและทักษะ  การควบคุมและกําจัดมลพิษเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  เพื่อความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  และประเมินผลตัวเองแลผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน  ขยัน  ซื่อสัตย  
ประหยัดและปลอดภัย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและ        มาตรการ
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตราย
และการปองกันสภาพแวดลอมในงานอาชีพ เกี่ยวกับการสั่นสะเทือน เสียง         แสงสวาง การแผรังสี 
อุณหภูมิ ไฟฟา และสารเคมี นโยบายความปลอดภัย เทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝกอบรม
คนงานใหม เคร่ืองปองกันอันตราย การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตาง ๆ การเตรียมการระวังลวงหนา
เกี่ยวกับอัคคีภัย การจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน สุขาภิบาล        สุขอนามัย การตรวจรางกาย การ
ปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการชวยเหลือผูประสบเหตุ 
 -  พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
โรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3313 – 2005                                     การบริหารงานอุตสาหกรรม                               2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในการจัดการอุตสาหกรรม การบริหาร การเลือกทําเล ท่ีต้ัง 
การทําผังโรงงาน ขบวนการผลิตของเคร่ืองจักร ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพและการ
บริหารงานบุคคล 
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2. สามารถอธบิายการจัดการอุตสาหกรรม การบริหาร การเลือกทําเล ท่ีต้ัง การทําผัง        
โรงงาน ขบวนการผลิตของเคร่ืองจักร ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพและความ  
ปลอดภัยได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและอธิบายการบริหารงานอุตสาหกรรม  ขบวนการผลิตของเคร่ืองจักร  
และควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยได  และประเมินตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน  ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัดและปลอดภัย   
 

คําอธิบายรายวิชา 
 พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม การลงทุน การคาดคะเน 
การเงิน การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องตนในการเลือกทําเลที่ต้ัง การวางผังโรงงาน 
กระบวนการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณชวยงาน อุปกรณขนยายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบํารุงรักษา 
หลักการเบื้องตนในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคคล พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน 
 
3313 – 2006                                       นิวแมติกสและไฮดรอลิกส                                 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจดานการออกแบบวงจรควบคุมระบบนิวแมติกสและไฮดรอ
ลิกส ระบบก่ึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ ระบบใชรีเลยไฟฟา ระบบโปรแกรม      เมเบิล
คอนโทรลเลอร การเลือกใชอุปกรณและการคํานวณคาตาง ๆ ประยุกตนํามาใชงานควบคุม 

2. สามารถออกแบบวงจรควบคุมระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส ระบบกึ่งอัตโนมัติและ
อัตโนมัติ ระบบใชรีเลยไฟฟา ระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร การเลือกใชอุปกรณ
และการคํานวณคาตาง ๆ ประยุกตนํามาใชงานควบคุมได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ และสามารถออกแบบวงจรควบคุมระบบนิวแมติกส และไฮดรอลิกส  
ระบบก่ึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ  ระบบใชรีเลยไฟฟา  ระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร  การเลือกใช
อุปกรณและการคํานวนคาตางๆ  นํามาใชงานควบคุม  มีนิสัยอดทน  ขยัน  อธิบายระบบของแรงโดยใช
หลักสถิตศาสตร  จุดศูนยถวงและเซนทรอยด  การแกปญหาโจทย  ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงานอาชีพ  มี
นิสัยในการทํางานดวยความอดทน  ขยันซื่อสัตย  ประหยัดและปลอดภัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาหลักการเบื้องตนของระบบนิวแมติกส และระบบไฮดรอลิกส สัญญลักษณและการ
ทํางานของอุปกรณ วงจรควบคุมการทํางาน โดยใชวาลวชนิดตาง ๆ ในแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 
การออกแบบวงจรควบคุมระบบนิวแมติกส และไฮดรอลิกสแบบตาง ๆ วงจรควบคุมโดยใชรีเลยไฟฟา 
และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ควบคุมวงจร การหาขนาดของอุปกรณและคาตาง ๆ ในระบบนิวแม
ติกสและไฮดรอลิกส 
 - ปฏิบัติการควบคุมวงจรนิวแมติกส  และไฮดรอลิกส โดยใชวาลวชนิดตาง ๆ ในแบบ
ก่ึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ การใชรีเลยไฟฟา และโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรควบคุมวงจร นิวแมติกส 
และไฮดรอลิกส 
 
3313 – 2007                          ชิ้นสวนเครื่องจักรกลและการสงถายกําลัง                              3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูดานการทดลองเกี่ยวกับงานสงถายกําลังของชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ
กลในลักษณะตาง ๆ และสรุปผลจากการทดลอง 

2. มีทักษะในการทดลองเกี่ยวกับงานสงถายกําลังของชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกลใน
ลักษณะตาง ๆ และสรุปผลจากการทดลองได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ดานการสงถายกําลังของชิ้นสวนเครื่องจักรกล เชน  เกลียว  เฟอง  โซ  สายพาน  ฯลฯ 

มีทักษะในการทดลองการสงถายกําลังชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลที่เกี่ยวขอในลักษณะ  มีนิสัยในการ
ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ  ขยันอดทน  ซื่อสัตย  ประหยัดและปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาชิ้นสวนและการเคลื่อนที่ของเคร่ืองจักรกลในลักษณะตาง ๆ การสงถายแรงขับและการ
เช่ือมตอช้ินสวน เพื่อเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ เชน เกลียวถายกําลัง เฟอง โซ สายพาน  ลูกเปยว ขอตอ 
ตัวเรียว ลิ่ม สลัก เพลาลิ่ม คลัตช สลักเกลียว เพลาแบริ่งปลอก แบริ่งลูกปน งานสวมระบบไอเอสโอ 
 -  ปฏิบัติงานทดลองการสงถายกําลังชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่เกี่ยวของในลักษณะตาง ๆ 
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3313 – 2101                                           การทดสอบวัสดุ                                            2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในขบวนการทดสอบแบบทําลาย และแบบไมทําลาย การ
รวบรวมบันทึกและสรุปผลการทดลอง 

2. มีทักษะในขบวนการทดสอบแบบทําลาย และแบบไมทําลาย การรวบรวมบันทึกและ
สรุปผลการทดลอง 

3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  และทักษะในขบวนการทดสอบวัสดุ  แบบทําลายและแบบไมทําลาย  รวมถึง

การรวบรวมบันทึก  และสรุปผลการทดลอง  ขยันอดทน  ซื่อสัตย  ประหยัดและปลอดภัย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติการทดสอบ คุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การ
อัด การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย 
 
3313 – 2102                                        กระบวนการอบชุบโลหะ                                            2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. อธิบายขบวนการและขั้นตอนในกระบวนการอบชุบโลหะดวยความรอนได 
2. มีทักษะในการปฏิบัติการอบชุบโลหะไดเหมาะสมกับชนิดของเหล็กได 
3. ทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด ขยัน และอดทน  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  และทักษะในการชุบโลหะ  เหล็ก  ดวยความรู  ทํางานดวยความอดทน  ขยัน   

ประหยัดและปลอดภัย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด และมาตรฐานของเหล็กในงานอบชุบ จําแนกโครงสรางของ
เหล็กเมื่อถูกกระทําดวยความรอน และการเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเวลาและอุณหภูมิ ประเภทของ
เคร่ืองมือและอุปกรณในการอบชุบโลหะ เลือกกระบวนการอบชุบได 
 - ปฏิบัติงานอบชุบโลหะดวยเตาไฟฟา เตาเกลอื เกี่ยวกับเหล็กชนิดตาง ๆ มาตรฐานของเหล็ก 
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3313 – 2103                                           การสงถายความรอน                                            3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการสงถายความรอน การพาความรอน การแผรังสขีองความ
รอนในสภาวะตาง ๆ 

2. สามารถอธิบายหลักการสงถายความรอน การพาความรอน การแผรังสขีองความรอนใน
สภาวะตาง ๆ ได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

 มีความรู  และเขาใจหลักการสงถายความรอน  ดวยการนํา  การพา  การแผรังสีของ
ความรอนในสภาวะตางๆ  มีนิสัยในการปฏิบัติงาน  ดวยความอดทน  ขยัน    ซื่อสัตย   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการสงถายความรอน โดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน 
การนําความรอนเมื่อสภาวะตาง ๆ คงที่ แบบหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความรอนแบบอิสระ 
การพาความรอนแบบบังคับ การแผรังสีความรอน การดูดกลืนและการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
 
3313 – 2104                                      การออกแบบอุปกรณจับยึด                                            2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบอุปกรณจับยึดบนเครื่องจักรกล เคร่ืองมือกล และ
อุปกรณจับยึดเฉพาะอยางในงานผลิต 

2. สามารถอธิบายหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดบนเครื่องจักรกล เคร่ืองมือกล และอุปกรณ
จับยึดเฉพาะอยางในงานผลิตได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

มีความรู  ความเขาใจการออกแบบ  อุปกรณจับยึดบนเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือกล  และอุปกรณ
จับยึด  เฉพาะอยางในงานผลิต  มีกิจนิสัยการทํางานดวยความ  ขยัน   อดทน  ซื่อสัตย   
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและวิธีสรางอุปกรณจับยึดตามลักษณะตาง ๆ ของเคร่ืองมือกล อาทิ
เชน อุปกรณจับยึดบนเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกัด เคร่ืองเจียระไน และอุปกรณจับยึดเฉพาะ
อยางในลักษณะงานผลิตตาง ๆ 
 
3313 – 2105                                            การควบคุมคุณภาพ                                            3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและระบบเบ็ดเสร็จ การรวบรวมและ
อธิบายขอมูลจากงานผลิต ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล การบริหารงานคุณภาพ
และการปรับปรุงคุณภาพ 

2. สามารถอธิบายการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและระบบเบ็ดเสร็จ การรวบรวมและอธิบาย
ขอมูลจากงานผลิต ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล การบริหารงานคุณภาพและ
การปรับปรุงคุณภาพได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  และระบบเบ็ดเสร็จ  สามารถอธิบายการ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  และระบบเบ็ดเสร็จ  การบริหารงานคุณภาพ  และปรับปรุงคุณภาพได  สราง
นิสัยในการปฏิบัติงาน  ดวยความอดทน  ขยัน  ซื่อสัตย   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ  สถิติเบื้องตนซึ่งเกี่ยวของกับการควบคุม      
คุณภาพ ขอมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิ ควบคุมการวางแผนการซักตัวอยางเพื่อ
การยอมรับระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO การวางแผนและนโยบาย ในการบริหารงาน
คุณภาพ และการประกันคุณภาพ การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จ (TQC) 
 
3313 – 2106                                         เทคโนโลยี  ซี  เอ็น  ซี                                            2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจข้ันพ้ืนฐานของเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรควบคุมดวย  ซี เอ็น ซี  
โปรแกรม ซี เอ็น ซี และการเตรียมแผนการทํางาน 
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2. มีทักษะในการปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือกลและเครื่องจักรควบคุมการทํางานดวย ซี เอ็น ซี  
การใชโปรแกรม ซี เอ็น ซี และการเตรียมแผนการทํางานได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจมีความรูขั้นพื้นฐานของเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองจักร  ควบคุมดวย  ซี  เอ็น  
ซี  โปรแกรม  ซี  เอ็น  ซี  สามารถปฏิบัติงานโดยใชเคร่ือง  ซี  เอ็น  ซี  ไดมีพฤติกรรม  ขยัน  อดทน  
ซื่อสัตย     
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพื้นฐานของเคร่ืองมือกลที่ควบคุมดวยระบบ ซี เอ็น ซี (CNC) ระบบควบคุมระบบการวัด
แบบ FEED BACK ระบบการเคล่ือนของแครเล่ือน โครงสรางของโปรแกรม ซี เอ็น ซี รหัสคําสั่ง G และ 
M การบันทึกขอมูลโปรแกรม ซี เอ็น ซี การเขียนโปรแกรมแบบจุดไปจุด แบบเชิงเสนตรง เชิงเสนโคง 
การเลือกพารามิเตอร การตัด (CUTTING PARAMETERS) การเตรียมแผนงาน 
 
3313 – 2107                                 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร                                   2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การจัดไฟล การพิมพและการ
พล็อตงานเขียนแบบ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การจัดไฟล การพิมพและการ พล็อต
งานเขียนแบบได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  หลักการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมเขียนแบบประเทตางๆ  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน             ซื่อสัตย   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโปรแกรมชวยในการเขียนแบบ อุปกรณประกอบการใชโปรแกรม คําศัพท ชุดคําสั่ง การ
เขียนภาพและแสดงภาพ ฯลฯ การจัดการไฟล การพิมพและพล็อต การใชโปรแกรมประเภท CAD ตาง ๆ 
เชน AutoCAD, CAD 3-D, CADKEY 
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3313 – 2108                               การเขียนและออกแบบเคร่ืองจักรกล 1                              2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล          เคร่ืองมือ
กล ช้ินสวนเคร่ืองกล และการประมาณราคา 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล ชิ้นสวน
เคร่ืองกล และการประมาณราคาได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจการเขียนแบบ  ออกแบบชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองจักรกล   สามารถ
ปฏิบัติงานเขียนแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลที่ซับซอนประเภทตางๆ ได  มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  ขยัน  
อดทน  ซื่อสัตย   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานออกแบบ และเขียนแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลที่ซับซอน ตลอดจน
การเขียนแบบภาพตัด คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบเพื่อใชกับอุปกรณ และชิ้นสวนมาตรฐานเกี่ยวกับ
งานเคร่ืองจักรกลชนิดตาง ๆ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการเขียนแบบแยกชิ้น 
ลักษณะการทํางานของเครื่องจักรกลชนิดตาง ๆ การเขียนรายการวัสดุ การประเมินราคาและเวลางาน 
 
3313 – 2109                               การเขียนและออกแบบเคร่ืองจักรกล 2                              2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูในการออกแบบโครงสรางที่เกี่ยวกับงานประสานดวยรอยเช่ือมหมุดยํ้า สลัก
เกลียว การคํานวณความแข็งแรงที่เกี่ยวของกับงานประสาน การกําหนดรายการวัสดุและการ
ประมาณราคา 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบโครงสรางที่เกี่ยวกับงานประสานดวยรอยเช่ือมหมุดยํ้า 
สลักเกลียว การคํานวณความแข็งแรงที่เกี่ยวของกับงานประสาน การกําหนดรายการวัสดุ
และการประมาณราคาได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจการออกแบบโครงสรางที่เกี่ยวกับงานประสานดวยรอยเชื่อม  หมุดย้ํา  สลัก
เกลียว  สามารถออกแบบโครงสรางงานประสาน  ดวยรอยเชื่อม  หมุดย้ํา  สลักเกลียว  สรางนิสัยในการ
ปฏิบัติงานดวยความอดทน  ขยัน  ซื่อสัตย     
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบโครงสรางตาง ๆ การยึด เชื่อมและประสาน
แผนฐาน เสา คาน ตง และจุดยึดตาง ๆ ที่ถูกวิธี เชน ยึดดวยสลักเกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม ตลอดจน
การคํานวณความแข็งแรงของสลักเกลียว หมุดย้ําและแนวเชื่อมงานเขียนแบบรายละเอียดของแตละชุด
และการเขียนตารางรายการวัสดุ และประมาณการ 
 
