หลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 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 ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพ ที่มีคุณภาพเป็ น
ที่ยอมรับระดับชาติ
2.2 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่ มีความสมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา
ความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและวัฒ นธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
2.3 เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมี สิทธิ์ และโอกาสทางการศึ กษาเสมอภาคกัน และยึด
หลักว่าผูเ้ 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
หลัก สู ต รศิ ล ปกรรมระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ มุ่ ง พัฒนาผูเ้ รี ย นได้เ ป็ นผูม้ ี ค วามรู ้
ความสามารถด้านศิลปกรรม เน้นให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์หลักสู ตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนี้
3.1 มีความรู้ความสามารถด้านศิลปกรรมเป็ นที่ยอมรับระดับชาติ สามารถเข้ารับ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
3.2 มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.3 มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชี พส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการ
สื่ อสาร คิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกั 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 การอนุรัก ษ์และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม มี จิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้ างสิ่ งที่ดีงามใน
สังคมและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
4.1 สมรรถนะด้านวิชาชีพ
1) มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางศิลปะ
2) สามารถสร้างสรรค์งานด้านช่ างศิลป์ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนและงดงาม
ตามวุฒิภาวะ
3) สามารถลาดับและวิเคราะห์ องค์ความรู ้ ช่า งศิ ลป์ และสร้ างสรรค์ผลงานโดย
เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้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 ยสั ม พันธ์ ที่ ดี เห็ นคุ 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
จานวนหน่วยกิตที่ศึกษารวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 104 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
6
หน่วยกิต
1.3 วิทยาศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
4
หน่วยกิต
1.4 คณิ ตศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
4
หน่วยกิต
1.5 ภาษาอังกฤษ
ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
1.6 พลศึกษาและสุ ขศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า
4
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
70
หน่ วยกิต
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า
28
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า
42
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
4
หน่ วยกิต
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
240 คาบ
6. รายละเอียดหมวดวิชา
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) ใช้กระบวนการเขี ย นสื่ อสาร เขี ยนเรี ยงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1.3) สามารถเลือกฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้
ความคิด และความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
1.4) เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
1.5) เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
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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) ให้ ค วามส าคัญ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ นชาติ ไ ทยที่ มี
วัฒนธรรมและผลงานสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทย มีความรู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ของโลกและผลกระทบที่มีต่อโลกปั จจุบนั อย่างต่อเนื่อง
6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1) คุณภาพผู้เรียน
1.1) พัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกที่
ดีต่อวิทยาศาสตร์ และต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดแรงผลักดันความคิดพัฒนาความรู ้และ
นาไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวัน
1.2) พัฒนาด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ สามารถทดลองศึ กษาค้นคว้าหาค าตอบโดยใช้
แนวทางหรื อขั้นตอนในการทดลอง การจดบันทึก การสรุ ปวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้ดว้ ยตนเอง
1.3) พัฒนาความรู ้พ้นื ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อันจะเป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้ในระดับสู งขึ้นไป
1.4) พัฒนาทางด้านทักษะทางสังคมและทักษะทางชีวติ มุ่งหวังให้
ผูเ้ รี ยนใช้ค วามรู ้ ท างวิทยาศาสตร์ ใ นการดารงชี วิตในสั งคมแห่ ง ปั ญญาและโลกแห่ ง การเรี ย นรู ้
ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
1.5) พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มุ่งหวังให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้คู่คุณธรรม ดารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1) คุณภาพผู้เรียน
1.1) มี ความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับระบบจานวนจริ ง ค่าสัมบูรณ์ ของ
จานวนจริ ง จานวนจริ งที่อยู่ในรู ปกรณฑ์ และจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้ กาลังเป็ น
จานวนตรรกยะ หาค่าประมาณของจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์ และจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยก
กาลังโดยใช้วธิ ี การคานวณที่เหมาะสมและสามารถนาสมบัติของจานวนจริ งไปใช้ได้
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1.2) มี ความคิดรวบยอดในเรื่ องเซต การดาเนิ นการของเซต และใช้ความรู้
เกี่ ยวกับแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงเซตไปใช้แก้ปัญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้
เหตุผล
1.3) เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้
1.4) เข้าใจความหมายของลาดับเลขคณิ ต ลาดับเรขาคณิ ต และสามารถ
หาพจน์ ทวั่ ไปได้ เข้า ใจความหมายของผลบวกของ n พจน์แรกของอนุ กรมเลขคณิ ต อนุ กรม
เรขาคณิ ต และหาผลบวก n พจน์แรกของอนุ กรมเลขคณิ ต และอนุ กรมเรขาคณิ ตโดยใช้สูตรและ
นาไปใช้ได้
1.5) รู ้และเข้าใจการแก้สมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสอง
1.6) เข้าใจวิธีการสารวจความคิดเห็นอย่างง่าย เลือกใช้ค่ากลางได้เหมาะสม
กับข้อมูลและวัตถุ ประสงค์ สามารถหาค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิ ยมของข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และนาผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปช่วยในการตัดสิ นใจ
1.7) เข้า ใจเกี่ ยวกับการทดลองสุ่ ม เหตุ การณ์ และความน่ าจะเป็ นของ
เหตุการณ์ สามารถใช้ความรู ้เกี่ ยวกับความน่ าจะเป็ นในการคาดการณ์ ประกอบการตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
1.8) ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้
เหตุ ผ ลประกอบการตัด สิ น ใจ และสรุ ปผลได้อ ย่ า งเหมาะสม ใช้ ภ าษาและสั ญ ลัก ษณ์ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ใ นการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอ ได้อย่า งถู ก ต้อง และชัดเจน
เชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ 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 ทธิภาพ
1.3) มีวิสัยทัศน์ที่เป็ นสากล แต่ยงั คงรั กษาเอกลักษณ์ และสานึ กใน
ความเป็ นไทย
1.4) มีความรู ้ภาษาอังกฤษเพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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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 ขภาพ
ที่ดีท้ งั กายและจิต มีมารยาทและน้ าใจนักกี ฬาที่ดีรู้กฎ กติกา การแข่งขัน เข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬา
ตามกิจกรรมที่กาหนดด้วยความรู ้สึกสนุกสนานและเห็นค่าของการออกกาลังกาย
6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
6.2.1 พืน้ ฐานวิชาชีพ
1) พืน้ ฐานวิชาชีพทฤษฎี
1.1) ทฤษฎีศิลป์
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้ และเข้าใจในประวัติ วิวฒั นาการ ทฤษฎี และกระบวนการสร้ างสรรค์
ศิ ล ปกรรม สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิ ดความตระหนักถึ ง คุ ณค่ า เกิ ดความชื่ นชมใน
ผลงานศิลปกรรม และนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
2) พืน้ ฐานวิชาชีพปฏิบัติ
2.1) วาดเส้ น
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานวาดเส้น สามารถสร้ างสรรค์
งานวาดเส้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิ ด
ความตระหนักถึ งคุ ณค่า เกิ ดความชื่ นชมในผลงานวาดเส้นและนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่น
และชีวติ ประจาวันได้
2.2) องค์ ประกอบศิลป์
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ สามารถ
สร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า เกิดความชื่ นชมในผลงานองค์ประกอบศิลป์ และนาไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
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2.3) คอมพิวเตอร์
คุณภาพผู้เรียน
มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจในกระบวนการสร้ า งสรรค์ ง านคอมพิ ว เตอร์ สามารถ
สร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ เกิ ดความตระหนักถึงคุณค่า เกิดความชื่ นชมในผลงานคอมพิวเตอร์ และนาไปประยุกต์ใช้
ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
6.2.2) วิชาชีพ
1) ศิลปะไทย
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะไทย สามารถสร้างสรรค์
งานศิลปะไทยด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิด
ความตระหนักถึงคุณค่า เกิดความชื่ นชมในผลงานศิลปะไทยและนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่น
และชีวติ ประจาวันได้
2) จิตรกรรม
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม สามารถสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิด
ความตระหนักถึงคุณค่า เกิดความชื่นชมในผลงานจิตรกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่น
และชีวติ ประจาวันได้
3) ประติมากรรม
คุณภาพผู้เรียน
มีค วามรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานประติ มากรรม สามารถ
สร้ า งสรรค์ง านประติม ากรรมด้วยวิธีก ารที่ หลากหลาย มี ลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เกิ ดความตระหนักถึ งคุ ณค่า เกิ ดความชื่ นชมในผลงานประติมากรรมและนาไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
4) ภาพพิมพ์
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ สามารถสร้างสรรค์
งานภาพพิมพ์ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกิด
ความตระหนักถึ งคุณค่า เกิดความชื่ นชมในผลงานภาพพิมพ์และนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่น
และชีวติ ประจาวันได้
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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
6) ลายรดนา้
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู ้และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานลายรดน้ า สามารถสร้างสรรค์
งานลายรดน้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจารณ์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
เกิดความชื่นชมในผลงานลายรดน้ าและนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
7) เครื่องเคลือบดินเผา
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานเครื่ องเคลือบดินเผา สามารถ
สร้างสรรค์งานเครื่ องเคลือบดินเผา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เกิดความตระหนักถึงคุณค่า เกิดความชื่นชมในผลงานเครื่ องเคลือบดินเผา และ
นาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
8) สถาปัตยกรรมไทย
คุณภาพผู้เรียน
มีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการสร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมไทย สามารถ
สร้ า งสรรค์ง านสถาปั ตยกรรมไทย มี ล ัก ษณะเฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจารณ์
เกิดความตระหนักถึงคุณค่า เกิดความชื่ นชมในผลงานสถาปั ตยกรรมไทย และนาไปประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาอื่นและชีวติ ประจาวันได้
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ภาษาไทย 1
มาตรฐานวิชา
ใช้ ก ระบวนการเขี ย น เขี ย นสื่ อ สาร เขี ย นเรี ยงความ ย่ อ ความ และเขี ย นเรื่ องราว
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-11-01
ภาษาไทย 1
2-0-2
(Thai 1)
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดในการแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และ
โน้มน้าวใจได้อย่างมีเหตุผล การเขียนสึ่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ด้วยการสรรคา การเรี ยบเรี ยงคา
และโวหารประเภทอธิ บ าย บรรยาย และพรรณนา การเขี ย นประกาศ ย่อ ความ จดหมาย
เรี ยงความ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ มีความรับผิดชอบ และมารยาทในการเขียน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาไทย 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ภาษากับความคิด
หลักการเขียนทัว่ ไป
หลักการเขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
10
12
10
32
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ภาษาไทย 2
มาตรฐานวิชา
1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการ
ดาเนินชี วติ มีนิสัยรักการอ่าน
2. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
คาอธิบายรายวิชา
1-1-11-02
ภาษาไทย 2
2-0-2
(Thai 2)
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะการอ่า นออกเสี ย งบทร้ อยแก้วและบทร้ อยกรอง อ่า นจับ ใจความ
ตี ค วามและขยายความจากสื่ อ ต่ า ง ๆ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า วรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมไทย และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง รักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ มีนิสัย
รักการอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาไทย 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วยที่
1
2
3
4

