หลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่ างศิลป์
-------------------------------------------------------------------------1. วิสัยทัศน์
วิทยาลัยช่ างศิลปเป็ นสถาบันจัดการศึ กษาด้านศิลปกรรม เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่มีมาตรฐาน
เป็ นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. หลักการจัดหลักสู ตร
มีลกั ษณะการจัดหลักสู ตร ดังนี้
2.1 จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสู ง ที่มีคุณภาพเป็ น
ที่ยอมรับระดับชาติ
2.2 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่ มีความสมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา
ความรู ้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและวัฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
2.3 เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาเสมอภาคกัน และยึดหลัก
ว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนและพัฒนาตนเองได้
2.4 กาหนดให้ผูเ้ รี ย นมี ความส าคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาส่ ง เสริ ม ให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.5 มีโครงสร้างยืดหยุน่ เน้นฐานสมรรถนะหรื อการปฏิบตั ิเป็ นหลัก
2.6 กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้และคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.7 สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย
3. จุดประสงค์ หลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูม้ ีความรู้
ความสามารถด้านศิลปกรรม เน้น ให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์หลักสู ตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนี้
3.1 มีความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรมเป็ นที่ยอมรับระดับชาติ สามารถเข้ารับ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
3.2 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.3 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพตามความถนัดเฉพาะตน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
มี ค วามสามารถในการสื่ อสาร คิ ด วิเ คราะห์ แก้ปั ญหาอย่า งเป็ นระบบ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวติ
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3.4 มีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยรักการออกกาลังกาย
3.5 มีความรักชาติ มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทย ยึดมัน่ ในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
3.6 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม มี จิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้ างสิ่ งที่ดีงามใน
สังคมและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
4.1 สมรรถนะด้านวิชาชีพ
1) มี ค วามรู้ ค วามเข้าใจวิชาการทางศิ ล ปะและสื บ ค้น รวบรวมข้อมู ล เกี่ ย วกับ
วิชาการทางศิลปะได้อย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสร้างสรรค์งานด้านช่ างศิลป์ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนและงดงาม
ตามวุฒิภาวะ
3) สามารถลาดับและวิเคราะห์ องค์ความรู ้ ช่า งศิ ลป์ และสร้ างสรรค์ผลงานโดย
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู ้ใหม่
4) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
5) สามารถเสนอผลงานและเข้าร่ วมกิจกรรมด้านช่างศิลป์
4.2 สมรรถนะด้านวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
3) สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็ นระบบ มีวธิ ี การแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
4) มีสุขนิ สัยในการดูแลสุ ขภาพ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติด หลีกเลี่ ยงสภาวะที่
เสี่ ยงต่อความรุ นแรง (โรคภัย อุบตั ิเหตุ หรื อปัญหาทางเพศ)
5) มี ม นุ ษ ยสัม พันธ์ ที่ ดี เห็ น คุ ณค่ า และตระหนัก ถึ งความส าคัญของทรั พ ยากร
สิ่ ง แวดล้อม ความเป็ นมาของชนชาติ ไ ทย ภู มิ ปั ญญาและวัฒ นธรรมไทย รวมทั้ง วิ ถี ชี วิ ตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
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5. มาตรฐานการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 98 หน่วยกิต
แบ่งเป็ นหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่า
30
หน่ วยกิต
1.1 ภาษาไทย
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
1.2 สังคมศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า
5
หน่วยกิต
1.3 วิทยาศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
2
หน่วยกิต
1.4 คณิ ตศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
3
หน่วยกิต
1.5 ภาษาอังกฤษ
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
1.6 มนุษยศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
1.7 พลศึกษาและสุ ขศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า
2
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่า
62
หน่ วยกิต
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า
24
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า
24
หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
10
หน่วยกิต
2.4 ฝึ กงาน
ไม่นอ้ ยกว่า
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
ผูเ้ รี ยนที่มีพ้นื ความรู ้มธั ยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า ต้องเรี ยนในหมวดวิชาเฉพาะ
เพิม่ เติมอีก 4 วิชา จานวน 8 หน่วยกิต
6. รายละเอียดกลุ่มวิชา
6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
6.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1) คุณภาพผู้เรียน
1.1) ใช้ ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู ้ แ ละความคิ ด เพื่ อ น าไปใช้
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
1.2) ใช้กระบวนการเขียนสื่ อสาร เขี ยนเรี ยงความ ย่อความ และเขี ยน
เรื่ องราวในรู ปแบบต่ าง ๆ เขี ยนรายงานข้อมู ลสารสนเทศและรายงานการศึ กษาค้นคว้าอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
1.3) สามารถเลือกฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
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1.4) เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
1.5) เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
6.1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา
1) คุณภาพผู้เรียน
1.1) มีความรู้และเข้าใจการเมืองการปกครอง สามารถปฏิบตั ิตนตาม
คุณธรรมจริ ยธรรมของศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ ตามธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม
1.2) เห็นค่าและความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3) ให้ความสาคัญมีความภาคภูมิใจในความเป็ นชาติไทยที่มี
วัฒนธรรมและผลงานสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทย มีความรู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ของโลกและผลกระทบที่มีต่อโลกปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ อง
6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1) คุณภาพผู้เรียน
1.1) สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจและแก้ไข
ปั ญหาอย่างมีเหตุผล
1.2) พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มุ่งหวังให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้คู่คุณธรรม ดารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1) คุณภาพผู้เรียน
1.1) สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจและแก้ไข
ปั ญหาอย่างมี เหตุผล สามารถเชื่ อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ในทางคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
6.1.5 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1) คุณภาพผู้เรียน
1.1) มีความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พูด อ่าน
และเขียน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่
1.2) นาความรู ้ ภาษาอัง กฤษไปใช้ใ นการประกอบอาชี พ ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
1.3) มีวิสัยทัศน์ที่เป็ นสากล แต่ยงั คงรั กษาเอกลักษณ์ และสานึ กใน
ความเป็ นไทย
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1.4) มีความรู ้ภาษาอังกฤษเพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6.1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาและสุ ขศึกษา
1) คุณภาพผู้เรียน
1.1) สามารถดู แ ลสุ ข ภาพ ป้ องกัน โรค หลี ก เลี่ ย งปั จ จัย เสี่ ย งและ
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุ นแรงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
1.2) ออกกาลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุ ขภาพที่
ดีท้ งั กายและจิต มีมารยาทและน้ าใจนักกีฬาที่ดี รู ้กฎ กติกา การแข่งขัน เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาตาม
กิจกรรมที่กาหนดด้วยความรู ้สึกสนุกสนานและเห็นค่าของการออกกาลังกาย
6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
6.2.1 พืน้ ฐานวิชาชีพ
1) พืน้ ฐานวิชาชีพทฤษฎี
1.1) ทฤษฎีศิลป์
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้ และเข้าใจในประวัติ วิวฒั นาการ ทฤษฎี และกระบวนการสร้ างสรรค์
ศิลปกรรมอย่างหลากหลาย สามารถสื บค้น วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
มี ค วามชื่ นชมในผลงานศิ ล ปกรรมและอธิ บ ายถ่ ายทอด นาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นสาขาวิชาอื่ นและ
ชีวติ ประจาวันได้
2) พืน้ ฐานวิชาชีพปฏิบัติ
2.1) วาดเส้ น
คุณภาพผู้เรียน
มีค วามรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานวาดเส้ นระดับสู ง สามารถ
สร้างสรรค์งานวาดเส้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ เกิ ดความตระหนัก ถึ ง คุ ณค่ า มี ความชื่ นชมในผลงานวาดเส้ น และนาไปประยุกต์ใช้ใ น
สาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
2.2) องค์ ประกอบศิลป์
คุณภาพผู้เรียน
มีค วามรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานองค์ประกอบศิล ป์ ระดับสู ง
สามารถสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิ ดความตระหนักถึงคุ ณค่า มีความชื่ นชมในผลงานองค์ประกอบศิลป์
และนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
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6.2.2) วิชาชีพ
1) ศิลปะไทย
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยระดับสู ง สามารถ
สร้ า งสรรค์ง านศิ ล ปะไทยที่ มี คุณภาพด้ว ยวิธี ก ารที่ หลากหลาย มี ล ัก ษณะเฉพาะตัว สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า มีความชื่นชมในผลงานศิลปะไทยและนาไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
2) จิตรกรรม
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมระดับสู ง สามารถ
สร้ า งสรรค์ง านจิ ต รกรรมที่ มี คุ ณ ภาพด้ว ยวิธี ก ารที่ ห ลากหลาย มี ล ัก ษณะเฉพาะตัว สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า มีความชื่นชมในผลงานจิตรกรรมและนาไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
3) ประติมากรรม
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรมระดับสู ง
สามารถสร้ างสรรค์งานประติมากรรมที่มีคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว
สามารถวิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า มี ค วามชื่ น ชมในผลงาน
ประติมากรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
4) ภาพพิมพ์
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานภาพพิมพ์ระดับสู ง สามารถ
สร้ า งสรรค์ง านภาพพิ ม พ์ที่ มี คุ ณ ภาพด้ว ยวิธี ก ารที่ ห ลากหลาย มี ล ัก ษณะเฉพาะตัว สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิ ดความตระหนักถึ งคุ ณค่า เกิ ดความชื่ นชมในผลงานภาพพิมพ์และ
นาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
5) ออกแบบตกแต่ ง
คุณภาพผู้เรียน
มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจในกระบวนการสร้ า งสรรค์ง านออกแบบตกแต่ ง สามารถ
สร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่ง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า เกิดความชื่ นชมในผลงานออกแบบตกแต่ง และนาไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
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6) เครื่องเคลือบดินเผา
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานเครื่ องเคลื อบดิ นเผาระดับสู ง
สามารถสร้ างสรรค์ง านเครื่ องเคลื อบดิ นเผาที่มี คุณภาพ ด้วยวิธี การที่หลากหลาย มี ลกั ษณะ
เฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิ ดความตระหนักถึงคุณค่า มีความชื่นชมในผลงาน
เครื่ องเคลือบดินเผา และนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
7) สถาปัตยกรรมไทย
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมไทยระดับสู ง
สามารถสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยที่มีคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว
สามารถวิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า มี ค วามชื่ น ชมในผลงาน
สถาปัตยกรรมไทย และนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
8) ช่ างสิ ปปหมู่
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู ้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานช่างสิ ปปหมู่ระดับสู ง สามารถ
สร้ า งสรรค์ง านช่ างสิ ปปหมู่ ที่มีคุ ณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีล ักษณะเฉพาะตัว สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิ ดความตระหนักถึ งคุ ณค่า มีความชื่ นชมในผลงานช่ างสิ ปปหมู่และ
นาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
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ภาษาไทย (ภาษาไทยเพือ่ การอาชีพ)
มาตรฐานวิชา
พัฒนาการฟัง การอ่านและการเขียน ซึ่ งได้แก่ การเขียนบทความ สู จิบตั ร บทโฆษณา รายงาน
การประชุม หนังสื อราชการ จดหมายธุ รกิจ และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
2-1-11-01
ภาษาไทย 1 (ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ)
3-0-3
(Thai 1)
ศึกษารู ปแบบ ประเภท ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชี พ
ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ส่ งเสริ มให้มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่ รู ้ ฝึ กฟั งเพื่อการวิเคราะห์
วิจารณ์ ฝึ กเขียนบทความ สู จิบตั ร บทโฆษณา รายงานการประชุม หนังสื อราชการ จดหมายธุ รกิ จ
เอกสารสิ ทธิ์ และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาไทย 1 (ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ)
ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
เวลา 3 คาบ
หน่ วยที่
1
2
3

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

6
9
33
48

ทักษะการฟัง
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
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ภาษาไทย 2 (วรรณคดีเพือ่ การอาชีพ)
มาตรฐานวิชา
เข้า ใจและแสดงความคิ ด เห็ น วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ วรรณคดี ส มัย สุ โ ขทัย อยุ ธ ยา และ
รัตนโกสิ นทร์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
คาอธิบายรายวิชา
2-1-11-02
ภาษาไทย 2 (วรรณคดีเพื่อการอาชีพ)
3-0-3
(Thai 2)
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีสมัยสุ โขทัย อยุธยา และรัตนโกสิ นทร์ ในด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยมที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นชี วิตอาชี พ และ
สังคม สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วรรณคดีเพื่อการอาชีพ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

วรรณคดีและจิตรกรรมไทย
ไตรภูมิพระร่ วง
ทศชาติชาดก
มหาชาติคาหลวง
สมุทรโฆษคาฉันท์
พุทธประวัติ
พระมาลัยคาหลวง
รามเกียรติ์
สังข์ทอง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
12
9
3
3
6
3
6
3
48
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การศึกษาและวิเคราะห์ บทประพันธ์
มาตรฐานวิชา
1. ใช้กระบวนการเขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่าง ๆ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
คาอธิบายรายวิชา
2-6-11-01
การศึกษาและวิเคราะห์บทประพันธ์
3-0-3
(The Study and Analysis of Composition)
ศึ ก ษาศิ ล ปะการเขี ย นบทประพัน ธ์ ใ น 2 รู ป แบบคื อ ประเภทร้ อ ยแก้ว และร้ อ ยกรอง
จุดมุ่งหมายและหลักการการเขียน เพื่อต้องการให้รู้และเข้าใจรู ปแบบ และศิลปะที่ใช้ในการประพันธ์
คิดและสร้าง รู ปแบบในการเขียนบทประพันธ์
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา แนวคิดสร้างสรรค์ ความคิด ความเชื่ อและสังคม วัฒนธรรมที่ได้จาก
บทประพันธ์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การศึกษาและวิเคราะห์บทประพันธ์
ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วย
เวลา 3 คาบ
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทประพันธ์
3
องค์ประกอบของการเขียน
9
การวิจารณ์วรรณกรรม
3
การเขียนสร้างสรรค์
3
บทความ
6
สารคดี
3
เรื่ องสั้น
6
นวนิยาย
6
ร้อยกรองและร้อยกรองปั จจุบนั
9
รวมจานวนคาบ
48
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือกเป็ น
2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานวิชา
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดี และวรรณกรรมไทย ก่ อให้เกิ ด
ความภาคภูมิใจและเห็ นคุ ณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
คาอธิบายรายวิชา
2-6-11-02
ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม
3-0-3
(Cultural Aspects of Thai Language)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ว รรณกรรมไทยปั จ จุ บ ัน ในด้า นเนื้ อ หา ศิ ล ปะการใช้ภ าษา แนวคิ ด
สร้างสรรค์ ความคิด ความเชื่อสภาพสังคมและศิลปวัฒนธรรม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

9
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม
2
บทร้อยกรอง(กวีนิพนธ์)
6
3
บทความ
6
4
สารคดี
6
5
เรื่ องสั้น
6
6
นวนิยาย
6
7
ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทยเฉพาะเรื่ อง
9
รวมจานวนคาบ
48
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือกเป็ น
2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

12

ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานวิชา
เข้า ใจความหมาย ความเป็ นมา ลัก ษณะและเอกลัก ษณ์ ของสั งคมไทย ประเภทและ
รู ปแบบของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นชี วิต วิเคราะห์ การ
เปลี่ ย นแปลงของวัฒ นธรรมไทยที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม แนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ และจิตสานึ กร่ วมกันที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งความเป็ นสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-1-12-01
ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
2-0-3
(Life and Thai Culture)
ศึกษาและวิเคราะห์ ความหมาย ความเป็ นมาของลักษณะและเอกลักษณ์ ของสังคมไทย
อธิ บายประเภทและรู ปแบบของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นชี วิต
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่มีผลกระทบต่อสังคม แนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดีและดารงรักษาไว้ซ่ ึง เอกลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรมไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้ น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

สังคมและเอกลักษณ์ของสังคมไทย
ประเภทและรู ปแบบของวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยและการดาเนินชีวติ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
แนวทางในการแก้ปัญหาทางวัฒนธรรม
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
12
12
12
12
6
54
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มนุษยสัมพันธ์
มาตรฐานวิชา
เข้าใจความหมาย และความสาคัญของมนุ ษยสัมพันธ์ ธรรมชาติและความต้องการของ
มนุษย์ เข้าใจการศึกษาตนเอง วิเคราะห์การประเมินเพื่อปรับปรุ งตนเอง ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการศึ ก ษาผู ้อื่ น เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น สามารถสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชน
คาอธิบายรายวิชา
2-1-12-02
มนุษยสัมพันธ์
3-0-3
(Human Relationship)
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายและความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์ อธิ บายความต้องการ
ของมนุ ษย์ วิธีการศึกษาตนเอง การประเมินและการปรับปรุ งตนเอง การศึกษาผูอ้ ื่น เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมี ความสามารถในการนาหลักการสร้ างมนุ ษย์
สัมพันธ์มาใช้ในการดาเนินชีวติ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา มนุษยสัมพันธ์
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้พ้นื ฐานวิชามนุษยสัมพันธ์
ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์
วิธีการศึกษาตนเอง
การประเมินและการปรับปรุ งตนเอง
การศึกษาผูอ้ ื่น
หลักในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
5
6
6
6
6
7
36
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ชีวติ กับสภาพแวดล้อม
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจความหมายและลักษณะโครงสร้างของระบบนิเวศ หน้าที่กิจกรรมและความ
สมดุลในระบบนิเวศ
2. เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางสิ่ งแวดล้อม ความหมายและประเภทสิ่ งแวดล้อม
3. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
4. สามารถศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม มลภาวะและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม
5. เลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัดคุม้ ค่าและเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
6. พิจารณาในการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
7. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชี พ คุณภาพชีวติ และร่ วมกันดูแล
รักษาโลก ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
คาอธิบายรายวิชา
2-1-13-01
ชีวติ กับสภาพแวดล้อม
2-0-2
(Science)
ศึกษาความหมายและลักษณะโครงสร้างของระบบนิ เวศ หน้าที่ กิจกรรมและความสมดุล
ใน ระบบนิ เวศ วัฏจักรของสาร ความรู ้ พ้ื นฐานทางสิ่ งแวดล้อม ความหมายและประเภทของ
สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม การศึ กษาผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม
มลภาวะและแนวทาง แก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจหลักการของระบบนิ เวศ เกิดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ อัน
จะน าไปสู่ ก ารตัด สิ น ใจ การเลื อ กใช้ แ ละการแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

15
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ชีวติ กับสภาพแวดล้อม
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

1. การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 สิ่ งแวดล้อม
1.3 มาตรการในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. ความรู ้พ้นื ฐานทางนิ เวศวิทยา
2.1 ระบบนิเวศ
2.2 การถ่ายทอดพลังงาน
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิ เวศ
2.4 ปั จจัยจากัด
2.5 วัฏจักรของสาร
2.6 การปรับตัวของสิ่ งมีชีวิต
2.7 การเปลี่ยนแปลงแทนที่
3. ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่ งแวดล้อมและกรณี ศึกษา
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
3.1 ทรัพยากรน้ า
3.2 ทรัพยากรป่ าไม้
3.3 ทรัพยากรสัตว์ป่า
3.4 ทรัพยากรดิน
3.5 ทรัพยากรอากาศ
3.6 ทรัพยากรแร่ ธาตุและพลังงาน
3.7 มลพิษสิ่ งแวดล้อม
3.8 กรณี ศึกษาปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
2

10
2
1
1
1
2
1
2
24
2
2
2
2
2
2
4
8
36
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คณิตศาสตร์ เชิงสถิติ
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องสมการ การแก้สมการ เซต การดาเนิ นการของเซต แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ ประพจน์ ค่าความจริ งของประพจน์ การสร้ างตารางค่าความจริ งของประพจน์
การอ้างเหตุผล กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ ยวกับการนับ ความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์ กฎที่สาคัญบาง
ประการเกี่ ยวกับความน่ าจะเป็ น ลาดับและอนุ กรม การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการ
กระจายของข้อมูลและสามารถนาความรู ้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้
คาอธิบายรายวิชา
2-1-14-01
คณิ ตศาสตร์ เชิงสถิติ
3-0-3
(Mathematics for Statistics)
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาในเรื่ องสมการและการแก้สมการ
เซต การดาเนินการของเซต แผนภาพเวนน์ -ออยเลอร์ ประพจน์ ค่าความจริ งของประพจน์ การ
สร้ างตารางค่าความจริ ง การอ้างเหตุ ผล กฎเกณฑ์เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการนับ ความน่ าจะเป็ นของ
เหตุ ก ารณ์ และกฎที่ ส าคัญบางประการเกี่ ย วกับ ความน่ า จะเป็ น ล าดับ และอนุ ก รม การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของล
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจ และมี ท ัก ษะในการคิ ด ค านวณ สามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ เชิงสถิติ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

3
9
12
6
6
12
48

สมการ
เซต
ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น
ความน่าจะเป็ น
ลาดับและอนุกรม
สถิติเบื้องต้น
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ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
มาตรฐานวิชา
1. บอกลักษณะโครงสร้างทางภาษา รู ปประโยค และคาศัพท์สานวนพื้นฐาน
2. บอกความหมายของค าศัพ ท์ และใจความส าคัญ โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการอ่ า นที่
เหมาะสมตามบริ บท
3. พูดโต้ตอบ และเขียนข้อความด้วยคาศัพท์ สานวน และประโยคที่เหมาะสม
คาอธิบายรายวิชา
2-1-15-01
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3-0-3
(Foundation of English)
ศึกษาโครงสร้างและสานวนที่สาคัญ ฝึ กทักษะการอ่าน การหาความหมายของคา การจับ
ใจ ความสาคัญ ฝึ กบทสนทนาเพื่อการสื่ อสาร และเขียนประโยคสั้นๆ โดยใช้ศพั ท์สานวนและ
โครงสร้างที่เหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หน่ วยการเรี ยนรู้ 10 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

Tenses
Adjectives
Adverbs
Infinitives
Modals
Nouns and Pronouns
Agreement
Vocabulary interpretation
Conversational Expressions in Functions
Writing Diaries
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
3
3
3
6
6
6
6
6
3
48
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ภาษาอังกฤษศิลปกรรม
มาตรฐานวิชา
1. บอก จาแนก คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ
2. สรุ ปข้อมูลจากเรื่ องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมตามบริ บท
3. รวบรวมคาศัพท์ รู ปภาพพร้อมคาบรรยายงานศิลปะสาขาต่างๆ
4. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาต่างๆจากสื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
คาอธิบายรายวิชา
2-1-15-02
ภาษาอังกฤษศิลปกรรม
3-0-3
(English for Fine Arts)
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ การอ่าน เขียน เนื้ อหา สาระทางด้านศิลปะ ศึกษาความหมายของคา
และศัพท์เทคนิ คพื้นฐาน คุณลักษณะของเครื่ องมือ ใช้ภาษาสาธิ ต วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ศิ ล ปะ ค าบรรยาย อ่ า นประวัติ ศิ ล ปิ น ลัก ษณะของงาน ใช้ ภ าษาในการแสดงความคิ ด เห็ น
ความรู ้ สึ ก น าเสนอเรื่ องราวกิ จกรรมงานศิ ล ปะ โดยใช้ภาษาและท่ า ทางในการสื่ อสารอย่า ง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้าเรื่ องราวอาชีพจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษศิลปกรรม
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

Talking about general arts
Reading instructions
Describing the processes of art work
Giving opinions about artists’ art works
Writing Invitation card and art conception for art exhibitions
Presentation
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
9
9
6
9
9
48
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ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
มาตรฐานวิชา
1. ฝึ กทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยคาศัพท์ สานวน และประโยคที่เหมาะสม
3. อ่านและเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน โดยใช้กลยุทธ์ในการอ่าน และ
เขียนด้วยคาศัพท์ สานวนและประโยคที่เหมาะสม
คาอธิบายรายวิชา
2-6-15-01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3-0-3
(English for Communication)
พัฒนาทัก ษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขี ยน ฝึ กการฟั งและการพูดสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ฝึ กการอ่านและเขียนข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หน่ วยการเรียนรู้

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ
จานวนคาบ

Greeting and Bidding Farewell
3
Getting Information
3
Expressing Appreciations and Compliments
6
Making Requests and Commands
6
Making an Advice, a Suggestion and an Invitation
6
Making Ability / Possibility and Necessity / Obligation
6
Expressing Affirmation / Denial and Agreement / Disagreement
6
Warning / Consideration/ Sympathy
6
Expressing Emotions
6
รวมจานวนคาบ
48
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร
มาตรฐานวิชา
1. ฝึ กทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆด้วยคาศัพท์ สานวน และประโยคที่เหมาะสม
3. อ่านและเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน โดยใช้กลยุทธ์ในการอ่าน และ
เขียนด้วยคาศัพท์ สานวนและประโยคที่เหมาะสม
คาอธิบายรายวิชา
2-6-15-02
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3-0-3
(Korean for Communication)
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึ กการฟังและการพูดสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ฝึ กการอ่านและเขียนข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

Greeting and Bidding Farewell
3
Getting Information
3
Expressing Appreciations and Compliments
6
Making Requests and Commands
6
Making an Advice, a Suggestion and an Invitation
6
Making Ability / Possibility and Necessity / Obligation
6
Expressing Affirmation / Denial and Agreement / Disagreement
6
Warning / Consideration/ Sympathy
6
Expressing Emotions
6
รวมจานวนคาบ
48
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