3313 – 2110                                            การวางผังโรงงาน                                                2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจ ความสําคัญพ้ืนฐานของการวางผังโรงงานเพ่ือติดต้ัง
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล และอุปกรณ การออกแบบและการวิเคราะหการไหลของ
ขบวนการผลิตและการออกแบบเพื่อหาเนื้อที่ 

2. สามารถอธิบายความสําคัญพื้นฐานของการวางผังโรงงานเพื่อติดต้ังเครือ่งจักรกล เคร่ืองมอื
กล และอุปกรณ การออกแบบและการวิเคราะหการไหลของขบวนการผลิตและการ
ออกแบบเพ่ือหาเน้ือท่ีได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและอธิบาย   ความสําคัญพื้นฐานของการวางผังโรงงานเพื่อติดต้ัง
เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือกล  และอุปกรณ  การออกแบบและการวิเคราะหการไหลของขบวนการผลิตและ
การออกแบบเพ่ือหาเน้ือท่ี  มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน  ขยัน  ซื่อสัตย 
ประหยัด  และปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการวางผังโรงงาน เชน ความสําคัญพื้นฐานของการวางผัง ลักษณะของผัง ปจจัยในงานวาง
ผัง การออกแบบและการวิเคราะหการไหล ความสัมพันธระหวางหนวย การหาเนื้อที่การออกแบบผัง การ
ประเมินเลือกผัง การติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณสายการผลิต 
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3313 – 2111                                           การติดตั้งเครื่องจักรกล                                                2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูการติดต้ังเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล เคร่ืองมือและอุปกรณในโรงงาน การ
วางผังโรงงาน โดยใชแผนแบบหุนจําลอง ปฏิบัติการติดต้ังเคร่ืองจักรกล 

2. มีทักษะในการติดต้ังเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล เคร่ืองมือและอุปกรณในโรงงาน การวางผัง
โรงงาน การทําแบบหุนจําลองได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจทักษะ  การติดต้ังเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือกล  เครื่องมือและอุปกรณใน
โรงงาน  โดยใชแผนแบบหุนจําลอง  ปฏิบัติการต้ังเคร่ืองจักรกล  มีนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความ
อดทน  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต แผนการปฏิบัติ SIP แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
ผลิต แผนภูมิความสัมพันธ แผนภาพ ความสัมพันธของเน้ือที่ ออกแบบผังโรงงาน โดยใชแผนแบบ
หุนจําลอง ปฏิบัติการติดต้ัง รวมทั้งการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 
3313 – 2112                                           เทคโนโลยีหุนยนต                                                  3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูการทํางานเชิงกลของหุนยนต การทํางานอุปกรณขับและควบคุม 
โปรแกรมควบคุมการทํางานและการทดสอบ การใชหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะในการควบคุมการทํางานเชิงกลของหุนยนต การทํางานอุปกรณขับและ      ควบคุม 
โปรแกรมควบคุมการทํางานและการทดสอบ การใชหุนยนตในงานอุตสาหกรรมได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  หลักการ   โครงสราง  และการทํางานเชิงกลของหุนยนต  ประสาน
สามารถปฏิบัติการควบคุม  การทํางานเชิงกลของหุนยนต  โปรแกรมการทํางาน  การทดสอบ  วงจรตางๆ  
มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย   
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คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาหลักการ ประเภท โครงสราง และการทํางานเชิงกลของหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 
อุปกรณเชื่อมตอเชิงกลและอุปกรณจับยึดชิ้นงาน อุปกรณเซ็นเซอรของวงจร อุปกรณขับละระบบควบคุม 
หลักการเชื่อมตอในระบบ ระบบความปลอดภัยในงานหุนยนต คอมพิวเตอร และโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของหุนยนต หลกัการประยุกตใชหุนยนตในงานอุตสาหกรรม 
 - ปฏิบัติการทดสอบการทํางานเชิงกลของหุนยนต การทดสอบวงจรเซ็นเตอร วงจรขับและวงจร
ควบคุม วงจรเช่ือมตอระบบ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของหุนยนต 
 
3313 – 2113                                       งานสรางเครื่องจักรกล 1                                               3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูในงานสรางชิ้นสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกล การตรวจสอบและวัดขนาด
ชิ้นสวน ตามแบบใบงานที่กําหนด 

2. เพื่อใหมีทักษะในงานสรางชิ้นสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกล การตรวจสอบและวัดขนาด
ชิ้นสวน ตามใบงานที่กําหนดได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  หลักการสรางชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลใหเหมาะกับลักษณะงานได  และ
ประเมินผลตนเอง และผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประณีต    
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการสรางชิ้นสวนของเคร่ืองมือกล เชน ลูกเบี้ยว สกรู เฟอง รางเลื่อน ฯลฯ ตามแบบที่
กําหนด โดยเนนใหใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือ (hand tools) ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ทําการวัด
ตรวจสอบชิ้นสวนใหไดตามแบบที่กําหนด ปฏิบัติการปรับแตงชิ้นสวนประกอบใหไดมาตรฐาน 
 
313 – 2114                                        งานสรางเคร่ืองจักรกล 2                                               3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจงานสรางชิ้นสวนเครื่องมือกล เครื่องจักรกล โดยเลือกใชอุปกรณ
ชวยงานตามลักษณะงานชิ้นสวนเครื่องกล การประกอบและปรับแตงชิ้นสวน การพัฒนา
เคร่ืองจักรกล และซอมบํารุงรักษา การตรวจสอบและการวัดขนาดชิ้นสวน 
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2. เพื่อใหมีทักษะในงานสรางชิ้นสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกล โดยเลือกใชอุปกรณชวยงาน
ตามลักษณะงานชิ้นสวนเครื่องกล การประกอบและปรับแตงชิ้นสวน การพัฒนา
เคร่ืองจักรกล และซอมบํารุงรักษา การตรวจสอบและการวัดขนาดช้ินสวนได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  หลักการสรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือกล  สามารถปฏิบัติงาน
สรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกล ประเภทตางๆ โดยเลือกอุปกรณชวยงานได  มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน  ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัด  ปลอดภัย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการสรางชิ้นสวนเคร่ืองมือกล  ดวยการเลือกใชเคร่ืองมือกล  และอุปกรณชวยงาน 
(Attachment) ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยเนนการสรางช้ินงาน เชน เฟองตาง ๆ เพลาสงกําลัง 
เรียวมาตรฐาน เกลียวพิเศษ เชน เกลียวหลายปาก, เกลียวสงกําลัง ทําการวัดและตรวจสอบขนาดชิ้นสวน
ดวยเคร่ืองมือวัดละเอียดธรรมดา และชนิดพิเศษ ปฏิบัติการประกอบการปรับแตง     ชิ้นสวน รวมทั้งการ
จัดทําช้ินสวนเพ่ือทดแทนช้ินสวนเคร่ืองมือกลท่ีชํารุด 
 
3313 – 2115                                        งานสรางเครื่องจักรกล 3                                               3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจงานสรางชิ้นสวนในลักษณะงาน การเลือกใชเคร่ืองมือกลและ
อุปกรณชวยงานชนิดพิเศษ โดยเนนชิ้นสวนระบบสงกําลัง ระบบแขนสงกําลัง การปรับ
ประกอบและแกไข การตรวจสอบคุณภาพและการวัดขนาด 

2. เพื่อใหมีทักษะในงานสรางชิ้นสวนในลักษณะงาน การเลือกใชเคร่ืองมือกลและอุปกรณ
ชวยงานชนิดพิเศษ โดยเนนชิ้นสวนระบบสงกําลัง ระบบแขนสงกําลัง การปรับประกอบ
และแกไข การตรวจสอบคุณภาพและการวัดขนาดได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  งานสรางชิ้นสวนในลักษณะงานการเลือกใชเคร่ืองมือกล   อุปกรณ
ชวยงานชนิดพิเศษ  โดยเนนการสรางชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลที่เปนชุด   สามารถสรางงานชิ้นสวนใน
ลักษณะงาน  การเลือกใชเครื่องมือกล  อุปกรณชวยชนิดพิเศษ  โดยเนนการสรางชิ้นสวนเคร่ืองกลที่เปน
ชุด  สรางนิสัยในการทํางาน  ดวยความอดทน  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ปลอดภัย  



 

หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

421

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการสรางชิ้นสวนดวยการเลือกใชเคร่ืองมือกล  อุปกรณชวยงานชนิดพิเศษตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยเนนการสรางช้ินสวนเคร่ืองกลท่ีเปนชุด เชน ระบบสงกําลัง ระบบปรับตรึง
สายพาน ระบบชุดอัตโนมัติ (เมคเคนิกส) ระบบแขนสงกําลัง (linkage) รวมทั้งเบรคและ คลัช แบบเมคเค
นิกสและแมคเนติกส ฯลฯ ทําการวัดและตรวจสอบคุณภาพและสมรรถนะของชุดอุปกรณเคร่ืองมือกล 
การปรับประกอบและการแกไข ชุดอุปกรณเคร่ืองมือกลตามมาตรฐาน 
 
3313 – 2116                                      งานสรางเคร่ืองจักรกล 4                                               3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการวิเคราะหแบบ การวางแผนการผลิต การตรวจวัด       ชิ้นสวน 
การประกอบและปรับแตงช้ินสวน การทดสอบสมรรถนะผานเกณฑ       มาตรฐานที่กําหนด 
และการจัดการทําเอกสารคูมือการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

2. เพื่อใหมีทักษะในการวิเคราะหแบบ การวางแผนการผลิต การตรวจวัดชิ้นสวน การประกอบ
และปรับแตงชิ้นสวน การทดสอบสมรรถนะผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และการจัดการ
ทําเอกสารคูมือการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  การวิเคราะหแบบ  การวางแผนการผลิต  การตรวจวัดชิ้นสวน  การ
ประกอบและการปรับแตงชิ้นสวน  การทดสอบสมรรถนะผานเกณฑ  มีความสามารถอานแบบการ
วิเคราะหแบบ  การวางแผนการผลิต  โดยเนนการจัดเปนกลุม  ตรวจวัดชิ้นสวนการประกอบ  และการ
ปรับแตงชิ้นสวน  การทดสอบสมรรถนะผานเกณฑ  สรางนิสัยในการทํางานดวยความอดทน  ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัด  ปลอดภัย   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการอานแบบ การวิเคราะหแบบ การวางแผนการผลิต โดยเนนการจัดเปนกลุม ในทาง
สรางชิ้นสวนใหไดตามแผนการผลิตที่กําหนดไว ตลอดจนการตรวจวัดชิ้นสวน ประกอบ      ชิ้นสวน 
การปรับแตง ทดสอบ ตรวจสอบ สมรรถนะ การจัดทําหนังสือคูมือบอกหนาที่และรายละเอียดในการใช
และการบํารุงรักษา 
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3313 – 2117                             งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 1                               2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจงานซอมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล การวิเคราะห การตรวจสอบ
และการจัดเก็บประวัติ และขอมูลงานซอมและบํารุงรักษา 

2. เพื่อใหมีทักษะงานซอมเครื่องจักรกล เคร่ืองมือกล การวิเคราะห การตรวจสอบและการ
จัดเก็บประวัติ และขอมูลงานซอมและบํารุงรักษาได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเข าใจ   งานซอมบํ า รุง รักษาเค ร่ือง จักรกล   สามารถปฏิบั ติงานซอม          
เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือกล  การวิเคราะหงานซอมบํารุงรักษาได  มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน    ขยัน  
ซื่อสัตย   ประหยัด  ปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล จัดประวัติเคร่ืองจักร ตารางเวลา เตรียมวัสดุอุปกรณ
ชิ้นสวน การใชเคร่ืองมือวิเคราะห งานซอมบํารุงรักษา เชน เคร่ืองมือวิเคราะหสภาพลูกปน เคร่ืองต้ังศูนย
เพลา เคร่ืองวัดความสั่นสะเทือน เคร่ืองตรวจสอบมอเตอร เคร่ืองตรวจสอบรอยราวดวยอุลตราโซนิค 
เคร่ืองตรวจสอบวีดีโอไมโครสโคป รวมถึงงานซอมชิ้นที่สึกหรอดวยการเชื่อมพนพอก ตลอดจนการ
จัดเก็บขอมูลงานซอมดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
3313 – 2118                          งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 2                               2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจงานซอมชิ้นสวนเครื่องกล งานถอดประกอบ งานเปลี่ยน  
ชิ้นสวนและปรับแตง งานติดต้ังเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกลในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหมีทักษะงานซอมชิ้นสวนเครื่องกล งานถอดประกอบ งานเปลี่ยนชิ้นสวนและ
ปรับแตง งานติดต้ังเคร่ืองจักรกล เครื่องมือกลในโรงงานอุตสาหกรรมได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ทักษะในงานซอมเครื่องจักรกล  งานถอดประกอบ  งานเปลี่ยนชิ้นสวนและปรับแตง  
งานติดต้ังเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองมือกล  ในโรงงานอุตสาหกรรม  มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความ
อดทน    ขยัน  ซื่อสัตย    
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษาเคร่ืองกล งานถอดประกอบเคร่ืองจักรกล งานเปลี่ยนชิ้นสวน งาน
ปรับแตง งานซอมแซมชิ้นสวนเคร่ืองกล งานแปรรูปดวยเคร่ืองมือกล งานติดต้ังเคร่ืองจักรกล งานซอม
บํารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 
3313 – 2119                                    การออกแบบแมพิมพโลหะ                                 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู และความเขาใจการออกแบบแมพิมพโลหะแบบตาง ๆ การกําหนดวัสดุ การ
กําหนดขนาดชิ้นสวนมาตรฐาน การสรางแมพิมพโลหะใหเหมาะสมกับ     รูปทรงของ
ผลิตภัณฑ 

2. สามารถอธิบายการออกแบบแมพิมพโลหะแบบตาง ๆ การกําหนดวัสดุ การกําหนดขนาด
ชิ้นสวนมาตรฐาน การสรางแมพิมพโลหะใหเหมาะสมกับรูปทรงของผลิตภัณฑได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   เขาใจหลักการออกแบบแมพิมพ   โลหะตางๆ  สามารถอธิบายการออกแบบ          
แมพิมพโลหะแบบตางๆ ไดเหมาะสม  มีรูปทรงชองผลิตภัณฑ  มีการประเมินผล  พฤติกรรมสนใจ  ขยัน   
เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบแมพิมพตัดเจาะ แมพิมพขึ้นรูปและปมขึ้นรูป โครงสราง กําหนดวัสดุ ขนาด
ของชิ้นสวนและชิ้นสวนมาตรฐาน ลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับการสราง  แมพิมพ การ
คํานวณสิ่งที่เกี่ยวของในงานแมพิมพโลหะ ตลอดจนสเกตซแบบเพื่อสั่งงานทํางาน   แมพิมพ 
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3313 – 2120                                         งานสรางแมพิมพโลหะ 1                                           3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู และความเขาใจการเลือกใชเครื่องมือกล สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ การ
ปรับแตงแมพิมพ การวัดและตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนด 