5
6

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

การอ่านออกเสี ยง
การอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความ
การวิเคราะห์วจิ ารณ์วรรณคดี
วรรณคดีไทย
- เรื่ องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี
- นิราศพระบาท
วรรณกรรมปัจจุบนั
การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
8
2
10

4
4
32
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ภาษาไทย 3
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
2. สามารถเลื อ กฟั ง และดู อ ย่า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ้ ความคิ ด และ
ความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
คาอธิบายรายวิชา
1-1-11-03
ภาษาไทย 3
2-0-2
(Thai 3)
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา
ลักษณะของภาษาไทย คา และ การสร้างคา ประโยค ระดับภาษา คาราชาศัพท์ อิทธิ พลของ
ภาษาต่างประเทศ การใช้ถอ้ ยคาและสานวน การพูดและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ไทย ศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรม และ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาไทย 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และ ลักษณะของภาษา
การสร้างคาในภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
ระดับภาษา
ราชาศัพท์
คา กลุ่มคา และ ประโยค
การใช้ถอ้ ยคาสานวน
วรรณคดี และวรรณกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
4
2
2
6
6
4
32
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ภาษาไทยเพือ่ การศึกษาต่ อ
มาตรฐานวิชา
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
คาอธิบายรายวิชา
1-6-11-01
ภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ
1-0-1
(Thai Language for Further Education)
ทบทวนความรู ้ในเรื่ อง ธรรมชาติของภาษา เสี ยง คา ประโยค อิทธิ พลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย การอ่า นจับใจความสาคัญ การอ่ านตี ความ การวิเคราะห์วรรณกรรมและวรรณคดี
ความงามทางภาษา ภาษากับความคิด และสานวนโวหาร
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

4
16
8
28

หลักภาษา
การอ่าน
การเขียน

* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือกเป็ น
2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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วรรณกรรมปัจจุบัน
มาตรฐานวิชา
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
คาอธิบายรายวิชา
1-6-11-02
วรรณกรรมปัจจุบนั
1-0-1
(Present Literature)
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมไทยปั จจุบนั ในด้าน เนื้ อหา ศิลปะการใช้ภาษา ทัศนคติ
ความเชื่อ สภาพสังคมและศิลปวัฒนธรรม จากวรรณกรรมประเภทนวนิยาย เรื่ องสั้น บทความ สาร
คดี และบทร้อยกรอง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วรรณกรรมปัจจุบนั
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้เกี่ยวกับวรรณกรรมปั จจุบนั
การศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรม
นวนิยาย
เรื่ องสั้น
บทความ
สารคดี
บทร้อยกรอง
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมเฉพาะเรื่ อง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
4
4
2
2
6
6
32

* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือกเป็ น
2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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วรรณคดีมรดก
มาตรฐานวิชา
1. ใช้ก ระบวนการอ่ านสร้ า งความรู ้ และความคิ ดเพื่ อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการ
ดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
2 . เข้าใจและแสดงความคิดเห็ น วิจารณ์ วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็ นคุ ณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
คาอธิบายรายวิชา
1-6-11-03
วรรณคดีมรดก
1-0-1
(Thai Literature)
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดี มรดกในด้านวรรณศิ ลป์ เนื้ อหา ทัศนคติ ความเชื่ อ สภาพ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม จากวรรณคดี เรื่ อง รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน อิเหนา และ พระอภัยมณี
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วรรณคดีมรดก
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

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

วรรณคดีมรดก
ยอยกเรื่ องรามเกียรติ์
เขียนเล่าเรื่ องอิเหนา
เชาวน์ปัญญาในขุนช้างขุนแผน
แสนสนุกพระอภัยมณี
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
8
8
8
8
36
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หนังสือสาหรับเด็ก
มาตรฐานวิชา
ใช้กระบวนการเขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาอธิบายรายวิชา
1-6-11-04
หนังสื อสาหรับเด็ก
1-0-1
(Books for Kid)
ศึกษาและฝึ กทักษะลักษณะการใช้ภาษา กลวิธีการเขียน และเทคนิคการเขียนหนังสื อสาหรับ
เด็กประเภทต่าง ๆ เพื่อสามารถสร้างหนังสื อสาหรับเด็ก
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา หนังสื อสาหรับเด็ก
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

2
2
2
2
8
12
8
36

เรี ยนรู้ประเภท
สังเกตลักษณะ
คิดกะวางแผน
แปลนองค์ประกอบ
สร้างเทคนิคที่ชอบ
ออกแบบต้นฉบับ
ปรับเป็ นรู ปเล่ม

* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือกเป็ น
2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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สังคม 1
มาตรฐานวิชา
เข้าใจมนุษย์กบั สังคม โครงสร้างทางสังคมและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปฏิ บตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามกฎหมาย ตระหนักถึงความสาคัญของระบอบการปกครองตามวิถี
ประชาธิปไตย มีความเข้าใจและสามารถนาหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวติ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-12-01
สังคม 1
2-0-2
(Social Studies 1)
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั สังคม โครงสร้างของสังคมและแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม ประพฤติ ตนเป็ นพลเมื องดี ตามที่ ก ฎหมายกาหนด อธิ บ ายระบบ
การเมื อ งการปกครองของไทยตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข
วิเคราะห์และนาความรู ้ตามหลักธรรมของศาสนามาเป็ นหลักในการดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สังคม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