21

จิตวิทยาทั่วไป
มาตรฐานวิชา
เข้า ใจความรู ้ พ้ื น ฐานของจิ ต วิ ท ยา สามารถวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ สรี ร วิ ท ยา พัน ธุ ก รรม
สิ่ ง แวดล้อ ม แรงจู ง ใจ อารมณ์ บุ ค ลิ ก ภาพที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเกิ ด พฤติ ก รรม ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการปรับตัว สามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างมี
ความสุ ข
คาอธิบายรายวิชา
2-1-17-01
จิตวิทยาทัว่ ไป
3-0-3
(General Psychology)
ศึกษาความหมาย ความเป็ นมา ขอบข่ายของจิตวิทยา แนวทัศนะของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ
และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรี รวิทยาที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรม พัฒนาการของมนุ ษย์
พันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อม แรงจูงใจ อารมณ์ เชาว์ปัญญา การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิ กภาพ ตลอดจน
สุ ขภาพจิตและการปรับตัว เพื่อเป็ นพื้นฐานในการทาความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตวิทยาทัว่ ไป
หน่ วยการเรี ยนรู้ 12 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
พื้นฐานทางสรี รวิทยา
การสัมผัสและการรับรู้
พัฒนาการของมนุษย์
พันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อม
การเรี ยนรู้
แรงจูงใจ
อารมณ์
บุคลิกภาพ
เชาว์ปัญญา
การปรับตัว
สุ ขภาพจิต
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
6
3
6
6
3
6
3
6
3
6
6
57
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สารนิเทศกับการศึกษาค้ นคว้า
มาตรฐานวิชา
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจหลัก การศึ ก ษาค้น คว้า /สื บค้น สารนิ เ ทศจากห้ อ งสมุ ด และ
แหล่งสารนิเทศอื่น ๆ
2. เลื อกใช้ท รั พ ยากรสารนิ เทศ อธิ บายกระบวนการจัดเก็บ ทรั พ ยากรสารนิ เทศ และ
สามารถเลือกใช้เครื่ องมือในการสื บค้นสารนิเทศจากห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศอื่น ๆ
3. สามารถเลือก รวบรวมข้อมูลสารนิเทศได้ตรงกับความต้องการ
4. นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าสารนิเทศในรู ปแบบของรายงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง
และเป็ นระบบ
คาอธิบายรายวิชา
2-1-17-02
สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า
3-0-3
(Information for Study Skills and Research)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารนิ เทศ การเข้าถึงแหล่งสารนิ เทศ การใช้และฝึ กใช้
เทคโนโลยีสารนิ เทศ วิธีการเลือก การแสวงหา การสังเคราะห์ และการรวบรวมสารนิ เทศมาใช้
เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนวิธีนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยภาษาและรู ปแบบที่
ถูกต้องเหมาะสมและมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้า
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
สารนิเทศและการรู้สารนิเทศ
ความรู ้เกี่ยวกับห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศ
ทรัพยากรสารนิเทศ
หนังสื ออ้างอิง
ส่ วนประกอบของหนังสื อ
ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศ
การเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ
การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน
การอ้างอิง และคุณธรรมจริ ยธรรมในการศึกษาค้นคว้า
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
3
6
3
3
6
6
6
9
45
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พลศึกษา 1
มาตรฐานวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ท ัก ษะกี ฬ าได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง รู ้ ก ฎกติ ก ามารยาทของการเล่ น กี ฬ า
มี ความรั กและตระหนักถึ งประโยชน์ของการออกกาลังกาย สามารถนาทักษะกี ฬ าไปใช้ออก
กาลังกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อสุ ขภาพและพลานามัยที่ดี
คาอธิบายรายวิชา
2-1-16-01
พลศึกษา 1
1-0-1
(Physical & Health Education 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการของกีฬาแบดมินตัน สามารถปฏิบตั ิทกั ษะต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง มีความรักและตระหนักถึงคุณค่าในการเล่นกีฬา สามารถพัฒนาทักษะการเล่น
แบดมินตันได้ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยความปลอดภัย และนาทักษะที่ได้ไป
ประยุกต์ ใช้ในการออกกาลังกายได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา พลศึกษา 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการของกีฬาแบดมินตัน
หลักการบริ หารร่ างกายก่อนและหลังการเล่นแบดมินตัน
การจับแร็ กเกต การควบคุมหน้าแร็ กเกต การเตรี ยมความพร้อม
และการเคลื่อนที่เข้าตีลูกขนไก่แบบหน้ามือ และหลังมือ
การตีลูกโด่ง และการนาไปใช้ในการแข่งขัน
การตีลูกตบ และการนาไปใช้ในการแข่งขัน
การตีลูกหยอด และการนาไปใช้ในการแข่งขัน
การตีลูกดาด และการนาไปใช้ในการแข่งขัน
การส่ งลูกหน้ามือ, การส่ งลูกหลังมือ และการรับลูกส่ ง
การเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยว
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
1
1
2
2
2
2
2
1
3
16
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พลศึกษา 2
มาตรฐานวิชา
สามารถเล่นและแข่งขันกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภททีมได้ รู้กฎกติกาและสามารถตัดสิ น
กีฬาที่ศึกษาเพื่อใช้ในการออกกาลังกายได้ มีความรักและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกาลัง
กาย สามารถน าทักษะกี ฬ าไปใช้ออกก าลังกายให้ ร่ า งกายสมบู รณ์ แข็ งแรง เพื่ อสุ ข ภาพและ
พลานามัยที่ดี
คาอธิบายรายวิชา
2-1-16-02
พลศึกษา 2
1-0-1
(Physical & Health Education 2)
ปฏิบตั ิทกั ษะต่างๆ ในการเล่นแบดมินตันได้อย่างถูกต้อง มีความรู ้ในกฎกติกามารยาทใน
การเล่นประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภทคู่ผสม สามารถตัดสิ นการเล่นแบดมินตันเพื่อการ
ออกกาลังกายได้ มีความรักและตระหนักถึงคุณค่าในการเล่นกีฬา สามารถพัฒนาทักษะการเล่น
ได้ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยความปลอดภัย และนาไปพัฒนาคุณภาพในการ
ดาเนินชีวติ ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา พลศึกษา 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 1 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ทบทวนทักษะการตีลูกขนไก่แบบต่างๆ
ทบทวนทักษะการส่ งลูกเริ่ มเล่นแบบหน้ามือ และหลังมือ และการ
เคลื่อนที่เข้าตีลูกแบบต่างๆ
กฎกติกา มารยาท และการเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยว
การตัดสิ น และการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว
กฎกติกา มารยาท และการเล่นแบดมินตันประเภทชายคู่, หญิงคู่, และคู่ผสม
การตัดสิ น และการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
2
2
2
4
2
4
16
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ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ และเข้าใจรู ปแบบและวิวฒั นาการของศิลปะตะวันออก รู ปแบบและอิทธิ พลของ
ศาสนาพุทธ ฮิ นดู และอิสลาม วิเคราะห์กระบวนการ ถ่ ายทอดความคิดของกลุ่มประเทศต่าง ๆ ใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ที่สร้ างสรรค์ศิลปะสาคัญ ๆ รวมทั้งศิ ลปะของประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่ อน
ประวัติศาสตร์ ถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ดว้ ยการศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา
คาอธิบายรายวิชา
2-2-21-01
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
3-0-3
(History of Arts 1)
ศึกษารู ปแบบ วิวฒั นาการและพัฒนาการในภาพกว้างของศิลปะตะวันออก รู ปแบบและ
อิ ทธิ พ ลของศาสนาพุท ธ ศาสนาฮิ นดู และอิ สลาม โดยศึ กษากระบวนการถ่ า ยทอดความคิ ด ผ่า น
เทคนิ คที่หลากหลายของกลุ่มประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ความสาคัญของศิลปะอินเดี ย ลังกา
ชวา ขอม จี น ญี่ ปุ่ น และศิ ล ปะของประเทศไทยตั้ง แต่ ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ จ นถึ ง สมัย
รัตนโกสิ นทร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ศึกษาวิชาศิลปะสาขาอื่น ๆ ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ความรู ้เบื้องต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์ ของการสร้างสรรค์
งานศิลปะของโลกตะวันออก
งานศิลปะยุคสมัยต่างๆ ของอินเดีย ลังกา ชวา ขอม จีน ญี่ปุ่น และไทย
และอิทธิพลทางศาสนาที่มีผลต่อรู ปแบบของงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ
ลักษณะ รู ปแบบ และวิวฒั นาการที่สาคัญๆและโดดเด่นเป็ น
ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งสถาปั ตยกรรม,
ประติมากรรม จิตรกรรม และประณี ตศิลป์
อิทธิพลและความสัมพันธ์ในบริ บททางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ของศิลปะในยุคต่างๆที่จะส่ งผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะใน
ประเทศไทย
รวมจานวนคาบ
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ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจวิวฒั นาการของศิลปะตะวันตก วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ในบริ บท
ทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ของงานศิ ลปะของอารยธรรมโบราณ ยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาถึ งยุคก่ อน
สงครามโลกครั้งที่ 2
คาอธิบายรายวิชา
2-2-21-02
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
3-0-3
(History of Arts 2)
ศึกษารู ปแบบ วิวฒั นาการและพัฒนาการในภาพกว้างของศิลปะตะวันตก เน้นการศึกษา
รู ปแบบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในบริ บททางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ของงานศิลปะ ตั้งแต่ตน้ กาเนิ ด
ของอารยธรรมโบราณ ยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา จนถึงศิลปะในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิด
ความรู้และเข้าใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาศิลปะสาขาอื่น ๆ ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ความรู ้เบื้องต้นของการศึกษางานศิลปกรรมของกลุ่มประเทศในยุโรป
การแบ่งยุคสมัยทางศิลปะของยุโรปที่สาคัญคือยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ , ยุคโบราณ, ยุคกลางและยุคใหม่
ลักษณะ รู ปแบบ และวิวฒั นาการที่สาคัญๆและโด่ดเด่นเป็ น
ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งสถาปั ตยกรรม,
ประติมากรรม,จิตรกรรม
อิทธิพลและความสัมพันธ์ในบริ บททางสังคม,ศาสนาและวัฒนธรรม
ของศิลปะในยุคต่าง ๆ ที่จะส่ งผลให้กบั ศิลปะสมัยใหม่ต่อมา
รวมจานวนคาบ
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ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเข้าใจ ความเป็ นมาของศิลปะสมัยใหม่ต้ งั แต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปั จจุบนั วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลงานของศิลปิ นคนสาคัญ ๆ ตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิ จ
และการเมืองที่มีความสัมพันธ์กบั ลัทธิ ทางศิลปะ
คาอธิบายรายวิชา
2-2-21-03
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3
3-0-3
(History of Arts 3)
ศึกษาต้นกาเนิ ดและรากฐานของกระแสความเคลื่ อนไหวของศิลปะสมัยใหม่ต้ งั แต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปั จจุบนั วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลงานของศิลปิ นคนสาคัญ ตลอดจน
สภาพสังคม เศรษฐกิ จและการเมืองที่ มีความสัมพันธ์ กบั ลัทธิ ทางศิ ลปะ เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ศึกษาวิชาศิลปะสาขาอื่น ๆ ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะ ของศิลปะสมัยใหม่
ลักษณะสาคัญของ “ศิลปะสมัยใหม่” (Modern Art) และ ลัทธิ
สมัยใหม่ (Modernism) . รากฐานของลัทธิ สมัยใหม่
ศิลปะลัทธิ ต่างๆในยุโรป ที่ทรงอิทธิ พลและถ่ายทอดความคิด
ให้กบั วงการศิลปะสมัยใหม่ในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลก
การสร้างสรรค์งานของศิลปิ นในสหรัฐอเมริ กาช่วงหลังสงคราม
โลกครั้งที่ 2
ศิลปะสมัยใหม่คริ สต์ศตวรรษที่ 20ถึงระหว่างสงครามโลก ศิลปะ
นามธรรม ลัทธิ ต่างๆ , ศิลปะExpressionism ในฝรั่งเศสและใน
เยอรมนี , ศิลปะสมัยใหม่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศิลปะ
Pop Art . Op Art Conceptual Art
รวมจานวนคาบ
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คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เพือ่ การออกแบบเว็บเพจ
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บเพจเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการออกแบบเว็บ
เพจ กระบวนการออกแบบเว็บเพจขั้นพื้นฐาน สร้ างสรรค์ผลงานเว็บเพจที่มีความงามโดยใช้
เทคนิคกระบวนการที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และตระหนักถึงคุ ณค่าทางทัศนศิลป์
นาความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
2-6-33-03
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบเว็บเพจ
1-2-3
(Computer Graphic for Webpage)
ศึกษาความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเว็บเพจและระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ประเภท คุ ณลักษณะของ
โปรแกรมการออกแบบเว็บเพจ ฝึ กทักษะ การใช้คาสั่ง และ เครื่ องมือของโปรแกรมการออกแบบ
เว็บเพจ
สร้างสรรค์ผลงานเว็บเพจด้วยกระบวนการและเทคนิคของโปรแกรมสาเร็ จรู ป ประยุกต์
ความรู ้ความสามารถไปใช้ในชีวติ ประจาวัน สร้างเว็บเพจอย่างมีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบเว็บเพจ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเว็บเพจ ระบบอินเตอร์ เน็ตและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบเว็บเพจ
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบเว็บเพจ
การสร้างสรรค์ผลงานเว็บเพจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
เพื่อการออกแบบเว็บเพจ
ผูใ้ ช้งานที่ดี

4
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20

สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
รวมจานวนคาบ
72
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

29

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เพือ่ การสร้ างสื่อมัลติมิเดีย
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทสื่ อมัลติ มิเดี ย คุ ณลักษณะ
และ กระบวนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทสื่ อมัลติมีเดีย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถทางศิ ล ปะร่ วมกับ เทคนิ ค ทางคอมพิ วเตอร์ ใ นการออกแบบและสร้ า งสรรค์สื่ อ
มัลติมิเดียที่มีความงามและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
มีจิตสานึกที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรมจริ ยธรรม
คาอธิบายรายวิชา
2-6-33-04
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการสร้างสื่ อมัลติมิเดีย
1-2-3
(Computer Graphic for Multimedia)
ศึ กษาความรู ้ เกี่ ยวกับโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ประเภทสื่ อมัลติ มิเดี ย คุ ณลักษณะ และ
กระบวนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทสื่ อมัลติมีเดียที่มีการตอบสนองกับผูใ้ ช้งาน โดย
การผสมผสาน สื่ อหลายชนิด เช่น ข้อความ ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว และ ภาพยนตร์
ใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถทางศิ ล ปะร่ ว มกับ เทคนิ ค ทางคอมพิ ว เตอร์ ใ นการออกแบบ
สร้างสรรค์โปรแกรมสื่ อมัลติมิเดียที่มีความสวยงามและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ตระหนักใน
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรมจริ ยธรรม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการสร้างสื่ อมัลติมิเดีย
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสื่ อมัลติมิเดีย
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการสร้างโปรแกรม
สื่ อมัลติมิเดีย
การสร้างโปรแกรมสื่ อมัลติมิเดีย
ผูใ้ ช้งานที่ดี

จานวนคาบ
4
48

20
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
รวมจานวนคาบ
72
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

30

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การผลิตสื่อภาพยนตร์
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ อภาพยนตร์ คุณลักษณะ และ กระบวนการผลิตสื่ อ
ภาพยนตร์ สามารถใช้เทคนิ ค กระบวนการที่หลากหลาย สร้างสรรค์ผลงานสื่ อ ภาพยนตร์ ที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และตระหนักคุณค่าทางทัศนศิลป์ มีความชื่ นชม
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
2-6-33-05
คอมพิวเตอร์ เพื่อการผลิตสื่ อภาพยนตร์
1-2-3
(Computer Graphic for Movies)
ศึกษา คุณลักษณะ และ กระบวนการผลิตสื่ อ ภาพยนตร์ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ คาสั่ง เครื่ องมือ
เทคนิ ค โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการผลิ ต สื่ อ ภาพยนตร์ นาความรู ้ ท างเทคนิ ค ร่ ว มกับ ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ท างศิ ล ปะในการผลิ ต สื่ อ ภาพยนตร์ ที่ มี ค วามงามทางศิ ล ปะและสื่ อ สารได้ต าม
แนวความคิด ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่อการผลิตสื่ อภาพยนต์
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ อภาพยนตร์
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่ อภาพยนตร์
การผลิตสื่ อภาพยนตร์ ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ผูใ้ ช้งานที่ดี

จานวนคาบ

4
48
20
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
รวมจานวนคาบ
72
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

31

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เพือ่ การออกแบบ
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ และเข้าใจคุ ณลักษณะแนวคิดวิธีก ารและกระบวนการสร้ างงานคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์ ประเภทเรขศิลป์ สร้ างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวโดยใช้
เทคนิ คกระบวนการที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และตระหนักถึงคุณค่าทางทัศนศิลป์
นาความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
2-6-33-06
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบ
1-2-3
(Computer Graphic Design)
ศึ ก ษาประเภท คุ ณ ลัก ษณะโปรแกรมประเภทเรขศิ ล ป์ ฝึ กทัก ษะการใช้ค าสั่ ง และ
เครื่ องมื อที่ เกี่ ย วข้อง สร้ างสรรค์ผลงานศิ ลปะด้วยเทคนิ คกระบวนการของโปรแกรมประเภท
เรขศิ ล ป์ ประยุก ต์ค วามรู้ ใ ปใช้ใ นการสร้ างสรรค์ผลงานศิ ล ปะด้วยเทคนิ ค กระบวนการของ
โปรแกรมประเภทเรขศิ ล ป์ ประยุ ก ต์ค วามรู ้ ไ ปใช้ใ นการสร้ า งสรรค์ศิ ล ปะสาขาต่ า งๆ และ
ชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาพกราฟิ กส์ประเภทเวคเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบ
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อ
การออกแบบ
ผูใ้ ช้งานที่ดี

4

2
3
4

48
20

สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
รวมจานวนคาบ
72
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

32

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบสิ่งพิมพ์
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ และเข้า ใจวิธี ก าร กระบวนการผลิ ตสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
กราฟิ กส์ และใช้เทคนิ ค กระบวนการที่หลากหลาย สร้ างสรรค์ผลงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และตระหนักคุณค่าทางทัศนศิลป์ มีความชื่ นชม
และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
2-6-33-07
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบสิ่ งพิมพ์
1-2-3
(Computer Graphic Publishing)
ศึกษาประเภท คุณลักษณะและกระบวนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ คุณลักษณะของโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ กส์ เพื่ อสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ เครื่ องมื อของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ กส์ เพื่ อสื่ อ
สิ่ งพิมพ์
สามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ด้ ว ยเทคนิ ค กระบวนการของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์เพื่อสื่ อสิ่ งพิมพ์ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบสิ่ งพิมพ์
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสื่ อสิ่ งพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์เพื่อสื่ อสิ่ งพิมพ์
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์เพื่อสื่ อสิ่ งพิมพ์
การสร้างสรรค์ผลงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์เพื่อสื่ อสิ่ งพิมพ์
ผูใ้ ช้งานที่ดี

จานวนคาบ
4
48
20

สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
รวมจานวนคาบ
72
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

33

คอมพิวเตอร์ เพือ่ ศิลปะ
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ โปรแกรม สามารถใช้
เทคนิค กระบวนการที่หลากหลาย สร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์โปรแกรมที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัว วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และตระหนักคุณค่าทางทัศนศิลป์ มีความชื่ นชมและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
2-6-33-08
คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะ
1-2-3
(Computer for Art)
ศึกษาประเภท คุ ณลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้
คาสั่ง และ เครื่ องมือของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
สร้ า งสรรค์ผ ลงานศิ ล ปะด้ว ยเทคนิ ค และกระบวนการของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
กราฟิ กส์ ตระหนักคุณค่าของงานสร้างสรรค์ สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาศิลปะ
สาขาอื่นๆ และชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
การใช้งานโปรแกรมการตกแต่งภาพ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยโปรแกรมการตกแต่งภาพ
ผูใ้ ช้งานที่ดี

จานวนคาบ

3
39
12
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
รวมจานวนคาบ
54
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

34

กายวิภาค
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจพื้นฐานเกี่ ยวกับโครงสร้ างร่ างกายของมนุ ษย์ กระดูก กล้ามเนื้ อ สัดส่ วน
การเคลื่อนไหว การทางานของกล้ามเนื้อต่างๆ ที่ก่อให้เกิดรู ปทรงและปริ มาตรของมนุษย์
สามารถปฏิบตั ิการวาดเส้นโครงร่ างมนุษย์ชาย-หญิงในมุมมองด้านต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
2-6-21-01
กายวิภาค
1-2-3
(Anatomy)
ศึกษาโครงสร้างร่ างกายของมนุษย์ กระดูก กล้ามเนื้อ สัดส่ วน การเคลื่อนไหว การทางานของ
กล้ามเนื้อต่างๆ ที่ก่อให้เกิดให้รูปทรงและปริ มาตรของมนุษย์ ทฤษฎีการแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์ชายหญิง สามารถวาดเส้นโครงร่ างมนุษย์ชาย หญิงในมุมมองด้านต่างๆ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา กายวิภาค
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วยที่
1

2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ระบบกระดูก (The Skeletal System)
1.1 บทนาและศัพท์ที่ควรรู้
1.2 กระดูกแกนกลาง (The Axial Skeletal Bone)
1.3 กระดูกระยางบน (The Upper Extremities)
1.4 กระดูกระยางล่าง (The Lower Extremities)
ระบบกล้ามเนื้อ (The Muscular System)
- กล้ามเนื้อส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
ทฤษฎีการแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์ในมุมมองต่างๆ
3.1 การแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์ชาย ในท่ายืนด้านหน้า
3.2 การแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์หญิง ในท่ายืนด้านหน้า
3.3 การแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์ชาย ในท่ายืนด้านข้าง
3.4 การแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์หญิง ในท่ายืนด้านข้าง
3.5 การแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์ชาย ในท่ายืนด้านหลัง
3.6 การแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์หญิง ในท่ายืนด้านหลัง

จานวนคาบ
12

12
24

35
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้
3.7 การแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุษย์ชาย ในท่านัง่ ห้อยขา
3.8 การแบ่งส่ วนโครงร่ างมนุ ษย์ชาย ในท่านัง่ คุกเข่า
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ

48

36

สีกบั งานศิลปะ
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการใช้สี การวิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในยุค
ใหม่ (Modern Age)
คาอธิบายรายวิชา
2-6-21-02
สี กบั งานศิลปะ
1-2-3
(Colour in Art)
ศึกษาทฤษฎีและหลักการใช้สี วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในยุคใหม่
(Modern Age)
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สี กบั งานศิลปะ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 12 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

หลักการใช้สี
ศึกษาหลักการใช้สี ได้แก่
1.1 ค่าน้ าหนักของสี
1.2 การผสานระหว่างวรรณะของสี ที่ต่างกัน
1.3 การใช้สีคู่ตรงกันข้ามหรื อสี ที่ตดั กันแท้จริ ง
1.4 สี กลมกลืน
1.5 สี เอกรงค์
1.6 สี เลื่อมพราย
1.7 สี ที่ครอบงาสี อื่นทั้งหมด
1.8 สี ขดั
1.9 สี สว่างในที่มืดหรื อสี ที่ปรากฏเด่นออกมา
ศิลปะแบบนีโอคลาสสิ ก (Neo-Classic)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
นีโอคลาสสิ ก (Neo-Classic)
ศิลปะแบบโรแมนติกสม์ (Romanticism)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
โรแมนติกสม์ (Romanticism)

จานวนคาบ
15

3

3
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หน่ วยที่
4

5

6

7

8

9

10

11

12

หน่ วยการเรียนรู้
ศิลปะแบบเรี ยลิสม์ (Realism)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
เรี ยลิสม์ (Realism)
ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism)
ศิลปะแบบโพสต์ – อิมเพรสชันนิสม์ (Post-Impressionism)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
โพสต์อิมเพรสชันนิสม์ (Post-Impressionism)
ศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism)
ศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
คิวบิสม์ (Cubism)
ศิลปะแบบโฟวิสม์ (Fauvist)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
โฟวิสม์ (Fauvist)
ศิลปะแบบฟิ วเจอร์ ริสม์ (Futurism)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
ฟิ วเจอร์ ริสม์ (Futurism)
ศิลปะแบบเซอร์เรี ยลิสม์ (Surrealism)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
เซอร์ เรี ยลิสม์ (Surrealism)
ศิลปะอาร์ตนูโว (Art Nouveau)
- วิเคราะห์การใช้สีในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นในศิลปะแบบ
อาร์ ตนูโว (Art Nouveau)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3

3

3

3

3

3

3

3

3
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เสริมทักษะวาดเส้ น
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจหลัก การวาดเส้ น สามารถปฏิ บ ัติ งานวาดเส้ นตามหลักวิชา ด้วย
โครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนัก แสงเงา ของหุ่นนิ่ง และหุ่นปูน
คาอธิบายรายวิชา
2-3-31-01
วาดเส้น 1
1-3-2
(Implemented Drawing 1)
ศึ ก ษาหลัก การวาดเส้ น ทัก ษะทางศิ ล ปกรรมการวาดเส้ น ตามหลัก วิช า ทัก ษะทาง
ศิลปกรรมจากหุ่นนิ่ง หุ่นปูน ปฏิบตั ิงานวาดเส้นและสามารถพัฒนางานได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 12 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7–8
9
10
11 – 16

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ *
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