2. เพื่อใหมีทักษะการเลือกใชเคร่ืองมือกล สรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ การปรับแตงแมพิมพ 
การวัดและตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนดได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจการใชเครื่องมือกลในการสรางแมพิมพดลหะ  ตามแบบที่กําหนดได  มีการ
ประเมินผล  พฤติกรรมสนใจใฝรู  อดทน    ขยัน   ซื่อสัตย   ประหยัด  เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ เชน GUIDE POST, PLATE, SHANK ตามแบบที่กําหนด 
โดยเนนใหใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ทําการวัดตรวจสอบชิ้นสวนใหไดตามแบบที่กําหนด
ปฏิบัติตกแตง PUNCH, DIE ดวยเครื่องมือและเคร่ืองมือกลพื้นฐาน เชน เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเลื่อย สายพาน 
ตะไบ หินเจียระไนแตงแบบ สกัดใหไดตามรูปรางและขนาดที่กําหนด ทั้งแมพิมพตัดและแมพิมพขึ้นรูป 
 
3313 – 2121                                         งานสรางแมพิมพโลหะ 2                                           3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการประกอบแมพิมพโลหะ การติดต้ัง การทดลอง การตรวจสอบ
และการวิเคราะหแกไขแมพิมพ 

2. เพื่อใหมีทักษะการประกอบแมพิมพโลหะ การติดต้ัง การทดลอง การตรวจสอบและการ
วิเคราะหแกไขแมพิมพได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจหลักการประกอบแมพิมพโลหะ  สามารถปฏิบัติงานการประกอบแกไขแมพิมพ
โลหะได  มีการประเมินผลพฤติกรรม  สนใจ    อดทน    ขยัน   ซื่อสัตย   ประหยัด  ปลอดภัย เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการประกอบดายเซ็ท และตรวจสอบความขนาน ความไดฉาก สราง PUNCH, DIE, 
SIRIPPER PLATE ดวยเคร่ืองมือกลพื้นฐานและเคร่ืองมือตาง ๆ ประกอบชุด PUNCH, DIE เขาดวยดาย
เซ็ท (die set) โดยเนนถึงการติดต้ัง การทดลอง การตรวจสอบ การวิเคราะห และการปรับแกไขแมพิมพ
โลหะ 
 
3313 – 2122                                         งานสรางแมพิมพโลหะ 3                                           3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการอานแบบจากแบบสั่งงานนํามาสรางแมพิมพตามแบบที่
กําหนด การประกอบแมพิมพ การติดต้ัง การทดลอง และการแกไขแมพิมพ 

2. เพื่อใหมีทักษะการอานแบบจากแบบสั่งงานนํามาสรางแมพิมพตามแบบที่กําหนด การ
ประกอบแมพิมพ การติดตั้ง การทดลอง และการแกไขแมพิมพได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจวิธีการอานแบบงานสรางแมพิมพโลหะ  สามารถปฏิบัติงานสรางแมพิมพโลหะ
ตามแบบที่กําหนดได  มีการประเมินผลพฤติกรรม  สนใจ   ขยัน   ซื่อสัตย  อดทน    ปลอดภัย   เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาอานแบบจากภาพประกอบแมพิมพและแยกชิ้น โดยการสเกตซเปนแบบสั่งงาน ปฏิบัติงาน
สรางแมพิมพดวยเครื่องกลพื้นฐาน และเครื่องมือกลเฉพาะ ตลอดจนประกอบแมพิมพขึ้นรูปและทดลอง
แกไข 
 
3313 – 2123                                         งานสรางแมพิมพโลหะ 4                                           3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการอานแบบจากภาพประกอบ และแบบสั่งงาน เพ่ือนํามาสราง
ชิ้นสวนของแมพิมพชนิด COMPOUND DIE, PROGRESSIVE DIE การประกอบแมพิมพ 
การติดต้ัง การทดลอง และการแกไขแมพิมพโลหะ 

2. เพื่อใหมีทักษะการอานแบบจากภาพประกอบ และแบบสั่งงาน เพ่ือนํามาสรางช้ินสวนของ
แมพิมพชนิด COMPOUND DIE, PROGRESSIVE DIE การประกอบแมพิมพ การติดต้ัง 
การทดลอง และการแกไขแมพิมพโลหะได 
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3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจวิธีการอานแบบงานสรางแมพิมพโลหะ  สามารถปฏิบัติอานแบบ       จาก
ภาพประกอบ   และแบบชิ้นงานเพื่อสรางชิ้นสวนของแมพิมพได   มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน               
ซื่อสัตย    ประหยัด   ปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการแยกชิ้นสวนจากแบบประกอบ COMPOUND DIE และ PROGRESSIVE DIE เพื่อ
สรางชิ้นสวนประกอบแมพิมพ ติดต้ัง ทดลอง แกไข 
 
3313 – 2124                                  งานซอมบํารุงรักษาแมพมิพโลหะ                                        2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการวิเคราะหหาขอบกพรองแมพิมพโลหะ การซอมบํารุงรักษา
และปรับปรุงและพัฒนาแมพิมพโลหะ 

2. เพื่อใหมีทักษะการวิเคราะหหาขอบกพรองแมพิมพโลหะ การซอมบํารุงรักษาและปรับปรุง
และพัฒนาแมพิมพโลหะได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจวิธีการซอมบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ  สามารถปฏิบัติการวิเคราะหหา
ขอบกพรองแมพิมพโลหะและซอมบํารุงรักษาแมพิมพโลหะได มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  ขยัน ซื่อสัตย    
ประหยัด   ปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ทบทวนลักษณะการทํางานของแมพิมพโลหะ  ขอบกพรองในการทํางานของแมพิมพ 
ขอบกพรองของชิ้นงาน การวิเคราะหเหตุขอบกพรอง แกไขวิธีการของแมพิมพโลหะ การเก็บรักษา การ
เคลื่อนยาย การติดต้ัง การเก็บรักษากอนและหลังการใชงาน การทําทะเบียนประวัติ การทําแผนในการ
ซอมบํารุงปฏิบัติการ การถอดประกอบ การปรับแตง การเปลี่ยนชิ้นสวน การแกไขขอ       บกพรอง การ
ประกอบ การทดลอง การตรวจสอบช้ินงาน 
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3313 – 2125                                     การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1                                        3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการออกแบบเคร่ืองจักรกล ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยาง
งาย รอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริงสงกําลัง ทําโครงงาน
ออกแบบเคร่ืองจักรกล ตลอดจนการประมาณราคา 

2. เพื่อใหมีทักษะและสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองจักรกล ออกแบบช้ินสวน
เครื่องจักรกลอยางงาย รอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว ลิ่มและสลกั เพลา สปริงสงกาํลัง 
ทําโครงงานออกแบบเคร่ืองจักรกล ตลอดจนการประมาณราคาได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเครื่องมือกล  สามารถปฏิบัติและ
อธิบายกระบวนการออกแบบเคร่ืองจักรกลอยางงาย   และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน                  มี
พฤติกรรม สนใจ  อดทน   ตรงตอเวลา  เรียบรอย 
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการออกแบบเคร่ืองจักรกลพื้นฐาน เขาใจทฤษฎีความเสียหาย ความลาและคุณสมบัติของ
วัสดุ เขาใจหลักการออกแบบและคํานวณชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกี่ยวกับรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว 
การออกแบบสกรูสงกําลัง สปริง เพลา ลิ่ม และสลักเกลียว การออกแบบเคร่ืองจักรอยางงาย โดยทํา
โครงงานแบบสําหรับงานจริง 
 
3313 – 2126                                     การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2                                        3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการทํางานและการประกอบชิ้นสวนระบบการสงกําลัง 
เคร่ืองจักรกล แบบคัปปลิง เฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก ชุดเฟองหนอนรองลืน่แบบ
ทรงกระบอก รอยลื่นแบบลูกกลิ้ง เบรกและคลัทซ และรอยตอดวยการเชื่อม  สายพานและ
โซ ทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล 
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2. เพื่อใหมีทักษะการทํางานและการประกอบชิ้นสวนระบบการสงกําลัง เคร่ืองจักรกล แบบคัป
ปลิง เฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก ชุดเฟองหนอนรองลื่นแบบทรงกระบอก รอยลื่น
แบบลูกกลิ้ง เบรกและคลัทซ และรอยตอดวยการเชื่อมสายพานและโซ ทําโครงงาน
ออกแบบเคร่ืองจักรกลได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  และทักษะการทํางานระบบการสงกําลัง  เคร่ืองจักรกลแบบตางๆ และทํา
โครงงานออกแบบเครื่องจักรกล  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน  ปลอดภัย  
เรียบรอย    
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทํางาน การประกอบการแยกชิ้นสวน ระบบการสงกําลังเคร่ืองจักรกล  การ
ออกแบบและคํานวณชิ้นสวนตอยึดแบบถาวรดวยการเชื่อม เขาใจหลักการออกแบบและคํานวณ ดัปปลิง 
เฟองและระบบเฟอง เบรกและคลัทซ สายพานและโซ คํานวณรองลื่นและระบบหลอลื่นในเคร่ืองจักรกล 
และระบบการสงกําลังเครื่องจักรกล โดยทําโครงงานออกแบบสําหรับงานจริง 
 
3313 – 2127                                            มาตรวิทยาวิศวกรรม                                        2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองมือตรวจสอบ ผลิตภัณฑจากงานแปร
รูปโลหะดวยเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกล ตามเกณฑมาตรฐานสากล 

2. เพื่อใหมีทักษะการใชเครื่องมือและเครื่องมือตรวจสอบ ผลิตภัณฑจากงานแปรรูปโลหะดวย
เคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกล ตามเกณฑมาตรฐานสากลได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจและมีทักษะการใชเคร่ืองมือและเครื่องมือตรวจสอบ  ดวยเคร่ืองมือกล  ตาม
เกณฑ  มาตรฐานสากล  และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน        ซื่อสัตย  
ประหยัด  ปลอดภัย  
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คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองมือวัด  และเคร่ืองมือตรวจสอบชนิดตางๆ  ที่ใชในการตรวจสอบ    
ผลิตภัณฑจากงานแปรรูปโลหะดวยเคร่ืองมือกล และเครื่องจักรกลในวงการอุตสาหกรรมการผลิต 
 - ปฏิบัติงานวัดและตรวจสอบเคร่ืองมือกล อางอิงมาตรฐาน DIN. J.LS ISO. หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเทาและชิ้นสวน เพลา รูควาน ความลึกรูเจาะ ระยะหางระหวางรูเจาะ สวนโคงของชิ้นงาน เกลียว 
เรียว เฟอง ลูกเบี้ยว การขยายสวนละเอียดของรูปทรงความเรียบของผิวงานในลักษณะตาง  ๆ เกณฑ
ความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ระบบพิกัด และงานสวมมาตรฐานสากล 
 
3313 – 2128                                                  โลหะวิทยา                                                        3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางกลของโลหะ การทดสอบ
ความแข็งของโลหะ การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหาภาค เปน        พื้นฐานของ
กระบวนการอบชุบโลหะ 

2. เพื่อใหมีทักษะดานคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางกลของโลหะ การทดสอบ   ความ
แข็งของโลหะ การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหาภาค เปนพื้นฐานของกระบวนการ
อบชุบโลหะได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและทักษะคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมี  ทางกลของโลหะ  และทดสอบ  
ตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยา  และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมอดทน  ขยัน  ซื่อสัตย  
ประหยัด  ปลอดภัย 
   
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธระหวางความเคน 
ความเครียด อะตอมของอนุภาค โครงสรางโมเลกลุ โครงสรางอสัญฐาน โครงสรางผลึก ระบบโครงสราง
ผลึก ดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว 
การเกิดผลึกใหม การเติบโต (grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสรางจากการ
แข็งตัวของงานหลอ เฟสและแผนภาพสมดุลของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุงพัฒนาและ
ควบคุมโครงสรางของโลหะชนิดตาง ๆ เหล็กหลอ โลหะที่ไมใชเหล็ก และโลหะผสม 
 -  ปฏิบัติการเตรียมช้ินทดสอบ ความแข็ง การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหาภาค 
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3313 – 2129                                        การเขียนแบบวิศวกรรม                                                   2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการเขียนแบบภาพประกอบ การเขียนแบบสั่งงาน ภาพสเกตซ 
ช้ินสวนเคร่ืองกล แมพิมพตัด แมพิมพขึ้นรูป และหลักการวัดและตรวจสอบตามมาตรฐาน
ระบบ ISO, DIN หรือเทียบเทา 

2. เพื่อใหมีทักษะการเขียนแบบภาพประกอบ การเขียนแบบสั่งงาน ภาพสเกตซ ชิ้นสวน
เคร่ืองกล แมพิมพตัด แมพิมพขึ้นรูป และหลักการวัดและตรวจสอบตามมาตรฐานระบบ 
ISO, DIN หรือเทียบเทาได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจและมีทักษะการใชเครื่องมือและเคร่ืองมือตรวจสอบ  ดวยเคร่ืองมือกล  ตาม
เกณฑ  มาตรฐานสากล  และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน        ซื่อสัตย  
ประหยัด  ปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบประกอบ (Assembly Drawing) แบบสั่งงาน (Detail Drawing) 
ภาพสเกตซ (Sketch) ของชิ้นสวนเคร่ืองกล ชิ้นสวนของแมพิมพตัด แมพิมพขึ้นรูป หาจุดศูนยถวงโดย
วิธีการกราฟฟค กําหนดพิกัด ความคลาดเคล่ือนจากตารางมาตรฐาน การวัดและการตรวจสอบ 
 
3313 – 2130                                               วัสดุอุตสาหกรรม                                                   2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  และความเขาใจคุณสมบัติการใชงานวัสดุอุตสาหกรรม การปรับปรุง
คุณสมบัติของโลหะและการใชงาน การกัดกรอนและการปองกัน วัสดุอโลหะใชงาน
อุตสาหกรรม ระบบและสัญญลักษณของวัสดุตามมาตรฐานสากล 

2. สามารถอธิบายคุณสมบัติสมบัติการใชงานวัสดุอุตสาหกรรม การปรับปรุงคุณสมบัติของ
โลหะและการใชงาน การกัดกรอนและการปองกัน วัสดุอโลหะใชงานอุตสาหกรรม ระบบ
และสัญญลักษณของวัสดุตามมาตรฐานสากลได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและอธิบายคุณสมบัติและการปรับปรุงคุณสมบัติ  ของวัสดุโลหะใชงาน
อุตสาหกรรม  ตามมาตรฐานสากล  และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน  ขยัน   
ซื่อสัตย  ประหยัด  ปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดุอุตสาหกรรม คุณสมบัติทางกายภาพ 
ทางกลและทางเคมีของโลหะ การปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ การกัดกรอนในโลหะ
และการปองกัน คุณสมบัติของอโลหะ ซ่ึงใชในงานอุตสาหกรรม วัสดุสังเคราะห ระบบและสัญลักษณ
ของวัสดุตามมาตรฐานนิยม เชน ISO, JIS, DIN, BS, AIST และ มอก. 
 