มนุษย์กบั สังคม
พลเมืองและกฎหมาย
การเมืองการปกครองของไทย
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับศาสนา
หลักธรรมในการดาเนินชีวติ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
2
6
12
4
12
36

17

สังคม 2
มาตรฐานวิชา
มาตรฐานที่ 1 เข้าใจความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ย วกับภูมิ ศาสตร์ วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ทรั พ ยากร ประชากร ซึ่ งมี อิทธิ พ ลต่อการดาเนิ นชี วิตและสามารถประยุกต์ใช้ใ ห้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตระหนักถึ งปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม มีจิตสานึ กอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
มาตรฐานที่ 2 เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น การบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริ โภค วิเคราะห์ระบบและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ตระหนัก
ถึงความสาคัญของระบบเศรษฐกิจไทยที่มีความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจโลก และค่านิ ยมที่ดีในการ
บริ โภค สามารถดารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-12-02
สังคม 2
2-0-2
(Social Studies 2)
อธิ บายความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากร
ประชากร อันนาไปสู่ การใช้ประโยชน์ในชี วิตประจาวัน วิเคราะห์และตระหนักถึงปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม มีจิตสานึ กอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
อธิ บายหลักเศรษฐศาสตร์ ท วั่ ไป สามารถบริ หารจัดการทรั พยากรในการผลิ ตและบริ โภค
วิเคราะห์ ระบบและหลักการเศรษฐกิ จพอเพี ยง กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิ จท้องถิ่ น ตระหนักถึ ง
ความสาคัญของระบบเศรษฐกิจไทยที่มีความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจโลก และมีค่านิยมที่ดีในการบริ โภค
สามารถดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สังคม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้พ้นื ฐานที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
วิกฤติการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมของโลกและประเทศไทย
แนวทางแก้ไขวิกฤติการด้านสิ่ งแวดล้อม

จานวนคาบ
3
4
4
4
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หน่ วยที่
5
6
7
8
9

หน่ วยการเรียนรู้
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ความรู ้เบื้องต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์
การบริ หารจัดการทรัพยากร
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
5
5
5
38

19

สังคม 3
มาตรฐานวิชา
เข้าใจความรู ้ ทวั่ ไปของวิชาประวัติศาสตร์ สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ทางประวัติศาสตร์ ดว้ ย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เข้าใจพัฒนาการของมนุ ษยชาติจากอดีตถึงปั จจุบนั ในแง่ความสัมพันธ์
และการเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ์ ตระหนักถึ งความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความภูมิใจและธารงความเป็ นไทย
คาอธิบายรายวิชา
1-1-12-03
สังคม 3
2-0-2
(Social Studies 3)
มีความรู ้ และเข้าใจ ความรู ้ทวั่ ไปที่เกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ความสาคัญของ
พัฒนาการของมนุ ษ ย์จากอดี ตถึ งปั จจุ บ นั ซึ่ งมี ความสัม พันธ์ ก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ของเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว
วิเคราะห์ ค วามเป็ นมาของชนชาติ ไ ทย วัฒนธรรม ภู มิ ปัญญาไทย มี ความรั ก ความเข้าใจและ
กาหนดแนวทางธารงความเป็ นไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สังคม 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้ทวั่ ไปของประวัติศาสตร์
พัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีต – ปัจจุบนั
ความเป็ นมาของชาติไทย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
10
10
8
36
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วิทยาศาสตร์ 1
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และ
นาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
2. เข้าใจโครงสร้ า งพื้นฐานของสารชี วโมเลกุล เพื่อนาไปสู่ การศึ กษาประโยชน์และ
ผลกระทบต่ อการ ตัดสิ น ใจในการนาความรู ้ ไ ปใช้ใ นชี วิ ตของตนเองได้อย่า งเหมาะสม มี
กระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
3. อธิ บายการเกิดปิ โตรเลียมและการแยกน้ ามันดิบ ตลอดจนอภิปรายถึงผลกระทบและ
วิธีป้องกันที่เกิดจากการผลิตและการใช้ปิโตรเลียม มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ นาความรู ้ไปใช้ ประโยชน์
คาอธิบายรายวิชา
1-1-13-01
วิทยาศาสตร์ 1
2-0-2
(Science 1)
ทดลอง สื บค้นข้อมูล อธิ บาย การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์
กลไกการรักษาดุ ลยภาพของน้ า แร่ ธาตุ อุณหภูมิในร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์ ระบบภูมิคุม้ กันของ
มนุ ษย์ ศึ กษาเกี่ ยวกับประโยชน์ของคาร์ โบไฮเดรต โปรตี น และไขมัน การอธิ บายการเกิ ด
ปิ โตรเลียม อธิ บายการแยกน้ ามันดิบ อภิปรายถึงผลกระทบและวิธีป้องกันที่เกิดจากการผลิตและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุ แนวทางในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิ ดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ นาความรู ้ ไปใช้ในชี วิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวิตอื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

21
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

อยูด่ ีมีสุข
- เซลล์และองค์ประกอบสาคัญของเซลล์
- การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
- กลไกการรักษาดุลยภาพ
อยูอ่ ย่างปลอดภัย
- การป้ องกันและกาจัดเชื้อโรคของร่ างกาย
- ความผิดปกติของระบบภูมิคุม้ กัน
- การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรคให้กบั ร่ างกาย
สารชีวโมเลกุล
- องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์ โบไฮเดรต
- องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและ
น้ ามัน
- องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และ
กรดนิวคลีอิก
ปิ โตรเลียม
- การเกิดปิ โตรเลียม
- กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียมต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
รวมจานวนคาบ

12

2

3

4

6

12

6

36
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วิทยาศาสตร์ 2
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่าง อนุภาค มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ นาความรู ้ไปใช้
ประโยชน์
2. เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู้ ไปใช้
ประโยชน์
3. อธิ บายความหมายของพอลิเมอร์ ประเภทของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ของ
พอลิ เมอร์ ตลอดจนการใช้พอลิ เมอร์ ที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
คาอธิบายรายวิชา
1-1-13-02
วิทยาศาสตร์ 2
2-0-2
(Science 2)
สื บ ค้นข้อมู ล ศึ ก ษาวิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บแบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสั น
รัทเทอร์ ฟอร์ ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก ศึกษาการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอมเพื่อทราบเลข
อะตอมของธาตุ พร้อมทั้งระบุ หมู่ คาบที่และกลุ่มของธาตุในตารางธาตุ ศึกษาอธิ บายประเภท
ของสารตามเนื้ อสารและองค์ประกอบของสารในท้องถิ่น สารบริ สุทธิ์ สารละลาย ธาตุ และ
สารประกอบ ศึกษาอธิ บายความหมายของพันธะเคมี เปรี ยบเทียบความแข็งแรงของพันธะเคมี
การยกตัวอย่างของสารที่ประกอบดัวยพันธะเคมีประเภทไอออนิ ก ,โควาเลนต์ และโลหะ ระบุ
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สารวจข้อมูลการทดลองวิเคราะห์และสรุ ปการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สาร อภิปรายถึงผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ความหมายและ
วิธีก ารหาอัตราการเกิ ดปฏิ กิ ริย าเคมี
วิเคราะห์ และอภิ ป รายเรื่ องปั จจัย ที่ มี ผลต่ออัตราการ
เกิ ดปฏิ กิริยาเคมี
เพื่อการควบคุ มอัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาเคมีไปใช้ในชี วิตประจาวันและใน
อุตสาหกรรม อธิ บายความหมายของพอลิเมอร์ อธิ บายการใช้พอลิเมอร์ อย่างเหมาะสมโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุ แนวทางในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิ ดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ นาความรู้ ไปใช้ในชี วิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวิตอื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