สิ่ งของใกล้ตวั 1 ชิ้น
หุ่นนิ่ง
หุ่นนิ่ง ถ้วย ขวด จาน ฯลฯ
หุ่นนิ่ งรู ปทรงเรขาคณิ ต (Out Line)
หุ่นนิ่งรู ปทรงเรขาคณิ ต (Study)
หุ่นนิ่งถ้วย ขวด จาน แก้ว ฯลฯ
จัดหุ่นนิ่งด้วยแสงไฟในห้องมืด
หุ่นนิ่งผ้าดาบนผ้าขาว
หุ่นนิ่งกลุ่มลูกตาล หรื อผลไม้สีเข้มบนผ้าขาว
หุ่นนิ่งรู ปทรงต่าง ๆ ขนาดใหญ่
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
4
4
4
4
8
4
4
24
68
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วาดเส้ น 1
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจหลัก การวาดเส้ น สามารถปฏิ บตั ิ งานวาดเส้ น ตามหลัก วิช า ด้ว ย
โครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนัก แสงเงา โดยศึกษาจากหุ่นคนจริ ง ชาย หญิง (ครึ่ งตัว จนไปถึงเต็มตัว)
ตามหลักการทางกายวิภาค และยังรวมถึงการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ โดยใช้เทคนิ คและวัสดุ ที่
เหมาะสมกับการแสดงออกในงานวาดเส้น
คาอธิบายรายวิชา
2-3-31-02
วาดเส้น 1
1-3-3
(Drawing 1)
ศึกษาการวาดเส้นตามหลักวิชา ฝึ กทักษะการวาดเส้นจากหุ่ นคนจริ ง โดยอาศัยหลักการ
ทางกายวิภาค ปฏิ บตั ิ งานนอกสถานที่ โดยใช้เทคนิ คการแสดงออกในงานวาดเส้น สามารถ
ปฏิบตั ิและพัฒนาการวาดเส้นได้อย่างเหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 16 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

1
2
3–4
5
6
7
8
9
10 – 11
12 – 16

คนเหมือน
หุ่นเหลี่ยมคนครึ่ งตัว
ศึกษากายวิภาคของคนครึ่ งตัว
ศึกษารายละเอียด หู ตา จมูก ปาก
คนเหมือน (Contour)
คนเหมือน (Study)
ทิวทัศน์ (Study ต้นไม้ 1 ต้น)
ทิวทัศน์ (Study ต้นไม้ระยะ ใกล้ ไกล)
ทิวทัศน์ (พูก่ นั ไม้ หมึกจีน)
ทิวทัศน์ (Study)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
8
4
4
4
4
4
8
20
64
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วาดเส้ น 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการวาดเส้น สามารถปฏิบตั ิงานวาดเส้นตามหลักวิชา ด้วยโครงสร้าง
สัดส่ วน น้ าหนัก แสงเงา โดยศึกษาจากหุ่นคนจริ งชาย หญิง ตามหลักการทางกายวิภาค ปฏิบตั ิงานนอก
สถานศึกษา โดยใช้เทคนิ คและวัสดุ เหมาะสมกับการแสดงออกในงานวาดเส้น สามารถ สร้างสรรค์
ผลงานจากความคิด จินตนาการ โดยใช้เทคนิคการแสดงออกในงานวาดเส้น
คาอธิบายรายวิชา
2-3-31-03
วาดเส้น 2
1-3-3
(Drawing 2)
ศึกษาการวาดเส้นตามหลักวิชา ฝึ กทักษะทางศิลปกรรมจากหุ่นคนจริ งโดยอาศัยหลักการทาง
กายวิภาค ปฏิบตั ิงานนอกสถานศึกษา สร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นตามความคิดจินตนาการที่มีการพัฒนา
ในระดับสู งขึ้นได้เป็ นอย่างดี
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 2
ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 16 หน่ วย
เวลา 4 คาบ
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

1
2–3
4
5–6
7–8
9
10
11
12
13 – 16

Figure (Study)
Figure (Gcsture)
Figure (Contour)
Figure (Study)
วาดเส้นสร้างสรรค์
ทิวทัศน์ (Free Technique)
ทิวทัศน์ (Free Technique)
ทิวทัศน์ (Free Technique)
ทิวทัศน์ (Free Technique)
วาดเส้นสร้างสรรค์ (Free Technique)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
8
4
8
8
8
4
4
4
16
68
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วาดเส้ น 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการวาดเส้น สามารถปฏิบตั ิงานวาดเส้นตามหลักวิชาสร้างสรรค์
ผลงานวาดเส้นด้วยเทคนิควิธีการและวัสดุอย่างเหมาะสมกับการแสดงออก
คาอธิบายรายวิชา
2-3-31-04
วาดเส้น 3
1-3-3
(Drawing 3)
ศึ ก ษาการวาดเส้ น ตามหลัก วิช า ฝึ กทัก ษะจากแบบคนจริ ง ปฏิ บ ัติ ง านนอกสถานที่
สร้ างสรรค์ผลงานวาดเส้ นตามความคิ ดจิ นตนาการด้วยเทคนิ ควิธีการและวัสดุ อย่างเหมาะสม
พัฒนาและประยุกต์ใช้ในการแสดงออกระดับสู งต่อไป
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

Figure (Study)
Figure (สร้างสรรค์)
ทิวทัศน์ (Study)
ทิวทัศน์ (สร้างสรรค์)
วาดเส้นสร้างสรรค์ (กาหนดเทคนิค)
วาดเส้นสร้างสรรค์ (Free Technique)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
8
8
16
16
64
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เสริมทักษะองค์ประกอบศิลป์
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจความหมายของทัศน ความหมายของธาตุ (Visaul Element) หลักการ
จัด ภาพเบื้ อ งต้น โดยการใช้ท ัศ นธาตุ ให้มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความงามในองค์ป ระกอบศิ ล ป์
สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
คาอธิบายรายวิชา
2-3-32-01
เสริ มทักษะองค์ประกอบศิลป์
1-3-2
(Implemented Composition)
ศึ ก ษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ ความหมายของทัศนธาตุ และหลักการจัดภาพเบื้ องต้น
ปฏิบตั ิงานองค์ประกอบศิลป์ ให้มีความสัมพันธ์กบั ความงาม เกิดทักษะ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเบื้องต้น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะองค์ประกอบศิลป์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน
เวลา 4 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
ความรู ้พ้นื ฐานและทฤษฎีของทัศนธาตุ
การจัดภาพเบื้องต้น
การจัดภาพด้วยการประสานกันของทัศนธาตุ ตามความคิด
สร้างสรรค์
ปฏิบตั ิงานหลักการใช้ทศั นธาตุ ทฤษฎีและการประสาน
เอกภาพของทัศนธาตุเบื้องต้น
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
8
40
64
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องค์ประกอบศิลป์ 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจทฤษฎี ศิลปะพื้นฐาน เรื่ องทัศนธาตุ (Visual Element) หลักของ
เอกภาพการจัดภาพ เนื้อหา รู ปแบบ ปฏิบตั ิงานโดยใช้ทศั นธาตุ เช่น รู ปทรง (Form) สี (Colour)
พื้นผิว (Texture) ที่ แสดงถึ งความเข้าใจความสัมพันธ์ ของทัศนธาตุ กับความงามในการสร้ าง
ผลงานศิลปะ
คาอธิบายรายวิชา
2-3-32-02
องค์ประกอบศิลป์ 1
1-3-3
(Composition 1)
ศึกษาทฤษฎีศิลปะพื้นฐานเกี่ยวกับความสาคัญและความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ (Visual
Element) เรี ยนรู้หลักของเอกภาพ การจัดภาพ เนื้ อหา รู ปแบบ ปฏิบตั ิงานโดยใช้ทศั นธาตุต่าง ๆ
เช่น รู ปทรง (Form) สี (Colour) พื้นผิว (Texture) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทัศนธาตุกบั
ความงามในการสร้างผลงานศิลปะ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ เส้น รู ปทรง น้ าหนัก สี
- รู ปทรงอินทรี ยร์ ู ป
- รู ปทรงเรขาคณิ ต
- รู ปทรงอิสระ
- การปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ รู ปแบบเหมือนจริ ง กึ่งนามธรรม
ทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ รู ปทรง พื้นที่วา่ ง สี พื้นผิว
- หลักของการประกอบรู ปทรงต่าง ๆ เช่น อินทรี ย ์ เรขาคณิ ต
รู ปทรงอิสระ
- การจัดองค์ประกอบของรู ปทรง
- การปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ รู ปแบบเหมือนจริ ง กึ่งนามธรรม
- วิเคราะห์ทศั นธาตุของผลงาน

จานวนคาบ
12

12

44
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

3

ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ เรื่ องรู ปทรงกับที่วา่ ง ความเคลื่อนไหว
ที่วา่ ง 3 มิติ
- กระบวนการทางเทคนิค
- การปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ (รู ปแบบเหมือนจริ ง กึ่งนามธรรม
นามธรรม)
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ เรื่ อง ดุลยภาพ สัดส่ วน จังหวะทั้งภายนอก
ภายในของผลงานศิลปะ ประเภท 2 และ 3 มิติ
- ความหมายและการเกิดจังหวะ
- น้ าหนัก สี สัดส่ วน
- การวิเคราะห์จงั หวะ
- กระบวนการทางเทคนิค การแสดงออก
เอกภาพเบื้องต้น แนวเรื่ องในการสร้างสรรค์ การจัดภาพ เทคนิค
การแสดงออก
- หลักของการใช้แนวคิด แนวเรื่ อง
- รู ปแบบ เทคนิคและวิธีการ
- การปฏิบตั ิงานตามแนวคิด การวิเคราะห์ และการแก้ไขปั ญหา
การสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดเฉพาะตน
- กระบวนการทางความคิด
- รู ปแบบของผลงานที่ใช้แสดงออก
- กระบวนการทางเทคนิค
- การนาเสนอ การอภิปรายทางความคิด
รวมจานวนคาบ

12

4

5

6

12

12

12

72
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องค์ประกอบศิลป์ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจทฤษฎี หลักของเอกภาพให้สัมพันธ์กบั แนวความคิด ในการสร้ างสรรค์
ค้นคว้า วิเคราะห์ เพื่อล าดับขั้นตอน กระบวนการสร้ างสรรค์ ฝึ กปฏิ บตั ิ ด้วยการทดลอง เพื่อหา
เทคนิค วิธีการ ตามแนวคิดที่หลากหลาย มีความชานาญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเฉพาะตน
คาอธิบายรายวิชา
2-3-32-03
องค์ประกอบศิลป์ 2
1-3-3
(Composition 2)
ศึกษาทฤษฎีหลักของเอกภาพให้สัมพันธ์กบั แนวความคิด ค้นคว้า วิเคราะห์เพื่อสามารถ
ลาดับขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ ฝึ กปฏิบตั ิ ค้นคว้า ทดลองเทคนิ ควิธีการ ตามแนวคิด
ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความชานาญและค้นพบแนวทางการแสดงออกเฉพาะตน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ เรื่ องเอกภาพ
- เอกภาพของรู ปความคิด รู ปทรง การแสดงออก
- เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์
- การปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ รู ปแบบเหมือนจริ ง กึ่งนามธรรมนามธรรม
การสร้างผลงานด้วยการใช้วสั ดุประเภท 2 มิติ
- หลักของแนวคิด การประกอบของรู ปทรง และทัศนธาตุอื่นๆ
- การปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ เทคนิคติดปะรู ปแบบเหมือนจริ ง
กึ่งนามธรรม
- วิเคราะห์แนวคิด ทัศนธาตุของผลงานและการนาเสนอ
ทฤษฎีเอกภาพของความขัดแย้ง ความกลมกลืน ความเด่นการแปรเปลี่ยน
- ผลงาน 2 มิติ
- หัวข้อสภาพแวดล้อม/สังคม/วิทยาศาสตร์
- การปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ เทคนิค ตามความถนัดของบุคคล
- วิเคราะห์แนวคิดและความสมบูรณ์

8

2

3

8

8

46
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

4

การสร้างสรรค์ผลงานตามแนวเรื่ องที่กาหนด
- หลักของการใช้แนวคิด เนื้ อหา การหาข้อมูลจากสื่ อต่าง ๆ นามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชิงศิลปะ
- รู ปแบบ เทคนิคและวิธีการ
- การปฏิบตั ิงานตามแนวคิดที่สัมพันธ์กบั เนื้อหา หรื อกระบวนการ
สร้างสรรค์ตามเทคนิคที่ถนัด
- การประเมินผลงานเบื้องต้นและการนาเสนอผลงาน 2 มิติ
การสร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อที่กาหนด (เน้นทักษะฝี มือ)
- กระบวนการทางความคิดและความหมายที่มีนยั แฝงของรู ปทรง
สัญลักษณ์ทางความคิด ที่ใช้ในผลงานสร้างสรรค์
- รู ปแบบของผลงานที่ใช้แสดงออก
- ความสัมพันธ์ของความคิด เนื้อหา ของรู ปทรง ตามจินตนาการ
- การนาเสนอที่สมบูรณ์
- การอภิปรายทางความคิด
การสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดเฉพาะตน หัวข้อ อิสระตาม
จินตนาการ
- กระบวนการทางความคิด
- รู ปแบบของผลงานที่ใช้แสดงออก
- กระบวนการทางเทคนิค
- การนาเสนอ การอภิปรายทางความคิด การประเมินผลสาเร็ จ
ผลงานศิลปะ
การสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดเฉพาะตน
- หลักของการใช้แนวคิด เนื้ อหา
- รู ปแบบ เทคนิคและวิธีการ
- การปฏิบตั ิงานและการแก้ปัญหา
- การประเมินผลงานเบื้องต้นและการนาเสนอผลงานที่สมบูรณ์
การทาแฟ้ มผลงาน รวบรวมในรู ปของภาพถ่าย ภาพร่ าง ข้อมูลทาง
ทฤษฎี วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาในแต่ละหัวข้อของตนเอง
- การนาเสนอข้อมูลประกอบผลงานที่สมบูรณ์ในทุกโครงการ
รวมจานวนคาบ

8

5

6

7

8

8

12

12

12

76
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เสริมทักษะจิตรกรรม 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจหลักการวาดภาพสี น้ า และสามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรมสี น้ าตามหลัก
วิชา วาดรู ปทรง ปริ มาตร มิติ ทัศนียวิทยา และสี
คาอธิบายรายวิชา
2-4-42-01
เสริ มทักษะจิตรกรรม 1
1-3-2
(Implemented Painting 1)
ศึกษาการวาดสี น้ าตามหลักวิชา ฝึ กปฏิ บตั ิการวาดรู ปทรง ปริ มาตร การใช้สี การเขียน
หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ สิ่ งมีชีวติ คน สามารถนาไปปฏิบตั ิงานจิตรกรรมสี น้ าพื้นฐานได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะจิตรกรรม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้นปวส.ปี ที่

1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

8
8
8
8
8
8
16
64

หุ่นนิ่ง 1
หุ่นนิ่ง 2
หุ่นนิ่ง 3
ทิวทัศน์ 1
ทิวทัศน์ 2
ทิวทัศน์ 3
ภาพคนเหมือน
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เสริมทักษะจิตรกรรม 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจหลักการวาดภาพสี น้ าและสามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรมสี น้ าตามหลัก
วิชา วาดรู ปทรง ทัศนียวิทยาและการใช้สี จากการเขียนหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์และคน
คาอธิบายรายวิชา
2-4-42-02
เสริ มทักษะจิตรกรรม 2
1-3-2
(Implemented Painting 2)
ศึกษาการวาดภาพสี น้ าตามหลักวิชา ฝึ กปฏิบตั ิการวาดหุ่ นนิ่ งทิวทัศน์ และคน สามารถ
นาไปปฏิบตั ิงานจิตรกรรมสี น้ าขั้นมาตรฐานได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะจิตรกรรม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวส.ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

4
4
4
8
12
16
16
64

หุ่นนิ่ง 1
หุ่นนิ่ง 2
หุ่นนิ่ง 3
ทิวทัศน์ 1
ทิวทัศน์ 2
ภาพคนเหมือน
วาดคนเหมือน
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จิตรกรรม 1
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ และเข้า ใจหลัก การวาดภาพสี น้ า มัน การใช้อุป กรณ์ และสามารถปฏิ บตั ิ ง าน
จิตรกรรม โดยการใช้วสั ดุอุปกรณ์สีน้ ามันตามหลักวิชา เขียนหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์และคน
คาอธิบายรายวิชา
2-4-42-03
จิตรกรรม 1
2-10-6
(Painting 1)
ศึกษาการวาดภาพสี น้ ามันตามหลักวิชา ฝึ กทักษะโดยวาดรู ปทรง โครงสร้าง การวัดภาพ
และการใช้สี ทั้งหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์และวาดคน สามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรมสี น้ ามันขั้นพื้นฐานได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8

หน่ วย

หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

24
24
24
24
24
24
24
24
192

หุ่นนิ่ง 1
หุ่นนิ่ง 2
หุ่นนิ่ง 3
ทิวทัศน์ 1
ทิวทัศน์ 2
ทิวทัศน์ 3
ภาพคนเหมือน 1
ภาพคนเหมือน 2
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จิตรกรรม 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจหลักการวาดภาพสี น้ ามัน และสามารถปฏิบตั ิงานเขียนภาพจิตรกรรม
สี น้ ามัน ที่แสดงรู ปทรง มิติ ทัศนียวิทยา สี และบรรยากาศ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-42-04
จิตรกรรม 2
2-10-6
(Painting 2)
ศึกษาการวาดภาพสี น้ ามันตามหลักวิชา ฝึ กปฏิบตั ิงานเขียนหุ่นนิ่ ง ทิวทัศน์ และคน การ
เขียนรู ปทรง ทัศนียวิทยา สี และบรรยากาศ สามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรม สี น้ ามันขั้นสู งได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8

หน่ วย

หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

24
24
24
24
24
24
24
24
192

หุ่นนิ่ง 1
หุ่นนิ่ง 2
หุ่นนิ่ง 3
ทิวทัศน์ 1
ทิวทัศน์ 2
ทิวทัศน์ 3
วาดคนครึ่ งตัว 1
วาดคนครึ่ งตัว 2
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จิตรกรรม 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานจิตรกรรม และสามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรมด้วย
การ กาหนดโครงสร้าง รู ปทรง ขนาด สัดส่ วน มิติของสี บรรยากาศของภาพโดยรวมให้มีเอกภาพ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-42-05
จิตรกรรม 3
2-10-6
(Painting 3)
ศึกษาหลักการทางจิตรกรรมตามหลักวิชา ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานจิตรกรรม โครงสร้าง รู ปทรง
ขนาด สัดส่ วน มิติของสี และบรรยากาศของภาพจากแบบหุ่ นนิ่ ง คน ทิวทัศน์ สามารถนาไปใช้เพื่อ
ปฏิบตั ิงานจิตรกรรมขั้นสู งได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 11 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

หุ่นนิ่ ง (ดอกไม้ ผลไม้)
หุ่นนิ่ง (ดอกไม้ ผ้า วัสดุต่าง ๆ)
คน (หนุ่ม)
คน (สาว)
คนแก่ (ชาย)
คนแก่ (หญิง)
คน (เด็กชาย)
คน (เด็กหญิง)
ทิวทัศน์ (ต้นไม้)
ทิวทัศน์ (สวนสาธารณะ)
ทิวทัศน์ (ทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
12
12
24
24
24
24
24
12
12
12
12
192
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จิตรกรรม 4
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ และเข้า ใจหลัก การปฏิ บ ตั ิ ง านจิ ต รกรรมที่ มี รู ป แบบและเนื้ อ หาหลากหลาย
สามารถปฏิ บ ัติ ง านจิ ต รกรรมตามหลัก วิ ช า ปฏิ บ ัติ ง านจิ ต รกรรมที่ มี รู ป แบบและเนื้ อ หาที่
หลากหลายตามความรู ้สึกที่มีต่อแบบ และลักษณะเฉพาะบุคคล
คาอธิบายรายวิชา
2-4-42-06
จิตรกรรม 4
2-10-6
(Painting 4)
ศึ กษาหลักการทางจิ ตรกรรมตามหลักวิชา ฝึ กทักษะปฏิ บตั ิ งานจิ ตรกรรมจากแบบคน
คนเปลื อย ทิ วทัศน์ ทางบกและทางทะเล ที่ มี เนื้ อหาและรู ปแบบหลากหลาย สามารถปฏิ บตั ิ งาน
จิตรกรรมได้ตามความคิดสร้างสรรค์ตามความรู ้สึกที่มีต่อแบบ และมีลกั ษณะเฉพาะบุคคลได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7

หน่ วย

หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

12
12
12
12
12
12
120
192

คนเหมือนครึ่ งตัว (ชาย)
คนเหมือนครึ่ งตัว (หญิง)
คนเปลือย (หญิง)
คนเปลือย (ชาย)
ทิวทัศน์ (สวนสาธารณะ)
ทิวทัศน์ (บ้านริ มน้ า)
ทิวทัศน์ทางทะเล
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จิตรกรรม 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้หลักการวาดภาพสี น้ ามันปฏิบตั ิงานจิตรกรรม การใช้วสั ดุ อุปกรณ์สีน้ ามันตาม
หลักวิชา เขียนรู ปทรงวัตถุ สิ่ งของ
คาอธิบายรายวิชา
2-5-42-01
จิตรกรรม 1
1-3-2
(Painting 1)
ศึกษาการวาดภาพสี น้ ามันตามหลักวิชา ฝึ กทักษะการวาดรู ปทรงที่ไม่ซบั ซ้อน ผลไม้
ดอกไม้ หุ่นนิ่ง และทิวทัศน์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2
หน่ วยที่
1
2

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

32
32
64

หุ่นนิ่ง
ทิวทัศน์
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จิตรกรรม 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ หลักการจัดภาพสี น้ ามันปฏิ บตั ิงานจิตรกรรมการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สีน้ ามันตาม
หลักวิชา เขียนหุ่นนิ่งและทิวทัศน์
คาอธิบายรายวิชา
2-5-42-02
จิตรกรรม 2
1-7-4
(Painting 2)
ศึกษาการวาดภาพสี น้ ามันตามหลักสู ตร ฝึ กทักษะการใช้สี การจัดภาพหลักทัศนียวิทยา
จากการเขียนหุ่ นนิ่งประเภทต่าง ๆ และเขียนทิวทัศน์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2
หน่ วยที่
1
2

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

64
64
128

หุ่นนิ่ง
ทิวทัศน์

55

จิตรกรรม 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ หลักการวาดภาพสี น้ ามันปฏิ บตั ิงานเขียนภาพจิตรกรรมสี น้ ามันที่แสดงรู ปทรง
สี มิติ และบรรยากาศ
คาอธิบายรายวิชา
2-5-42-03
จิตรกรรม 3
1-7-4
(Painting 3)
ศึกษาวาดภาพสี น้ ามันตามหลักวิชา ฝึ กปฏิบตั ิงานเขียนหุ่ นนิ่งที่มีความซับซ้อน เขียน
ทิวทัศน์รูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงหลักทัศนียวิทยา บรรยากาศ สี และฝึ กเขียนคน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

16
32
80
128

หุ่นนิ่ง
ทิวทัศน์
คน
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เสริมทักษะประติมากรรม 1
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐาน เรื่ องเส้ น โครงสร้ า ง รู ป ทรง และมิ ติ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
ประติมากรรม แบบนูนต่า (Bas-Relief) นูนสู ง (High Relief) เบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
2-4-43-01
เสริ มทักษะประติมากรรม 1
1-3-2
(Implemented Sculpture 1)
ศึ ก ษาโครงสร้ า ง สั ดส่ วน ใบหน้า คน คนครึ่ งตัว คนเต็ม ตัว และสามารถปฏิ บ ตั ิ ง าน
ประติมากรรมภาพนูนได้อย่างถูกต้อง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะประติมากรรม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การเตรี ยมดินและการขั้นพื้น
พื้นฐานรู ปทรงสี่ เหลี่ยม
การปั้ นหุ่นเหลี่ยมใบหน้าบุคคล ด้าน 45 องศา แบบนูนต่า
การปั้ นหุ่นเหลี่ยมใบหน้าบุคคลด้านตรง แบบนูนต่า
การปั้ นหุ่นเหลี่ยมใบหน้าบุคคลด้านข้างแบบนูนต่า
ทดสอบทักษะการเรี ยนรู้
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
12
16
16
4
64
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เสริมทักษะประติมากรรม 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้เรื่ องเส้นโครงสร้าง สัดส่ วน และมิติ สามารถปฏิบตั ิงานรู ปทรงประติมากรรม
แบบนูนต่า (Bas-Relief) นูนสู ง (High Relief) ตามบทเรี ยนที่กาหนดให้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-43-02
เสริ มทักษะประติมากรรม 2
1-3-2
(Implemented Sculpture 2)
ศึกษาความรู้เรื่ องเส้น โครงสร้าง สั ดส่ วน และมิติ ปฏิ บตั ิงานรู ปทรงประติมากรรมครึ่ ง
สัดส่ วนของมนุ ษย์ในมุมมองต่าง ๆ ด้วยลักษณะประติมากรรมแบบนู นต่ า (Bas-Relief) นูนสู ง
(High Relief) ฝึ กทักษะฝี มือตามบทเรี ยนจากแบบที่กาหนดไว้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะประติมากรรม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 10 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

การปั้ นหุ่นเหลี่ยมใบหน้าบุคคลด้าน 45 องศา ประติมากรรมแบบ
นูนสู ง
การปั้ นหุ่นเหลี่ยมใบหน้าบุคคลด้านตรง ประติมากรรมแบบนูนสู ง
การปั้ นหุ่นเหลี่ยมใบหน้าบุคคลด้านข้างประติมากรรมแบบนูนสู ง
การปั้ นใบหน้าบุคคลแบบกายวิภาค (Anatomy)
การปั้ นรู ปใบหน้าบุคคลเหมือนจากหุ่ นต้นแบบปูนปลาสเตอร์
การปั้ นรู ปใบหน้าบุคคลเหมือน จากหุ่ นต้นแบบปูนรู ป
การปั้ นรู ปใบหน้าบุคคลรู ปเหมือนจากหุ่นต้นแบบปูนรู ป
การปั้ นรู ปใบหน้าบุคคลเหมือนจากหุ่ นต้นแบบปูนรู ป
การปั้ นรู ปใบหน้าบุคคลเหมือน จากหุ่ นต้นแบบปูนรู ป
ทดสอบทักษะการปั้ นรู ปเหมือนตามแบบที่กาหนด
รวมจานวนคาบ