3313 – 2131                                             กรรมวิธีการผลิต                                                       2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  และความเขาใจในกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปวัสดุดวย
เคร่ืองจักรกลแตละกรรมวิธีการผลิต และการผลิตชิ้นงานกับการใชเครื่องกล เครื่องจักรกลที่
เหมาะสมแตละกรรมวิธีการอุตสาหกรรมการผลิต 

2. สามารถอธิบายกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปวัสดุดวยเครื่องจักรกลแตละกรรมวิธี
การผลิต และการผลิตชิ้นงานกับการใชเครื่องกล เครื่องจักรกลที่เหมาะสมแตละกรรมวิธี
การอุตสาหกรรมการผลิตได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและอธิบาย  กระบวนการผลิต  การแปรรูปดวยเคร่ืองจักรกลที่เหมาะสมแต
ละกรรมวิธี  และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด   
ปลอดภัย 
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการผลิต และการแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ mechanical working 
electrical machining, chemical machining และ metal cutting โดยเนนถงึหลกัการทํางานของเคร่ืองจักรท่ี
ใชในการผลิตแตละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธี 
 



 

คําอธิบายรายวิชา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเครื่องประดบัอัญมณี 

432

3313 – 2132                                       เทคโนโลยีเครื่องจักรกล                                            2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  และความเขาใจกระบวนการใชเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณการ
ผลิตชิ้นสวนตาง ๆ ของเคร่ืองประดับและอัญมณี และกอใหเกิดความคิดสรางสรรค การ
พัฒนาเคร่ืองจักรกลชิ้นใหมในกระบวนการผลิต 

2. สามารถอธิบายกระบวนการใชเครื่องจักรกล เคร่ืองมือและอุปกรณการผลิตช้ินสวนตาง ๆ 
ของเคร่ืองประดับและอัญมณีได 

3. เพื่อสรางนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจและอธิบายกระบวนการใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกลในการผลติ
เคร่ืองประดับ  อัญมณีและกอใหคิดความสรางในการพัฒนาเครื่องจักรกลชิ้นใหมในกระบวนการผลิต
และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน  ขยัน   ซื่อสัตย   ประหยัด  ปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาชนิดของเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ และอุปกรณเครื่องจักรกล ประเภทควบคุมดวยระบบ
อัตโนมัติ ลักษณะการทํางานของระบบควบคุมเครื่องจักรการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ
และอัญมณี 
 - ศึกษาลักษณะโครงสราง และการทํางานของเคร่ืองจักรกล การนําไปใชงานในลักษณะของงาน
ชนิดตาง ๆ การนําเครื่องมือและอุปกรณมาใชทํางานในลักษณะรูปแบบของงานที่มีความซับซอน 
 



 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชา 

เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี 
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3314 – 2001                                       การวาดเขียนเครื่องประดับ                                          2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการเขียนภาพสิ่งของแตละประเภท และเครื่องประดับในลักษณะเหมือน
จริง 

2. เพื่อใหมีความรูเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในงานวาดเขียน 
3. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนภาพสิ่งของเครื่องประดับแบบเหมือนจริง ตามหลักการเห็น

คุณคาของวาดเขียน เครื่องประดับในการนําไปพัฒนางานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรูความเขาใจหลักการวาดเขียน  เคร่ืองประดับ  มีทักษะในการเขียนภาพสิ่งของ
เคร่ืองประดับแบบเหมือนจริงตามหลกัการ  สามารถนําไปใชพัฒนาอาชีพ  มีกิจนิสัยที่ดีตออาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวาดเขียนส่ิงของขนาดเล็กแตละประเภท ลักษณะเหมือนของจริง การวาดเขียนอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
ลักษณะเหมือนจริง ท้ังขนาดเทาแบบและใหญกวาแบบ 
 
3314 – 2002                               การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี                                     3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะและความสามารถในการออกแบบเขียนแบบตามมาตรฐานสากล (ISO) 
2. เพ่ือใหมีเทคนิคในการใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณในการเขียนแบบ OBLIQUE แบบ 

ISOMETRIC  PERSPECTIVE  ภาพฉาย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  และทักษะในการออกแบบ  เขียนแบบ  ตามมาตรฐานสากล  ISO และมาตรฐานไทย 
TIS  มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  วัสดุ  อุปกรณในการเขียนแบบภาพ OBLIQUE ISOMETRIC  
PERSPECTIVE  มีกิจนิสัย  รักความสะอาดเรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย หลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล (ISO) เทคนิคการใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ
ในการเขียนแบบ การฝกทักษะ การเขียนแบบภาพฉายตามกระบวนการภาพ มิติ 
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3314 – 2003                                  การปนและแกะสลักลวดลาย                                     4 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการปนและการแกะสลักลวดลายทีซ่ับซอน ทั้งแบบสากลและแบบไทย 
2. เพ่ือใหมีเทคนิคการปนดินนํ้ามัน และการแกะสลักเทียนตามแบบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีทักษะในการปนและแกะสลักลวดลายที่ซับซอนแบบไทย และแบบสากลของเครื่องประดับอัญ
มณี  บนดินนํ้ามันและเทียน  มีกิจนิสัย  ประณีต  อดทน  ขยัน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การปนและการแกะสลักลวดลายที่มีความซับซอน แบบไทยและแบบนานาชาติ การปนชิ้นสวน
เคร่ืองประดับ การเรียงจัดระดับรูปทรง เคร่ืองประดับที่มีรายละเอียดซับซอน การปนผลงานตามตัวอยาง
จริงและการปนผลงานตามแบบในลักษณะเทาแบบ  และขยายแบบดวยเทคนิคการปนดินนํ้ามัน และ
แกะสลักเทียน 
 
3314 – 2004                                        การทําตนแบบแหวน                                     6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหรูลักษณะการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณในกระบวนการทําตนแบบเคร่ืองประดับ
แหวน 

2. เพื่อใหมีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับแหวนตามกระบวนการผลิต 
3. เพื่อใหมีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพการประเมินราคา มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  กระบวนการทําตนแบบเคร่ืองประดับ  แหวน  สามารถปฏิบัติการผลิต
ตนแบบเคร่ืองประดับแหวน  และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  
ประหยัด  ปลอดภัย    ประณีต  เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 คุณลักษณะการใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ การทําตนแบบเคร่ืองประดับ การวินิจฉัย
แบบงาน วิธีการและขั้นตอนการปนดินนํ้ามัน การแกะเทียนและโลหะทําตนแบบ แหวนสามชั้น แหวน
มอญ แหวนแถว แหวนประกบ แหวนแฟนซี และแหวนลอมเพชรสี่เหลี่ยม เคร่ืองประดับแหวน การแตง
ขัดเงา การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
 
3314 – 2005                                            การทําตนแบบจี้   6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถในการวินิจฉัยแบบงาน ข้ันตอนในกระบวนการผลติเคร่ืองประดับจ้ี 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการประเมินราคา วิธีการตรวจคุณภาพงาน มีทัศนคติและศรัทธา

ในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยัน หมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  กระบวนการทําตนแบบเคร่ืองประดับ  จ้ี  สามารถปฏิบัติการผลิตตนแบบ  
จ้ี  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน อดทน  ซื่อสัตย  ประหยัด  ปลอดภัย    
ประณีต  เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การทําตนแบบเคร่ืองประดับจ้ี จ้ีรูปหยดนํ้า จ้ีรูปหัวใจเพชรฝงรีด จี้ใบไม และลายจ้ีพลอยลอม
เพชรรูปคลื่น จ้ีใบไมบิดฝงรีด และฝงไขปลา การวินิจฉัยแบบงาน การปนดินนํ้ามันและการแกะเทียน
และโลหะทําตนแบบจี้ การแตงขัดเงา การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
 
3314 – 2006                                          วัสดุเครื่องประดับ     3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจลักษณะโครงสรางของโลหะที่มีคาที่ใชในงานอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับ 

2. เพื่อใหมีความรูคุณสมบัติทางกลและการตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยา 
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3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของโลหะมีคาดวยกรรมวิธีการ
ทางความรอน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  โครงสราง  คุณสมบัติ  และการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะมีคาที่ใชใน
งาน  อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรม  สนใจ  ขยัน  อดทน   
ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ  ลักษณะโครงสรางของโลหะที่มีคาที่ ใชในงานอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับ ทฤษฎีของโลหะมีคาผสม แผนภาพสมดุลของโลหะทองผสม ปฏิบัติการประลองเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทางกลและการตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยา การวิเคราะหทดสอบสวนผสมของโลหะ
มีคาสําหรับการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ และกรรมวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของโลหะมีคาดวย
กรรมวิธีการทางความรอน 
 
3314 – 2007                                         โลหะวิทยาโลหะมีคา      3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจคุณสมบัติของโลหะมีคา โลหะวิทยางานหลอ อัตราการเย็นตัว
ของโลหะ การแข็งตัวของโลหะในโพรงแบบหลอ 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ตรวจสอบการหลอขึ้นรูปชิ้นงาน สาเหตุการเกิดรูพรุน การเกิด
โพรงอากาศในช้ินงานหลอ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  โลหะวิทยา  โลหะมีคา  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืนมีพฤติกรรมสนใจ   
ขยัน    อดทน    ซื่อสัตย    ประหยัด    ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 คุณสมบัติของโลหะมีคา โลหะวิทยางานหลอ อัตราการเย็นตัวของโลหะ การแข็งตัวของโลหะ
ในโพรงแบบหลอ investment casting ศึกษาและตรวจสอบความไมสมบูรณของการหลอขึ้นรูปชิ้นงาน 
สาเหตุการเกิดรูพรุน การเกิดโพรงอากาศในชิ้นงานหลอ 
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3314 – 2008                                              การหลอแหวน      6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหรูลักษณะการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณในกระบวนการหลอเคร่ืองประดับแหวน 
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการผลิตเคร่ืองประดับแหวน ตามกระบวนการผลติ สามารถในการ

ตรวจสอบคุณภาพการประเมินราคา 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประหยัดรอบคอบและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ   กระบวนการหลอเคร่ืองประดับแหวน   สามารถปฏิบัติการหลอ
เคร่ืองประดับแหวน   และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย   
ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 คุณลักษณะการใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ การหลอเครื่องประดับ การวินิจฉัยแบบงาน 
แหวนสามชั้น แหวนมอญ แหวนแถว แหวนประกบ แหวนแฟนซี และแหวนลอมเพชรสี่เหลี่ยม การหลอ
เคร่ืองประดับแหวน การอัด การอบ และการผาแมพิมพยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเท
ทําพิมพปูน การอัด การอบ และการผาแมพิมพยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําพิมพ
ปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง การตัดชิ้นงาน การแตงขัดเงา การประเมินราคา และการ
ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
 
3314 – 2009                                การทําตนแบบและการหลอแหวน      6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหรูลักษณะการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณในกระบวนการทําตนแบบและการหลอ
เคร่ืองประดับแหวน 

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการผลิตเคร่ืองประดับแหวน ตามกระบวนการผลติ สามารถในการ
ตรวจสอบคุณภาพการประเมินราคา 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประหยัดรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  การทําตนแบบและขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับแหวน   สามารถ
ปฏิบัติการผลิตตนแบบและขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับแหวน   และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มี
พฤติกรรมสนใจ   ขยัน  อดทน   ซื่อสัตย   ประหยัด  ปลอดภัย  ประณีต  เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 คุณลักษณะการใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ การหลอเครื่องประดับ การวินิจฉัยแบบงาน 
วิธีการและขั้นตอนการปนดินนํ้ามัน และการแกะเทียนทําตนแบบ แหวนสามชั้น แหวนมอญ แหวนแถว 
แหวนประกบ แหวนแฟนซี และแหวนลอมเพชรสี่เหลี่ยม การหลอเคร่ืองประดับแหวน การอัด การอบ 
และการผาแมพิมพยาง การฉีดเทียน การตั้งตนเทียน การผสมปูนเททําพิมพปูน การอัด การอบ และการ
ผาแมพิมพยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอม
หลอทอง การตัดช้ินงาน การแตงขัดเงา การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
 
3314 – 2010                                  การทําตนแบบและการหลอจี้      6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถในการวินิจฉัยแบบงาน ข้ันตอนในกระบวนการผลติเคร่ืองประดับจ้ี 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการประเมินราคา วิธีการตรวจคุณภาพงาน มีทัศนคติและศรัทธา

ในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยัน หมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  การทําตนแบบและขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับจ้ี  สามารถปฏิบัติ  การ
ทําตนแบบและขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับจ้ี   และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   
ขยัน  อดทน   ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 การทําตนแบบ และการหลอเคร่ืองประดับจ้ี จ้ีรูปหยดนํ้า จ้ีรูปหัวใจเพชรฝงรีด จี้ใบไม และลายจ้ี
พลอยลอมเพชรรูปคลื่น จ้ีใบไมบิดฝงรีด และฝงไขปลา การวินิจฉัยแบบงาน การปนดินน้ํามันและการ
แกะเทียนและโลหะทําตนแบบจ้ี การหลอเครื่องประดับจ้ี การอัด การอบ และการผาแมพิมพยาง การฉีด
เทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง การตัดชิ้นงาน 
การแตงขัดเงา การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
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3314 – 2101                                      การทําตนแบบเข็มกลัด                  6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน แบบเข็มกลัด 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการผลิตตนแบบ เครื่องประดับเข็มกลัดไดอยางมีคุณภาพ 

ประเมินราคาได เห็นคุณคา 
3. เพื่อใหมีศรัทธาในงานอาชีพ มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร 

ประหยัดและปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ  ขั้นตอนการทําตนแบบเข็มกลัด     สามารถปฏิบัติการผลิตตนแบบ
เคร่ืองประดับเข็มกลัด  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน  อดทน   ซื่อสัตย   
ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การทําตนแบบเคร่ืองประดับเข็มกลัด เข็มกลัดเพชรเรียงแถว เข็มกลัดรูปโบว เข็มกลัดเพชรแฟน
ซีทับทิม เข็มกลัดแฟนซีไพลิน การวินิจฉัยใบสั่งงาน แบบเข็มกลัด การปนดินนํ้ามัน การแกะเทียนและ
โลหะทําตนแบบเข็มกลัด การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
 
3314 – 2102                                       การทําตนแบบตางหู                  6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน แบบตางหู 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการผลิตตนแบบ เครื่องประดับตางหูไดอยางมีคุณภาพ 

ประเมินราคาได เห็นคุณคา มีศรัทธาในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   กระบวนการทําตนแบบตางหู    สามารถปฏิบัติการผลิตการทําตนแบบ
เคร่ืองประดับตางหู   และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน      อดทน    ซื่อสัตย   
ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยแบบงาน การปนดินนํ้ามัน การแกะเทียนและโลหะตนแบบตางหู ตางหูสามชั้น ตางหู
รูปหยดนํ้า ตางหูเพชรมาคี ตางหูรูปหัวใจ ตางหูแฟนซี การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและ
การประเมินราคา 
 
3314 – 2103                                    การทําตนแบบสรอยขอมือ                  6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน และแบบสรอยขอมือ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการผลิตตนแบบสรอยขอมือไดอยางมีค ุณภาพ และ

ประเมินราคาได เห็นคุณคา มีศรัทธาในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   ขั้นตอนการทําตนแบบสรอยขอมือ  สามารถปฏิบัติการผลิต     ตนแบบ
สรอยขอมือ   และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน   อดทน  ซื่อสัตย   ประหยัด   
ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การปนดินน้ํามัน การแกะเทียนและโลหะตนแบบสรอย
ขอมือ สรอยแผนทองสี่เหลี่ยม รอยพลอยคั่นเพชรฝงรีด สรอยลอมเพชรฝงไขปลา สรอยสี่เหลี่ยมสอง
แถวฝงรีด สรอยใบไมฝงไขปลา การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
 