23
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

4

5

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

จานวนคาบ

โครงสร้างอะตอม
- แบบจาลองอะตอม
- อนุภาคมูลฐานของอะตอม
- การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุและสารประกอบ
- การจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุ
- สมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ
- สมบัติบางประการของสารประกอบของธาตุบางชนิด
พันธะเคมี
- การเกิดพันธะโลหะ
- การเกิดพันธะไอออนิก
- การเกิดพันธะโคเวเลนต์
- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุ ภาคกับสมบัติบางประการของสาร
ปฏิกิริยาเคมี
- ปฏิกิริยาเคมีในชีวติ ประจาวัน
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปั จจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี
- การใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมี
- ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
พอลิเมอร์
- การเกิดพอลิเมอร์
- สมบัติของพอลิเมอร์
- การนาพอลิเมอร์มาใช้ประโยชน์
- ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ ต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
รวมจานวนคาบ

6

6

8

8

8

36

24

วิทยาศาสตร์ 1
มาตรฐานวิชา
1. เข้า ใจกระบวนการและความส าคัญ ของการถ่ า ยทอดลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรม
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. เข้า ใจสิ่ ง แวดล้อ มในท้อ งถิ่ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสิ่ ง แวดล้อ มกับ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิ เวศ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
3. เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติใ นระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลก นาความรู ้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
คาอธิบายรายวิชา
1-6-13-01
วิทยาศาสตร์ 1
1-0-1
(Science 1)
ทดลอง สื บ ค้นข้อ มู ล อธิ บ าย กระบวนการถ่ า ยทอดสารพันธุ ก รรม การแปรผัน ทาง
พันธุ กรรม มิ วเทชัน การเกิ ดความหลากหลายทางชี วภาพ ผลของเทคโลยีชี วภาพ และความ
หลากหลายทางชี วภาพที่มีต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ ดุลย
ภาพของระบบนิ เ วศ กระบวนการเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ความส าคัญ ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ สภาพปั ญหา สาเหตุ แนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหา อนุ รักษ์ พัฒนา
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุ แนวทางในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิ ดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

25
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

พันธุ กรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
- ลักษณะทางพันธุกรรม
- โครโมโซมและสารพันธุกรรม
- ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
- การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
- เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
- ระบบนิเวศ
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่
- คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ
- สปี ชีส์ของสิ่ งมีชีวติ
- ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
18

12

6

36

* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

26

วิทยาศาสตร์ 2
มาตรฐานวิชา
1. เข้า ใจธรรมชาติ ข องแรงแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า แรงโน้ม ถ่ วง และแรงนิ ว เคลี ย ร์ มี
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ อย่างถูกต้องและ
มีคุณธรรม
2. เข้าใจลักษณะการเคลื่ อนที่ แบบต่างๆ ของวัตถุ ในธรรมชาติ มีกระบวนการสื บเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
คาอธิบายรายวิชา
1-6-13-02
วิทยาศาสตร์ 2
1-0-1
(Science 2)
อธิ บ าย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแรงกับ การเคลื่ อ นที่ ข องวัต ถุ ใ นสนามโน้ ม ถ่ ว ง การ
เคลื่ อนที่ของอนุ ภาคที่มีประจุไฟฟ้ าในสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก แรงนิ วเคลี ยร์ และแรง
ไฟฟ้ าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา ความเร็ ว
ความเร่ ง การเคลื่อนที่แนวตรง โพรเจกไทล์ แบบวงกลมและแบบฮาร์ มอนิ กอย่างง่าย การ
ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
วิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุ แนวทางในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะ หาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด
ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ มี ความสามารถในการตัดสิ นใจนาความรู ้ ไ ปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2 หน่ วย
หน่ วยที่
1

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

สนามของแรง
- สนามโน้มถ่วง
- สนามไฟฟ้ า
- สนามแม่เหล็ก
- แรงนิวเคลียร์

จานวนคาบ
18

27
หน่ วยที่
2

หน่ วยการเรียนรู้
การเคลื่อนที่
- ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา ความเร็ ว
ความเร่ ง
- การเคลื่อนที่ในแนวตรง
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
- การเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
18

36

* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

28

วิทยาศาสตร์ 3
มาตรฐานวิชา
เข้า ใจความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพลัง งานกั บ การด ารงชี วิ ต การเปลี่ ย นรู ปพลั ง งาน
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสารและพลัง งาน ในรู ป แบบของคลื่ น กล คลื่ นแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า พลัง งาน
นิ วเคลี ยร์ มีความตระหนักต่อผลของการใช้พลังงานต่อชี วิตและสิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
คาอธิบายรายวิชา
1-6-13-03
วิทยาศาสตร์ 3
1-0-1
(Science 3)
อธิ บายความหมายสมบัติของคลื่ นกล ความสัมพันธ์ ระหว่างความถี่ ความยาวคลื่ น
อัตราเร็ ว การเกิ ดคลื่ นเสี ยง บีสต์ ระดับความเข้ม คุ ณภาพและการได้ยินของเสี ยง มลพิษทาง
เสี ย งที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ และเสนอวิ ธี ป้ องกัน สเปกตรั ม ของคลื่ นแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ปฏิ กิ ริย า
นิ วเคลียร์ กัมมันภาพตรังสี และการใช้ประโยชน์ในทางสร้ างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม
วิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุ แนวทางในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะ หาความรู้ การสื บค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด
ความเข้า ใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่ เรี ย นรู ้ มี ค วามสามารถในการตัดสิ นใจนาความรู ้ ไ ปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2 หน่ วย
หน่ วยที่
1

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

คลื่น
- คลื่นกล และองค์ประกอบของคลื่น
- สมบัติของคลื่น
- การเกิดคลื่นเสี ยง และการได้ยนิ

จานวนคาบ
26

29
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

- ธรรมชาติของเสี ยง
- ผลของมลภาวะของเสี ยงต่อสุ ขภาพ
- กาเนิดและธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
- สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
- ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
2
กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์
10
- กัมมันตภาพรังสี
- พลังงานนิวเคลียร์
- กัมมันตภาพรังสี ต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
รวมจานวนคาบ
36
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

30

วิทยาศาสตร์ 4
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละจิ ต วิท ยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ย นรู้ และน าความรู้ ไ ปใช้
ประโยชน์
2. เข้าใจวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิ สัมพันธ์ภายใน
ระบบสุ ริยะและผลต่อสิ่ งมีชีวิตบนโลก มี กระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้ และจิ ตวิทยาศาสตร์
การสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
3. เข้า ใจความส าคัญ ของเทคโนโลยี อ วกาศที่ น ามาใช้ใ นการส ารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่ อสาร มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ และจิต
วิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชี วิตและ
สิ่ งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
1-6-13-04
วิทยาศาสตร์ 4
1-0-1
(Science 4)
ศึ ก ษาวิเคราะห์ โครงสร้ า งทางธรณี ของโลก แผ่นเปลื อกโลก การเคลื่ อนที่ ข องแผ่น
เปลื อ กโลก ผลการเคลื่ อนที่ ข องแผ่นเปลื อกโลก ปรากฏการณ์ ทางธรณี การหาอายุหิ น
ลักษณะและอายุของซากดึกดาบรรพ์ เปรี ยบเทียบลาดับชั้นหิ นและอายุของหิ น เพื่อศึกษาความ
เป็ นมาของโลก การเกิดและวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี และเอกภพ พลังงานของดาว
ฤกษ์ ปฏิ กิริยาฟิ วชัน ตาแหน่ งของโลกในระบบสุ ริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การใช้เทคโนโลยี
อวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลกและในอวกาศ
วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา สาเหตุ แนวทางในการป้ องกัน แก้ ไ ขปั ญ หา โดยการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ สังเกต การ
สื บค้นข้อมูล การอภิปราย สรุ ปเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
ชุมชนและท้องถิ่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยม

31
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

โลกและการเปลี่ยนแปลง
6
- โครงสร้างโลก
- ปรากฏการณ์ทางธรณี วทิ ยา
2
ธรณี ภาค
8
- แผ่นธรณี ภาคและการเคลื่อนที่
- หลักฐานและข้อมูลทางธรณี ภาค
3
ธรณี ประวัติ
6
- อายุทางธรณี วทิ ยา
- ซากดึกดาบรรพ์
- การลาดับชั้นหิ น
4
เอกภพ
4
- กาเนิดเอกภพ
- กาแล็กซี่
5
ดาวฤกษ์
4
- วิวฒั นาการของดาวฤกษ์
- ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์
- สี และอุณหภูมิผวิ ของดาวฤกษ์
- ระยะห่างของดาวฤกษ์
6
กาเนิดระบบสุ ริยะ
4
7
เทคโนโลยีอวกาศ
4
- ดาวเทียมและยานอวกาศ
- การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
รวมจานวนคาบ
36
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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วิทยาศาสตร์ 5
มาตรฐานวิชา
ใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และจิ ต วิทยาศาสตร์ ใ นการสื บ เสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู ้ ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่ นอน สามารถอธิ บาย
และตรวจสอบได้ ภายใต้ข ้อ มู ล และเครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู่ใ นช่ ว งเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
คาอธิบายรายวิชา
1-6-13-05
วิทยาศาสตร์ 5
1-0-1
(Science 5)
ตั้งคาถาม กาหนดประเด็นหรื อตัวแปรที่สาคัญในการสารวจ ตรวจสอบหรื อศึกษาค้นคว้า
เรื่ องที่สนใจ และเชื่ อถือได้ ใฝ่ เรี ยนรู้ สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผน การ
สารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี มุ่งมัน่ ในการทางาน เลือกเทคนิ ค ใช้วสั ดุและเครื่ องมือที่เหมาะสม
วิธีการสารวจตรวจสอบ
ทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย
รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูล ข้อมูลเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ วิเคราะห์และประเมิน ความ
สอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป ทั้งที่สนับสนุ นหรื อขัดแย้งกับสมมติฐาน ความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ บันทึกและอธิ บายผล การสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ
ค้นคว้าเพิ่มเติม จาก แหล่งความรู ้ต่าง ๆ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่คน้ พบเมื่อมีขอ้ มูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรื อโต้แย้งจากเดิ ม การนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ ใหม่
หรื ออธิ บายเกี่ ย วกับแนวคิ ด กระบวนการ ใฝ่ เรี ย นรู ้ จัดแสดงผลงาน เขี ยนรายงาน และ/หรื อ
อธิ บายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ ผลของโครงงานหรื อชิ้นงาน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
12
รู้จกั วิธีการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
12
การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
12
รวมจานวนคาบ
36
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

33

คณิตศาสตร์ 1
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (Pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
2. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model)
อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนาไปใช้แก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการน าเสนอ การเชื่ อ มโยงความรู ้ ต่ า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเชื่ อ มโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-14-01
คณิ ตศาสตร์ 1
1-0-1
(Mathematics 1)
ศึกษาและฝึ กทักษะในการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาในเนื้อหาเกี่ยวกับ
1. เซต ความหมายและวิธีการเขียนเซต ประเภทของเซต สับเซตและเพาเวอร์ เซต
แผนภาพ เวนน์ –ออยเลอร์ การดาเนินการของเซต ยูเนียน อินเตอร์ เซกชัน คอมพลีเมนต์ และ
ผลต่างของเซต การนาแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ไปใช้แก้ปัญหาเรื่ องเซต
2. การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิ รนัย และการอ้างเหตุผล
โดยใช้แผนภาพแทนเซต
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจ และมี ท ัก ษะในการคิ ด ค านวณ สามารถน าไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

11
5
16

เซต
การให้เหตุผล
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คณิตศาสตร์ 2
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง
2. เข้า ใจถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การของจ านวนและความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
การดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
3.ใช้การประมาณค่าในการคานวณเลขยกกาลังและแก้ปัญหา
4. เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ ต่า ง ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่ อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-14-02
คณิ ตศาสตร์ 2
1-0-1
(Mathematics 2)
ศึกษาและฝึ กทักษะในการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาในเนื้อหาเกี่ยวกับ
1. จานวนจริ ง ความสัมพันธ์ของจานวนต่างๆ ในระบบจานวนจริ ง สมบัติของจานวน
จริ งเกี่ยวกับการบวก การคูณ สมบัติการเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจานวนจริ ง การแก้สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว การแก้อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริ ง
2. เลขยกกาลังที่มีเลขชี้ กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ เลขยกกาลังที่มีเลขชี้ กาลังเป็ นจานวน
ตรรกยะ รากที่ n ของจานวนจริ ง
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 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2

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

จานวนจริ ง
เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
11
5
16
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คณิตศาสตร์ 3
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ใช้วิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ ละความรู ้ เ กี่ ย วกับ ความน่ า จะเป็ นในการคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุสมผล
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อ ความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการน าเสนอ การเชื่ อ มโยงความรู ้ ต่ า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเชื่ อ มโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
คาอธิบายรายวิชา
1-1-14-03
คณิ ตศาสตร์ 3
1-0-1
(Mathematics 3)
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะในการคิ ด ค านวณ การแก้โ จทย์ปั ญ หาในเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ สถิ ติ
เบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นโดยใช้ค่า
กลางของข้อมูล
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจ และมี ท ัก ษะในการคิ ด ค านวณ สามารถน าไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 1
หน่ วย
หน่ วยที่
1

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

16
16

สถิติเบื้องต้น
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คณิตศาสตร์ 4
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจและวิเคราะห์ลาดับและอนุกรม
2. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
3. ใช้ความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการน าเสนอ การเชื่ อ มโยงความรู ้ ต่ า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเชื่ อ มโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-14-04
คณิ ตศาสตร์ 4
1-0-1
(Mathematics 4)
ศึกษาและฝึ กทักษะในการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาในเนื้อหาเกี่ยวกับ
1. ลาดับและอนุกรม ลาดับเลขคณิ ต ลาดับเรขาคณิ ต อนุกรมเลขคณิ ต อนุกรมเรขาคณิ ต
และหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
2. ความน่าจะเป็ น ความน่าจะเป็ น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ และความน่าจะเป็ น
ของเหตุการณ์
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจ และมี ท ัก ษะในการคิ ด ค านวณ สามารถน าไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

10
6
16

ลาดับและอนุกรม
ความน่าจะเป็ น
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คณิตศาสตร์ 1
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสู ง โดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติ
3. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (Pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
4. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model)
อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการน าเสนอ การเชื่ อ มโยงความรู ้ ต่ า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเชื่ อ มโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-6-14-01
คณิ ตศาสตร์ 1
1-0-1
(Mathematics 1)
ศึกษาและฝึ กทักษะในการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาในเนื้อหาเกี่ยวกับ
1. อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ ทฤษฎี บ ทปี ทาโกรั ส อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ อัต ราส่ ว น
ตรี โกณมิติของมุมที่ควรทราบ การอ่านค่าอัตราส่ วนตรี โกณมิ ติจากตาราง การนาอัตราส่ วน
ตรี โกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทางและความสู ง
2. ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั ผลคูณคาร์ ทีเชี ยล ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของ
ความสัมพันธ์ อินเวอร์สของความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ตัวอย่างฟังก์ชนั ที่ควรรู ้จกั กราฟของฟั งก์ชนั
การหาค่าของฟังก์ชนั
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะในการคิดคานวณสามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2

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

อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
14
18
36

38

คณิตศาสตร์ 2
มาตรฐานวิชา
1. เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อ ความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการน าเสนอ การเชื่ อ มโยงความรู ้ ต่ า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ เชื่ อ มโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์อื่น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-6-14-02
คณิ ตศาสตร์ 2
1-0-1
(Mathematics 2)
ศึกษาและฝึ กทักษะในการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาในเนื้ อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูล เบื้องต้น โดยใช้การวัดตาแหน่งที่ของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน
การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจ และมี ท ัก ษะในการคิ ด ค านวณสามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 1
หน่ วย
หน่ วยที่
1

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

32
32

สถิติเบื้องต้น
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คณิตศาสตร์ 3
มาตรฐานวิชา
1. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการน าเสนอ การเชื่ อ มโยงความรู ้ ต่ า ง ๆ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเชื่ อ มโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-6-14-03
คณิ ตศาสตร์ 3
1-0-1
(Mathematics 3)
ศึกษาและฝึ กทักษะในการคิดคานวณ การแก้โจทย์ปัญหาในเนื้ อหาเกี่ ยวกับความน่าจะ
เป็ น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ แฟคทอเรี ยล n ( n factorial) วิธีเรี ยงสับเปลี่ยนอย่างง่าย วิธี
จัดหมู่อย่างง่าย และความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจ และมี ท ัก ษะในการคิ ด ค านวณสามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คณิ ตศาสตร์ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 1
หน่ วย
หน่ วยที่
1