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
4
8
8
8
8
8
8
4
64
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ประติมากรรม 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ เรื่ องรู ปทรงใบหน้ามนุ ษย์ และเข้าใจลักษณะทางกายวิภาค (Anatomy) ในวัย
ต่าง ๆ สามารถปฏิบตั ิงานประติมากรรมในลักษณะลอยตัว
คาอธิบายรายวิชา
2-4-43-03
ประติมากรรม 1
2-10-6
(Sculpture 1)
ศึ ก ษารู ปทรงใบหน้ า ของมนุ ษ ย์ การแบ่ ง สั ด ส่ ว น รวมถึ ง ลัก ษณะทางกายวิ ภ าค
(Anatomy) ในวัย ต่ า ง ๆ รวมถึ ง มี ความรู ้ ในกระบวนการปฏิ บ ตั ิ ง านประติ มากรรมในลัก ษณะ
ลอยตัวได้อย่างถูกต้อง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประติมากรรมลอยตัวเฉพาะส่ วนใบหน้าผูช้ าย
ประติมากรรมลอยตัวเฉพาะส่ วนใบหน้าผูห้ ญิง
ประติมากรรมลอยตัวเฉพาะส่ วนใบหน้าเด็ก
ประติมากรรมลอยตัวเฉพาะส่ วนใบหน้าถึงหน้าอกผูช้ าย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
48
48
48
48
192
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ประติมากรรม 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้เรื่ องโครงสร้างของมนุษย์ในลักษณะครึ่ งตัว (Half Figure) และการแบ่งสัดส่ วน
ของมนุษย์ สามารถปฏิบตั ิงานประติมากรรมในลักษณะลอยตัวได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-43-04
ประติมากรรม 2
2-10-6
(Sculpture 2)
ศึกษาโครงสร้างของมนุษย์ในลักษณะครึ่ งตัว (Half Figure) และแบ่งสัดส่ วนของมนุ ษย์
และสามารถปฏิบตั ิงานประติมากรรมในลักษณะลอยตัวได้อย่างถูกต้อง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประติมากรรมลอยตัวหุ่นปูนคนครึ่ งตัว
ประติมากรรมลอยตัวคนจริ งผูช้ าย (ครึ่ งตัว)
ประติมากรรมลอยตัวคนจริ งผูห้ ญิง (ครึ่ งตัว)
ประติมากรรมลอยตัวคนจริ งเด็ก (ครึ่ งตัว)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
48
48
48
48
192
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ประติมากรรม 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้เรื่ องลักษณะทางกายวิภาคของร่ างกายมนุษย์ในอิริยาบถต่าง ๆ และสามารถนา
ความรู ้รูปทรงร่ างกายมนุษย์มาสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาให้เกิดความงาม
คาอธิบายรายวิชา
2-4-43-05
ประติมากรรม 3
2-10-6
(Sculpture 3)
ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของร่ างกายมนุษย์ในอิริยาบถต่าง ๆ และสามารถปฏิบตั ิงาน
สร้างสรรค์และพัฒนาร่ างกายมนุษย์ให้เป็ นผลงานประติมากรรมลอยตัวที่มีความงามอย่างถูกต้อง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประติมากรรมลอยตัวหุ่นคนจริ งผูช้ าย (เต็มตัว)
ประติมากรรมลอยตัวหุ่นคนจริ งผูห้ ญิง (เต็มตัว)
ประติมากรรมลอยตัวหุ่นคนจริ งเด็ก (เต็มตัว)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
72
72
48
192
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ประติมากรรม 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้เรื่ องความแตกต่างของร่ างกายมนุ ษย์ระหว่างเพศชายและหญิงในอิริยาบถต่าง ๆ
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่ วมสมัยโดยอาศัยทัศนธาตุทางประติมากรรม
คาอธิบายรายวิชา
2-4-43-06
ประติมากรรม 4
2-10-6
(Sculpture 4)
ศึกษาความแตกต่างของร่ างกายมนุษย์ระหว่างเพศชายและหญิงในอิริยาบถต่าง ๆ
สามารถปฏิบตั ิงานประติมากรรมลอยตัวเต็มตัวในอิริยาบถที่ต่างกันได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาทัศนธาตุทางประติมากรรมและสามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่ วมสมัย
ให้เกิดความงามได้อย่างเหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประติมากรรมลอยตัวผูช้ ายทั้งตัว
ประติมากรรมลอยตัวผูห้ ญิงทั้งตัว
ประติมากรรมร่ วมสมัย
ประติมากรรมลอยตัวร่ วมสมัย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
24
24
72
72
192
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ประติมากรรม 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้โครงสร้าง สัดส่ วน ใบหน้าคน คนครึ่ งตัว คนเต็มตัวในลักษณะงาน
ประติมากรรมภาพนูน และสามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรมภาพนูนได้
คาอธิบายรายวิชา
2-5-43-01
ประติมากรรม 1
1-3-2
(Sculpture 1)
ศึกษาโครงการ สัดส่ วน ใบหน้าคน คนครึ่ งตัว คนเต็มตัว และสามารถปฏิบตั ิงาน
ประติมากรรมภาพนูนได้อย่างถูกต้อง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประติมากรรมภาพนูนหุ่นปูนกล้ามเนื้อครึ่ งตัว
ประติมากรรมภาพนูนหุ่นปูนคนจริ งครึ่ งตัว (ชาย) (หญิง)
ประติมากรรมภาพนูนหุ่นคนจริ งใบหน้าถึงหน้าขา (ชาย) (หญิง)
ประติมากรรมนูนสู งหุ่ นปูนกล้ามเนื้อเต็มตัว
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
16
16
16
64
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ประติมากรรม 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ เรื่ องรู ป ทรงและบริ เวณใบหน้า (Portrait) ของมนุ ษย์ ในลักษณะของระนาบ
รวมถึงกายวิภาค (Anatomy) ของใบหน้ามนุ ษย์ในลักษณะภาพนูนสู ง และสามารถปฏิบตั ิงาน
ประติมากรรมได้ตามกระบวนการขึ้นรู ปในลักษณะภาพนูนสู ง
คาอธิบายรายวิชา
2-5-43-02
ประติมากรรม 2
2-6-4
(Sculpture 2)
ศึกษารู ปทรงใบหน้าของมนุษย์ (Portrait) และสามารถปฏิบตั ิงานตามกระบวนการขึ้นรู ปใน
ลักษณะงานภาพนูนสู ง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประติมากรรมนูนสู งหุ่ นคนจริ งเต็มตัวท่ายืน (ชาย) (หญิง)
ขนาด 3/4 เท่า
ประติมากรรมนูนสู งหุ่ นคนจริ งเต็มตัวท่านัง่ (ชาย) (หญิง)
ขนาด 3/4 เท่า
ประติมากรรมนูนสู งหุ่ นคนจริ งเต็มตัว (นู๊ด) ขนาด 3/4 เท่า
ประติมากรรมนูนสู งหุ่ นคนจริ งเต็มตัวท่ายืน (ชาย)
ประติมากรรมนูนสู งจากแบบคนจริ ง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
16
32
32
32
128

64

ประติมากรรม 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้เรื่ อสัดส่ วนกายวิภาค สามารถปฏิบตั ิงานประติมากรรม การแบ่งสัดส่ วนของ
มนุษย์ในลักษณะนูนสู ง และสร้างสรรค์ประติมากรรมร่ วมสมัยด้วยทัศนธาตุต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
2-5-43-03
ประติมากรรม 3
2-6-4
(Sculpture 3)
ศึกษาความรู ้ เรื่ องสัดส่ วนกายวิภาค การย่อแบบ และสามารถปฏิบตั ิงานประติมากรรม
การแบ่ ง สั ด ส่ ว นของมนุ ษ ย์ ใ นลั ก ษณะนู น สู ง ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และสามารถสร้ า งสรรค์
ประติมากรรมร่ วมสมัยด้วยทัศนธาตุให้เกิดความงามได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประติมากรรมนูนสู งศึกษากายวิภาคในท่าทางต่าง ๆ
ขนาด 40 ซม.
ประติมากรรมลอยตัวสร้างสรรค์จากร่ างกายมนุษย์
ประติมากรรมร่ วมสมัยจากทัศนธาตุทางประติมากรรม
- Line
24
2
- Plane
24
2
- Mass
24
2
- Form
24
2
- Volume
24
2
- Texture
24
2
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
36
48
44

128
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เสริมทักษะภาพพิมพ์ 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจเรื่ องคุณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการของภาพพิมพ์พ้ืน
ราบ (Planer Process ) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์พ้นื นูน (Relief) สามารถนาความรู้ ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลป
ภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-44-01
เสริ มทักษะภาพพิมพ์ 1
1-3-2
(Implemented Graphic Arts 1)
ศึ กษาความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับศิ ลปะภาพพิ มพ์ ประวัติ ความเป็ นมา คุ ณลักษณะเฉพาะของเทคนิ ค
กระบวนการ ต่างๆ ของภาพพิมพ์แม่พิมพ์พ้นื ราบ (Planer Process ) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio)
ฝึ กปฏิ บตั ิ งานภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planer Process ) เช่ น ภาพพิม พ์เทคนิ ค แม่พิ มพ์ค รั้ งเดี ย ว
(Monoprint) ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio)
เช่นภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์วสั ดุ (Collagraph) ตลอดจนการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมี
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะภาพพิมพ์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับภาพพิมพ์
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื ราบ (1)
- ภาพพิมพ์ชิ้นเดียว (Monoprint)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์ชิ้นเดียว(Monoprint)
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื ราบ (2)
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์ แม่พิมพ์กระดาษ
กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์วสั ดุ (Collagraph)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์วสั ดุ (Collagraph)
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

4
8

3
4
5
6
7
8

4
16
4
20
4
4
64
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เสริมทักษะภาพพิมพ์ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องคุ ณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการของภาพพิมพ์
แม่พิมพ์พ้ืนนูน (Relief) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ลายฉลุ (Serigraph / Stencil) นาความรู้ไปสร้างสรรค์
ผลงานศิลปภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-44-02
เสริ มทักษะภาพพิมพ์ 2
1-3-2
(Implemented Graphic Arts 2)
ศึก ษาความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ย วกับศิ ลปะภาพพิม พ์ ประวัติค วามเป็ นมา คุ ณลักษณะเฉพาะของ
เทคนิ ค กระบวนการต่ า งๆ ของภาพพิ ม พ์แ ม่ พิ ม พ์พ้ื นนู น (Relief) และภาพพิ ม พ์แม่ พิ ม พ์ล ายฉลุ
(Serigraph / Stencil)
ฝึ กปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์พ้นื นูน (Relief) เช่น ภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) และ ภาพ
พิมพ์แม่พิมพ์ลายฉลุ (Serigraph / Stencil) เช่น ภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen) ตลอดจนการ
ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะภาพพิมพ์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์ ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกระบวน
ภาพพิมพ์พ้นื นูน (Relief)
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื นูน
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้/กระเบื้อง (Woodcut/Linocut)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์พ้นื ูน
กระบวนการภาพพิมพ์ลายฉลุ (Serigraph/Stencil)
- กระบวนการภาพพิมพ์สกรี น (Screen)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์ลายฉลุ
รวมจานวนคาบ

4

2
3
4
5

20
4
32
4
64
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ภาพพิมพ์ 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็ นมา คุณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการ
ของภาพพิมพ์แม่พิมพ์พ้ืนนู น (Relief) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึ ก (Intaglio) สามารถนาความรู้ ไป
สร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-44-03
ภาพพิมพ์ 1
2-10-6
(Graphic Arts 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา คุ ณลัก ษณะเฉพาะ เทคนิ ค และกระบวนการ ของภาพพิมพ์
แม่พิมพ์พ้นื นูน (Relief) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio)
ฝึ กปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) และ ภาพพิมพ์
แม่พิมพ์โลหะ กระบวนการร่ องลึ ก (Intaglio) ตลอดจนการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมี
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วยที่
1

2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์และ ความรู ้พ้นื ฐาน
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์พ้นื นูน
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut)
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื นูน
- แม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์
- แม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut)
ความรู ้พ้นื ฐานภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio)
- แม่พิมพ์โลหะ (Etching)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์ แม่พิมพ์โลหะ
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4

84
4
88
4
8
192

68

ภาพพิมพ์ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจเรื่ องประวัติความเป็ นมา คุณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการ
ของภาพพิ ม พ์ เ ทคนิ ค แม่ พิ ม พ์ล ายฉลุ (Serigraph/ Stencil) และ แม่ พิ ม พ์ พ้ื น ราบ (Planer Process)
สามารถนาความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-44-04
ภาพพิมพ์ 2
2-10-6
(Graphic Arts 2)
ศึ ก ษาประวัติค วามเป็ นมา คุ ณลัก ษณะเฉพาะ เทคนิ ค และกระบวนการ ของภาพพิ ม พ์
แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen) และ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน (Lithograph)
ฝึ กปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen) และ แม่พิมพ์หิน
(Lithograph) ตลอดจนการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
ปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วยที่
1

2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์และความรู ้พ้นื ฐานภาพพิมพ์
แม่พิมพ์ลายฉลุ
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen)
กระบวนการภาพพิมพ์แม่พิมพ์ลายฉลุ
- แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์
- แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen)
ความรู ้พ้นื ฐานภาพพิมพ์แม่พิมพ์พ้นื ราบ
- แม่พิมพ์หิน (Lithograph)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์
- แม่พิมพ์หิน (Lithograph)
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4

84
4
88
4
8
192

69

ภาพพิมพ์ 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องคุณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิ คกระบวนการของภาพ
พิมพ์หนึ่ งหรื อ หลายเทคนิ ค กระบวนการ สามารถใช้ความรู้ สร้ างสรรค์ผลงานศิล ปภาพพิมพ์ตาม
แนวคิดหรื อแนวเรื่ องที่กาหนดได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-44-05
ภาพพิมพ์ 3
2-10-6
(Graphic Arts 3)
ศึกษารู ปแบบเทคนิค แนวความคิดในการสร้างงานภาพพิมพ์
ฝึ กปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิ คกระบวนการหนึ่ ง หรื อหลายเทคนิ ค กระบวนการผสมกัน
เพื่อใช้ลกั ษณะเฉพาะทางภาพพิมพ์ที่สามารถสนองต่อแนวคิดและแนวเรื่ องที่กาหนดได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

โครงการศิลปะภาพพิมพ์
โครงการที่ 1
นาเสนอผลงาน โครงการที่ 1
โครงการศิลปะภาพพิมพ์
โครงการที่ 2
นาเสนอผลงาน โครงการที่ 2
โครงการศิลปะภาพพิมพ์
โครงการที่ 3
นาเสนอผลงาน โครงการที่ 3
โครงการศิลปะภาพพิมพ์
โครงการที่ 4
นาเสนอผลงาน โครงการที่ 4
สรุ ป ผลทุกโครงการ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
44
4
44
4
44
4
44
4
192
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ภาพพิมพ์ 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องคุณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ และเทคนิ คกระบวนการของ
ภาพพิมพ์หนึ่งหรื อ หลายเทคนิคกระบวนการ สามารถใช้ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ตาม
แนวความคิดเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะตน (Individual Study) ได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-44-06
ภาพพิมพ์ 4
2-10-6
(Graphic Arts 4)
ศึกษารู ปแบบเทคนิค แนวความคิดในการสร้างงานภาพพิมพ์
ฝึ กปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิ คกระบวนการหนึ่ ง หรื อหลายเทคนิค กระบวนการผสม
กัน เพื่อใช้ลกั ษณะเฉพาะทางภาพพิมพ์ที่สามารถสนองต่อแนวความคิดเพื่อสร้ างลักษณะเฉพาะตน
(Individual Study) ประกอบโครงการศิลปภาพพิมพ์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

โครงการศิลปะภาพพิมพ์
โครงการที่ 1
นาเสนอผลงาน โครงการที่ 1
โครงการศิลปะภาพพิมพ์
โครงการที่ 2
นาเสนอผลงาน โครงการที่ 2
โครงการศิลปะภาพพิมพ์
โครงการที่ 3
นาเสนอผลงาน โครงการที่ 3
โครงการศิลปะภาพพิมพ์
โครงการที่ 4
นาเสนอผลงาน โครงการที่ 4
สรุ ปผล ทุกโครงการ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
44
4
44
4
44
4
44
4
192
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ภาพพิมพ์ 1
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจเรื่ องคุ ณลัก ษณะเฉพาะทางศิ ล ปะภาพพิ มพ์ กระบวนการของภาพพิ มพ์
เทคนิ คแม่พิมพ์ครั้งเดียว (Monoprint) ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block) และภาพพิมพ์
แม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio) สามารถใช้ความรู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
2-5-44-01
ภาพพิมพ์ 1
1-3-2
(Graphic Arts 1)
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ ประวัติความเป็ นมา คุณลักษณะเฉพาะของเทคนิ ค
กระบวนการต่างๆ ของภาพพิมพ์ข้ นั พื้นฐาน
ฝึ กปฏิ บ ัติ งานสร้ างสรรค์ภาพพิ มพ์เทคนิ คแม่ พิ มพ์ครั้ งเดี ยว (Monoprint) และ ภาพพิ มพ์เทคนิ ค
แม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block) และภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์วสั ดุ (Collagraph) เพื่อศึกษาคุณลักษณะพิเศษจาก
กระบวนการพิมพ์ที่เหมาะสมกับรู ปแบบการแสดงออกทางศิลปะ ให้สอดคล้องกับแนวคิด การสร้างสรรค์ตาม
เนื้อหาที่กาหนด ตลอดจนการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์ (1) ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับภาพพิมพ์
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื ราบ (1)
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ครั้งเดียว (Monoprint)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์ครั้งเดียว
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื ราบ (2)
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์ แม่พิมพ์กระดาษ
กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์วสั ดุ (Collagraph)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์วสั ดุ (Collagraph)
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

2
10

3
4
5
6
7
8

4
20
4
16
4
4
64
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ภาพพิมพ์ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องคุ ณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการของภาพพิมพ์
แม่พิมพ์พ้ืนนู น (Relief) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึ ก (Intaglio) สามารถใช้ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
2-5-44-02
ภาพพิมพ์ 2
2-6-4
(Graphic Arts 2)
ศึก ษาความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ย วกับศิ ลปะภาพพิม พ์ ประวัติค วามเป็ นมา คุ ณลักษณะเฉพาะของ
เทคนิ ค กระบวนการต่ า งๆ ของภาพพิ ม พ์แ ม่ พิ ม พ์พ้ื นนู น (Relief) และภาพพิ ม พ์แม่ พิ ม พ์ร่ องลึ ก
(Intaglio)
ฝึ กปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut) และภาพพิมพ์
กระบวนการแม่พิมพ์โลหะ กระบวนการแม่พิม พ์ร่องลึ ก (Intaglio) เพื่อศึก ษาคุ ณลักษณะพิเศษจาก
กระบวนการพิ ม พ์ที่ เหมาะสมกับ รู ป แบบการแสดงออกทางศิ ล ปะ ให้ ส อดคล้องกับ แนวคิ ด การ
สร้างสรรค์ตามเนื้อหาที่กาหนด ตลอดจนการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมี ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับภาพพิมพ์
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื นูน
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ (Wood Cut)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้
กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก
- แม่พิมพ์โลหะ
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

4
52

3
4
5
6

4
58
4
6
128
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ภาพพิมพ์ 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องคุณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการของแม่พิมพ์พ้ืน
ราบ (Planer Process ) และแม่พิมพ์ลายฉลุ (Serigraph / Stencil) สามารถใช้ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
2-5-44-03
ภาพพิมพ์ 3
2-6-4
(Graphic Arts 3)
ศึกษาความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ ประวัติความเป็ นมา คุ ณลักษณะเฉพาะของเทคนิ ค
กระบวนการต่างๆ ของภาพพิมพ์พ้นื ราบ (Planer Process ) และแม่พิมพ์ลายฉลุ (Serigraph / Stencil)
ฝึ กปฏิ บ ัติ งานภาพพิ มพ์พ้ื นราบ (Planer Process ) เช่ น ภาพพิ มพ์เทคนิ คแม่ พิ มพ์ครั้ งเดี ยว
(Monoprint) และ ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block) ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์ลายฉลุ
(Serigraph) เช่ น ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์สกรี น (Screen) เพื่อศึกษาคุณลักษณะพิเศษจากกระบวนการ
พิมพ์ที่เหมาะสมกับรู ปแบบการแสดงออกทางศิลปะ ให้สอดคล้องกับแนวคิด การสร้างสรรค์ตามเนื้ อหา
ที่กาหนด ตลอดจนการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับภาพพิมพ์
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื ราบ
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน
กระบวนการภาพพิมพ์ลายฉลุ
- แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

4
52

3
4
5
6

4
58
4
6
128

74

เสริมทักษะออกแบบตกแต่ ง 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเขียนแบบเบื้องต้น ตามมาตรฐานสากล สัญลักษณ์ ขนาด
สัดส่ วน ตลอดจนรายละเอียดในกรรมวิธีการก่อสร้างและการขยายแบบ ของส่ วนประกอบต่างๆ
ของงานเขียนแบบเครื่ องเรื อน งานออกแบบตกแต่งภายในและงานสถาปั ตยกรรม
คาอธิบายรายวิชา
2-4-45-01
เสริ มทักษะออกแบบตกแต่ง 1
1-3-2
(Implemented Interior Design 1)
ศึก ษาและปฏิ บ ตั ิ งานการเขี ย นแบบเบื้ องต้น ตามมาตรฐานสากล สัญลัก ษณ์ ขนาด
สัดส่ วน ตลอดจนรายละเอียดในกรรมวิธีการก่อสร้างและการขยายแบบ ของส่ วนประกอบต่างๆ
ของงานเขียนแบบเครื่ องเรื อน งานออกแบบตกแต่งภายในและงานสถาปั ตยกรรม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะออกแบบตกแต่ง 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
การเขียนแบบเบื้องต้น (Introductory Technical Drawing)
- วัสดุและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ
- การอ่านแบบทางสถาปั ตยกรรม (Construction)
- สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ
- การเขียนแบบทางสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตกแต่ง
การเขียนแบบงานออกแบบตกแต่งภายใน
- การเขียนผังเครื่ องเรื อน รู ปด้านและรู ปตัด
- การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ (Specification)
- การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) 2 มิติ
การเขียนแบบเครื่ องเรื อน
- การถอดแบบเครื่ องเรื อน
- การออกแบบเครื่ องเรื อน
จำนวนคำบ

จานวนคาบ
12

24

28

64

75

เสริมทักษะออกแบบตกแต่ ง 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจเรื่ องหลักการและทฤษฎีการออกแบบเครื่ องเรื อน ประเภท และ
ประโยชน์ใช้สอยของเครื่ องเรื อน ตลอดจนโครงสร้ าง การสร้ าง การติดตั้งเครื่ องเรื อนชนิ ด
ต่างๆ ปฏิบตั ิงานออกแบบและเขียนแบบเครื่ องเรื อน
คาอธิบายรายวิชา
2-4-45-02
เสริ มทักษะออกแบบตกแต่ง 2
1-3-2
(Implemented Interior Design 2)
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบเครื่ องเรื อน ประเภทและประโยชน์ใช้สอยของ
เครื่ องเรื อน ตลอดจนโครงสร้าง การสร้าง การติดตั้งเครื่ องเรื อนชนิ ดต่างๆ ปฏิบตั ิงานออกแบบ
และเขียนแบบเครื่ องเรื อน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะออกแบบตกแต่ง 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
หลักการออกแบบเครื่ องเรื อน (Furniture Design)
- ประเภทของเครื่ องเรื อน
- ประโยชน์ใช้สอยของเครื่ องเรื อน
- ขนาด สัดส่ วน ของเครื่ องเรื อน
- โครงสร้าง การสร้างและการติดตั้ง
การเขียนแบบเครื่ องเรื อน
- สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ
- การเขียนผังเครื่ องเรื อน รู ปด้านและรู ปตัด
- การออกแบบและเขียนแบบเครื่ องเรื อน
- การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ (Specification)
การออกแบบเครื่ องเรื อน
- การเลือกซื้ อเครื่ องเรื อน
- การถอดแบบเครื่ องเรื อน

จานวนคาบ
16

16

16

76
หน่ วยที่
4

หน่ วยการเรียนรู้
การนาเสนอแนวทางการออกแบบเครื่ องเรื อน
- แบบทัศนียภาพ (Perspective) 2 มิติ
- แบบหุ่นจาลอง (Model) 3 มิติ
จานวนคาบ

จานวนคาบ
16

64

77

ทัศนียวิทยา
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจ หลัก การและการใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการเขี ย นภาพทัศ นี ย วิ ท ยา
ความหมายลัก ษณะต่ า งๆของเส้ น รู ป ร่ า ง รู ป ทรง การเลื อ กมุ ม มองต่ า งๆในการเขี ย นภาพ
ปฏิ บ ัติ ง านการเขี ย นภาพทัศ นี ย วิท ยาที่ ม องเห็ นตามธรรมชาติ ตรงตามเนื้ อ หาและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง นาความรู ้ความเข้าใจไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-45-03
ทัศนียวิทยา
0-2-1
(Perspective)
ศึกษาทฤษฎีและอุปกรณ์รวมทั้งเครื่ องมือที่ใช้ในการเขียนภาพทัศนียวิทยา การเขียนภาพ
ฉาย การเขียนทัศนี ยภาพ การหาแสงและเงาที่เป็ นมาตรฐาน และเขียนภาพจากวัตถุ ที่กาหนด
และสามารถปฏิบตั ิงานดังนี้ วิทยา การเขียนภาพฉาย การเขียนทัศนี ยภาพ การหาแสงและเงาที่
เป็ นมาตรฐาน และเขียนภาพจากวัตถุที่กาหนด รวมทั้งมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ที่จะนาไปใช้
ประกอบการศึกษาในวิชาออกแบบตกแต่งและเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู ง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ทัศนียวิทยา
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