3314 – 2103                                         การทําตนแบบกําไล                              6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการสรางกําไลขอมือตามขั้นตอนกระบวนการผลิตกําไลขอมือ 
การตรวจสอบคุณภาพการประเมินราคา 

2. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รวดเร็ว และปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   ข้ันตอนการทําตนแบบกําไล   สามารถปฏิบัติการทําตนแบบกําไล   และ
ประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน   อดทน    ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   
เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การปนดินนํ้ามัน การแกะเทียนและโลหะตนแบบกําไลขอมือ 
การเลื่อยฉลุลวดลายและกําไลแบบตาง ๆ การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการประเมิน
ราคา 
 
3314 – 2105                                  การทําตนแบบสรอยสังวาลย                  6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยแบบสรอยสังวาลย การปน การแกะเทียนตนแบบ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับสรอยสังวาลยมีความเขาใจ

หลกัการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพงาน เห็นคุณคา มีศรัทธาในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด รวดเร็วและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   ขั้นตอนการทําตนแบบสรอยสังวาลย    สามารถปฏิบัติการทําตนแบบ
เคร่ืองประดับสรอยสังวาลย    และประเมินผลตนเองและผูอื่น   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน   อดทน    
ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยแบบงาน วิธีการและขั้นตอน การปนดินน้ํามัน การแกะเทียนทําตนแบบสรอย
สังวาลยใบไมแดง สรอยสังวาลยพลอยรูปไข ใบไมฝงเพชร สรอยสังวาลยเพชรแถวหอยระยา และสรอย
สังวาลย  การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
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3314 – 2210                                    การพัฒนาคุณสมบัติมีคา                  8 (12) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจคุณสมบัติโลหะมีคา อิทธิพลของโลหะเจือที่มีผลตอโลหะมีคา 
2. เพ่ืออธิบายโครงสรางจุลภาค คุณภาพผิวของชิ้นงานสําเร็จรูป 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   คุณสมบัตโลหะมีคา  และอธิบายคุณภาพผิวของชิ้นงานสเร็จรูป      และ
ประเมินผลตนเองและผูอื่น   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน   อดทน    ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   
เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 คุณสมบัติของโลหะมีคา อิทธิพลของโลหะเจือที่มีผลตอคุณสมบัติทางกล โครงสรางจุลภาค 
คุณภาพผิวของชิ้นงานสําเร็จรูป สารเจือปน (Impurity) อิทธิพลของสารเจือปน สาร Deoxidize ศึกษา
กลไกการเกิด Firestain  ของโลหะมีคา การเพิ่มความแข็งแรงของโลหะมีคาสําหรับการผลิตตัวเรือน
เคร่ืองประดับ หลักการอบชุบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกล เตาอบชุบ การควบคุมบรรยากาศในเตา 
 
3314 – 2202                                       การแยกสกัดโลหะมีคา                          7 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหรูและเขาใจวิธีการแยกสลัดโลหะมีคา การใช การเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ สารเคมี
ในการแยกสกดัโลหะมีคา 

2. สามารถแยกสกัดโลหะมีคา เชน เงิน ทอง ทองคําขาว ทองขาว 
3. เพื่อใหมีจิตนิสัยเปนผูรอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   กระบวนการแยกสกัดโลหะมีคา   สามารถปฏิบัติการแยกสกัดโลหะมีคา   
และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน   อดทน    ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    
ประณีต   เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 - ศึกษาวิธีการแยกสกัดโลหะมีคา การใช การเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ สารเคมี ในการแยก
โลหะมีคา 
 -  ปฏิบัติการแยกโลหะมีคา เงิน ทอง ทองคําขาว ทองขาว 
 
3314 – 2203                                                 การหลอจี้                                       2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความสามารถในการวินิจฉัยแบบงาน ข้ันตอนในกระบวนการผลติเคร่ืองประดับจ้ี 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการประเมินราคา วิธีการตรวจคุณภาพงาน  
3. มีทัศนคติและศรัทธาในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยัน หมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   ข้ันตอนในการผลิตเคร่ืองประดับจ้ี   สามารถปฏิบัติงานหลอ
เคร่ืองประดับจ้ี    และประเมินผลตนเองและผูอื่น   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน   อดทน    ซื่อสัตย   
ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การหลอเคร่ืองประดับจ้ี จ้ีรูปหยดนํ้า จ้ีรูปหัวใจเพชรฝงรีด จี้ใบไม และลายจ้ีพลอยลอมเพชร
รูปคลื่น จ้ีใบไมบิดฝงรีด และฝงไขปลา การหลอเคร่ืองประดับจี้ การอัด การอบ และการผาแมพิมพยาง 
การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง การ
ตัดช้ินงาน การแตงขัดเงา การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพ      ชิ้นงาน 
 
3314 – 2204                                            การหลอเข็มกลัด                                  2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน แบบเข็มกลัด 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการหลอเครื่องประดับเข็มกลัดไดอยางมีคุณภาพ ประเมิน

ราคาไดอยางมีคุณภาพ ประเมินราคาได เห็นคุณคา 
3. เพื่อใหมีศรัทธาในงานอาชีพ  
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4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ
ปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   ขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับเข็มกลัด     สามารถปฏิบัติงานหลอ
เคร่ืองประดับเข็มกลัด    และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย   
ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การทําหลอเคร่ืองประดับเข็มกลัด เข็มกลัดเพชรเรียงแถว เข็มกลัดรูปโบว เข็มกลัดเพชรแฟนซี
ทับทิม เข็มกลัดแฟนซีไพลิน การหลอเคร่ืองประดับเข็มกลัด การอัด การอบ และการผาแมพิมพยาง การ
ฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง การตัด
ชิ้นงาน การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
 
3314 – 2205                                             การหลอตางหู                                 2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน แบบตางหู 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการหลอ เคร่ืองประดับตางหูไดอยางมีคุณภาพ ประเมิน

ราคาได เห็นคุณคา  
3. มีศรัทธาในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจ  ข้ันตอนการหลอเคร่ืองประดับตางหู  สามารถปฏิบัติงานหลอ
เคร่ืองประดับตางหู  และประเมินผลตนเองและผูอื่น   มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย   
ประหยัด  ปลอดภัย  ประณีต  เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยแบบงานตางหูสามชั้น ตางหูรูปหยดนํ้า ตางหูเพชรมาคี ตางหูรูปหัวใจ    ตางหูแฟนซี 
การหลอเคร่ืองประดับตางหู การอัด การอบ และการผาแมพิมพยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การ
ผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง การตัดชิ้นงาน การแตงขัดเงา การ
ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
 
3314 – 2206                                         การหลอสรอยขอมือ          2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน และแบบสรอยขอมือ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการหลอแบบสรอยขอมือไดอยางมีคุณภาพ และประเมิน

ราคาได เห็นคุณคา  
3. มีศรัทธาในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   ขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับสรอยขอมือ     สามารถปฏิบัติงานหลอ
เคร่ืองประดับสรอยขอมือ    และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน           อดทน    
ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน สรอยขอมือ สรอยแผนทองสี่เหลี่ยม รอยพลอยคั่นเพชรฝงรีด 
สรอยลอมเพชรฝงไขปลา สรอยสี่เหลี่ยมสองแถวฝงรีด สรอยใบไมฝงไขปลา การหลอเคร่ืองประดับ
สรอยขอมือ การอัดและการผาแมพิมพยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน 
การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง การตัดชิ้นงาน การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและ
การประเมินราคา 
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3314 – 2207                                              การหลอกําไล                              2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการสรางกําไลขอมือตามขั้นตอนกระบวนการผลิตกําไลขอมือ 
การตรวจสอบคุณภาพการประเมินราคา 

2. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   ขั้นตอนในการผลิตเคร่ืองประดับกําไล      สามารถปฏิบัติงานหลอ
เคร่ืองประดับกําไล    และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน   อดทน    ซื่อสัตย   
ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การหลอเคร่ืองประดับกําไลขอมือ การอัดและการผาแมพิมพ
ยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง 
การตัดช้ินงาน การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
 
3314 – 2208                                    การทําหลอสรอยสังวาลย                  2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยแบบสรอยสังวาลย การหลอเคร่ืองประดับสรอยสังวาลย 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพงาน เห็นคุณคา  
3. มีศรัทธาในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด รวดเร็วและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   ขั้นตอนในการผลิตเคร่ืองประดับสรอยสังวาลย   สามารถปฏิบัติงาน
หลอเคร่ืองประดับสรอยสังวาลย     และประเมินผลตนเองและผูอื่น   มีพฤติกรรม สนใจ   ขยัน    อดทน    
ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยแบบงาน วิธีการและขั้นตอนผลิตสรอยสังวาลยใบไมแดง สรอยสังวาลยพลอยรูปไข 
ใบไมฝงเพชร สรอยสังวาลยเพชรแถวหอยระยา และสรอยสังวาลย  การหลอเคร่ืองประดับสรอยสังวาลย  
การอัดและการผาแมพิมพยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลาย
เทียน การหลอมหลอทอง การตัดชิ้นงาน การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการประเมิน
ราคา 
 
3314 – 2301                               การทําตนแบบและการหลอเข็มกลัด                        2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน แบบเข็มกลัด 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการผลิตตนแบบ และการหลอเครื่องประดับเข็มกลัดได

อยางมีคุณภาพ ประเมินราคาได เห็นคุณคา  
3. เพื่อใหมีศรัทธาในงานอาชีพ  
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   ความเขาใจ   การทําตนแบบและขั้นตอน  การหลอเคร่ืองประดับเข็มกลัด สามารถ
ปฏิบัติ  การผลิตตนแบบและขั้นตอน  การหลอเคร่ืองประดับเข็มกลัด และประเมินผลตนเองและผูอื่น มี
พฤติกรรม สนใจ   ขยัน    อดทน    ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับเข็มกลัด เข็มกลัดเพชรเรียงแถว เข็มกลัดรูปโบว เข็ม
กลัดเพชรแฟนซีทับทิม เข็มกลัดแฟนซีไพลิน การวินิจฉัยใบสั่งงาน แบบเข็มกลัด การปนดินนํ้ามัน การ
แกะเทียนทําตนแบบเข็มกลัด การหลอเคร่ืองประดับเข็มกลัด การอัด การอบ และการผาแมพิมพยาง การ
ฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง การตัด
ชิ้นงาน การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
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3314 – 2302                             การทําตนแบบและการหลอตางหู                  6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน แบบตางหู 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการผลิตตนแบบและการหลอเครื่องประดับตางหูไดอยาง

มีคุณภาพ ประเมินราคาได เห็นคุณคา  
3. มีศรัทธาในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ การทําตนแบบและขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับตางหู    สามารถ
ปฏิบัติการผลิตตนแบบและขั้นตอน  การหลอเครื่องประดับตางหู  และประเมินผล  ตนเองและ ผูอ่ืน   มี
พฤติกรรม สนใจ   ขยัน    อดทน    ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยแบบงาน การปนดินนํ้ามัน การแกะเทียนและโลหะตนแบบตางหู ตางหูสามชั้น ตางหู
รูปหยดนํ้า ตางหูเพชรมาคี ตางหูรูปหัวใจ ตางหูแฟนซี การหลอเครื่องประดับตางหู การอัด การอบ และ
การผาแมพิมพยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลายเทียน การ
หลอมหลอทอง การตัดช้ินงาน การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
 
3314 – 2304                          การทําตนแบบและการหลอสรอยขอมือ                  6 (10) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยใบสั่งงาน และแบบสรอยขอมือ 
2. เพื่อใหมีความสามารถในกระบวนการผลิตตนแบบสรอยขอมือไดอยางมีค ุณภาพ และ

ประเมินราคาได เห็นคุณคา  
3. มีศรัทธาในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ

ปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ การทําตนแบบและขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับสรอยขอมือ   สามารถ
ปฏิบัติการผลิตตนแบบและขั้นตอน  การหลอเคร่ืองประดับสรอยขอมือ  และประเมินผลตนเองและผูอื่น   
มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน    อดทน    ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การปนดินน้ํามัน การแกะเทียนและโลหะตนแบบสรอย
ขอมือ สรอยแผนทองสี่เหลี่ยม รอยพลอยคั่นเพชรฝงรีด สรอยลอมเพชรฝงไขปลา สรอยสี่เหลี่ยมสอง
แถวฝงรีด สรอยใบไมฝงไขปลา การหลอเคร่ืองประดับสรอยขอมือ การอัด การอบ และการผาแมพิมพ
ยาง การฉีดเทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง 
การตัดช้ินงาน การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
 
3314 – 2304                             การทําตนแบบและการหลอกําไล                     9 (18) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการสรางกําไลขอมือตามขั้นตอนกระบวนการผลิตกําไลขอมือ 
การตรวจสอบคุณภาพการประเมินราคา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ การทําตนแบบและขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับกําไล    สามารถ
ปฏิบัติการผลิตตนแบบและขั้นตอน  การหลอเคร่ืองประดับกําไล  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน   มี
พฤติกรรมสนใจ   ขยัน    อดทน    ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การปนดินนํ้ามัน การแกะเทียนแบบกําไลขอมือ การเลื่อยฉลุ
ลวดลายและกําไลแบบตาง ๆ การหลอเคร่ืองประดับกําไลขอมือ การอัด และการผาแมพิมพยาง การฉีด
เทียน การต้ังตนเทียน การผสมปูนเททําแมพิมพปูน การอบละลายเทียน การหลอมหลอทอง การตัด
ชิ้นงาน การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
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3314 – 2305                        การทําตนแบบและการหลอสรอยสังวาลย       9 (18) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวินิจฉัยแบบสรอยสังวาลย การปน การแกะเทียนและโลหะตนแบบ 
2. มีความสามารถในกระบวนการผลิตตนแบบเคร่ืองประดับสรอยสังวาลย 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพงาน เห็นคุณคา  
4. มีศรัทธาในงานอาชีพ 
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด รวดเร็วและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจ การทําตนแบบและขั้นตอนการหลอเคร่ืองประดับสรอยสังวาลยสามารถ
ปฏิบัติการผลิตตนแบบและขั้นตอน  การหลอเคร่ืองประดับสรอยสังวาลย  และประเมินผลตนเองและ
ผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน    อดทน    ซื่อสัตย   ประหยัด   ปลอดภัย    ประณีต   เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยแบบงาน วิธีการและขั้นตอน การปนดินน้ํามัน การแกะเทียนและโลหะทําตนแบบ
สรอยสังวาลยใบไมแดง สรอยสังวาลยพลอยรูปไข ใบไมฝงเพชร สรอยสังวาลยเพชรแถวหอยระยา และ
สรอยสังวาลย  การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
 



 
คําอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชาชางทองหลวง 
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3315 – 2001                                               งานสลักดุน 1                                                       3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานสลักดุนประเภทเคร่ืองใชไดอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานสลักดุนประเภทเคร่ืองใชไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสลักดุนประเภทเคร่ืองใชไดอยางถูกตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความอดทน ซื่อสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจรูปแบบงานสลักดุนประเภทเคร่ืองใชตางๆ  สามารถปฏิบัติงานสลักดุน
ประเภทเคร่ืองใช   และประเมินผลตนเองและผูอ่ืนได  มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน  ซื่อสัตย  ประณีต  
เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