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

32
32

ความน่าจะเป็ น
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ภาษาอังกฤษ 1
มาตรฐานวิชา
1. ศึกษาศัพท์ สานวน โครงสร้างของภาษาในระดับพื้นฐาน
2. อ่านบทความ และบทสนทนาสั้น ๆ โดยสามารถจับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้
3. ฟั ง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ศพั ท์ สานวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสม
ตามกาลเทศะ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-15-01
ภาษาอังกฤษ 1
1-0-1
(English 1)
ศึกษาศัพท์ สานวน โครงสร้ างประโยคในระดับพื้นฐาน อ่านบทความ และบทสนทนา
สั้น ๆ และสามารถจับใจความสาคัญได้ ฝึ ก ฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ที่
กาหนด เพื่อให้สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างถู กต้อง เหมาะสมตาม
กาลเทศะ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

2
2
3
3
3
3
16

Introduction
Family
Careers
Sports
Climate
Travel
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ภาษาอังกฤษ 2
มาตรฐานวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเกี่ ยวกับหัวเรื่ องที่กาหนด โดยใช้คาศัพท์ สานวน และ โครงสร้างที่
เหมาะสม
2. บอกใจความสาคัญ และรายละเอียดของเรื่ องที่ฟัง และอ่าน จากสื่ อประเภทต่าง ๆ
โดยใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่านที่เหมาะสม
3. สามารถติดต่อสื่ อสารตามสถานการณ์ที่หลากหลาย และเกิดประสบการณ์ในการนา
ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-1-15-02
ภาษาอังกฤษ 2
1-0-1
(English 2)
ฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน โดยใช้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้ างทางไวยากรณ์ ที่
ถูกต้องเหมาะสม บอกใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน และฟั งได้ ติดต่อสื่ อสารเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวันโดยใช้ภาษาท่าทางสื่ อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

3
2
4
3
4
16

Shopping
Directions
Entertainment
Hobbies
Social & Technology
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ภาษาอังกฤษ 3
มาตรฐานวิชา
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ พูดและเขียนเกี่ ยวกับบุคคล สิ่ งของ เรื่ องราว
เหตุการณ์ โดยใช้ศพั ท์ สานวน โครงสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ
2. บอกใจความสาคัญของเรื่ องที่ฟังและอ่านที่ซบั ซ้อนขึ้น จากสื่ อประเภทต่าง ๆ โดยใช้
กลยุทธ์ในการฟังและอ่านที่เหมาะสมกับบริ บท
3. แสวงหาความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ และสามารถนามาวิเคราะห์ให้
เข้ากับบริ บททางสังคมได้
คาอธิบายรายวิชา
1-1-15-03
ภาษาอังกฤษ 3
1-0-1
(English 3)
ฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน โดยศึกษาและเปรี ยบเทียบ เรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
อดีต ปั จจุบนั อนาคต การใช้ถอ้ ยคาสานวน วลีในการสนทนาในชี วิตประจาวัน อ่านสื่ อ สิ่ งพิมพ์
ข่าว เรื่ องราวต่าง ๆ และสามารถนามาวิเคราะห์ให้เข้ากับบริ บททางสังคมได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

2
2
3
3
3
3
16

Culture
Festival
Teenagers
Health
Nature
Food
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ภาษาอังกฤษ 4
มาตรฐานวิชา
1. สนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
2. อ่านและปฏิบตั ิตามคาสั่ง คู่มือ คาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
3. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-15-04
ภาษาอังกฤษ 4
1-0-1
(English 4)
ศึกษา และฝึ กปฏิบตั ิการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน การนาเสนอข้อมูล การเขียน
รายงานสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชี พ วางแผนเกี่ยวกับอนาคต การศึกษาต่อ การประกอบอาชี พ โดย
ใช้ภาษาท่าทางในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมตามมารยาทสังคม ถูกต้องตามกาลเทศะ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

3
3
3
4
3
16

Gallery & Exhibition
Fashion
Signs & Notices
Job Application
Future Plan
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ภาษาอังกฤษ 5
มาตรฐานวิชา
1. อ่านประโยคที่ซบั ซ้อน และจับประเด็นสาคัญจากการอ่านได้
2. อธิ บายโครงสร้างประโยคจากการอ่านได้
3. ใช้ รู ป แบบและโครงสร้ า ง ส านวนภาษาในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-15-05
ภาษาอังกฤษ 5
1-0-1
(English 5)
ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนด้วยโครงสร้างประโยคที่ซบั ซ้อน เพื่อนาไปใช้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5 หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

3
4
5

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

Word Formation
-Prefixes
-Suffixes
-Roots
Context Clues
-Definitions
-Punctuation
-Examples and Explanations
-Restatements
-Contrast of Ideas
-Cause and Effect
Skimming and Scanning
Listening Comprehension
Writing Experiences
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6

6

8
8
4
32
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ภาษาอังกฤษอินเตอร์ เน็ต
มาตรฐานรายวิชา
1. รู ้และเข้าใจส่ วนประกอบและคาสั่งต่างๆของคอมพิวเตอร์ เป็ นภาษาอังกฤษ
2. ใช้คาค้นภาษาอังกฤษในการสื บค้นข้อมูลตามความสนใจได้
3. ใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารทาง e-mail และ social network ต่างๆได้
คาอธิบายรายวิชา
1-6-15-01
ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต
1-0-1
(Internet English)
ศึกษาคาศัพท์ เกี่ ยวกับส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คาสั่งต่างๆเป็ นภาษาอังกฤษ อ่าน
จับใจความ สรุ ปข้อมูล และนาเสนอข้อมูลที่สืบนได้ตามความสนใจ เขียนโต้ตอบการสื่ อสารทาง
e-mail และ social network ต่างๆโดยใช้ถอ้ ยคาภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะในสังคม
online
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

5

6

7

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 1 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

Basic parts of computer
Computer terms and commands
Introduction to internet
Strategies for searching the web
- How to use a search engine and web directory
- How to use URLs
Electronic Mail
- Parts of an e-mail message
- Writing and send e-mail message
Social Network
- Terms and conditions
-Creating social network sites
Interesting topics on the web
-Review art books

จานวนคาบ
1
1
1
3

2

3

5

46
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

-Updating fashion design
-Ways of selling and shopping
-Things to do at cyber cafes
-Art galleries on the internet
รวมจานวนคาบ
16
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
มาตรฐานวิชา
1. ใช้รูปแบบโครงสร้าง และสานวนที่จาเป็ นในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
2. อ่า นออกเสี ย งบทอ่ า นได้ถู ก ต้องตามหลัก การอ่ า นออกเสี ย ง อ่ า นเพื่ อความเข้า ใจ
เรื่ องราวทัว่ ไป หรื อที่เกี่ยวข้องกับอาชีพโดยใช้กลยุทธ์และทักษะการอ่าน
3. วางแผนการเรี ย น เพื่ อพัฒนาความบกพร่ องทางภาษาของตนเอง โดยใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้คน้ พบวิธีการเรี ยนของตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
1-6-15-02
ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ
1-0-1
(Supplementary English)
ศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิ ทักษะโครงสร้างทางภาษาที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ อ่านออกเสี ยง อ่านเพื่อ
ความเข้า ใจส าหรั บ ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางภาษา เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานสนับ สนุ น การเรี ย น
ภาษาอังกฤษในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรื อจัดเนื้อหาตามความจาเป็ นของผูเ้ รี ยน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษเสริ มทักษะ
ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3 หน่ วย
เวลา 1 คาบ
หน่ วยที่
1
2