การกล่าวนาและความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาเบื้องต้น
การเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection)
การเขียนภาพรอยต่อ – ตาหนิ (จุด)
การเขียนภาพตัด
Shadow
ภาพ 3 มิติ Isometric
ภาพ 3 มิติ Perspective
แสงเงา Shadow of Artifcial Light
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

78

ออกแบบตกแต่ ง 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย การเขียนแบบตกแต่ง
ภายในและการนาเสนอแนวทางการออกแบบ มีความรู ้เรื่ องรู ปแบบที่มีอิทธิ พลต่อการออกแบบ
ตกแต่งภายในแบบไทยและสากล สามารถปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-45-04
ออกแบบตกแต่ง 1
1-9-5
(Interior Design 1)
ศึกษาหลักการออกแบบตกแต่งและการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านพักอาศัย การเขียนแบบ
ตกแต่งภายในและการนาเสนอแนวทางการออกแบบ ศึ กษาขนาดและสัดส่ วนของเครื่ องเรื อน
รวมถึงการออกแบบจัดวางเครื่ องเรื อนที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และตามคตินิยมความเชื่อใน
การอยู่อาศัยของไทย ศึกษารู ปแบบที่มีอิทธิ พลต่อการออกแบบตกแต่งภายในแบบไทยและสากล
โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยได้อย่างเหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 10 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

หลักการออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย
- พื้นที่วา่ งและการจัดวางพื้นที่ใช้สอย (Space & Function)
- พฤติกรรมของผูใ้ ช้อาคาร (Behevior)
- เครื่ องเรื อนและขนาดสัดส่ วน (Furniture)
- การจัดวางผังเครื่ องเรื อน
- วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบตกแต่ง (Material)
- งานระบบที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบตกแต่งภายใน
การเขียนแบบตกแต่งภายในและการนาเสนอแนวทางการออกแบบ
- สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ
- การเขียนผังเครื่ องเรื อน รู ปด้านและรู ปตัด
- การออกแบบและเขียนแบบเครื่ องเรื อน
- การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ (Specification)
- การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) 2 มิติ

40

2

50

79

หน่ วยที่
3

4

หน่ วยการเรียนรู้
- การสร้างหุ่นจาลอง (Model) 3 มิติ
รู ปแบบที่มีอิทธิ พลต่อการออกแบบตกแต่งภายใน แบบไทยและสากล
- รู ปแบบงานสถาปัตยกรรมภายในแบบไทย
- รู ปแบบงานสถาปัตยกรรมภายในแบบตะวันออก
- รู ปแบบงานสถาปัตยกรรมภายในแบบตะวันตก
การนาเสนอแนวทางการออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย
(Interior Design Project)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
30

40
160

80

ออกแบบตกแต่ ง 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พกั อาศัยประเภทและขนาด
ต่างๆ ที่มีขอ้ กาหนดและปั จจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ
และแก้ไ ขปั ญ หาของการออกแบบ โดยสามารถน าเสนอแนวทางการออกแบบ ที่ ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็ นหลัก
คาอธิบายรายวิชา
2-4-45-05
ออกแบบตกแต่ง 2
1-11-6
(Interior Design 2)
ศึกษาหลักการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่ พกั อาศัยประเภทและขนาดต่างๆ ที่ มี
ข้อ ก าหนดและปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้องแตกต่ า งกัน การวิเ คราะห์ แ นวทางการออกแบบ สามารถ
ออกแบบและแก้ไ ขปั ญหาของการออกแบบ โดยน าเสนอแนวทางการออกแบบที่ ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็ นหลัก
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

หลักการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พกั อาศัยประเภทต่างๆ
- พื้นที่วา่ งและการจัดวางพื้นที่ใช้สอย (Space & Function)
- พฤติกรรมของผูใ้ ช้อาคาร (Behevior)
- เครื่ องเรื อนและขนาดสัดส่ วน
- การจัดวางผังเครื่ องเรื อน
วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ (Case Study)
- วิเคราะห์การจัดวางเครื่ องเรื อนและของประดับตกแต่ง
- วิเคราะห์แนวความคิดในการออกแบบ
- วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการออกแบบ
- สรุ ปการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ
การนาเสนอแนวทางการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พกั อาศัย
(Interior Design Project)
จำนวนคำบ

จานวนคาบ
60

60

72
192

81

ออกแบบตกแต่ ง 3
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจหลัก การออกแบบตกแต่ ง เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละพื้ น ที่ ส าธารณะ
สร้ า งสรรค์ง านตามหลัก การสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ คุ ณค่ า ความงาม ความส าคัญของการ
ออกแบบตกแต่ ง อย่ า งมี ศิ ล ปะ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
คาอธิบายรายวิชา
2-5-45-06
ออกแบบตกแต่ง 3
1-11-6
(Interior Design 3)
ศึกษาหลักการออกแบบตกแต่งอาคารร้ านค้า และที่สาธารณะโดยเน้นพื้นที่ใช้สอยให้
เหมาะสมกับการใช้งาน ฝึ กปฏิบตั ิงานการออกแบบและแก้ปัญหา โดยคานึ งถึงประโยชน์ใช้สอยและ
ความงามเป็ นหลัก
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การตกแต่งเชิงพาณิ ชย์และพื้นที่สาธารณะ
การออกแบบตกแต่งหน้าร้าน (Display)
การออกแบบตกแต่งมุมขายสิ นค้า (Corner)
การออกแบบตกแต่งซุ ม้ แสดงสิ นค้า
การออกแบบสิ นค้า (ขนาดเล็ก) ต่าง ๆ
การนาเสนอผลงานการออกแบบด้วยรู ปแบบ 2 มิติ
การนาเสนอผลงานการออกแบบด้วยรู ปแบบ 3 มิติ (Model)
โครงการออกแบบอาคารร้านค้า และที่สาธารณะ
นาเสนอโครงการการออกแบบร้านค้าและที่สาธารณะ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
12
12
12
12
12
24
36
36
36
192

82

ออกแบบตกแต่ ง 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจการออกแบบตกแต่งภายในอาคารสาธารณะ ที่มีขอ้ กาหนดและปั จจัย
ที่ เกี่ ยวข้องแตกต่างกัน สามารถปฏิ บตั ิงานออกแบบและเสนอแนวแนะทางการแก้ปัญหาการ
ออกแบบ ที่คานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็ นหลัก
คาอธิบายรายวิชา
2-4-45-07
ออกแบบตกแต่ง 4
2-10-6
(Interior Design 4)
ศึ ก ษาทฤษฎี ใ นการออกแบบตามหลัก มาตรฐานสากล โดยแน้นถึ ง การออกแบบ
ตกแต่งภายนอก สถานบริ การสาธารณะ สานักงาน สถานที่ราชการ พร้อมทั้งการแก้ปัญหาในการ
ออกแบบและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมาก
ที่สุด รวมถึงการปฏิบตั ิงานออกแบบพร้อมทั้งปฏิบตั ิงานจริ งในการทา Furniture เกี่ยวกับงานไม้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2
3

ออกแบบตกแต่งภายนอกสถานบริ การสาธารณะ
สานักงาน
สถานที่ราชการพร้อมทั้งการแก้ปัญหาในการออกแบบและปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การออกแบบ Furniture Design ในด้านทฤษฎีในการออกแบบ
การปฏิบตั ิงานออกแบบ Furniture
รวมจานวนคาบ

24
36
36

4
5

36
60
192

83

ออกแบบตกแต่ ง 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการออกแบบตกแต่งภายในตามแนวคิดแบบไทยและแบบที่
ได้รับอิทธิ พลจากชาติอื่น สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างเหมาะสม ตามหลักการที่ได้ศึกษามา ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
คาอธิบายรายวิชา
2-5-45-01
ออกแบบตกแต่ง 1
1-3-2
(Interior Design 1)
ศึกษาหลักการออกแบบตกแต่งภายใน การใช้สี และวัสดุ ปฏิ บตั ิการออกแบบตกแต่ง
การเขี ยนแบบ การเขียนทัศนี ยภาพแบบต่าง ๆ นาเสนอผลงานตกแต่งตามขั้นตอน เพื่อให้เห็ น
คุณค่าและนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 10 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้ทวั่ ไปในงานออกแบบตกแต่ง
พื้นฐานการเขียนแบบ
หลักการออกแบบตกแต่งภายในขั้นพื้นฐาน
ขนาดสัดส่ วนของเครื่ องเรื อนภายในที่พกั อาศัย
การใช้สีและวัสดุในงานออกแบบตกแต่ง
การออกแบบเขียนแบบเฟอร์ นิเจอร์
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
การเขียนทัศนียภาพ
การออกแบบและเขียนแบบรู ปด้านรู ปตัด
การออกแบบและเขียนแบบรายละเอียดประกอบแบบ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
8
4
8
8
4
8
8
8
64

84

ออกแบบตกแต่ ง 2
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ และเข้าใจหลัก การออกแบบตกแต่ งภายใน เรื่ องการกาหนดพื้ นที่ ใช้ส อย
ภายในอาคารที่พกั อาศัย สามารถปฏิบตั ิงานออกแบบตกแต่งที่พกั อาศัยได้ตามประเภทและขนาด
อาคารต่าง ๆ กัน สามารถวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปั ญหาที่ ทาให้เกิ ดประโยชน์ใช้สอย
รวมทั้งความสวยงามเป็ นหลักได้
คาอธิบายรายวิชา
2-5-45-02
ออกแบบตกแต่ง 2
1-7-4
(Interior Design 2)
ศึกษาการออกแบบตกแต่งภายใน การกาหนดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่พกั อาศัย โดย
มีลกั ษณะประเภทที่แตกต่างกัน ฝึ กปฏิ บตั ิงานออกแบบและการแก้ปัญหา การออกแบบที่คานึ งถึ ง
ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็ นหลัก สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์
การนาเสนอวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
งานระบบที่เกี่ยวข้องในงานตกแต่ง
การนาเสนอผลงานการออกแบบด้วยรู ปแบบ 2 มิติ
การนาเสนอผลงานการออกแบบ 3 มิติ (Model)
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย (Case Study)
การนาเสนอโครงการออกแบบตกแต่ง (Interior Design Project)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
8
16
16
24
24
24
128
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ออกแบบตกแต่ ง 3
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจหลัก การออกแบบตกแต่ ง เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละพื้ น ที่ ส าธารณะ
สร้ า งสรรค์ง านตามหลัก การสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ คุ ณค่ า ความงาม ความส าคัญของการ
ออกแบบตกแต่ ง อย่ า งมี ศิ ล ปะ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
คาอธิบายรายวิชา
2-5-45-03
ออกแบบตกแต่ง 3
1-7-4
(Interior Design 3)
ศึกษาหลักการออกแบบตกแต่งอาคารร้ านค้า และที่สาธารณะโดยเน้นพื้นที่ใช้สอยให้
เหมาะสมกับการใช้งาน ฝึ กปฏิบตั ิงานการออกแบบและแก้ปัญหา โดยคานึ งถึงประโยชน์ใช้สอยและ
ความงามเป็ นหลัก
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การตกแต่งเชิงพาณิ ชย์และพื้นที่สาธารณะ
การออกแบบตกแต่งหน้าร้าน (Display)
การออกแบบตกแต่งมุมขายสิ นค้า (Corner)
การออกแบบตกแต่งซุ ม้ แสดงสิ นค้า
การออกแบบสิ นค้า (ขนาดเล็ก) ต่าง ๆ
การนาเสนอผลงานการออกแบบด้วยรู ปแบบ 2 มิติ
การนาเสนอผลงานการออกแบบด้วยรู ปแบบ 3 มิติ (Model)
โครงการออกแบบอาคารร้านค้า และที่สาธารณะ
นาเสนอโครงการการออกแบบร้านค้าและที่สาธารณะ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
8
8
8
16
16
32
24
128
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เสริมทักษะเครื่องเคลือบดินเผา 1
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจลัก ษณะผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องปั้ นดิ นเผาอุ ณหภู มิ กลาง แหล่ ง ดิ นและ
คุ ณสมบัติ ของดิ นเหนี ยว เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ งาน การตกแต่ ง ผลงานและการเผา
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-01
เสริ มทักษะเครื่ องเคลือบดินเผา 1
1-3-2
(Implemented Ceramic 1)
ศึ ก ษาลัก ษณะผลิ ต ภัณฑ์เครื่ องปั้ นดิ น เผาอุ ณหภู มิ ก ลาง แหล่ ง ดิ นและคุ ณ สมบัติข อง
ดิ น เหนี ย ว ดิ น ทนไฟ ดิ น ปั้ นเนื้ อ สโตนแวร์ เครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน การ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ การขึ้ นรู ป ด้วยมื อ การตกแต่ ง พื้ นผิว การเขี ย นด้วยเส้ นและการระบายสี
ลวดลายใต้เคลือบ คุณสมบัติของเคลือบ การเคลือบใส เตาและการเผาผลิ ตภัณฑ์
ปฏิ บตั ิงานเตรี ยมดินปั้ นผสมเนื้ อสโตนแวร์ ฝึ กทักษะเกี่ ยวกับการขึ้นรู ปผลิ ตภัณฑ์หรื อ
ผลงานด้วยวิธีใช้มือบีบ ออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ตามแบบด้วยวิธีการ
ขด วิธีการทาเป็ นแผ่น ตกแต่งผิว เขียนลวดลาย ลงสี ใต้เคลื อบ เตรี ยมเคลือบ ชุ บเคลือบใส เรี ยง
ผลิ ตภัณฑ์เข้าเตาเผา เผาและควบคุ มอุ ณหภูมิท้ งั ก่อนเคลื อบและหลังเคลื อบ การนาผลิ ตภัณฑ์
ออกจากเตา
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะเครื่ องเคลือบดินเผา 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่ วยการเรียนรู้
ศึกษาแหล่งดินและคุณสมบัติดินเหนียว
เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบตั ิงาน
การขึ้นรู ปด้วยมือ
การตกแต่งพื้นผิว
การเขียนด้วยสี น้ าและการระบายสี
เคลือบและการเคลือบ
เตาและการเผา
สรุ ปผล
รวมจานวนคาบ

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
จานวนคาบ
4
4
8
8
12
12
12
8
68
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เสริมทักษะเครื่องเคลือบดินเผา 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจลักษณะของเครื่ องปั้ นดินเผาอุณหภูมิสูง แหล่งดินและคุณสมบัติของดินปั้ น
การเตรี ยมดิ น เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน การออกแบบสร้ างสรรค์ การขึ้นรู ปด้วยเทคนิ ค
ต่าง ๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามขั้นตอนที่ศึกษา การตกแต่ง และเผา ผลงานได้ถูกต้อง
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-02
เสริ มทักษะเครื่ องเคลือบดินเผา 2
1-3-2
(Implemented Ceramic 2)
ศึ ก ษาลั ก ษณะเครื่ องปั้ นดิ น เผาอุ ณ หภู มิ สู ง แหล่ ง ดิ น และคุ ณ สมบัติ ข องดิ น ปั้ น
เนื้อดินสโตนแวร์ ชนิดกึ่งฟอร์ สเลน การผสมเนื้อดิน การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การ
ขึ้ นรู ป ผลิ ตภัณฑ์ด้วยวิธี ต่ า ง ๆ การตกแต่ ง พื้ นผิ ว การออกแบบลวดลายธรรมชาติ ลวดลาย
ประดิษฐ์ คุณสมบัติและส่ วนผสมของน้ าเคลือบอุณหภูมิสูง เตาเผาและการควบคุมเตาเผา
ปฏิบตั ิงานเตรี ยมดินผสมเนื้อสโตนแวร์ ชนิดกึ่งฟอร์ สเลน ออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
หรื อผลงาน การขึ้ นรู ปตามแบบด้วยวิธี การขึ้ นรู ปด้วยมื อ การบี บ การขด การทาเป็ นแผ่น หรื อวิธี
ประติมากรรม ออกแบบและเขียนลวดลาย ลงสี ใต้เคลื อบ เตรี ยมน้ าเคลื อบ และชุ บเคลื อบใส เรี ยง
ผลิ ตภัณฑ์เข้าเตาเผาและควบคุ มอุณหภูมิท้ งั ก่อนและหลังเคลือบ สามารถออกแบบ ขึ้นรู ปตามแบบ
เตรี ยมเคลือบ และชุบเคลือบ และสามารถเผาผลิตภัณฑ์หรื อผลงานเครื่ องปั้ นดินเผาอุณหภูมิสูงได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะเครื่ องเคลือบดินเผา 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่ วยการเรียนรู้
ศึกษาลักษณะเครื่ องเคลือบดินเผาอุณหภูมิสูง
แหล่งดินและคุณสมบัติของดินปั้ น
การเตรี ยมดินปั้ น
การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์
การออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติและส่ วนผสมของเคลือบอุณหภูมิสูง
เตาเผาและการควบคุมเตาเผา
รวมจานวนคาบ

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
จานวนคาบ
4
8
12
8
12
8
8
12
72
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เครื่องเคลือบดินเผาเบือ้ งต้ น
มาตรฐานวิชา
มี ความรู ้ และเข้าใจหลักการขั้นพื้ นฐานของงานเครื่ องเคลื อบดิ นเผา ความหมาย ประวัติ
รู ปแบบของเครื่ องเคลือบดินเผาเอเชียอาคเนย์ปฏิบตั ิงานเครื่ องเคลือบดินเผาด้วยหลักการขึ้นรู ปด้วยมือ
คาอธิบายรายวิชา
2-5-47-01
เครื่ องเคลือบดินเผาเบื้องต้น
1-3-2
(Basic Ceramic)
ศึกษาคาจากัดความ ประเภท ความหมาย ประวัติ เครื่ องเคลือบดินเผาเอเชี ย ยุโรป อเมริ กา
ด้า นอิ ท ธิ พ ลของรู ป แบบที่ มี ต่ อ เครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาเอเชี ย อาคเนย์ วัต ถุ ดิ บ เตา เครื่ องมื อ
กระบวนการผลิต วิธีการขึ้นรู ปด้วยมือมีฝึกทักษะการขึ้นรู ปด้วยมือ แบบบีบ แบบแผ่น แบบขด
สามารถนาไปประยุกต์ใช้สร้างผลงานเครื่ องเคลือบดินเผา
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เครื่ องเคลือบดินเผาเบื้องต้น
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้พ้นื ฐานเครื่ องเคลือบดินเผา
หลักการขึ้นรู ปเครื่ องเคลือบดินเผา
การขึ้นรู ปแบบบีบ
การขึ้นรู ปแบบขด
การขึ้นรู ปแบบแผ่น
การตกแต่งผลงานหลังเผาดิน
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
4
12
12
12
8
4
68
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การขึน้ รูปด้ วยแป้ นหมุน
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจหลักการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน มีทกั ษะในการนวดดิ น การตั้งศูนย์การดึ ง
ดิน การขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ การตัดดินออกจากแป้ นหมุน การขุดแต่งก้นภาชนะ และการผึ่งผลิตภัณฑ์
ปฏิบตั ิงานการขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ ด้วยวิธีการขึ้นรู ปแป้ นหมุน
คาอธิบายรายวิชา
2-5-47-02
การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
1-7-4
(Throwing)
ศึกษาหลักการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุ นปฏิ บตั ิ การนวดดิ น การบังคับดิ นให้อยู่ที่ศูนย์กลาง
ของแป้ นหมุน การดึงดิน การขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ เช่นทรงกระบอก ภาชนะทรงปากบาน การตัดดิน
ออกจากแป้ นหมุน การขูดแต่งก้นภาชนะ และการผึ่งผลิ ตภัณฑ์มีทกั ษะในการขึ้ นรู ปด้วยแป้ น
หมุน สามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

หลักการการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
ภาชนะทรงกระบอก
ภาชนะทรงปากบาน
ภาชนะทรงปากแคบ
ภาชนะทรงบอล
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
32
32
32
32
144
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เครื่องเคลือบดินเผาทางอุตสาหกรรม
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องเคลื อบดิ นเผา ชนิ ด 2 มิติ และ 3 มิติ การใช้
มาตราส่ วน สัญลักษณ์ สามารถปฏิบตั ิงานออกแบบเครื่ องเคลือบดิ นเผาในเชิ งอุตสาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
คาอธิบายรายวิชา
2-5-47-03
เครื่ องเคลือบดินเผาทางอุตสาหกรรม
1-7-4
(Ceramic)
ศึกษาหลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา ชนิด 2 มิติ และ 3 มิติ การ
ใช้มาตราส่ วน สัญลักษณ์ การสร้ างผลงานด้วยวิธีการหล่อน้ าดิ น คุ ณสมบัติของปูนปลาสเตอร์
วิธีการสร้ างต้นแบบและแม่พิมพ์ การเตรี ยมน้ าดิ น การเตรี ยมน้ าเคลือบ และการเผา ปฏิ บตั ิงาน
ออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา การสร้างต้นแบบ การสร้ างแม่พิมพ์ การเตรี ยมน้ าดิ น การหล่อน้ า
ดิ น การเตรี ย มน้ า เคลื อ บและการเผามี ท ัก ษะในการออกแบบงานเครื่ องเคลื อบดิ น เผาในเชิ ง
อุตสาหกรรมได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เครื่ องเคลือบดินเผาทางอุตสาหกรรม
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
หลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา
ชนิด 2 มิติ
ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 2 มิติ
หลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา
ชนิด 3 มิติ
ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 3 มิติ
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
8
96
8
108
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เครื่องเคลือบดินเผาเบือ้ งต้ น
มาตรฐานวิชา
มี ความรู ้ และเข้าใจหลักการขั้นพื้ นฐานของงานเครื่ องเคลื อบดิ นเผา ความหมาย ประวัติ
รู ปแบบของเครื่ องเคลือบดินเผาเอเชียอาคเนย์ปฏิบตั ิงานเครื่ องเคลือบดินเผาด้วยหลักการขึ้นรู ปด้วยมือ
คาอธิบายรายวิชา
2-5-47-01
เครื่ องเคลือบดินเผาเบื้องต้น
1-3-2
(Basic Ceramic)
ศึกษาคาจากัดความ ประเภท ความหมาย ประวัติ เครื่ องเคลือบดินเผาเอเชี ย ยุโรป อเมริ กา
ด้า นอิ ท ธิ พ ลของรู ป แบบที่ มี ต่ อ เครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาเอเชี ย อาคเนย์ วัต ถุ ดิ บ เตา เครื่ องมื อ
กระบวนการผลิต วิธีการขึ้นรู ปด้วยมือมีฝึกทักษะการขึ้นรู ปด้วยมือ แบบบีบ แบบแผ่น แบบขด
สามารถนาไปประยุกต์ใช้สร้างผลงานเครื่ องเคลือบดินเผา
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เครื่ องเคลือบดินเผาเบื้องต้น
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้พ้นื ฐานเครื่ องเคลือบดินเผา
หลักการขึ้นรู ปเครื่ องเคลือบดินเผา
การขึ้นรู ปแบบบีบ
การขึ้นรู ปแบบขด
การขึ้นรู ปแบบแผ่น
การตกแต่งผลงานหลังเผาดิน
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
4
12
12
12
8
4
68
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การขึน้ รูปด้ วยแป้ นหมุน
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจหลักการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน มีทกั ษะในการนวดดิ น การตั้งศูนย์การดึ ง
ดิน การขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ การตัดดินออกจากแป้ นหมุน การขุดแต่งก้นภาชนะ และการผึ่งผลิตภัณฑ์
ปฏิบตั ิงานการขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ ด้วยวิธีการขึ้นรู ปแป้ นหมุน
คาอธิบายรายวิชา
2-5-47-02
การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
1-7-4
(Throwing)
ศึกษาหลักการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุ นปฏิ บตั ิ การนวดดิ น การบังคับดิ นให้อยู่ที่ศูนย์กลาง
ของแป้ นหมุน การดึงดิน การขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ เช่นทรงกระบอก ภาชนะทรงปากบาน การตัดดิ น
ออกจากแป้ นหมุน การขูดแต่งก้นภาชนะ และการผึ่งผลิ ตภัณฑ์มีทกั ษะในการขึ้ นรู ปด้วยแป้ น
หมุน สามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

หลักการการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
ภาชนะทรงกระบอก
ภาชนะทรงปากบาน
ภาชนะทรงปากแคบ
ภาชนะทรงบอล
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
32
32
32
32
144
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เครื่องเคลือบดินเผาทางอุตสาหกรรม
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องเคลื อบดิ นเผา ชนิ ด 2 มิติ และ 3 มิติ การใช้
มาตราส่ วน สัญลักษณ์ สามารถปฏิบตั ิงานออกแบบเครื่ องเคลือบดิ นเผาในเชิ งอุตสาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
คาอธิบายรายวิชา
2-5-47-03
เครื่ องเคลือบดินเผาทางอุตสาหกรรม
1-7-4
(Ceramic)
ศึกษาหลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา ชนิด 2 มิติ และ 3 มิติ การ
ใช้มาตราส่ วน สัญลักษณ์ การสร้ างผลงานด้วยวิธีการหล่อน้ าดิ น คุ ณสมบัติของปูนปลาสเตอร์
วิธีการสร้ างต้นแบบและแม่พิมพ์ การเตรี ยมน้ าดิ น การเตรี ยมน้ าเคลือบ และการเผา ปฏิ บตั ิงาน
ออกแบบเครื่ องเคลื อบดิ นเผา การสร้างต้นแบบ การสร้ างแม่พิมพ์ การเตรี ยมน้ าดิ น การหล่อน้ า
ดิ น การเตรี ย มน้ า เคลื อ บและการเผามี ท ัก ษะในการออกแบบงานเครื่ องเคลื อบดิ น เผาในเชิ ง
อุตสาหกรรมได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เครื่ องเคลือบดินเผาทางอุตสาหกรรม
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
หลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา
ชนิด 2 มิติ
ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 2 มิติ
หลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา
ชนิด 3 มิติ
ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 3 มิติ
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
8
96
8
118
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การขึน้ รูปด้ วยแป้ นหมุน
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจหลักการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน มีทกั ษะในการนวดดิน การตั้งศูนย์การดึง
ดิน การขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ การตัดดินออกจากแป้ นหมุน การขุดแต่งก้นภาชนะ และการผึ่งผลิตภัณฑ์
ปฏิบตั ิงานการขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ ด้วยวิธีการขึ้นรู ปแป้ นหมุน
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-04
การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
1-7-4
(Throwing)
ศึกษาหลักการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุ นปฏิ บตั ิ การนวดดิ น การบังคับดิ นให้อยู่ที่ศูนย์กลาง
ของแป้ นหมุน การดึงดิ น การขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ เช่นทรงกระบอก ภาชนะทรงปากบาน การตัดดิน
ออกจากแป้ นหมุน การขูดแต่งก้นภาชนะ และการผึ่งผลิตภัณฑ์ มีทกั ษะในการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
สามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

หลักการการขึ้นรู ปด้วยแป้ นหมุน
ภาชนะทรงกระบอก
ภาชนะทรงปากบาน
ภาชนะทรงปากแคบ
ภาชนะทรงบอล
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
32
32
32
32
144
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เคลือบ
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับลักษณะคุ ณสมบัติทางเคลื อบ วัตถุ ดิบ ปฏิบตั ิการคานวณ การ
เตรี ยม การเผาเคลือบ การแก้ไขตาหนิของเคลือบ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-05
เคลือบ
1-3-2
(Glazes)
ศึกษาประเภท ประโยชน์ของการเคลือบ คุณสมบัติของเคลือบ วัตถุดิบ การเตรี ยมเคลือบ
การเผาเคลื อบ ของเคลื อบชนิ ดต่าง ๆ ปฏิบตั ิการคานวณสู ตรเคลือบ การบดผสมเคลือบ การชุ บ
เคลือบ การเผาเคลือบ ตาหนิ ของเคลือบและวิธีการแก้ไขสามารถนามาใช้ให้เหมาะสมกับผลงาน
เครื่ องเคลือบดินเผา
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เคลือบ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเคลือบ
ปฏิบตั ิงานการทดลองเคลือบ
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
20
48
4
72

96

การทาพิมพ์และการหล่ อ
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจ คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ที่ใช้สร้างพิมพ์ ชนิด เทคนิค วิธีการใน
การปฏิบตั ิงาน สามารถสร้างสรรค์ผลงาน สร้างต้นแบบ และแม่พิมพ์สาหรับการหล่อกลวงชนิดชิ้น
เดียวและหลายชิ้น
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-06
การทาพิมพ์และการหล่อ
1-7-4
(Mold Making and Slip Casting)
ศึก ษาคุ ณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ เพื่ อนามาใช้ใ นการสร้ างพิ มพ์ ชนิ ด เทคนิ ค และ
วิธีการสร้างพิมพ์ปฏิ บ ตั ิง าน สร้ างต้นแบบ การสร้ า งพิม พ์ส าหรั บหล่ อกลวงชนิ ดชิ้ นเดี ยวและ
หลายชิ้น การเตรี ยมน้ าดิน การหล่อน้ าดิน ตกแต่งชิ้นงานที่หล่อแล้ว เผาและเคลือบสามารถสร้าง
ต้นแบบ สร้างพิมพ์สาหรับหล่อกลวงชนิดชิ้นเดียวและหลายชิ้นได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การทาพิมพ์และการหล่อ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานเครื่ องเคลือบดินเผา
ปฏิบตั ิงานเครื่ องเคลือบดินเผาสาหรับหล่อกลวงชนิดชิ้นเดียว
ปฏิบตั ิงานเครื่ องเคลือบดินเผาสาหรับหล่อกลวงชนิดหลายชิ้น
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
48
80
8
144

97

เตา และการเผา
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ความเจ้าใจเกี่ยวกับ ประวัติ รู ปแบบ วัสดุอุปกรณ์ ของเตาเผาแบบต่าง ๆ ปฏิบตั ิการ
บรรจุ การเรี ยงผลงาน ภายในเตาสาหรับการเผาดิบและเผาเคลือบ
สามารถดูแลรักษาเตาเผาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-07
เตา และการเผา
1-3-2
(Klin and Firing)
ศึกษาประวัติ วิวฒั นาการ รู ปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ของเตาเผา การบรรจุ การเรี ยงผลงาน
ภายในเตา การเผาดินและการเผาเคลือบปฏิบตั ิ การบรรจุ การเรี ยงผลงาน การดูแลรักษาเตาเผา
แบบต่าง ๆ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เตาและการเผา
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเตาและการเผา
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเตาและการเผา
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
52
4
72
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ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเข้าใจวิธีการขึ้นรู ปเครื่ องเคลือบดินเผา แบบประติมากรรมนูนต่า นูนสู งที่มี
รู ปทรงและลวดลาย สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามขั้นตอน วิธีการของหลักวิชา สามารถวิเคราะห์
แก้ปัญหาในขึ้นรู ปให้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-08
ประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา
1-3-2
(Ceramics Sculpture)
ศึกษาและปฏิบตั ิงานประติมากรรมทาเครื่ องเคลือบดินเผา แบบนูนต่า นูนสู ง และแบบ
ลอยตัวที่มีรูปทรงและลวดลาย โดยอาศัยรู ปทรงจากธรรมชาติและรู ปทรงอิสระ มีทกั ษะในการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องปั้ นดินเผา
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

หน่ วยการเรียนรู้
ประติมากรรมนูนต่ารู ปทรงอิสระ
ประติมากรรมนูนต่ารู ปทรงธรรมชาติ
ประติมากรรมนูนสู งรู ปทรงอิสระ
ประติมากรรมนูนสู งรู ปทรงธรรมชาติ
ประติมากรรมลอยตัวรู ปทรงอิสระ
ประติมากรรมลอยตัวรู ปธรรมชาติ
สรุ ปสร้างสรรค์
รวมจานวนคาบ

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
จานวนคาบ
8
8
8
8
8
8
24
72
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ดินและเนือ้ ดิน
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาเนิ ด ชนิ ดและคุณสมบัติทางกายภาพของดินทั้งก่อนและ
หลังการเผา สามารถคานวณส่ วนผสมเนื้ อดิ นที่จะใช้ป้ ั น ทดสอบคุ ณสมบัติของดิ น ความเหนี ยว
การหดตัว การดูดซึ มน้ า ปฏิบตั ิการทดลองผสม เนื้อดินที่จะใช้ป้ ั นขึ้นรู ปด้วยวิธีการต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-09
ดินและเนื้ อดิน
1-3-2
(Glay and Body)
ศึกษาเกี่ ยวกับ กาเนิ ด ชนิ ดและคุ ณสมบัติทางกายภาพของดิ นทั้งก่อนและหลังเผา การ
คานวณส่ วนผสมเนื้อดินที่จะใช้ป้ ั น ความเหนียว การหดตัว การดูดซึ มน้ า
ปฏิบตั ิการทดลองผสมเนื้อดินที่จะใช้ป้ ั นรู ปด้วยวิธีการต่าง ๆ สามารถนาไปขึ้นรู ปทรงได้
เหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ดินและเนื้ อดิน
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับดินและเนื้อดิน
ปฏิบตั ิงานการทดลองผสมเนื้ อดิน
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
20
48
4
72
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การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องเคลื อบดิ นเผาชนิ ด 2 มิติ และ 3 มิติ การใช้
มาตราส่ วน สัญลักษณ์ ปฏิบตั ิงานออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาในเชิงอุตสาหกรรมได้เหมาะสม
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-10
การออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา
1-3-2
(Ceramic Design)
ศึกษาหลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 2 มิติ และ 3 มิติ การ
ใช้มาตราส่ วน สัญลักษณ์ การสร้ างผลงานด้วยวิธีการหล่อน้ าดิ น คุ ณสมบัติของปูนปลาสเตอร์
วิธีการทาต้นแบบและแม่พิมพ์ การเตรี ยมน้ าดิ น การเตรี ยมน้ าเคลื อบ และการเผา ปฏิ บตั ิ งาน
ออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา การสร้างต้นแบบ การทาแม่พิมพ์ การเตรี ยมน้ าดิน การหล่อน้ า การ
เตรี ยมน้ าเคลือบและการเผา สามารถออกแบบงานเครื่ องเคลือบดินเผาในเชิงอุตสาหกรรมได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผา
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
หลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 2 มิติ
ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 2 มิติ
หลักองค์ประกอบและการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 3 มิติ
ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องเคลือบดินเผาชนิด 3 มิติ
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
24
8
24
8
72
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เครื่องเคลือบดินเผาทางศิลปะ
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจเรื่ องเครื่ องเคลือบดินเผาทางศิลปะ สามารถปฏิบตั ิงานในการสร้างสรรค์
งานศิ ลปะเครื่ องเคลื อบดิ นเผาด้วยวิธีการขึ้ นรู ปด้วยมื อ แป้ นหมุ น การหล่ อ ประติ มากรรม วิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรื อหลายวิธีประกอบกันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-47-11
เครื่ องเคลือบดินเผาทางศิลป
1-7-4
(Ceramic Arts)
ศึกษาและปฏิบตั ิงาน สร้างสรรค์ทางศิลปะเครื่ องเคลือบดินเผา โดยอาศัยเทคนิคการขึ้นรู ป
ด้วยมือ แป้ นหมุน การหล่อ ประติมากรรม ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีประกอบกัน
เพื่อให้มีทกั ษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่ องเคลือบดินเผา สามารถนาเอาวิธีการขึ้นรู ป
ด้วยวิธีการต่าง ๆ มาสร้างสรรค์งานศิลปได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เครื่ องเคลือบดินเผาทางศิลป
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปเครื่ องเคลือบดินเผา
ปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ศิลปะเครื่ องเคลือบดินเผา
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
40
96
8
144
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เสริมทักษะศิลปะไทย 1
มาตรฐานวิชา
1. มีค วามรู้ ที่ มา หลักการเขีย นงานจิ ตรกรรมไทย และสามารถปฏิ บตั ิงานเขีย นงาน
จิตรกรรมไทยได้
2. อธิ บายคุณค่าทางความงามทางศิลปะไทยได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-41-01
เสริ มทักษะศิลปะไทย 1
1-3-2
(Implemented Thai Art 1)
ศึกษาที่มาและรู ปทรงสัดส่ วนของตัวภาพหน้า มือ และเท้า การลงสี ปิดทอง ตัดเส้น งาน
ภาพไทย
ปฏิบตั ิงานเขียนภาพไทย เพื่อให้เกิดทักษะ การเขียนภาพจิตรกรรมไทยขั้นพื้นฐาน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะศิลปะไทย 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

4
8
12
8
8
8
8
8
64

หน้าภาพคน
หน้าภาพเทพ
หน้ายักษ์ ลิง
เครื่ องประดับ
มือ เท้า มนุษย์ เทพ
มือเท้า ยักษ์ ลิง
ร่ างภาพตัวคน เทพ
ร่ างภาพยักษ์ ลิง
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เสริมวิชาเอกศิลปะไทย 2
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้ความสามารถ ปฏิบตั ิงานเขียนภาพออกแบบฉากหลังทัศนียภาพ ทิวทัศน์
สถาปัตยกรรม ปราสาทราชมณเฑียรและราชรถ
2. อธิ บายคุณค่า ทางความงามของทัศนียภาพสถาปั ตยกรรมแนวพุทธศิลป์
คาอธิบายรายวิชา
2-4-41-02
เสริ มทักษะศิลปะไทย 2
1-3-2
(Implemented Thai Art 2)
ศึกษาที่มาวิธีการเขียนทิวทัศน์
ปฏิบตั ิงาน เขียน ภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรมแนวพุทธศิลป์ และวรรณคดี
เพื่อให้เกิ ดทักษะการปฏิ บตั ิงานภาพทิวทัศน์สถาปั ตยกรรม และปลู กฝั งให้เห็ นคุ ณค่าใน
งานจิตรกรรมไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะศิลปะไทย 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ฉากหลัง
ก้อนเมฆ
พื้นดิน
ต้นไม้
น้ า
สถาปั ตยกรรมทัว่ ไป
สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ ปราสาท
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
8
8
8
12
12
16
68
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ศิลปะไทย 1
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้ ความเป็ นมาของแม่ลาย รู ปทรงสัดส่ วน
2. มีความรู ้เรื่ องสัดส่ วนของลักษณะท่าทางของตัวภาพไทยประเภทต่าง ๆ
3. มีความรู ้และสามารถปฏิบตั ิงานเขียนแม่ลาย ตัวภาพประเภทต่าง ๆ
4. อธิ บายคุณค่าความงามของแม่ลาย รู ปร่ างของตัวภาพไทยได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-41-03
ศิลปะไทย 1
2-10-6
(Thai Art 1)
ศึกษาหลักการเขียนแม่ลาย ตัวภาพไทยและวัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพ
ปฏิ บตั ิเขี ยนลายไทย และตัวภาพไทย จากแบบปรุ จากการคัดลอก เพื่อให้เกิ ดทักษะความ
ชานาญ สามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรมไทยขั้นสู งได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

วัสดุ อุปกรณ์
แม่ลายที่สาคัญ
ตัวภาพไทย มนุษย์
เครื่ องแต่งกาย
แบบตัวภาพไทย เทพ เทวา
มงกุฎ ชฎา ลวดลายเครื่ องประดับ
แบบตัวภาพไทย ลิง ยักษ์
มงกุฎ ชฎา ลวดลาย เสื้ อผ้า
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
12
12
24
24
36
36
36
12
192
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ศิลปะไทย 2
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้ หลักการผูกลาย ลายประกอบภาพหรื อภาพประกอบลาย วิธีผกู ลาย ภายใน
รู ปทรงต่าง ๆ
2. มีความรู้เทคนิค ทางจิตรกรรมไทย
3. มีความรู ้เรื่ องการเตรี ยมพื้นเขียนภาพ
4. มีทกั ษะในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
5. อธิ บายขั้นตอนการเขียนภาพ จิตรกรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-4-41-04
ศิลปะไทย 2
2-10-6
(Thai Art 2)
ศึกษาการผูกลาย การเขียนภาพไทย เทคนิ คทางจิตรกรรม วัสดุที่ใช้ปฏิบตั ิงาน การเตรี ยม
พื้นเขียนภาพ ปิ ดทอง และตัดเส้น
ปฏิบตั ิงานคัดลอก จิตรกรรมไทย จากจิตรกรรมฝาผนัง สมุดภาพ จิตรกรรมไทยหรื อชิ้นงาน
จิตรกรรมไทยประกอบตาราวิชาการต่าง ๆ
เพื่อสามารถปฏิบตั ิงานการผูกลาย การคัดลอกงานจิตรกรรมไทยอย่างถูกต้องตามแบบแผน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การเขียนลายหรื อผูกลาย
การผูกลายประกอบภาพเขียนภาพไทย
ปฏิบตั ิงานคัดลอกงานจิตรกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
36
48
108
192
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ศิลปะไทย 3
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้ววิ ฒั นาการของจิตรกรรมไทย สมัยต่าง ๆ
2. จาแนกยุคสมัยของงานจิตรกรรมไทยได้
3. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานจิตรกรรมไทยจากแหล่งความรู ้ที่กาหนดไว้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-41-05
ศิลปะไทย 3
2-10-6
(Thai Art 3)
ศึกษาวิวฒั นาการของศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
ปฏิบตั ิงานคัดลอก งานจิตรกรรมไทยจากแหล่งความรู ้และให้เกิดความรู ้ สามารถจาแนกยุค
สมัยของจิตรกรรมไทยได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

วิวฒั นาการศิลปไทย
ปฏิบตั ิงานคัดลอกจิตรกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
184
192
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ศิลปะไทย 4
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้ในเรื่ องงานจิตรกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย
2. สามารถวิเคราะห์ความรู้ในเรื่ องงานจิตรกรรมไทย และนามาสร้างสรรค์ผลงานที่มี
เป็ นรู ปแบบเฉพาะตัว
คาอธิบายรายวิชา
2-4-41-06
ศิลปะไทย 4
2-10-6
(Thai Art 4)
ศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรู ปแบบ เนื้อหา เทคนิคของจิตรกรรมไทย ในแต่ละยุคสมัย
ปฏิ บตั ิงานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังจากวัดต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบ
เนื้ อหาและเทคนิ คของงานจิ ตรกรรมไทย และนาไปวิเคราะห์ สร้ างสรรค์งานจิ ตรกรรมไทย ตาม
รู ปแบบเฉพาะตน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรู ปแบบ เนื้ อหา เทคนิค งานจิตรกรรมไทย
ปฏิบตั ิงาน คัดลอกจิตรกรรมฝาผนังจากวัดต่าง ๆ
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
12
72
108
192
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ศิลปะไทย 1
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้ ความเป็ นมาของแม่ลาย รู ปทรงสัดส่ วน
2. มีความรู ้เรื่ องสัดส่ วนของลักษณะท่าทางของตัวภาพไทยประเภทต่าง ๆ
3. มีความรู ้และสามารถปฏิบตั ิงานเขียนแม่ลาย ตัวภาพประเภทต่าง ๆ
4. อธิ บายคุณค่าความงามของแม่ลาย รู ปร่ างของตัวภาพไทยได้
คาอธิบายรายวิชา
2-5-41-01
ศิลปะไทย 1
1-3-3
(Thai Art 1)
ศึกษาหลักการเขียนแม่ลาย ตัวภาพไทยและวัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพ
ปฏิ บตั ิ งานเขี ยนลายไทย และตัวภาพไทย จากแบบปรุ ด้วยการคัดลอก เพื่อให้เกิ ดทักษะ
ความชานาญ สามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรมไทยได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

วัสดุ อุปกรณ์
แม่ลายที่สาคัญ
ตัวภาพไทย มนุษย์
เครื่ องแต่งกาย
แบบตัวภาพไทย เทพ เทวา
มงกุฎ ชฎา ลวดลายเครื่ องประดับ
แบบตัวภาพไทย ลิง ยักษ์
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
12
8
12
12
12
64
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ศิลปะไทย 2
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้ หลักการผูกลาย ลายประกอบภาพหรื อภาพประกอบลาย วิธีผกู ลาย ภายใน
รู ปทรงต่าง ๆ
2. มีความรู้เทคนิค ทางจิตรกรรมไทย
3. มีความรู ้เรื่ องการเตรี ยมพื้นเขียนภาพ
4. มีทกั ษะในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
5. อธิ บายขั้นตอนการเขียนภาพ จิตรกรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-5-41-02
ศิลปะไทย 2
1-7-4
(Thai Art 2)
ศึ กษาการผูกลาย การเขี ยนภาพไทย เทคนิ คทางจิ ตรกรรมไทยเรี ยนรู ้ วสั ดุ การเตรี ยมพื้ น
เขียนภาพ ปิ ดทอง ตัดเส้น
ปฏิบตั ิงานคัดลอก จิตรกรรมไทย จากจิตรกรรมฝาผนัง สมุดภาพ จิตรกรรมไทย
สามารถปฏิบตั ิงานการผูกลาย การคัดลอกงานจิตรกรรมไทยได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การเขียนลายหรื อผูกลาย
การผูกลายประกอบภาพเขียนภาพไทย
ปฏิบตั ิงานคัดลอกงานจิตรกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
32
32
64
128
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ศิลปะไทย 3
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้ววิ ฒั นาการของจิตรกรรมไทย สมัยต่าง ๆ
2. จาแนกยุคสมัยของงานจิตรกรรมไทยได้
3. สามารถปฏิบตั ิงานคัดลอกจิตรกรรมไทยได้
คาอธิบายรายวิชา
2-5-41-05
ศิลปะไทย 3
1-7-4
(Thai Art 3)
ศึกษาวิวฒั นาการของศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
ปฏิบตั ิงานคัดลอก งานจิตรกรรมไทยจากแหล่งความรู ้เพื่อให้เกิดความรู ้ จาแนกยุคสมัย
ของจิตรกรรมไทยได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

วิวฒั นาการศิลปะไทย
ปฏิบตั ิงานคัดลอกจิตรกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
120
128
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เสริมทักษะสถาปัตยกรรมไทย 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็ นมาของสถาปัตยกรรมไทย ความหมายของสถาปั ตยกรรม
ไทย การใช้มาตราส่ วน สัญลักษณ์ วัสดุ อุปกรณ์ การเขียนแบบเบื้องต้น สามารถปฏิบตั ิงานเขียนแบบ
ออกแบบอาคารเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-01
เสริ มทักษะสถาปัตยกรรมไทย 1
1-3-3
(Implemented Thai Architecture 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา และความหมาย ของสถาปั ตยกรรมไทย การใช้มาตราส่ วน สัญลักษณ์
และวัสดุ อุปกรณ์ ในการเขียนแบบเบื้องต้น
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบจาลองแบบและออกแบบเบื้องต้นได้
เพื่อให้สามารถเขียนแบบจาลองแบบสถาปั ตยกรรมเบื้องต้นได้ และออกแบบอาคารเบื้องต้นได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะสถาปัตยกรรมไทย 1
ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6 หน่ วย
เวลา 4 คาบ
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

หน่ วยการเรียนรู้
ประวัติความเป็ นมาของสถาปั ตยกรรมไทย
วัสดุ อุปกรณ์
การใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบพื้นฐาน รู ป 2 มิติ
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบสร้างหุ่ นจาลอง
ปฏิบตั ิงานออกแบบเขียนแบบอาคาร
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
2
2
4
16
20
20
64
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เสริมทักษะสถาปัตยกรรมไทย 2
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ และเข้า ใจแนวความคิ ด ในการออกแบบอาคารร่ ว มสมัย และประยุ ก ต์ สามารถ
ปฏิบตั ิงานออกแบบขั้นพื้นฐานอาคารร่ วมสมัย และประยุกต์
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-02
เสริ มทักษะสถาปั ตยกรรมไทย 2
1-3-3
(Implemented Thai Architecture 2)
ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารร่ วมสมัย และประยุกต์
ปฏิบตั ิงานออกแบบอาคารร่ วมสมัยและอาคารแบบประยุกต์
เพื่อให้สามารถออกแบบและเขียนแบบอาคารร่ วมสมัยและอาคารแบบประยุกต์ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะสถาปัตยกรรมไทย 2
ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
เวลา 4 คาบ
หน่ วยที่
1
2
3
4

หน่ วยการเรียนรู้
ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบงานร่ วมสมัย
ศึกษากระบวนการออกแบบอาคารร่ วมสมัย อาคารประยุกต์
ปฏิบตั ิงานออกแบบ อาคารประยุกต์ อาคารร่ วมสมัยได้
(Sketch Design)
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบอาคารพื้นฐาน อาคารร่ วมสมัย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
12
20
24
64
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คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบ
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ ข้ นั พื้นฐานสถาปั ตยกรรมไทย การใช้โปรแกรมสาหรับ
งานเขียนแบบ ปฏิบตั ิงานเขียนแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในปัจจุบนั
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-03
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
0-4-2
(Computer for Thai Architecture)
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการเขียนแบบ
เพื่อให้มีทกั ษะสามารถปฏิบตั ิงานเขียนแบบสถาปั ตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
การเข้าโปรแกรม Windows
การใช้โปรแกรม Word สามารถเก็บข้อมูล
การใช้โปรแกรม Auto Cad
การสร้างรู ปวัตถุอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Auto Cad
การใช้คาสั่งในงาน Auto Cad
การเขียนแบบแปลนห้อง
การเขียนรู ปด้าน
การเขียนรู ปตัด
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
4
8
20
8
8
8
64
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เขียนแบบจาลองแบบสถาปัตยกรรมไทย 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจสถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่ นในแต่ละภาค คติความเชื่ อที่ก่อให้เกิ ดรู ปแบบ
ประจาถิ่ น สามารถจาแนกรู ปแบบและความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมในแต่ละภูมิภาค ปฏิบตั ิงาน
เขียนแบบจาลองแบบสถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่นประเภทที่อยูอ่ าศัยได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-04
เขียนแบบจาลองแบบสถาปัตยกรรมไทย 1
0-8-4
(Drawing and Measure work in Thai Architecture 1)
ศึ ก ษารู ปแบบและคติ ค วามเชื่ อ ในสถาปั ต ยกรรมไทยพื้ น ถิ่ น และวัส ดุ ใ นการก่ อ สร้ า ง
สถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่น
ปฏิ บตั ิ งานเขี ยนแบบจาลองแบบสถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่ น ประเภทอาคารที่ อยู่อาศัย ที่ แสดง
ความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมไทยในแต่ละท้องถิ่นได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เขียนแบบจาลองแบบสถาปัตยกรรมไทย 1
ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
เวลา 8 คาบ
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

หน่ วยการเรียนรู้
ประวัติความเป็ นมาของสถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่น
ลักษณะรู ปทรงของสถาปั ตยกรรมไทยท้องถิ่น
การเขียนแบบบ้านพื้นถิ่น
รายละเอียดประกอบแบบ
ปฏิบตั ิงานหุ่นจาลอง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
24
24
24
48
128