-  ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตาง ๆ คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ สวนผสมชัน การเคี่ยวชัน  
ลักษณะของลวดลาย วิธีการสลักดุน การชุบเคลือบผิว การรมดําผิวโลหะ การประกอบชิน้งาน และการ
ประเมินราคา 
 -  ปฏิบัติงานสลักดุนลวดลายลงบนเครื่องใช 
 
3315 – 2002                                               งานสลักดุน 2                                                       5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความอดทน ซื่อสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจรูปแบบงานสลักดุนลวดลายโดยใชเทคนิคตางๆ  สามารถปฏิบัติงาน  สลักดุน
ลวดลายประเภทเคร่ืองใช  โดยใชเทคนิคตางๆ    และประเมินผลตนเองและผูอื่นได  มีพฤติกรรมสนใจ  
อดทน   ซื่อสัตย  ประณีต  เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบลวดลาย วิธีการดุนลวดลายในลักษณะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน การ
ข้ึนรูปช้ินงาน การประดับอัญมณี การฉลุ การลงยาสี การประกอบชิ้นงานและการประเมินราคาชิ้นงาน 
 -  ปฏิบัติงานสลักดุนลวดลายงานประเภทเครื่องใชโดยเทคนิคดังตอไปนี้หรืออยางใดอยางหนึ่ง 
หรือเลือกเทคนิคอยางอื่นที่เหมาะสม 
     -  การประดับอัญมณี 
     -  การฉลุลวดลาย 
                  -  การลงยาสี 
 
3315 – 2003                                         งานชางทองหลวง 1                                             3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานเครื่องประดับโบราณไดอยางถกูตอง 
2. เพื่อใหอธิบายรูปแบบงานเครื่องประดับโบราณไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับโบราณมีความอดทน ซื่อสัตย ประณีต ไดอยาง

ถูกตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความซื่อสัตย อดทน รอบคอบ ประณีต และมี มนุษยสัมพันธ

ท่ีดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจรูปแบบงานเคร่ืองประดับโบราณตางๆ สามารถปฏิบัติงานเคร่ืองประดับโบราณ
โดยใชรูปแบบตางๆ    และประเมินผลตนเองและผูอื่นได    มีพฤติกรรมสนใจ  อดทน   ซื่อสัตย  ประณีต  
เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษารูปแบบงานชางทองโบราณสมัยตางๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การข้ึนตัวเรือน การ
หลอมแผรีดโลหะ การดึงลวด การวัดขนาดใหเหมาะสมกับรูปแบบ การประกอบติดตอ การมวน การ
บัดกรี การขัดตกแตงผิวชิ้นงาน การตรวจสอบคุณภาพ การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณ ใหเหมาะสมกับ
ชิ้นงาน และการเก็บบํารุงรักษา 
 -  ปฏิบัติงานทําเคร่ืองประดับ จ้ี, เข็มกลัด, ตางหู โดยใชรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปน้ี ประหล่ํา, ลูกสน, เตาราง, กระดุม 
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3315 – 2004                                        งานชางทองหลวง 2                                             5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานเครื่องประดับและเครื่องใช โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-
ถมทองไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการทํางานเครื่องประดับและเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถม
ทอง ไดอยางถูกตอง 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับและเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ได
อยางถกูตอง 

4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ อดทน ซื่อสัตย รอบคอบ ประณีต และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู เขาใจรูปแบบงานเคร่ืองประดับและเคร่ืองใช โดยใชเทคนิคงานถมเงิน - ถมทอง 
สามารถปฏิบัติงานเคร่ืองประดับหรือเคร่ืองใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทองได และประเมินผลตนเองและ
ผูอ่ืนได    มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน    อดทน   ซื่อสัตย  ประณีต  เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษารูปแบบและเทคนิคการทํางานชางทองหลวง การใชวัสดุ-อุปกรณ เคร่ืองมือ ข้ันตอนการ
ทํางานถมเงิน-ถมทอง ในลักษณะเชิงอนุรักษและงานสมัยนิยม คุณสมบัติของสารเคมี การคํานวณ
นํ้าหนัก การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพ 
 -  ปฏิบัติการทําเคร่ืองประดับหรือเคร่ืองใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง 
 
3315 – 2005                                        งานชางทองหลวง 3                                             5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเคร่ืองประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดลายฉลุลงยาสีได
อยางถกูตอง 

2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนงานเคร่ืองประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดลายฉลุลงยาสี ได
อยางถกูตอง 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดลายฉลุลงยาสี ได
อยางถกูตอง 

4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ ซื่อสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจเคร่ืองประดับโบราณ  โดยใชเทคนิคตางๆ สามารถปฏิบัติงานเคร่ืองประดับ
โบราณ  โดยใชเทคนิคการดัดลาย  ฉลุลงยาสีได  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน    มีพฤติกรรมสนใจ  
ขยัน    อดทน   ซื่อสัตย  ประณีต  เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษารูปแบบกําไลโบราณแบบตาง ๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติขึ้นตัวเรือนรูปพรรณ การหลอม 
การแผรีดโลหะ การดึงลวด การวัดขนาดใหเหมาะสมกับรูปแบบ การประกอบติดตอ การมวน การตะไบ 
การตกแตงผิว การแกะลวดลาย การฉลุลวดลาย การขัดผิวชิ้นงาน การลงยาสีชิ้นงาน การตรวจสอบ
คุณภาพ การเลือกใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ ใหเหมาะสมกับชิ้นงาน 
 -  ปฏิบัติการทํา กําไล ดัดลวดลายฉลุ ลงยาส ี
 
3315 – 2006                                         งานชางทองหลวง 4                                             5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจการทําเคร่ืองประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสี
ประดับอัญมณีไดอยางถูกตอง 

2 เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการทําเคร่ืองประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสปีระดับอัญ
มณีไดอยางถูกตอง 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสปีระดับอัญมณี
ไดอยางถูกตอง 

4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู สนใจ อดทน ขยัน รอบคอบ ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู ความเขาใจการทําเคร่ืองประดับโบราณ   โดยใชเทคนิคการลงยาสีประดับอัญมณี    
สามารถปฏิบัติงานเคร่ืองประดับโบราณ  โดยใชเทคนิคการลงยาสีประดับอัญมณีไดและประเมินผล
ตนเองและผูอ่ืน    มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน    อดทน   ซื่อสัตย  ประณีต  เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษารูปแบบงานเครื่องประดับโบราณที่มีรูปแบบงานประดับอัญมณีและลงยาสีในแตละแบบ 
ปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนที่เหมาะสมกับรูปแบบ การออกแบบ การหลอม การแผรีด การวัดขนาด การดึง 
การมวน การตะไบ การฉลุลวดลาย การขัดชิ้นงาน การตรวจสอบคุณภาพ การเลือกใชเครื่องมือไดอยาง
เหมาะสมกับชิ้นงาน และการเก็บรักษาเครื่องมืออยางถูกตอง 
 -  ปฏิบัติการทําเคร่ืองประดับ 1 ชุด โดยใชเทคนิคงานโบราณ 

- การลงยาส ี
- ประดับอัญมณี 

 
3315 – 2008                                            งานรูปพรรณ 1                                                   5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการทําตัวเรือนเครื่องประดับแบบแฟนซีไดอยางถกูตอง 
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับแบบแฟนซีไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการทําตัวเรือนเครื่องประดับแบบแฟนซีไดอยางถูกตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู  ขยัน อดทน รอบคอบ ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจการทําเคร่ืองประดับแบบแฟนซี  สามารถปฏิบัติการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับ
แบบแฟนซีได  และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมสนใจ ขยัน  อดทน ซื่อสัตย ประณีต 
เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

- ศึกษาวิธีการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ การทําชิ้นสวนดวยโลหะและเทียน การ
เรียงชิ้นสวน จัดระดับ ความปลอดภัยในการทํางาน การใชอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และการ
บํารุงรักษา การเก็บรักษาเพชร พลอย ทอง และตนแบบคุณสมบัติของสารเคมีที่ใชในการผลิต ข้ันตอน
การผลิต สัญลักษณ รูปแบบเคร่ืองประดับ การวินิจฉัยใบสั่งงาน การวินิจฉัยแบบ การขึ้นรูป
เคร่ืองประดับ การประดับอัญมณี การขัดเกลาผิวงานรูปพรรณ และการตรวจสอบคุณภาพ 

-  ปฏิบัติการขึ้นรูปพรรณตัวเรือน เคร่ืองประดับ แบบแฟนซีในรูปแบบตาง ๆ 
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3315 – 2008                                            งานรูปพรรณ 2                                                   5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับโดยวิธีการฉลุไดอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับโดยวิธีการฉลุไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการทําตัวเรือนเครื่องประดับโดยวิธีการฉลุไดอยางถูกตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู  มีความสนใจ ขยัน อดทน รอบคอบ ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ

ดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับโดยวิธีการฉลุ   สามารถปฏิบัติการทําตัวเรือน
เคร่ืองประดับโดยวิธีการฉลุในรูปแบบตางๆ และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมสนใจ ขยัน    
อดทน  ซื่อสัตย  ประณีต  เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

-  ศึกษาหลักการ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติขึ้นรูปตัวเรือนดวยวิธีฉลุลักษณะตาง ๆ 
-  ปฏิบัติการขึ้นรูปพรรณตัวเรือน โดยวิธีการฉลุในรูปแบบตาง ๆ 

 
3315 – 2009                                            งานรูปพรรณ 3                                                   5 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับท่ีสามารถขยับหรือ เคล่ือนไหวได
อยางถกูตอง 

2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับที่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวไดอยาง
ถูกตอง 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการทําตัวเรือนเครื่องประดับที่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวไดอยาง
ถูกตอง 

4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู  มีความสนใจ ขยัน ประหยัด อดทน ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ
ดี 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับที่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหว   สามารถ
ปฏิบัติการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับที่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได    และประเมินผลตนเองและผูอ่ืน    
มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน    อดทน       ซื่อสัตย    ประณีต     เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
-  ศึกษาการวินิจฉัยแบบ ขบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติการขึ้นรูปตัวเรือนเคร่ืองที่สามารถขยับได

ดวยเทคนิคตาง ๆ 
 -  ปฏิบัติการขึ้นรูปพรรณตัวเรือนเคร่ืองประดับที่สามารถขยับหรือเคลือ่นไหวได 
 
3315 – 2101                                      งานประดับอัญมณีโบราณ                                   3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการทํารูปพรรณเคร่ืองประดับหรือเคร่ืองใช โดยเทคนิคการฝง
แบบโบราณไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการทํารูปพรรณเคร่ืองประดับหรือเคร่ืองใช โดยเทคนิคการฝงแบบ
โบราณไดอยางถกูตอง 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการทํารูปพรรณเคร่ืองประดับหรือเครื่องใช โดยเทคนิคการฝงแบบ
โบราณไดอยางถกูตอง 

4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู  มีความสนใจ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจการทํารูปพรรณเคร่ืองประดับหรือเครื่องใช  โดยใชเทคนิคการฝงอัญมณี
แบบโบราณ  สามารถปฏิบัติงานทําเคร่ืองประดับหรือเคร่ืองใชโดยใชเทคนิคการฝงอัญมณีแบบโบราณ
ไดและมีการประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประณีต  เรียบรอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
-  ศึกษารูปแบบและการประดับอัญมณีแบบโบราณประเภทเคร่ืองประดับและเครื ่องใชในเชิง

อนุรักษและสมัยนิยมที่ใชในงานชางทองหลวง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการประดับ อัญมณี โดย
พิจารณาเทคนิควิธีการฝงใหเกิดความสวยงามลงบนเครื่องประดับหรือเครื่องใช การตกแตง การขัดเงา 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคา 
 -  ปฏิบัติการทํารูปพรรณเคร่ืองประดับหรือเคร่ืองใช โดยพจิารณาเทคนิควิธีการฝงแบบโบราณ
ใหเกิดความสวยงาม 
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3315 – 2102                                        งานประดับอัญมณี 1                                           3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการประดับอัญมณีแบบไขปลา หนามเตย ไดอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหอธิบายการประดับอัญมณีแบบไขปลา หนามเตย ไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการประดับอัญมณีแบบไขปลา หนามเตย ไดอยางถูกตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู  มีความสนใจ ขยัน ประหยัด รอบคอบ ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจการประดับอัญมณีแบบไขปลา หนามเตย  สามารถปฏิบัติการประดับอัญ
มณีแบบไขปลา  หนามเตยได  และมีการประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ  ใฝรู  ขยัน  
อดทน  ซื่อสัตย  ประณีต  เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

-  ศึกษาหลักการและขั้นตอนงานประดับอัญมณีการฝงแบบไขปลา หนามเตย ในลักษณะตัว
เรือนพ้ืนราบ โคง การตกแตงโดยการแรลายใหสวยงาม การตรวจสอบคุณภาพ 
 -  ปฏิบัติการประดับอัญมณีแบบไขปลา หนามเตย ในตัวเรือนเคร่ืองประดับ 
 
3315 – 2103                                        งานประดับอัญมณี 2                                           3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการประดับอัญมณีแบบฝงหุมเดินขอบฟนปลาไดอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการประดับอัญมณีแบบฝงหุมเดินขอบฟนปลาไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการประดับอัญมณีแบบฝงหุมเดินขอบฟนปลาไดอยางถูกตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู  มีความสนใจ ขยัน  รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ

ดี 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจการประดับอัญมณีแบบฝงหุมเดินขอบฟนปลา  สามารถปฏิบัติการประดับอัญ
มณีแบบฝงหุมเดินขอบฟนปลาได  มีการประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ ใฝรู ขยัน    
อดทน     ซื่อสัตย    ประณีต     เรียบรอย 
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คําอธิบายรายวิชา 
-  ศึกษาหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการประดับอัญมณีฝงหุมในตัวเรือนเคร่ืองประดับ การ

ตรวจสอบคุณภาพ 
 -  ปฏิบัติการประดับอัญมณีตัวเรือนเคร่ืองประดับ โดยวิธีการฝงหุมเดินขอบฟนปลา 
 
3315 – 2104                                       ความรูพื้นฐานอัญมณี                                         2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจพื้นฐานอัญมณีไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายคุณสมบัติอัญมณีไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมใฝรู มีความสนใจ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจพ้ืนฐานอัญมณีตางๆ  และอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปพรรณ     มี
พฤติกรรมสนใจ   ใฝรู    ขยัน    เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาคุณสมบัติของทอง พลอย เพชร คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในขั้นตอนการผลิต รูปพรรณที่
ตองการ ขั้นตอนในการผลิต รูปแบบและสัญญลักษณที่ใชสําหรับชางทอง การวินิจฉัย แบบและใบสั่ง
งาน การข้ึนรูปพรรณ การประดับอัญมณี การขัดขูดผิวงาน รูปพรรณ การตรวจสอบคุณภาพ แหลงกําเนิด 
ประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชนของวัสดุอุปกรณเคร่ืองประดับอัญมณีและวัสดุสงเคราะห 
หลักการเลือกใชและการเลือกขนาดของวัสดุที่นํามาประดับอัญมณี  และวัสดุสงเคราะหตามวิธีการ
ประดับอัญมณีแบบฝงหุม (กระเปาะ) หนามเตย ไขปลา, ไรหนาม, แบบหนีบ, ลงในรูปแบบของ
รูปพรรณทุกชนิดไดทั้งแบบไทยและสากล วิธีใช วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรและการบํารุงรักษา 
ขอแนะนําในการเก็บรักษาและลดความสิ้นเปลืองของวัสดุมีคา ความปลอดภัยในการทํางาน 
 