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

Using dictionary
2
Learning Styles (Starter)
7
-Reading and vocabulary
-Language focus and practice
-Listening and spelling
-Writing Supplementary material
3
Learning Styles (Intermediate)
7
-Reading and vocabulary
- Language focus and practice
-Listening and spelling
-Writing Supplementary material
รวมจานวนคาบ
16
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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ภาษาอังกฤษเพือ่ สุ นทรียภาพ
มาตรฐานวิชา
1. สนใจและเพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษจากสื่ อต่างๆและกิจกรรมรอบตัว
2. สนุกสนาน พอใจ และแสดงออกอย่างอิสระต่อความงาม ความไพเราะของ
ภาษาอังกฤษจากสื่ อต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-6-15-03
ภาษาอังกฤษเพื่อสุ นทรี ยภาพ
1-0-1
(Esthetic English)
ฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนจากบทเพลง ภาพยนตร์ การ์ ตูน บทประพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิ ด
เจตคติที่ดี มีสุนทรี ยภาพต่อภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตระหนักในคุ ณค่าของ
ภาษาและความเหมาะสมของวัฒนธรรม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อสุ นทรี ยภาพ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 1 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

Songs
Movies & Cartoons
Poetry
Reading & illustrations

จานวนคาบ

4
4
4
4
รวมจานวนคาบ
16
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต

49

ภาษาเกาหลี 1
มาตรฐานวิชา
1. ศึกษาศัพท์ สานวน โครงสร้างของภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน
2. สนทนาสั้น ๆ โดยสามารถทักทายในชีวติ ประจาวันขั้นพื้นฐาน
3. ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ศพั ท์ สานวน และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสมตาม
กาลเทศะ
คาอธิบายรายวิชา
2-6-15-04
ภาษาเกาหลี 1
2-0-2
(Korean 1)
ศึกษาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคในระดับพื้นฐาน อ่านบทความ และบทสนทนาสั้น ๆ
และสามารถจับใจความสาคัญได้ ฝึ ก ฟั ง พูด อ่ าน เขี ยน ภาษาเกาหลี ตามสถานการณ์ ที่ กาหนด
เพื่อให้สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาเกาหลี 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

-แนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศเกาหลี
2
- วัฒนธรรมและมารยาท
2
แนะนาตัว เป็ นภาษาเกาหลี,บทสนทนาทัว่ ไป, คาทักทาย
2
3
สระ , พยัญชนะภาษาเกาหลี
6
4
คาศัพท์ทวั่ ไปที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
10
5
บทสนทนาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
12
รวมจานวนคาบ
32
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
1
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ภาษาเกาหลี 2
มาตรฐานวิชา
1. สนทนาโต้ตอบภาษาเกาหลี โดยใช้คาศัพท์ สานวน และ โครงสร้างที่เหมาะสม
2. สามารถติดต่อสื่ อสารตามสถานการณ์ ที่หลากหลาย และเกิ ดประสบการณ์ ในการนา
ภาษาเกาหลีไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
คาอธิบายรายวิชา
2-6-15-05
ภาษาเกาหลี 2
2-0-2
(Korean 2)
ฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน โดยใช้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้ างทางไวยากรณ์ ที่
ถูกต้องเหมาะสม บอกใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน และฟั งได้ ติดต่อสื่ อสารเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวันโดยใช้ภาษาท่าทางสื่ อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาเกาหลี 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

Shopping
Directions
Entertainment
Culture & Festival
Health
Signs & Notices

จานวนคาบ

4
4
6
8
4
6
รวมจานวนคาบ
32
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน แต่ตอ้ งผ่านการเรี ยนภาษาเกาหลี 1 มาก่อน
กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือกเป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น
2 หน่วยกิต
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สุ ขศึกษา 1
มาตรฐานวิชา
เข้าใจคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี และมีทกั ษะที่ถูกหลักสุ ขวิทยาในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ให้แข็ง แรงสมบู รณ์ ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและบุ คคลใกล้ชิด ตลอดจนสามารถป้ องกัน
ตนเองให้หลีกพ้นจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-16-01
สุ ขศึกษา 1
1-0-1
(Physical & Health Education 1)
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพของตนเอง โรคติดต่อในชุ มชน สิ่ งแวดล้อม
กับสุ ขภาพ อารมณ์กบั ความเครี ยด การใช้ยา สารเสพติด และการเห็นถึงคุณค่าของการมีสุขภาพ
กายและจิ ต ที่ ดี การปฏิ บ ัติ ต นอย่า งเหมาะสมในการรั ก ษาสุ ข ภาพของตนเองและส่ ว นรวม
ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สุ ขศึกษา 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 10
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ระบบแห่งชีวิต
ปฏิบตั ิดีชีวมี ีสุข
รู ้ทนั ป้ องกันได้
โรคาพาให้เป็ นทุกข์
สุ ขภาพดีไม่มีเสี่ ยง
อารมณ์ดีไม่มีเครี ยด
ไม่ลองไม่ทาคือพฤติกรรมดี
ระบบมหัศจรรย์
สิ่ งแวดล้อมดีชีวมี ีสุข
อารมณ์ดีมีศกั ยภาพ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
1
1
2
1
1
1
1
3
2
16
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สุ ขศึกษา 2
มาตรฐานวิชา
เข้าใจคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี มีทกั ษะในการป้ องกันโรค การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเอง
และส่ วนรวมอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุ ขวิทยา เพื่อดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาอธิบายรายวิชา
1-1-16-03
สุ ขศึกษา 2
1-0-1
(Physical & Health Education 2)
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึ กปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการป้ องกันโรค การสร้ างเสริ มภูมิคุม้ กันและความ
ต้านทานโรคติ ดเชื้ อต่าง ๆ ตลอดจนการป้ องกันรักษาโรคที่ มีสาเหตุ มาจากพฤติ กรรมสุ ขภาพ และ
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นพิษซึ่ งกาลังเป็ นปั ญหาที่สาคัญทางสาธารณสุ ขของประเทศ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกับสิ่ งแวดล้อม โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ พัฒนาการทางเพศ ความ
ผิดปกติ ทางด้านจิ ตใจและอารมณ์ การสร้ างศักยภาพของตนเองในการจัดการกับความเครี ยดและ
อารมณ์ กิจกรรมการออกกาลังกาย การป้ องกันอุบตั ิภยั ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สุ ขศึกษา 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 12

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพกับสิ่ งแวดล้อม
พัฒนาการทางเพศ
โรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์
ความผิดปรกติทางจิตและอารมณ์
การป้ องกันอุบตั ิภยั ในการดาเนินชีวิต
การป้ องกันโรคที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม
การสร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นปั ญหาของสาธารณสุ ขของประเทศ
การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันและการป้ องกันโรค
กิจกรรมนันทนาการ
รวมจานวนคาบ