115

กลศาสตร์ และทฤษฎีโครงสร้ างทางสถาปัตยกรรม
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้และเข้าใจกลศาสตร์และทฤษฎีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
2. อธิบาย ระบบการชัง่ ตวง วัด ในหน่วยมาตรฐานสากลได้
3. วิเคราะห์ความสมดุลของแรงได้
4. อธิบายกลไกของวัตถุเมื่อมีแรงจากภายใน ภายนอก มากระทา
5. วิเคราะห์โครงสร้างของอาคารได้
6. เขียนรู ปการโก่งตัวของวัตถุเมื่อมีแรงมากระทา รู ปการกระจายหน่วยแรงเค้นดัด แรงเค้น
เฉื อนที่กระทาต่อโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้
7. อธิบายพฤติกรรมของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเมื่อมีแรงภายนอกมากระทาได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-05
กลศาสตร์และทฤษฎีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
2-0-2
(Mechanics and Theory of Structure Architecture)
ศึกษากลศาสตร์ และทฤษฎีโครงสร้างในหลักขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความสมดุลของวัตถุภายใต้แรง
กระทาที่เกิดจากภายนอก ภายในของเนื้ อวัตถุ ชนิดของโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม การหาแรงเฉื อน
โมเมนต์ดัด แรงในโครงสร้ าง เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมตามหลัก
ทฤษฎีโครงสร้างและกลศาสตร์ ที่ส่งผลถึงแรงกระทาภายใน ภายนอก ที่ก่อให้เกิดการเสี ยรู ป เช่น การโค้ง
ตัวของโครงสร้าง เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสร้างงาน
สถาปัตยกรรม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา กลศาสตร์และทฤษฎีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
เวลา 2 คาบ
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

หน่ วยการเรียนรู้
หลักการพื้นฐานและระบบของแรง
หลักการสมดุลย์ของแรง
ความรู ้เบื้องต้นของโครงสร้าง
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
การวิเคราะห์โครงสร้าง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
6
4
6
12
32

116

พุทธศิลป์ ในงานสถาปัตยกรรมไทย
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจที่มาและพัฒนาการของลวดลาย ในงานพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย การ
นาลวดลายไปใช้ในรู ปทรงสถาปั ตยกรรมไทย สามารถเขียนแบบ ออกแบบ บรรจุลวดลายลงใน
รู ปทรงสถาปั ตยกรรมไทย ได้อย่างถูกต้องสวยงาม จาแนกลักษณะลวดลาย ที่นาไปใช้กบั รู ปทรง
สถาปั ตยกรรมไทยได้อย่างถูกต้อง
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-06
พุทธศิลป์ ในงานสถาปัตยกรรมไทย
0-4-2
(The Ornament in Buddha Silpa Thai Architecture)
ศึ ก ษาที่ ม าและพัฒ นาการของลวดลาย ในงานพุ ท ธศิ ล ป์ สถาปั ต ยกรรมไทย ตลอดจน
แนวความคิดและคติความเชื่อที่มีอยูใ่ นส่ วนประกอบของพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบออกแบบลวดลายประดับในงานพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมไทยได้
เพื่อให้มีทกั ษะการเขียนแบบออกแบบลวดลาย จาแนกและจัดส่ วนประกอบของงานพุทธศิลป์
สถาปั ตยกรรมไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สวยงาม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา พุทธศิลป์ ในงานสถาปัตยกรรมไทย
ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
เวลา 4 คาบ
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ความเป็ นมา วิวฒั นาการ และเอกลักษณ์ของลวดลายแต่ละยุคสมัย
และประโยชน์ในการนาไปใช้
รู ปแบบฐานต่าง ๆ
รู ปแบบเสาหัวเม็ด
ซุ ม้ ประตู ซุ ม้ หน้าต่าง
รู ปแบบคันทวย บัวหัวเสา
รู ปแบบหน้าจัว่ หน้าบัน เครื่ องลายอง
ปฏิบตั ิงานออกแบบฐานประดิษฐานพระพุทธรู ป
รวมจานวนคาบ

20

2
3
4
5
6
7

4
4
8
4
8
16
64
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เขียนแบบจาลองแบบ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจ แนวคิดในงานพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรม การวางผังบริ เวณอาคารพื้นฐาน
ประเภทศาลาต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานเขียนแบบอาคารพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรม และเขียนแบบจาลองด้วยการ
เก็บข้อมูลของอาคารในด้านพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-07
เขียนแบบจาลองแบบ 2
0-4-2
(Drawing and Measure Work in Thai Architecture 2)
ศึกษาแนวคิดและความเชื่อในงานพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย การวางผังอาคาร
ปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลและเขียนแบบอาคารในพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ รูปแบบพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย ที่ เกิ ดขึ้นจากแนวความคิ ดใน
การออกแบบที่มีมาแต่โบราณ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เขียนแบบจาลองแบบ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 6 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ปรัชญาแนวความคิด ความเชื่ อที่ก่อให้เกิดงานพุทธศิลป์
สถาปัตยกรรมไทยและลักษณะการวางผังอาคารด้านพุทธศิลป์
ลักษณะการวางผังศาลา รู ปแบบศาลา แบบต่าง ๆ โครงสร้าง
ศาลา สัดส่ วน ศาลาที่มีหลังคาซ้อนหลายแบบ
การเขียนแบบ ศาลา เครื่ องลายอง เข้าใจสัดส่ วน โครงสร้าง รู ปแบบ
การออกแบบศาลาที่มีองค์ประกอบของเครื่ องลายอง มีองค์ประกอบ
ของลวดลายในงานพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย
เทคนิคการเก็บข้อมูลอาคารทางพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
วิธีการสารวจเพื่อการบูรณะ
การเขียนแบบอาคารพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย เพื่อการบูรณะ
ปฏิบตั ิงานหุ่นจาลอง อาคารพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

6

2
3
4
5
6
7

12
12
18
6
18
24
96
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ภูมิสถาปัตยกรรมไทย
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการจัดสวน การบารุ งรักษาต้นไม้ในสวน สามารถออกแบบ เขียนแบบ
จัดสวนได้สวยงาม
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-08
ภูมิสถาปัตยกรรมไทย
0-4-2
(Landscape Thai Architecture)
ศึ ก ษาความส าคัญ ในการจัด สวน ความเป็ นมารู ปแบบยุ ค สมั ย ขั้ น ตอนการจั ด สวน
วัสดุ อุปกรณ์ พืชพันธุ์ ลักษณะ รู ปทรง และการดูแลรักษา ขั้นตอนในการออกแบบสวนประเภทต่าง ๆ
ปฏิบตั ิงานออกแบบจัดสวนประกอบอาคาร บ้านทรงไทย เพื่อให้สามารถออกแบบจัดสวนอย่าง
ไทยได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมไทย
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความสาคัญ ความเป็ นมาในการจัดสวน รู ปแบบและชนิดของสวน
การออกแบบจัดสวน และขั้นตอนการออกแบบ
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดสวน และขั้นตอนการจัดสวน
การศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ลักษณะรู ปแบบ
การออกแบบจัดสวนไม้ดดั กับอาคารไทย
การออกแบบสวนที่มีอาคารเป็ นองค์ประกอบ บ้านทรงไทย
การนาเสนอแนวความคิดรู ปแบบ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
4
12
8
20
4
64
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เขียนแบบจาลองแบบ 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจแนวความคิดและคตินิยมในการสร้างวัด สามารถออกแบบ เขียนแบบและ
จาลองแบบได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-09
เขียนแบบจาลองแบบ 3
0-8-4
(Drawing and Measure Work in Thai Architecture 3)
ศึ ก ษาแนวความคิ ด คติ นิ ย ม และความเชื่ อ ในส่ วนประกอบของอาคารทางพุ ท ธศิ ล ป์
สถาปัตยกรรมไทย
ปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลนอกสถานที่เกี่ยวกับวัด งานออกแบบ เขียนแบบ จาลองแบบอาคารและการใช้
พื้นที่ของวัด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนาไปปฏิบตั ิงานออกแบบ เขียนแบบ จาลองแบบได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เขียนแบบจาลองแบบ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

แนวคิดและคตินิยม ความเชื่อในการสร้างวัด
การวางผังบริ เวณและอาคารภายในวัด
การศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลนอกสถานที่ (วัดต่าง ๆ)
การออกแบบเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส
การนาเสนองานออกแบบวัดที่สาเร็ จแล้ว
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
16
80
16
128

120

ตกแต่ งสถาปัตยกรรมไทย
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจพื้ น ฐานในการตกแต่ ง ภายในแบบไทย สั ด ส่ ว นเครื่ องเรื อ นและ
องค์ประกอบในการออกแบบตกแต่งภายในแบบไทย ปฏิ บตั ิงานออกแบบเขียนแบบ ตกแต่งภายใน
แบบไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-10
ตกแต่งสถาปั ตยกรรมไทย
0-4-2
(Interior Thai Architecture Decoration)
ศึกษาสัดส่ วนเครื่ องเรื อน พื้นที่ใช้สอยของอาคาร องค์ประกอบในการออกแบบตกแต่งภายในแบบไทย
ปฏิบตั ิงานออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายในแบบไทย ในอาคารทางพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทยเพื่อให้
สามารถออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายในอาคารทางพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมไทยได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ตกแต่งสถาปั ตยกรรมไทย
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ประวัติความเป็ นมาของการตกแต่งภายใน
หลักเบื้องต้นในการออกแบบตกแต่งภายใน
และประเภทของงานตกแต่งภายในเบื้องต้น
การจัดวางผังประโยชน์ใช้สอยและสัมพันธ์ภายใน
การเขียนแบบ ย่อ ขยาย เครื่ องเรื อน สัดส่ วน รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยายได้
การเขียนภาพทัศนียภาพเพื่อการนาเสนอผลงานได้
การนาเสนอผลงานการ Sketch Design ห้องต่าง ๆ
เขียนแบบบุษบก
การออกแบบ เขียนแบบ ภายในพระอุโบสถ
การนาเสนองานออกแบบ
รวมจานวนคาบ

4

2
3
4
5
6
7
8

8
8
4
8
12
16
4
64
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คณิตศาสตร์ เพือ่ การออกแบบ
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจการคานวณหาปริ มาตรพื้นที่รูปทรงต่าง ๆ การประมาณราคาค่าวัสดุ ค่าแรง
และสามารถตีราคาการสร้างบ้านได้
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-11
คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
1-0-1
(Mathematics)
ศึกษาหลักและวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อคานวณหาพิกดั ตาแหน่ งระยะปริ มาตรพื้นที่ รู ปทรง
2 มิติ 3 มิติ
ลักษณะของวัสดุที่จะนามาใช้งานสถาปั ตยกรรม การคานวณหาปริ มาตรวัสดุ การคานวณราคา
ในงานสถาปัตยกรรมและสามารถตีราคาการก่อสร้างสถาปั ตยกรรมได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 1 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การหาพื้นที่ระนาบ
หาพื้นที่บนพื้นผิวของรู ปทรงปริ มาตร
แสดงการหาพื้นที่ในอาคารพื้นฐานด้านสถาปั ตยกรรม
ราคาวัสดุ ราคาค่าแรง
ประมาณราคา
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
1
4
2
3
4
14
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เขียนแบบจาลองแบบ 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจแนวคิดในการสร้างวัง ส่ วนประกอบศาลา พลับพลา ที่ประทับ การ
วางผังเมืองในแต่ละยุคสมัย สามารถปฏิบตั ิงานออกแบบอาคารทางพุทธศิลป์ เช่ น พระที่นงั่
พลับพลา ที่ประทับ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-48-12
เขียนแบบจาลองแบบ 4
0-6-3
(Drawing and Measure Work in Thai Architecture 4)
ศึกษาแนวคิดในการสร้างวัง และส่ วนประกอบศาลา พลับพลา ที่ประทับ ศึกษาวิวฒั นาการ
วางผังเมืองในแต่ละยุคสมัย
ปฏิ บตั ิ งานออกแบบเขี ยนแบบอาคารทางพุ ทธศิ ลป์ ได้แก่ พระที่ นั่ง พลับพลา ที่ ประทับ
เพื่อให้มีทกั ษะการเขียนแบบอาคารพุทธศิลป์ และอธิ บายความแตกต่างระหว่างศาลาธรรมดากับศาลา
ที่ประทับได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เขียนแบบจาลองแบบ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

แนวความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
พระราชวัง
การจัดวางผัง และพื้นที่ของพระราชวัง ของยุคสมัย
ลักษณะสถาปัตยกรรมไทยพระที่นงั่ รู ปแบบต่าง ๆ คติความเชื่อ
และลักษณะการใช้วสั ดุในการก่อสร้าง รู ปแบบของส่ วนประกอบ
ของพระที่นงั่ และการเขียนแบบพระที่นงั่
การออกแบบพระที่นงั่
การนาเสนอรู ปแบบ แนวความคิดในการออกแบบ นาเสนอรู ปแบบ
งานสาเร็ จ
รวมจานวนคาบ

12

2

3
4

12

36
4
64

123

สถาปัตยกรรมไทย 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจประวัติความเป็ นมาและความหมายของสถาปั ตยกรรม การใช้มาตราส่ วน
สัญลักษณ์ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเขียนแบบ การเขียนแบบเบื้องต้นและปฏิบตั ิงานเขียนแบบเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
2-5-48-01
สถาปัตยกรรมไทย 1
0-4-2
(Thai Architecture 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของสถาปั ตยกรรม ความหมายของสถาปั ตยกรรม การใช้มาตราส่ วน
สัญลักษณ์ และวัสดุ อุปกรณ์ ในการเขียนแบบเบื้องต้น
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบจาลองแบบสถาปั ตยกรรมเบื้องต้น
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการเขียนแบบจาลองสถาปั ตยกรรม
เบื้องต้นได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สถาปัตยกรรมไทย 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมาของสถาปั ตยกรรม
วัสดุ อุปกรณ์
การใช้สัญลักษณ์
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบพื้นฐานรู ป 2 มิติ
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบ สร้างหุ่ นจาลอง
ปฏิบตั ิงานออกแบบเขียนแบบอาคาร
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
2
2
4
16
20
20
64
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สถาปัตยกรรมไทย 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเข้าใจสถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่นในแต่ละภาค คติความเชื่ อที่ก่อให้เกิ ดรู ปแบบ
ประจาถิ่น จาแนกรู ปแบบและความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมในแต่ละภูมิภาค และปฏิบตั ิงานเขียน
แบบจาลองแบบสถาปั ตยกรรมไทยพื้นบ้านประเภทที่อยูอ่ าศัยได้
คาอธิบายรายวิชา
2-5-48-02
สถาปัตยกรรมไทย 2
1-7-4
(Thai Architecture 2)
ศึ ก ษารู ปแบบและคติ ค วามเชื่ อ ในสถาปั ต ยกรรมไทยพื้ น ถิ่ น และวัส ดุ ใ นการก่ อ สร้ า ง
สถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่น
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบจาลองแบบสถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่นประเภทอาคารที่อยูอ่ าศัย
เพื่อให้มีทกั ษะการเขี ยนแบบจาลองแบบและสามารถจาแนกความแตกต่างของสถาปั ตยกรรม
ไทยในแต่ละท้องถิ่นได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สถาปัตยกรรมไทย 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมาของสถาปั ตยกรรมไทยพื้นถิ่น
ลักษณะของสถาปัตยกรรมไทย
ลักษณะสถาปั ตยกรรมไทยแต่ละพื้นถิ่น
ส่ วนประกอบของตัวไม้ในเรื อนไทยภาคกลาง
ปฏิบตั ิงานหุ่นจาลอง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
32
16
56
112
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สถาปัตยกรรมไทย 3
มาตรฐานวิชา
มีค วามรู้ และเข้า ใจ แนวคิ ดในงานพุทธศิ ล ป์ สถาปั ตยกรรม การวางผังบริ เวณอาคาร
พื้นฐานประเภทศาลาต่าง ๆ ปฏิ บตั ิงานเขียนแบบอาคารด้านพุทธศิ ลป์ สถาปั ตยกรรมและเขียน
แบบจาลองแบบด้วยการเก็บข้อมูลของอาคารในด้านพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-5-48-03
สถาปัตยกรรมไทย 3
1-7-4
(Thai Architecture 3)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และความเชื่ อในงานพุ ท ธศิ ล ป์ สถาปั ต ยกรรมไทย การวางผัง อาคาร
ปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลและเขียนแบบอาคารในพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์รูปแบบพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทยที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด
ในการออกแบบที่มีมาแต่โบราณ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สถาปัตยกรรมไทย 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ปรัชญาแนวความคิด ความเชื่ อที่ก่อให้เกิดงานพุทธศิลป์
สถาปัตยกรรมไทยและลักษณะการวางผังอาคารด้านพุทธศิลป์
ลักษณะการวางผังศาลา รู ปแบบศาลาแบบต่าง ๆ โครงสร้าง
ศาลา สัดส่ วน ศาลาที่มีหลังคาซ้อนหลายแบบ
การเขียนแบบศาลา เครื่ องลายอง เข้าใจสัดส่ วน โครงสร้างรู ปแบบ
การออกแบบศาลาที่มีองค์ประกอบของเครื่ องลายอง มีองค์ประกอบ
ของลวดลายในงานพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย
เทคนิคการเก็บข้อมูลอาคารทางพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
วิธีการสารวจเพื่อการบูรณะ
การเขียนแบบอาคารพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย เพื่อการบรู ณะ
ปฏิบตั ิงานหุ่นจาลอง อาคารพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

8

2
3
4
5
6
7

16
16
32
8
16
32
128
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เสริมทักษะช่ างสิปปหมู่ 1
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจในประวัติและพัฒนาการของศิลปะงานช่างสิ ปปหมู่ อันเป็ น
มรดกวัฒนธรรมของชาติ
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผูกลาย ลายประกอบบรรจุในรู ปทรงต่าง ๆ
ตามค่านิยมในศิลปะไทยแบบประเพณี
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถผูกประกอบลายไทย ประกอบบรรจุตกแต่ง
สิ่ งของเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์ได้มีคุณค่า
4. มีหลักเกณฑ์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการขั้นตอน ได้มีคุณค่าและ
ประสิ ทธิภาพ
5. สามารถวิเคราะห์ผลงานในองค์ประกอบการสร้างสรรค์ ผูกประดับตกแต่ง
ประกอบลวดลาย และการแก้ปัญหาร่ วมกัน
6. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบผลงานการเขียนลายการผูกลาย
ไทยได้มีประสิ ทธิภาพ
7. มีความตระหนัก เห็นความสาคัญในคุณค่าของศิลปะงานช่างสิ ปปหมู่
คาอธิบายรายวิชา
2-4-49-01
เสริ มทักษะช่างสิ ปปหมู่ 1
1-3-2
(Implemented Thai Traditional Arts 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของศิ ลปะงานช่ างสิ ปปหมู่ ศึ กษา รู ปแบบ ที่มา
หน้าที่ ของลวดลายไทย หลักเกณฑ์การผูกลาย บรรจุ ในรู ปทรง รู ปแบบ สิ่ งของเครื่ องใช้หรื อ
ผลิตภัณฑ์
ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบเขียนลวดลายไทยชนิดต่าง ๆ ลงในรู ปทรงต่าง ๆ
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจมีทกั ษะในการผูกประกอบลายไทย เพื่อประดับตกแต่ง รู ้ จกั
วิเคราะห์วจิ ารณ์ เห็นคุณค่าในความงามตามค่านิยมในศิลปะไทย

127
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะช่างสิ ปปหมู่ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

4

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

รู ปแบบที่มาของลวดลายไทย
- แม่ลายไทยพื้นฐาน
- แม่ลายไทยประดิษฐ์ที่แปรไฟ
- แม่ลายพื้น
- ลวดลายไทยที่ใช้ประดับตกแต่งสิ่ งของ เครื่ องใช้
หลักเกณฑ์การผูกลาย
- องค์ประกอบในการผูกลาย
- การผูกลายประกอบบรรจุในรู ปทรง รู ปแบบต่าง ๆ
การผูกลายในระบบโครงสร้างเถา
- โครงสร้างเถาเดี่ยว
- โครงสร้างเถาคู่
- โครงสร้างเถาไขว้
- โครงสร้างเถาผสม
การออกแบบผูกประกอบลายประดับตกแต่ง
- สิ่ งของเครื่ องใช้
- ผลิตภัณฑ์
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
20

8

8

16

52
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เสริมทักษะช่ างสิปปหมู่ 2
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้และเข้าใจรู ปแบบ แบบอย่างอัตลักษณ์ในแบบแผนของจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณี
2. มีความรู ้ ความสามารถในการเขียนและร่ างภาพหมวดภาพมนุษย์ และภาพสัตว์ตาม
หลักเกณฑ์แบบแผนศิลปะไทยแบบประเพณี ได้มีประสิ ทธิภาพ
3. สามารถวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรู ปแบบลักษณะทางการประดิษฐ์รูปแบบ แบบอุดมคติ
และลักษณะประดิษฐ์เลียนแบบธรรมชาติ
4. มีหลักเกณฑ์ในการเขียนขึ้นรู ป รู ปแบบ ขนาด สัดส่ วน กิริยาท่าทาง ในการเขียนรู ป
มนุษย์แบบอุดมคติ
5. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบผลงาน การร่ าง และเขียน
ภาพได้มีประสิ ทธิภาพ
6. มีความซาบซึ้ ง เห็นคุณค่า และความสาคัญในศิลปไทยแบบประเพณี
คาอธิบายรายวิชา
2-4-49-02
เสริ มทักษะช่างสิ ปปหมู่ 2
1-3-2
(Implemented Thai Traditional Arts 2)
ศึกษา รู ปแบบ สัดส่ วน กิริยาท่าทาง ลักษณะทางนาฏลักษณ์ของหมวดภาพมนุ ษย์อุดมคติ
มนุษย์สามัญ และภาพสัตว์ในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ฝึ กทักษะ ปฏิ บ ัติ เขี ยนร่ างภาพ ตัวภาพ พระ นาง ยักษ์ สั ตว์หิ มพานต์ และสั ตว์สามัญ
รวมทั้งรายละเอียดและส่ วนประกอบในตัวภาพ
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ มี ทกั ษะในการเขี ยนร่ างภาพ ตามหลักเกณฑ์ แบบแผนใน
ศิลปะแบบประเพณี นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

129
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เสริ มทักษะช่างสิ ปปหมู่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2

3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

รู ปแบบลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
รู ปแบบลักษณะ สัดส่ วน กิริยาท่าทางของตัวภาพ มนุษย์และสัตว์
- มนุษย์อุดมคติ พระ นาง พระพุทธเจ้า
- อมนุษย์ ยักษ์
- สัตว์อุดมคติ สัตว์หิมพานต์
- สัตว์สามัญ ช้าง ม้า เก้ง กวาง
- สัตว์สวยงาม นก กระรอก กระแต
หลักเกณฑ์แบบแผนการเขียน แบบภาพมนุษย์ลกั ษณะกลุ่ม
- ภาพจับ
- ภาพกลุ่ม
- กระบวนภาพรบ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
32

24

60
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พืน้ ฐานช่ างเขียน
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้และเข้าใจในรู ปแบบลักษณะเฉพาะที่มีแบบแผน การจาแนกประเภทตาม
วัตถุประสงค์ของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ประกอบผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบจิตรกรรมลวดลาย ภาพเล่าเรื่ อง เพื่อ
นาไปใช้ได้อย่างมีคุณค่าเหมาะสม
4. มีหลักเกณฑ์ในการวางแผน ออกแบบจัดประกอบลวดลาย และภาพประกอบประดับ
สิ่ งของเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคนิคจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ได้มีคุณค่า
5. มีความซาบซึ้ ง เห็นคุณค่าในความสาคัญของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
คาอธิบายรายวิชา
2-4-49-03
พื้นฐานช่างเขียน
1-3-2
(Fundamental Thai Traditional Painting)
ศึกษารู ปแบบ แบบแผน กระบวนการขั้นตอนการออกแบบเขียนภาพและเทคนิควัสดุ ใน
การประกอบผลงานจิตรกรรมไทย แบบประเพณี
ฝึ กทักษะออกแบบจิตรกรรมไทย แบบประเพณี ลักษณะลวดลายประดับสิ่ งของเครื่ องใช้
ผลิตภัณฑ์และจิตรกรรมภาพแบบเล่าเรื่ อง
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะในการออกแบบ กระบวนการขั้นตอน เทคนิ ค วัสดุ
ในการเขียนภาพไทยแบบประเพณี โดยมีเป้ าหมายของการนาไปใช้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา พื้นฐานช่างเขียน
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วยกิต
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

รู ปแบบลักษณะและประเภทของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบผลงานจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณี
หลักเกณฑ์กระบวนการออกแบบ และการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
เพื่อประดับตกแต่ง
- จิตรกรรมลวดลายประดับตกแต่ง สิ่ งของเครื่ องใช้ผลิตภัณฑ์

จานวนคาบ
8
4
24

131
หน่ วยที่
4

หน่ วยการเรียนรู้
- จิตรกรรมลวดลายและภาพเล่าเรื่ อง ประกอบประดับตกแต่ง
สิ่ งของเครื่ องใช้ผลิตภัณฑ์
- จิตรกรรมภาพเล่าเรื่ องจากวรรณกรรมไทย
(วรรณคดีโลก ธรรม)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
28