3315 – 2105                            การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี                                        3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีไดอยาง  ถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีไดอยางถูกตอง 
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4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู  มีความสนใจ ขยัน  อดทน ประหยัด ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ
ดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู   เขาใจหลักการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี    สามารถปฏิบัติการออกแบบ
เคร่ืองประดับอัญมณีตางๆ  ไดและมีการประเมินผลตนเองและผูอื่น    มีพฤติกรรมสนใจ    ขยัน    อดทน     
ประณีต     เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

-  ศึกษาความเปนมาของเคร่ืองประดับ กระบวนการผลิต วัสดุ-อุปกรณตาง ๆ การ 
นําเสนอ 
 -  ปฏิบัติการออกแบบงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
 
3315 – 2106                   การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีดวยคอมพิวเตอร                       3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชโปรแกรมออกแบบเคร่ืองประดับไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายหลักการใชโปรแกรมออกแบบเคร่ืองประดับไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมออกแบบเครื่องประดับไดอยางถูกตอง 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจการใชโปรแกรมออกแบบเครื่องประดับ  สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรม
ออกแบบเคร่ืองประดับ  และประเมินผลตนเองและผูอื่น  มีพฤติกรรมสนใจ   ขยัน    อดทน     เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการออกแบบเขียนเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย ๆ เชน การออกแบบแหวน จ้ี เข็มกลดั 
การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ การเขียนแบบแยกชิ้นสวน การใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
เขียนแบบ การเลือกใชวัสดุในการผลิต 
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3315 – 2107                                 การออกแบบงานชางทองหลวง                               3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองใชแบบโบราณไดอยาง
ถูกตอง 

2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองใชแบบโบราณไดอยางถกูตอง 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองใชแบบโบราณไดอยางถกูตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจ  ใฝรู  ขยัน   อดทน   ประหยัด   ซื่อสัตย   มีมนุษยสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจการออกแบบเคร่ืองประดับและเคร่ืองใชแบบโบราณ  และประเมินผล
ตนเองและผูอ่ืน   มีพฤติกรรมสนใจ   ใฝรู    ขยัน    อดทน     ประณีต     เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการรางรูปแบบของงานดวยมือ โดยใชดินสอจากภาพตัวอยางหรือจากของจริงลงใน
กระดาษถายเอกสาร A4 รวมทั้งลวดลายตกแตงจากงานประเภทเคร่ืองใชในพระราชพิธีเคร่ืองทอง
พระราชทาน จากงานเคร่ืองประดับ ของที่ระลึก เคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน ระบุลักษณะสําคัญ เทคนิค
เนนการสลักดุน งานบุ งานถม – ลงยา หรืองานอ่ืน ๆ ฝกออกแบบงานชางทองหลวง ในลักษณะที่
ประยุกตจากของเดิม ออกแบบในลักษณะที่สรางสรรครูปแบบใหม 
 
3315 – 2108                                           วัสดุเครื่องประดับ                                          3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจลักษณะโครงสรางของโลหะที่มีคาที่ใชในงานอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับ 

2. เพื่อใหมีความรูคุณสมบัติทางกลและการตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยา 
3. เพื่ออธิบายวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลศาสตรของโลหะมีคาดวยกรรมวิธีการทางความ

รอน 
4. เพื่อใหมีความสนใจ ใฝรู  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  มีมนุษยสัมพันธ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจโลหะมีคาที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับและอธิบายวิธีการปรับปรุง
คุณสมบัติของโลหะมีคา   มีพฤติกรรมสนใจ    ใฝรู    ขยัน     เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ  ลักษณะโครงสรางของโลหะที่มีคาที่ ใชในงานอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับ ทฤษฎีของโลหะมีคาผสม แผนภาพสมดุลของโลหะทองผสม ปฏิบัติการประลองเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทางกลและการตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยา การวิเคราะหทดสอบสวนผสมของโลหะ
มีคาสําหรับการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ และกรรมวิธีการปรับปรุง คุณสมบัติทางกลของโลหะมีคาดวย
กรรมวิธีการทางความรอน 
 
3315 – 2109                                            การข้ึนรูปโลหะ                                            3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวิธีการขึ้นรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการขึ้นรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการขึ้นรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  ความเขาใจวิธีการขึ้นรูปพรรณโลหะ   สามารถปฏิบัติการขึ้นรูปพรรณโลหะ  มีการ
ประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  ซื่อสัตย  ประณีต เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

- ศึกษาวิธีการขึ้นรูปพรรณโลหะในการทําเคร่ืองใชดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือและการขึ้นรูปดวย
เคร่ืองจักร การใชเคร่ืองมือและวัสดุ-อุปกรณ ขั้นตอนการหลอมแผรีด การขึ้นรูปดวยมือและเคร่ืองจักร 
การเก็บผิวชิ้นงาน การประกอบช้ินงาน สารเคมีที่ใชและการตรวจสอบคุณภาพ 

-  ปฏิบัติการขึ้นรูปพรรณที่เปนเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน โดยวิธีการขึ้นรูปดวยมือหรือ
เคร่ืองจักร 
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3315 – 2110                         การออกแบบจําลองรูปแบบเครื่องประดับ                              3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการการออกแบบจําลองรูปแบบเครื่องประดับไดอยาง
ถูกตอง 

2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการออกแบบจําลองรูปแบบเคร่ืองประดับไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการออกแบบจําลองรูปแบบเคร่ืองประดับไดอยางถูกตอง 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจหลักการ  การจําลอง  การออกแบบเคร่ืองประดับ  สามารถปฏิบัติการออก
แบบจําลองเคร่ืองประดับ  มีการประเมินผลตนเองและผูอ่ืน  มีพฤติกรรมสนใจ  ใฝรู  ขยัน  อดทน  
ประณีต  เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

- ศึกษาเทคนิคการออกแบบจําลองรูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี เคร่ืองมือและวัสดุ-อุปกรณ 
ข้ันตอนการจําลองรูปแบบ การปนดินนํ้ามัน การทําพิมพปูนพปลาสเตอร การเพนทสี  การแกะแวค และ
หุนจําลองวัสดุอ่ืน ๆ 

-  ปฏิบัติการออกแบบและจําลองรูปแบบเคร่ืองประดับโดยเทคนิคการปนดินน้ํามัน การแกะแวค 
และหุนจําลองดวยวัสดุอื่น ๆ 
 
3315 – 2111                                   รูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี                                2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวิวัฒนาการของเครื่องประดับไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายการวิวัฒนาการของเคร่ืองประดับไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมใฝรู มีความสนใจ ขยัน มีมนุษยสัมพันธดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 มีความรู  เขาใจวิวัฒนาการของเคร่ืองประดับอัญมณี และสามารถอธิบายการวิวัฒนาการของ
เคร่ืองประดับได   มีพฤติกรรมสนใจ   ใฝรู    ขยัน     
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คําอธิบายรายวิชา 
 -  ศึกษาประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ รูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี จากอดีตถงึปจจุบันแตละ
ยุค แตละสมัย ทั้งแบบสากลและแบบประจําชาติ 
 -  การสรางรูปแบบลวดลายทั้งแบบสากลและแบบประจําชาติ การรวบรวมขอมูล 
รูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
 



 

หมวดวิชาสามัญ 
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หมวดวิชาสามัญ 
 
1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต) 
 1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต) 
  1.1.1  ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3) 
 3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
 3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
 3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 
  1.1.2  ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)  
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

 1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
 3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2) 
 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
 3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 

 1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 3000-1608 การวางแผนอาชพีตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
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 3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 2.1 กลุมวิชาภาษา  
  วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
 3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
 3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
 3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
 3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
 3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 
 3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
 3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
 3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
 3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
 3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
 3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
 3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
 3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
 3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
 3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2) 
 3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2) 
 3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
 3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
 3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2) 
 3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
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 3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1251 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 1 3 (6) 
 3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 (4) 
 3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
 3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
 3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
 3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
 3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
 
 2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
  2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4) 
 3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
 

  2.2.2  วิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3) 
 3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3) 
 3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3) 
 3000-1524 สถิติ 3 (3) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
 3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3) 
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3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3) 
(Thai for the Workplace) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การด ู การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี

คุณธรรม 
4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  คานิยม  ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญา

ทองถ่ิน  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  
บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การดู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให   ความรู  
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดที่ใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การ
เขียนจดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสมัพันธ และเขียนโฆษณา  เขียน
รายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ
เกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต 
 
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 

(Practical Thai) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารเพ่ือพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมี

คุณธรรม 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพ่ือสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การดู  การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ 
5. เลือกอานวรรณกรรมท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  การ
อานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพ่ือสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียนจดหมาย  
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชพี การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ  
ฝกการฟง  การดู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม  ศึกษา
วรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ 
 
3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 

(Creative Thai at Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการส่ือสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตาม

หลักเกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดใูนโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ

สรางเสริมคุณธรรม 
4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ประเพณ ี วัฒนธรรมที่ไดจากการศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและใน
ชีวิตประจําวัน  การเลือกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานอาชีพ  การฟง  การดู  และการพูดในงานอาชีพ  และในสังคม  
ศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางงานอาชีพ 
 
3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

(Thai for Career and Social Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ

เสริมสรางคุณธรรม 
3. พูดและเขียน  เพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพท่ีดี 
4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนางานอาชีพและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การดู  การฟงสารรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาประยุกตใชในงาน
อาชีพและพัฒนาสังคม  การพดูท่ีใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายท่ีจําเปนตอ
งานอาชพี การเขียนโครงการและประเมินโครงการ เขียนบทความ สารคดี การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพและ
สงเสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม 
 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ 
การทํางาน  

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพ่ือความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูลจาก

เร่ืองท่ีฟง และอาน 
4. เขียนบรรยาย  เขียนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม โดยใชโครงสรางทางภาษาที่

ถูกตอง 
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน  

บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เพิ่มพูนการ
ใชคํา และสาํนวนในสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพ  และการปฏิบัติงาน เขา
ใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจาของภาษา ฝกการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน 
 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 2) 

เรียนทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ 
การทํางาน  

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรยีนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ  
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   และ

บันทึกส้ัน ๆ เก่ียวกับการทํางาน 
4. ใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน

อาชีพตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน

เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตอเน่ืองจากรหัสวิชา 3000-1201 เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชใน
สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ใน
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน และการทํางาน 
 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1 (2) 
  (Fundamental English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค 
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ 
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3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เคร่ืองหมายวรรคตอน   
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในท่ีทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ 
4. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น

เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active & Passive 
Voice ประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความท่ัวไป ประกาศ การเขียนบันทึกส้ัน 
ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีจําเปนในงานอาชีพ  
 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
  (English for Specific Purposes) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ 

2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ  
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนท่ีจะตองใชใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใชกลยุทธในการอาน เพ่ือความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ

งานอาชพีของตน และเร่ืองท่ัวไป 
4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย 
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น

เรียน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของคําศพัท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ
สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเร่ืองราวเน้ือหาทาง    วิชาชีพ 
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
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3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
  (Reading English for General Purposes) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพ่ือความเขาใจ 
2. เพ่ือใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเรื่องเชิงวิชาชีพ และการอานเพ่ือ

ความเพลิดเพลิน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากการอานในเวลาและนอก

เวลาเรียน  
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความสําคัญ  
การอานหาขอมูลเฉพาะ   

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคท่ี
จําเปนตอความเขาใจ 

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต 

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความสั้น ๆ จากเรื่อง
ท่ีอาน  

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความส้ัน ๆ 
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากส่ือประเภทตาง ๆ ท้ังจากเน้ือหา
ทางวิชาชีพ สารคด ีเร่ืองราวบันเทิง จากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ เร่ืองส้ัน 
เร่ืองราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความหมายของคํา
และขอความท่ีอาน 
 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
  (Controlled Writing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน 
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ   
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ 
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4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ การ
บันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชิญ จดหมายเชญิ การตอบ
รับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-mails, e-
cards 
 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
  (Access Multimedia in English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

2. เห็นประโยชนของการใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเร็จรูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน 

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ  
3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางวิชาชีพท่ีได

จากการสบืคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต 
4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ   

อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรือ่งราวท่ีสนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    รวบรวม
หลักฐานการศกึษา  โดยการนําเสนอในรปูแบบการพูด หรือการเขียน 
 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
  (English Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน   
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน 
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4. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพ่ือน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองหัวขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช

ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและ
นําเสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน 
 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
  (English for the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ 
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน   
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ 
4.  รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในท่ีทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง  
6. รวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ชื่อ 

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในท่ีทํางาน การตอนรบั การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม 
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
  (Internet English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ในการสืบคนขาวสารท่ัวไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape 
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google 
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3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ  
4. อานและสรุปความจากเร่ืองท่ีสืบคนมาท้ังเร่ืองทางวิชาชีพ และเร่ืองท่ีสนใจ 
5. สง e-mails,  e-cards 
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ที่ไดจากเว็บไซตตาง ๆ 
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต 
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพ่ือน  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ  

Keywords ในการสบืคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน 
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ   
 
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
  (Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือมีความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจ 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ  
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ 
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ 
3. เขียนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ 
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ  
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงส่ือ ตาง ๆ   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ท่ีใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอานเอกสาร

ทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การเขียนโตตอบทาง
ธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ  การ
เขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce 
 
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
  (English for Fashion Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของกับการออกแบบตัดเยบ็เส้ือผา 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟช่ันปจจุบัน 
2. บอกช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการออกแบบและแฟช่ัน 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาท่ีเก่ียวกับการ

ตัดเย็บและแฟชั่นไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ 
4. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและแฟช่ันในรูปแบบของ

การจดบันทึก   กรอกขอมูล 
5. สืบคน   นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา ในรูปแบบของการพูดและการเขียน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บ

เส้ือผา วงการแฟช่ัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเยบ็เส้ือผา การถาม และใหขอมูล สินคา และบริการ 
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
นําเสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ    
 
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 

(English for Textile Technology) 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีส่ิงทอ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ  ท่ีเก่ียวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ

บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของ

การจดบันทึกส้ัน ๆ  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเร่ืองราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีสิ่งทอ จากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเร่ืองทีเก่ียวกับดานเทคโนโลยีส่ิงทอ เชน การออกแบบ ตกแตง 

ผลิตภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ขั้นตอนการทํางาน     
ความปลอดภัย สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ีใชใน
การสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนขัน้ตอน  อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีส่ิงทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
 
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
  (English for Home Economics Business) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

สินคา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง 
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด

บันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย  การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ศัพท สาํนวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในงานคหกรรม
สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการสนทนาท้ังในหัวขอทั่ว ๆ ไป และหัวขอท่ี
เก่ียวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ตาราง 
ภาพประกอบ  การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมไดท้ังในรูปแบบ
ของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
 
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
  (English for Restaurant and Hotel Food) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร 
2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ

ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกชั้น

เรียน 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ช่ือและ
ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การให
คําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของ การอานและเขยีนรายการอาหาร 
 
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 

(English for Food Technology) 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ  ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร   
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ

บริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ

การจดบันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เน้ือหาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ
โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศพัท สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ 
ฉลากอาหาร อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ี
ใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขั้นตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย 



 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546) 

ก - 16

3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
  (English for Arts and Crafts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศลิปะ และหัตกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะ และ

หัตถกรรม  การใหบรกิาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ

ของการจดบันทึก  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    

และการเขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
6. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน

รูปแบบตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและประเภท
ของ งาน อุปกรณ เคร่ืองมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการศิลปะ 
ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของงานศิลปะ การ
อานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะท่ีเก่ียวของ 
 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
  (Job-Application English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศพัท สํานวนท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสมัครและสัมภาษณงาน 
3. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพ่ือการหางาน    จากแหลงส่ือความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ  
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อาน  สรุปสาระสาํคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ 
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับคุณสมบัติของตน  
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร    
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4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว 

ขอมูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ  หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง 
ๆ ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน 
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ 
 
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
  (English for Computing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ฟงและสรุปใจความเร่ืองท่ีฟง 
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ 
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ   
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers 
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพื่อการใช

งานอยางมีประสทิธิภาพ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสราง
ภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามข้ันตอน สาเหตุและการ
แกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ ขอมูลท่ีไดจากทาง
อินเตอรเน็ต  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
 
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
  (English for Information Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพ่ือการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และอินเตอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

สารสนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ 
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการสื่อสารและขอมูล  การ
เขียนบรรยาย  ลําดับข้ันตอน   
 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร  1 (2) 
  (Agricultural Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจเกษตร  
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง

การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การ
โตตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หา
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานส่ือท่ีหลากหลาย  
การติดตอธุรกิจ E-Commerce 
 
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
  (Fishery Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจประมง  
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ

ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท การ
กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลท่ีเก่ียวกับการ
นําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย    การติดตอธุรกิจ  E-
Commerce 
 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
  (Independent  Study  in  English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนท่ีปรึกษา แนะนํา 

2. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงสื่อท่ี
หลากหลาย   

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน 
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความ

สนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา   
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช

กระบวนการฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง เลือกใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรูของตนท่ีมีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย  
 
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ 1 1 (2) 
  (Maritime English 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง  

คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   ตาราง   พยากรณอากาศ   
และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ  การใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (IMO Standard 
Marine Communication Phrase) 
 
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ  2 1 (2) 
  (Maritime English 2) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1  มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตอเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน  
เพ่ือการติดตอสื่อสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ 
สัญลักษณ  เครื่องหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ 
ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase) 
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3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic Chinese) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนขั้น

พ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียนตามคํา
บอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1244 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (Chinese for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศทาง 
เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระสําคัญ 
ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic Japanese) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน
ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียนตาม
คําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1246 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (Japanese for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1247 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic French) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
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3000-1248 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (French for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเบือ้งตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic German) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (German for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบ้ืองตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่งมือวัด 1 3 (6) 
  (English for Industrial  Instrumentation 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา  
2. เพ่ือศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 
3. อานเร่ือง และสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานและ ถายโอนสื่อความหมายเปนขอความ 
4. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามท่ีนับได
และนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (possessive 
adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ (formation & use 
of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานท่ี (prepositions of time & location) การสรางประโยคบอกเลาและ
ปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial clauses of time และ 
ประโยคเง่ือนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเรื่องท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
เบ้ืองตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ  
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3000-1252 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่งมือวัด 2 2 4) 
  (English for Industrial  Instrumentation 2) 
จุดประสงครายวิชา  

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยค 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ  
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect และ 
past perfect continuous, passive constructions การใช  phrasal verbs, word formation, word families และ  verb 
form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาในสถานการณตาง ๆ  
การเขียนรายงานสั้น ๆ  
 
3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
  (English for Petroleum Technology 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานปโตรเลียม 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี 
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ 
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน และ

การพูดใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเครื่องมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี
ในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาในเรื่อง conditional 
sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, expressing scientific 
truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of substances and description 
of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects and types of damage, expressing 
different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณในท่ีทํางาน  
 
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 2) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีทักษะในการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน  
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตาม
สถานการณ 

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ 

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเก่ียวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล
อ่ืน สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกท่ีต้ัง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอให
ความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเก่ียวกับโครงการ  ความ
ต้ังใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ 
 
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอความเก่ียวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับที่เรียน   
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทได  
3. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและพูดต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานและฟงได 
4. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจและถายโอนขอมูลเน้ือหาท่ีอาน 
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ตอนการทํางานได  
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

กับวัฒนธรรมสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเก่ียวกับเอกสารเทคโนโลยี
ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่ง   คําอธิบาย   การต้ังคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา   
การพูดรายงานขั้นตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย    การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล  และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ 
 
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ  
2. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได 
3. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานได 
2. โตตอบเก่ียวกับหัวขอท่ีไดอานหรือฟง 
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณและเครื่องมือฝกการ
ต้ังคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือสรุป
เร่ืองท่ีไดอานหรือฟง 
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3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 5) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานเอกสารเก่ียวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเก่ียวกับอุตสาหกรรม
แกซ และนํ้ามัน  

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารโดยทางวิทยุมือถือได 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมกาซและนํ้ามัน  ฝกการฟง
และปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกท่ีเลียนแบบสถานการณจริงใน
การปฏิบัติงานการขุดเจาะนํ้ามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 

 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 (Thai  Life and  Culture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอด

วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชวิีต     
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ืออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ 
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภมูิใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมิน
สถานการณเพ่ือสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม  
วัฒนธรรมของชาติ  และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ 
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3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
 (Local Wisdom) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของภมิูปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิม ในการประกอบอาชีพ 

และหัตถกรรมทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาไทย 
2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน

สังคมโลก 
3. บรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของทองถ่ิน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2) 
 (Geographical and History Study of Thailand) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเท่ียว 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ  ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ

ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
เอกลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 
 
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 (Thai Politics and Administration) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ

มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาประเทศและทองถ่ิน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษยชน  
การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถ่ิน 

2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง 
3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  การเลือกต้ัง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการ
ปกครองทองถ่ิน 
 
3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 (Geographical Information System for Planning and Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจระบบสารสนเทศภมิูศาสตร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย

ขอมูลทางภูมิศาสตร 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ 
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต 
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information 
System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 (Sufficiency Economy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. เพ่ือใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ

บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขและภาคภูมิใจ 
 
3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
 (Environment, Technology and  Life) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ     

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ 
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2. บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ส่ิงแวด-ลอมและ
ระบบนิเวศ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
 
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 (Human and Environmental Arrangement) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน

อยางย่ังยืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอม 
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ 
3. รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหาตางๆ อัน
อาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การเสริมสรางแรง
กระตุนใหเกิดความรวมมือท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน  
 
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 (Quality of Life and Clean Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน  
2. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน

เทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่แวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน 
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน 
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย 
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษส่ิงแวดลอม เทคนิค
การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย  การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน 
 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 (Library and Information Literacy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        

คนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ 
3. เพ่ือใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด

สรางสรรค สนใจใฝรู ซ่ือสัตย และมีวินัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระความรู  อ่ืน ๆ 

และเรียนรูอยางไรพรมแดน 
3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ 
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูปแบบ
ตาง ๆ  เคร่ืองมือและวิธีการใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา 
 
3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 (Recreation for Quality of Life Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับอาชีพของตน 
3. เพ่ือใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพใน

ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย 
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพใน

การปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย ขอบขาย ความสําคญัและประเภทของนันทนาการ ลักษณะและ
บทบาทของผูนํานันทนาการ ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย หลักการจัดกิจกรรม
นันทนาการในรปูแบบตาง ๆ  เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการ 
 
3000-1603 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 (Sports for Health and Personality Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย 
3. เพื่อใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาท่ีตนเลือก 
2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท 

ประโยชนและความปลอดภัย 
3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง ๆ  
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับ
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม  
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
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3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 (Life Skill) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนในการดาํรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ                  มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

และสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน 
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชวิีต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคัญ องคประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห การประเมิน
สถานการณ ความคิดสรางสรรค ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การ
สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 
 
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 (Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
2. เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง

สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสมัพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพ่ือน  
และสังคม 

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวนการ
ทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศกึษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคมตามหลักการและ

กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชวิีตและวัฒนธรรมไทย 
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสงัคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพยติด 

สารพิษ และอุบัติภัย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการ
เลือกกิจกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือน สังคมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสงัคมเพ่ือกําหนดบทบาทการมีสวนรวม
เก่ียวกับเร่ืองปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 
 
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 (Human  Relations  at  Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย 
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา 
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย  
กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชมุชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
 
3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 (Community Health) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ 
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน 
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ 
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสขุภาพสวนบุคคลและชมุชน 
 
3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
 (Buddhist Methods of Career Planning) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ 
2. สํารวจตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมายของ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ 
คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวิตเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย 

3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 (Human Psychology and Business Ethics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

2. เพ่ือใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางาน 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวางกลุม
บุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทางธุรกิจ 

3000-1420 วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
  (Science 1) (เกษตรกรรม-ประมง) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่

เก่ียวของกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและลําดบัการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ใน

ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเซลลและเน้ือเย่ือ  การสบืพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  การจําแนก
ส่ิงมีชีวิต  พันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
3000-1421 วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
  (Science 2) (เกษตรกรรม-ประมง) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี

เก่ียวของกับเคมีพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิด

สารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุล
เคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ 
 
3000-1422 วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
  (Science 3) (ศิลปกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในงานดาน
ศิลปกรรม 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับงานดานศิลปกรรม 

3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ 
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม 
3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ 
สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สารฟอก
หนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม 
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3000-1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
  (Science 4) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี
เก่ียวของกับในการศึกษา ทกลอง 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน 
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
5. เขาใจสมบัติของสารเคมีที่นําใชในงานแตละสาขาอาชีพ 
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เคร่ืองใชไฟฟาในสํานักงาน 
พลังงานในการดํารงชวิีต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลินทรียท่ีเก่ียวของ
กับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรยีในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคม ี รังสี การชะลอการสุกของผลไม การ
ยืดอายุของดอกไม  บรรจุภัณฑเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและในสํานักงาน 
 
3000-1424 วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
  (Science 5) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี

เกี่ยวของกับเคมีและเทคโนโลยี 
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3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและ
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหน่ียว

ระหวางอนุภาค 
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาตุ  สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       สมการ
เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  กระดาษ  สี  
กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชื้อ  สารท่ีกออันตรายตอ
สิ่งแวดลอมโลก 
 
3000-1425 วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
  (Science 6)  (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน การ
ถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   สมดุล 
สมการเคล่ือนท่ี  จุดศนูยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร 
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวาง

สารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน
ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคล่ือนท่ี  
จุดศนูยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
 
3000-1426 วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
  (Science 7)   (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-ไฮโดรคารบอน  
วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ  หนวยและการวัด เวกเตอร แรง 
แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศนูยถวง สมการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชงิมุม 
พลังงาน  

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของ

วัตถุในธรรมชาติ 
3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห   
สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของวัตถุ 
หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศนูยถวง สมการการเคล่ือนท่ี โมเมนตัมเชิงเสน   
โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
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3000-1427 วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
  (Science 8)   (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม
เชิงเสน   คล่ืน  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร   
3. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
5. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการวัด  
เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคล่ืน  สนามไฟฟา  แรง
ระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร 
 
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
  (Science Project) 
  เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยกุตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผน
ออกแบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา 
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน 
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร    
 
3000-1520 คณติศาสตร  1 3 (3) 
  (Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยางไป

ใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคง

ปกติ การสุมตัวอยาง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
3. คํานวณพ้ืนท่ีใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรท่ีตอเน่ืองได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉล่ียท่ีไดจากตัวอยางประชาได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต  ประพจน  การเช่ือมและคาความจริงของประพจน   ตารางคา
ความจริง ประพจนที่สมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล   กฎเกณฑเบ้ืองตน
เก่ียวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกันพ้ืนท่ีภายใต
โคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและคาสถิติ  การแจกแจงคาเฉล่ียท่ี
ไดจากตัวอยางประชากร 
 
3000-1521 คณติศาสตร  2 3 (3) 
  (Mathematics 2) (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณติ
วิเคราะห 
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2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-
มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะห 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา 
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา 
5. สามารถนําความรูเก่ียวกับฟงกชัน่แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห

ไปใชเปนพ้ืนฐานประกอบในวิชาชีพ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงชั่นตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี
โกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวกและลบ
เมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวางจุด
สองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรงกับ
เสนตรง ภาคตัดกรวยท่ีมีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ 
 
3000-1522 คณติศาสตร  3 3 (3) 
  (Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน   
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน

วิชาชีพ และชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะ

เปน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได 
2. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
5. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับคากลาง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ
เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเช่ือมและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคาความ
จริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ  แฟคทอเรียล  วิธีเร่ือง
สับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปนของเหตุการณ 
 
3000-1523 คณติศาสตร  4 3 (3) 
  (Mathematics 4) (เกษตรกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี  ไป

ใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ เชิงเสน 

และการคํานวณภาษี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได 
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิมอยางถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน 
ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปล่ียนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนขั้นแบบแถว การหาคําตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส  
เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  ความหมายของ
กําหนดการเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
3000-1524 สถิติ 3 (3) 
  (Statistics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิติ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ความหมายของสถิติ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ความหมายของสถิติ และวิธีการคํานวณทาง
สถิติไปใชในการวิเคราะหเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได 
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคาํนวณได 
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได   

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย
ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉล่ียประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบ
เก่ียวกับคาเฉล่ียของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และ
สหสัมพันธ 
 
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
  (Calculus 1)  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช

ประกอบในวิชาชพี 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต

อนุพันธและอินทิกรัล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการ
แกปญหา 

2. สามารถนําความรูเรื่อง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกชั่น  ความตอเน่ืองของฟงกชั่น  กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ  อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต  อนุพันธฟงกชั่นตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ  อนุพันธ
ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดยปริยาย(Implicit 
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาตํ่าสุด คาเชิงอนุพันธ 
(Differential) อินทิกรัลฟงกชั่นพืชคณิต ฟงกชั่นตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ  ฟงกชั่นเอกซ
โปเนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต 
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3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3) 
  (Calculus 1) ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกชัน่  
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) 

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  อันดบั
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกชัน่       
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  
วิชาชีพ 

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดับและ
อนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ 

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาแคลคลูลัส  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในเร่ือง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา 
2. สามารถนําความรูเร่ืองแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได 
3. สามารถนําความรูในเร่ืองแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม
ตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายชัน้กับการประยกุต 
 