64

132

พืน้ ฐานช่ างรัก
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้และเข้าใจประวัติ ความเป็ นมา วิวฒั นาการ ของงานช่างรัก แต่ละประเภท
2. เข้าใจและมีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ การบารุ งรักษา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีทกั ษะสร้างสรรค์งานต้นแบบ การนาไปใช้ในกระบวนการสร้างงานช่างรัก ได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสวยงาม
4. เห็นคุณค่า รักและหวงแหน ภาคภูมิใจในการสื บทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-49-04
พื้นฐานช่างรัก
1-3-2
(Fundamental Gilded Lacquerware)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ขั้นตอน เทคนิ ควิธีการ การปฏิบตั ิงานช่างรัก ประเภทต่าง ๆ
ปฏิบตั ิฝึก ทักษะ กระบวนการสร้างงานช่างรัก ประเภทต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ ความชานาญ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
สร้างสรรค์ ระดับสู งต่อไป
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา พื้นฐานช่างรัก
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของงานช่างรัก แต่ละประเภท
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานช่างรักประเภทต่าง ๆ
การสร้างแบบลงบนผลงานช่างรัก
ฝึ กทักษะ การเตรี ยมพื้นสาหรับงานช่างรัก
การเตรี ยมวัสดุ ในการปฏิบตั ิงานช่างรัก
ฝึ กทักษะ ปฏิบตั ิงาน ผลิตผลงานช่างรัก
การซ่อมแซมส่ วนที่ชารุ ด
สรุ ปวิจารณ์
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
8
8
4
16
4
4
52
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พืน้ ฐานช่ างปั้น
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้และสามารถใช้งานและบารุ งรักษาเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ปั้ นไทย
2. อธิ บายลักษณะงานปั้ นประเภทนูนต่า นูนสู ง โครงสร้าง สัดส่ วน ของลวดลาย
3. มีทกั ษะ สามารถปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนและเทคนิคงานปั้ นไทย
4. ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
สื บทอด และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-49-05
พื้นฐานช่างปั้ น
1-3-2
(Fundamental Thai Sculpture)
ศึกษารู ปแบบ แบบแผน กระบวนการขั้นตอนการออกแบบเขียนภาพและเทคนิ ควัสดุ ใน
การประกอบผลงานจิตรกรรมไทย แบบประเพณี
ปฏิ บ ตั ิ ฝึ กทักษะออกแบบจิ ตรกรรมไทย แบบประเพณี ล ักษณะลวดลายประดับสิ่ งของ
เครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์และจิตรกรรมภาพแบบเล่าเรื่ อง
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะในการออกแบบกระบวนการขั้นตอน เทคนิ ค วัสดุใน
การเขียนภาพไทยแบบประเพณี โดยมีเป้ าหมายของการนาไปใช้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา พื้นฐานช่างเขียน
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

รู ปแบบลักษณะและประเภทของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
หลักเกณฑ์กระบวนการออกแบบ และการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
เพื่อประดับตกแต่ง
- จิตรกรรมลวดลายประดับตกแต่ง สิ่ งของเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์

จานวนคาบ
8
4
24

134
หน่ วยที่
4

หน่ วยการเรียนรู้
- จิตรกรรมลวดลายและภาพเล่าเรื่ อง ประกอบประดับตกแต่ง
สิ่ งของเครื่ องใช้ผลิตภัณฑ์
- จิตรกรรมภาพเล่าเรื่ องจากวรรณกรรมไทย
(วรรณคดีโลก ธรรม)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
28

64

135

ช่ างสิปปหมู่ 1
มาตรฐานวิชา
1. อธิ บายบทบาทและความสาคัญในงานช่างเขียน
2. อธิบายหลักเกณฑ์ในการออกแบบเขียนแบบ การปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ ผลงานจริ ง
ได้มีประสิ ทธิภาพ
3. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ประกอบผลงานได้มีประสิ ทธิภาพ
4. มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานได้มีคุณค่าตามสมัยนิยม
5. มีความซาบซึ้ งเห็นคุณค่าในงานศิลปแบบประเพณี หรื องานช่างเขียน
คาอธิบายรายวิชา
2-4-49-06
ช่างสิ ปปหมู่ 1
2-10-6
(Thai Traditional Arts 1)
ศึกษาหลักเกณฑ์ รู ปแบบ เนื้ อหา เทคนิควิธีการ กระบวนการออกแบบเขียนแบบ การ
ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ผลงาน การนาเสนอผลงาน ในงานช่างเขียน
ฝึ กทักษะ ปฏิบตั ิออกแบบสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย ประดับตกแต่งสิ่ งของเครื่ องใช้
ผลิตภัณฑ์ตามสมัยนิยม
เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถมีทกั ษะในการประกอบผลงานช่างเขียน นาไปใช้สร้างสรรค์
ในระดับที่สูงขึ้น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ช่างสิ ปปหมู่ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

หลักเกณฑ์วธิ ี การออกแบบจิตรกรรมไทยประดับตกแต่งสิ่ งของ
- ออกแบบลวดลายเขียนสี บนกระเบื้องเคลือบ ผลิตภัณฑ์
กระเบื้องเคลือบขาว
- ออกแบบสร้างสรรค์แบบลาย
- ออกแบบสร้างสรรค์สี
- สร้างสรรค์ผลงานจริ ง
จิตรกรรมไทยประดับตกแต่งสิ่ งของเครื่ องใช้
2.1 ออกแบบจิตรกรรมไทยประดับตกแต่งบนเครื่ องปั้ นดินเผา

จานวนคาบ
36

60

136
หน่ วยที่

3

หน่ วยการเรียนรู้
- ออกแบบสร้างสรรค์เนื้ อหา วิถีชีวติ ชาวบ้าน
แบบประเพณี วฒั นธรรม
- ออกแบบสร้างสรรค์สี
- สร้างผลงานจริ ง
2.2 ออกแบบจิตรกรรมประดับตกแต่งบนสิ่ งของตามความสนใจ
- ออกแบบเนื้ อหาภาพจิตรกรรมไทย ผสมลวดลายไทย
- ออกแบบสร้างสรรค์สี
- สร้างผลงานจริ ง
การสร้างสรรค์ผลงาน ตามแนวคิดส่ วนบุคคล
- รวบรวมแนวความคิด
- นาเสนอหัวข้อผลงาน
- ออกแบบ
- สร้างสรรค์ผลงานจริ ง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ

96

192

137

ช่ างสิปปหมู่ 2
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ รู ปแบบ เทคนิควิธีการ การออกแบบสร้างสรรค์งานช่างรัก
2. ออกแบบ งานช่างรักประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์
3. มีความรู้และสามารถใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้ ตามเทคนิคงานช่างรักประเภทต่าง ๆ
4. นาความรู ้ เทคนิค กระบวนการสร้างงานช่างรักไปใช้ได้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น ๆ ได้
5. เห็นคุณค่า รักและหวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรม และสามารถสื บทอด การสร้าง
งานช่างรักประเภทต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-49-07
ช่างสิ ปปหมู่ 2
2-10-6
(Thai Traditional Arts 2)
ศึกษาหลักเกณฑ์ รู ปแบบ เทคนิควิธีการ การออกแบบสร้างสรรค์ งานช่างรัก
ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ งานช่างรัก เทคนิ คต่าง ๆ
เพื่ อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะความช านาญ สามารถน าไปใช้ในการปฏิ บ ัติงาน
สร้างสรรค์ระดับที่สูงขึ้น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ช่างสิ ปปหมู่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1

2
3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

เขียนแบบลวดลาย ตามแบบประเพณี
- ลายพื้น เส้นลวด ช่องไฟ
- หน้ากระดาน ลายขอบ
ออกแบบสร้างสรรค์ ตามขนาดที่กาหนดในรู ปแบบลักษณะต่าง ๆ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่ออกแบบให้เหมาะสม
- ขนาด
- รู ปแบบ
- ช่องไฟ

จานวนคาบ
24

48
24

138
หน่ วยที่
4

5

หน่ วยการเรียนรู้
สร้างสรรค์ผลงานตามแบบแนวคิดส่ วนบุคคล
- แนวคิด
- นาเสนอ
- ออกแบบ
- สร้างสรรค์ผลงานจริ ง
ปฏิบตั ิงาน ส่ วนบุคคล ตามเทคนิคงานช่างรัก
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
48

48
192

139

ช่ างสิปปหมู่ 3
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการ เทคนิคขั้นตอน การปั้ น การทาแม่พิมพ์ การหล่อลวดลาย
ตัวภาพแบบนูนต่า นูนสู ง และลอยตัว
2. สามารถใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานปั้ นไทย และวัสดุในการทาแบบพิมพ์ หล่อ
3. อธิ บายลักษณะงานปั้ นประเภทนูนต่า นูนสู ง และลอยตัว
4. อธิ บายโครงสร้าง สัดส่ วนของลวดลาย และตัวภาพ
5. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน และเทคนิคงานปั้ นไทย
6. ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สามารถอนุรักษ์
สื บทอดและเผยแพร่ วฒั นธรรมของชาติ
คาอธิบายรายวิชา
2-4-49-08
ช่างสิ ปปหมู่ 3
2-10-6
(Thai Traditional Arts 3)
ศึกษาวิธีการ เทคนิคขั้นตอน การปั้ น การทาแม่พิมพ์ การหล่อลวดลาย และตัวภาพ แบบ
นูนต่า นูนสู ง และลอยตัว
ฝึ กทักษะปฏิบตั ิการปั้ น ทาแม่พิมพ์ และการหล่อ
เพื่อให้มีความรู ้ มีทกั ษะในการอนุ รักษ์และสร้างสรรค์งานปั้ นไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ช่างสิ ปปหมู่ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 12 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ปั้ นไทยนูนต่า
เทคนิคการใช้วสั ดุในการปั้ น
- ตัวภาพประกอบลวดลาย
- ทาแบบพิมพ์ หล่อแบบ
ปั้ นไทยนูนสู ง
เทคนิคปั้ นปูนต่า
- ตัวภาพประกอบลวดลาย
- ทาแบบพิมพ์ หล่อแบบ

จานวนคาบ
24

48

140
หน่ วยที่
3

4

หน่ วยการเรียนรู้
ปั้ นไทยลอยตัว
เทคนิคดินน้ ามัน ปูนต่า
- ตัวภาพชั้นสู ง สัตว์หิมพานต์
- ทาแบบพิมพ์ หล่อแบบ
ปั้ นไทยสร้างสรรค์
เทคนิคอิสระ
- สร้างสรรค์โดยอิสระ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
48

74

194

141

ช่ างสิปปหมู่ 1
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจในหลักการ ความสาคัญในการออกแบบลวดลาย ภาพไทย ในงานช่างปั้ น
2. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ออกแบบผลงานช่ างปั้ นได้อย่างมี
คุณค่า
3. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ ในงานช่างปั้ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้ จกั การดูแลรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบผลงานช่างปั้ นเป็ นอย่างดี
4. มีความซาบซึ้ งในคุณค่า หวงแหน อนุรักษ์ และสื บสานงานช่างปั้ นไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-5-49-01
ช่างสิ ปปหมู่ 1
1-3-2
(Thai Traditional 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของลวดลายในงานปั้ นไทย ศึกษากระบวนการ เทคนิ ค วัสดุ
อุปกรณ์พ้นื ฐานงานปั้ นไทย
ปฏิบตั ิงานปั้ นตามแบบที่กาหนด
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและทักษะชั้นพื้นฐานในงานปั้ นไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ช่างสิ ปปหมู่ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการงานช่างปั้ น
- ประเภทของงานช่างปั้ นไทย
- การใช้เครื่ องมือในงานช่างปั้ น
การออกแบบลวดลายไทย ภาพไทย
- การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ในงานปั้ น
- กระบวนการและขั้นตอนการปั้ นนูนต่า ชนิ ดลวดลายไทยพื้นฐาน
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานช่างปั้ นไทย
- การสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการ ขั้นตอนจนถึงผลงาน
เสร็ จสมบูรณ์
รวมจานวนคาบ

16

2

3

20

28

64

142

ช่ างสิปปหมู่ 2
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจในหลักการ ความสาคัญของการออกแบบ การเขี ยนลวดลายสาหรั บงานปั้ น
ลวดลาย ภาพไทย ในงานช่างปั้ น
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ สร้ างสรรค์ ออกแบบผลงานช่ างปั้ นได้อย่างมี
คุณค่า
3. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
4. มีความซาบซึ้ งในคุณค่า หวงแหน อนุรักษ์ และสื บสานผลงานช่างปั้ นไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-5-49-02
ช่างสิ ปปหมู่ 2
1-7-4
(Thai Traditional 2)
ศึกษารู ปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์การปั้ นลวดลาย และตัวภาพ การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ในงานปั้น
ปฏิบตั ิงานปั้ นไทยตามแบบที่กาหนด
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะในงานปั้ นไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ช่างสิ ปปหมู่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 8 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นและวิวฒั นาการงานช่างปั้ นไทย
- การปั้ นลวดลายไทย
- การปั้ นหน้าภาพไทยประเภทต่าง ๆ
หลักการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานช่างปั้ นไทย
- กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
การปั้ น จนกระทัง่ ถึงผลงานสาเร็ จสมบูรณ์
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานช่างปั้ นตามแนวทางเฉพาะบุคคล
- สร้างสรรค์ผลงานช่างปั้ นตามกระบวนการขั้นตอนจนได้ผลงาน
เสร็ จสมบูรณ์
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
32

48

48

128

143

ช่ างสิปปหมู่ 3
มาตรฐานวิชา
1. เข้า ใจในหลัก การ ความส าคัญของการออกแบบสร้ า งสรรค์ผ ลงานช่ า งปั้ น ด้ว ย
เทคนิคต่าง ๆ
2. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ออกแบบผลงานได้มีคุณค่า
3. มีทกั ษะในการออกแบบสร้างสรรค์ เทคนิคในการปั้ นไทย
4. มีความซาบซึ้ งในคุณค่า รักษา หวงแหน สื บสานงานช่างปั้ นไทย
คาอธิบายรายวิชา
2-5-49-03
ช่างสิ ปปหมู่ 3
1-7-4
(Thai Traditional 3)
ศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์งานปั้ นไทย รู ปแบบต่าง ๆ
ปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ตามแบบด้วยเทคนิคการปั้ นภาพไทยขั้นสู ง
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และมีทกั ษะความชานาญในการสร้างสรรค์ป้ ั นไทยขั้นสู ง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ช่างสิ ปปหมู่ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย

ชั้น ปวส. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 8 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

หลักเกณฑ์การออกแบบตัวภาพและลวดลายประกอบ
การสร้างสรรค์ผลงานช่างปั้ น
- กระบวนการและขั้นตอนปฏิบตั ิงานปั้ น
การสร้างสรรค์งานช่างปั้ นตามแนวทางเฉพาะบุคคล
- สร้างสรรค์ผลงานช่างปั้ นตามกระบวนการ ขั้นตอนจนได้ผลงาน
เสร็ จสมบูรณ์
รวมจานวนคาบ

32
48

3

48

128

144

ระเบียบสถานศึกษา
ว่ าด้ วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่ างศิลป์
--------------------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาตามหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2553
วิทยาลัยช่างศิลป์ เป็ นได้ดว้ ยดี วิทยาลัยช่างศิลป จึงกาหนดระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ ไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน ตาม
หลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่ไปกับหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป”
ข้ อ 4 ตั้งแต่วนั ที่ใช้ระเบียบนี้ ยกเลิกบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสั่งอื่นใดขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษารักษาการ
ตามระเบียบนี้
หมวด 1
หลักการประเมินผลการเรียน
ข้ อ 6 ให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการประเมินผลการเรี ยน
ข้ อ 7 ให้ประเมินผลการเรี ยนเป็ นรายวิชาเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและเพื่ อตัดสิ นผล
การเรี ยน
ข้ อ 8 ให้มีการประเมินผลการเรี ยนโดยการวัดและประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ งหรื อหลายวิธีผสม
กัน
ข้ อ 9 การประเมิ นผลการเรี ย นโดยการวัดและประเมิ นวิ ธี หนึ่ ง หรื อ หลายวิธี ผ สมกัน
อัตราส่ วนการประเมินผลระหว่างภาคเรี ยนกับปลายภาคเรี ยน ให้สถานศึกษาเป็ นผูก้ าหนด
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หมวด 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้ อ 10 การประเมินผลการเรี ยนระหว่างภาคเรี ยน ให้ประเมินผลการเรี ยนทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิและงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษาทาโดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาที่เรี ยน
ข้ อ 11 การประเมินผลปลายภาคเรี ยน ให้ประเมินผลการเรี ยนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บตั ิ
และงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษาทา โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาตลอดภาคเรี ยน
ข้ อ 12 การตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชาให้นาผลการประเมินระหว่างผลการเรี ยนรวม
กับผลการประเมินปลายภาคเรี ยน
ข้ อ 13 ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
4
ผลการเรี ยนดีเยีย่ ม
3.5
ผลการเรี ยนดีมาก
3
ผลการเรี ยนดี
2.5
ผลการเรี ยนค่อนข้างดี
2
ผลการเรี ยนน่าพอใจ
1.5
ผลการเรี ยนพอใช้
1
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
0
ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
ข้ อ 14 รายวิชาใดที่ไม่สามารถแสดงผลการเรี ยนตามข้อ 11 ไม่ได้ ให้ใช้ตวั อักษรต่อไปนี้
มส หมายถึง
ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินปลายภาคเรี ยน
ร
หมายถึง
รอการตัดสิ นหรื อยังตัดสิ นไม่ได้
มก หมายถึง
เรี ย นโดยไม่ นับหน่ วยกิ ตไม่นาผลการเรี ยนไปเปลี่ ย น
ระดับผลการเรี ยน ไม่นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการเรี ยน และต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 60
ของเวลาทั้งหมด
มค หมายถึง
เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตและมีเวลาเรี ยนไม่ครบร้อยละ
60 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
ถน หมายถึง
ถอนรายวิชาในกาหนด
ถล หมายถึง
ถอนรายวิชาหลังกาหนด
ถพ หมายถึง
ถูกพักการเรี ยนในระหว่างที่มีการสอบปลายภาคเรี ยน
ข้ อ 15 ในกรณี ต่อไปนี้ ให้ตดั สิ นผลการเรี ยนเป็ นระดับ 0 เฉพาะรายวิชา
(1) มีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่า
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(2) ขอถอนรายวิชาภายหลังเวลาที่กาหนดโดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
มีเหตุผลสมควร
(3) ถูกสั่งพักการเรี ยนในระหว่างที่มีการสอบปลายภาคเรี ยน
ข้ อ 16 นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อส่ อเจตนาทุจริ ตในการสอบหรื องานที่ได้รับมอบหมายให้ทา
ในรายวิชาใดครั้งใดก็ตาม ให้ได้คะแนน 0 ในครั้งนั้น
ข้ อ 17 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรี ยนหรื อไม่ส่งงานอันเป็ นส่ วนประกอบรายวิชาตาม
กาหนด ทาให้ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้ ให้รอการตัดสิ น “ร”
ข้ อ 18 การเปลี่ ย น “ร” ให้เปลี่ ย นเมื่ อนัก ศึ ก ษาได้ส อบหรื อส่ งงานที่ ติดค้า งอยู่ เสร็ จ
เรี ยบร้อยทั้งนี้ภายใน 2 สัปดาห์ ของภาคเรี ยนถัดไปเป็ นอย่างช้า หากพ้นกาหนดนี้ให้ตดั สิ นผลการเรี ยนเป็ น
0
ข้ อ 19 การคานวณหาค่าระดับเฉลี่ย ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้นาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวนหน่ วยกิ ตของแต่ละรายวิชากับระดับ
ผลการเรี ยนหารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาคิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
(2) ให้คานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากรายวิชาที่ได้รับผลการเรี ยน 4 , 3.5 , 3 ,
2.5 , 2 , 1.5 , 1 , หรื อ 0 เว้นแต่รายวิชาที่นกั ศึกษาเรี ยนซ้ า เรี ยนแทน การนับจานวนหน่วยกิตมาเป็ นตัวหาร
ให้นบั เพียงครั้งเดียว
(3) ให้คานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 2 ประเภท ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรี ยน คานวณจากรายวิชาที่ได้รับผลการเรี ยน
ตามข้อ (2) เฉพาะในภาคเรี ยนหนึ่ง ๆ
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่เรี ยนมาทั้งหมด และได้รับ
ระดับผลการเรี ยนตามข้อ (2) ตั้งแต่สองภาคเรี ยนขึ้นไป
หมวด 3
การนับเวลาเรียนเพือ่ สิ ทธิ์ในการสอบ
ข้ อ 20 นักศึกษาต้องมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยน
ทั้งหมดในรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบหรื อได้รับการประเมินผลปลายภาคเรี ยนในกรณี ที่นกั ศึกษามี
เวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนในรายวิชานั้นหากหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอัน
สมควรก็อาจผ่อนผัน ให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยน
ข้ อ 21 นักศึกษาที่ยา้ ยสถานศึกษาระหว่างภาคเรี ยน ให้นาเวลาเรี ยนจากสถานศึกษาทั้ง
สองแห่งมานับรวมกัน
ข้ อ 22 นักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาเรี ยนใหม่ในภาคเรี ยนเดียวกันและปี การศึกษา
เดียวกัน ให้นบั เวลาเรี ยนทั้งสองตอนรวมกัน
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ข้ อ 23 ถ้ามีการเปลี่ยนหรื อเพิ่มรายวิชา ให้นบั เวลาเรี ยนตั้งแต่เริ่ มเรี ยนรายวิชาใหม่
หมวด 4
การตัดสิ นผลการเรียน
ข้ อ 24 การตัดสิ นผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามนัยดังนี้
(1) ให้ตดั สิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
(2) รายวิชาชีพที่มีผลการเรี ยนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่าสอบได้และให้นบั
จานวน
หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็ นจานวนหน่วยกิตสะสม
(3) รายวิชาชีพเรี ยนระดับ 0 , 1 , 1.5 ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น
ข้ อ 25 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนครบ 2 ภาคเรี ยน และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่า
กว่า
1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรี ยนต่อไปหรื อพ้นสภาพเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 26 การตัดสิ นผลการเรี ยน เพื่ออนุมตั ิให้จบหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2553 ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสู ตร
(2) สอบได้หน่วยกิตของรายวิชาบังคับทั้งหมด
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า 2.00
ข้ อ 27 ให้หวั หน้าสถานศึกษา เป็ นผูอ้ นุมตั ิผลการเรี ยนและจบหลักสู ตร
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นไม่มีผอู ้ นุ มตั ิผลการเรี ยนและจบหลักสู ตรอาจมอบหมายให้ผดู้ ารง
ตาแหน่งอื่น ที่เหมาะสมทาการแทนได้
ข้ อ 28 นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู ้ ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พหรื อเทียบเท่า ระดับ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ที่ได้เรี ยนตามปกติ เรี ยนซ้ า หรื อเรี ยนเพิ่มรายวิชาที่ได้รับผล
การเรี ยน 0 และระดับผลการเรี ยน 1 มาเป็ นเวลาครบ 8 ภาคเรี ยนแล้ว แต่ยงั ไม่เข้าเกณฑ์การจบหลักสู ตร
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 26 แห่งระเบียบนี้ให้พน้ สภาพนักศึกษาทั้งนี้ไม่นบั เวลาที่ขอลาพักการเรี ยนหรื อถูกสั่ง
ให้พกั การเรี ยน
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หมวด 5
การขอเลือ่ นการสอบ
ข้ อ 29 นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนดจะขอเลื่อน
การสอบได้ในกรณี ต่อไปนี้
(1) ประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยก่อนหรื อระหว่างการสอบ
(2) ถูกควบคุมโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็ นตัวแทนของสถานศึกษาในการเข้าร่ วมประชุม หรื อกิจกรรมพิเศษอย่างอื่น
โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา
(4) มี ความจาเป็ นอย่างอื่ นโดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็ นว่าเป็ นความจาเป็ น
อย่างแท้จริ ง
ข้ อ 30 ให้นกั ศึกษายื่นคาร้องขอเลื่อนการสอบพร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษา
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ สิ้นสุ ดการสอบ การอนุ ญาตให้เลื่ อนสอบให้ทาเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรมอบให้
นักศึกษา
หมวด 6
การโอนผลการเรียน
ข้ อ 31 การโอนผลการเรี ยน สาหรับนักศึกษาที่ยา้ ยสถานศึกษา ซึ่งใช้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ ด้วยกัน ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรี ยนรับโอนผล
การเรี ยนได้
ข้ อ 32 ให้สถานศึกษาอนุญาตให้นกั ศึกษาไปเรี ยนรายวิชาเลือกตามหลักสู ตรนี้หรื อ
รายวิชาที่
สอบตกที่ไม่ได้เปิ ดสอนในภาคเรี ยนนั้น จากสถานศึกษาแห่งอื่นที่เปิ ดสอนตามหลักสู ตรนี้ได้ โดยให้
สถานศึกษาทั้งสองแห่งทาความตกลงร่ วมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการเรี ยน
หมวด 7
หน้ าที่ของสถานศึกษา
ข้ อ 33 ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการประเมินผลการเรี ยนต่าง ๆ ตามที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กาหนดดังต่อไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (รบ. 1 ศ.ปวส.) ระเบียนนี้ตอ้ งเก็บรักษาไว้ตลอด
(2) แบบรายงานการจบหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
(รบ. 2 ศ.ปวส.) สาหรับรายงานต่อต้นสังกัด

149
ข้ อ 34 ถ้านักศึกษาต้องการหนังสื อรับรองพื้นความรู ้จากสถานศึกษา สถานศึกษาจะออก
สาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน (รบ. 1 ศ.ปวส.) หรื อใบรั บ รองผลการเรี ย นให้ก็ได้หนังสื อรั บรองพื้ น
ความรู ้น้ ีให้มีอายุเพียง 60 วัน และให้สถานศึกษากาหนดวันหมดอายุไว้ดว้ ย
ข้ อ 35 การออกประกาศนี ยบัตร ให้เป็ นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
การออกประกาศนียบัตร
ประกาศ ณ วันที่ ........................................ พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) .......................................................
(นายกมล สุ วฒ
ุ โฑ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