1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
16
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พลศึกษา 1
มาตรฐานวิชา
รักการออกกาลังกายและเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ตามกฎ
กติกาและมารยาท
คาอธิบายรายวิชา
1-1-16-02
พลศึกษา 1
1-0-1
(Physical & Health Education 1)
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย และการเล่นกีฬา ประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เรี ยนรู ้กฎเกณฑ์และกติกามารยาทของการเล่นกี ฬาในแต่ละประเภท ฝึ ก
ทักษะการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อเพิ่มพูนสุ ขภาพของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น รู ้จกั หลัก
ในการป้ องกันอันตรายให้กบั ตนเองในการเล่นกี ฬา และรู ้ จกั หลักในการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น
ให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่น เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการออกกาลังหรื อเล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา พลศึกษา 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 10
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมาของกีฬาบาสเกตบอล
การบริ หารร่ างกายก่อนการเล่นบาสเกตบอล
การเคลื่อนไหวร่ างกาย
การจับและการถือลูกบาสเกตบอลที่ถูกต้อง
การรับส่ งลูกบาสเกตบอลแบบเคลื่อนที่
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลเบื้องต้น
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
การยิงประตู
การยิงประตูดว้ ยการก้าวเท้า
กฎและกติกาการเล่นและการแข่งขันบาสเกตบอล
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
16
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สุ ขศึกษา 2
มาตรฐานวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานกีฬาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รู ้กฎกติกามารยาทของการ
เล่นกี ฬา มีความรักและเห็ นคุ ณค่าของการออกกาลังกาย สามารถออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีพลานามัยที่ดี
คาอธิบายรายวิชา
1-1-16-04
พลศึกษา 2
1-0-1
(Physical & Health Education 2)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา และเรี ยนรู ้ ทกั ษะพื้นฐานการเล่นกี ฬาแบดมินตัน เป็ นผูเ้ ล่ น
และผูด้ ูกีฬาที่ดี มีความรู ้ในกฎกติกามารยาทในการเล่นแบดมินตัน รักและเห็นคุณค่าในการออก
กาลังกาย สามารถพัฒนาร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมได้ตามระดับความสามารถของ
แต่ละบุคคลด้วยความปลอดภัย และสามารถนาทักษะพื้นฐานที่ได้จากการเล่นกีฬาแบดมินตันไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้เป็ นอย่างดี
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สุ ขศึกษา 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 10
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 1 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ปฐมนิเทศ และประวัติความเป็ นมากีฬาแบดมินตัน
การเสริ มสร้างสมรรถภาพและการบริ หารร่ างกาย
การจัดแร็ กเกตแบบต่าง ๆ และการตีลูกหน้ามือ หลังมือ
ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น และวิธีการจับลูกขนไก่แบบต่าง ๆ
ทักษะการตีลูกโด่ง
ทักษะการตีลูกตบ
ทักษะการตีลูกหยอด
ทักษะการตีลูกดาด
การส่ งลูกเริ่ มเล่น และการรับลูกส่ ง
การนาทักษะการตีลูกแบดมินตันไปใช้ในการออกกาลังกาย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
1
1
1
2
1
2
1
1
2
4
16
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การสร้ างสรรค์จากเส้ นใย
มาตรฐานวิชา
มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานอาชีพประดิษฐ์สิ่งของ ประดับตบแต่ง ด้วยการนาเส้นใยที่ได้จาก
ธรรมชาติ มาใช้ในการประดิษฐ์ลวดลายมัดย้อม การประดิษฐ์ลวดลายบาติก
คาอธิบายรายวิชา
1-6-17-01
การสร้างสรรค์จากเส้นใย
0-2-1
(Fabrics Creative)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก การเลือกเส้นใยของผ้ามาใช้การย้อมสี
และการเขียนลวดลายรู ปแบบต่าง ๆ ตามหลักองค์ประกอบศิลป์ เรี ยนรู ้เรื่ องสี ที่นามาใช้ยอ้ มผ้าและ
เลือกใช้สีตามหลักของทฤษฎีสี ชนิดของสี ที่นามาย้อมและระบายในงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการมัด
ย้อมและการเขียนลวดลายบาติกและเทคนิ คการเขียนลวดลายบาติกแบบต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิ วิเคราะห์
ขั้นตอนกระบวนการทางาน การแก้ปัญหา เลือกใช้ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ ลงมือผลิตชิ้นงานตาม
กระบวนการทางาน ผลิ ตผ้ามัดย้อมและบาติก ตลอดจนการแสวงหาความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีจิตสานึ กในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุม้ ค่า สามารถอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การสร้างสรรค์จากเส้นใย
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

ประวัติความเป็ นมาของการย้อมสี ผา้
4
ลวดลายและการผูกลาย
6
การมัดย้อมและการลงสี ยอ้ ม
8
ประวัติความเป็ นมาของการทาบาติก
4
การทาบาติกด้วยการเขียนเทียน
6
บาติกการเขียนเทียนประกอบเทคนิคอื่น ๆ
8
รวมจานวนคาบ
36
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือก
เป็ น 2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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กระบวนการทางานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชา
เข้าใจแนวคิด ความสาคัญและทักษะกระบวนการทางาน สามารถนากระบวนการทางาน
ไปใช้ในการแก้ปัญหา การวินิจฉัย การวางแผนและปฏิบตั ิงานอย่างมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบ
คาอธิบายรายวิชา
1-6-17-02
กระบวนการทางานวิชาชีพ
0-2-1
(Occupational Process)
ศึกษาแนวคิด ความสาคัญและทักษะ กระบวนการทางาน สามารถนากระบวนการทางาน
ไปใช้ในการแก้ปัญหา การวินิจฉัย การวางแผน และปฏิบตั ิงานตลอดจนประเมินผลการทางาน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา กระบวนการทางานวิชาชีพ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความหมายและความสาคัญของการทางาน
กระบวนการทางาน
การรู้จกั คิดและตัดสิ นใจในการทางาน
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทางาน
การปฏิบตั ิงาน
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
6
4
14
32
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การงานอาชีพและทักษะการดาเนินชีวติ
มาตรฐานวิชา
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน การแก้ปัญหาใน
การทางานร่ วมกันและการดาเนินชีวติ การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อชี วิต มีลกั ษณะนิ สัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมอย่างประหยัด
คาอธิบายรายวิชา
1-6-17-03
การงานอาชีพและทักษะการดาเนินชีวติ
0-2-1
(Life Skills)
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิ บายกระบวนการเทคโนโลยีและการสร้ างสิ่ งของเครื่ องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบและถ่ายทอดความคิด เพื่อนามาใช้สร้างสิ่ งของเครื่ องใช้
หรื อถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นผลงาน มีความคิดสร้ างสรรค์ในการแก้ปัญหา เลื อกใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้ างสรรค์ รู้ จกั วิธี ในการแก้ปัญหาและความต้องการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ถู กวิธีและคุ ม้ ค่า
วิเคราะห์ ขั้นตอนกระบวนการทางานเลื อกใช้ เครื่ องมื อ วัส ดุ อุปกรณ์ ลงมื อผลิ ตชิ้ นงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทางาน ผลิ ตวัสดุ สิ่งของขึ้นมาใช้เอง เลื อกอาหารที่มีประโยชน์ รู ้ จกั พืชผัก
สวนครั ว ตลอดจนการแสวงหาความรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ มีคุณธรรม มี เจตคติ ที่ดีต่องาน
อาชี พ มีจิตสานึ กในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เพื่อให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจมีทกั ษะในการดารงชี วิตและครอบครั ว ในการประกอบอาชี พ อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุ ข
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ทักษะการดาเนินชีวิต
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การทางานร่ วมกัน
รู้จกั ใช้และบารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการทางาน
บ้านน่าอยู่
เสื้ อผ้าน่าใช้
กินดี อยูด่ ี
เรี ยนรู้ถูกวิธี ชีวี มีสุข
สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
4
8
4
4
8
36
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การงานอาชีพและทักษะการประดิษฐ์
มาตรฐานวิชา
เข้าใจ เห็นคุณค่า สามารถศึกษาค้นคว้า และข้อมูลในการทางาน กระบวนการคิดกระบวนการ
ทางาน พัฒนาความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ มีคุณธรรม และมี
คุณลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
1-6-17-04
การงานอาชีพและทักษะการประดิษฐ์
0-2-1
(Occupational Invention)
ศึกษาความรู ้ ทวั่ ไป หลักการ วิธีการ และเทคโนโลยีที่เกี่ ยวกับงานประดิ ษฐ์ วิเคราะห์
ออกแบบ วางแผนเลื อกและใช้ขอ้ มูล เครื่ องมื อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์และ
เหมาะสมกับงาน โดยคานึ งถึงความคุม้ ค่า ประสิ ทธิ ภาพ วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ
ฝึ กปฏิ บตั ิผลิตชิ้ นงานและปรับปรุ งการทางาน เพื่อให้ทางานได้อย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความรู ้ทกั ษะ เจตคติที่ดีต่องานประดิษฐ์
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การงานอาชีพและทักษะการประดิษฐ์
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

หน่ วยการเรียนรู้
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในงานประดิษฐ์
การออกแบบและดัดแปลงงานประดิษฐ์
การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง
การประดิษฐ์ของใช้
การประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
การจัดการผลงานประดิษฐ์
รวมจานวนคาบ

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ
จานวนคาบ
4
4
4
8
8
6
2
36
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การงานอาชีพและทักษะการอาชีพ
มาตรฐานวิชา
มีความเข้าใจทักษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในการงานอาชีพ ใช้ความรู้
ทักษะความสามารถเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
1-6-17-05
การงานอาชีพและทักษะการอาชีพ
0-2-1
(Occupational Skills)
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ส ารวจและแสวงหาความรู ้ เกี่ ย วกั บ อาชี พ ลัก ษณะความมั่น คง
ความก้าวหน้าของอาชี พต่าง ๆ และแนวทางเข้าสู่ อาชี พ เลื อกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
อาชี พ มีทกั ษะที่จาเป็ นต่องานอาชี พ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ในอาชี พที่ถนัดและสนใจ ฝึ กปฏิบตั ิ
ทักษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชี พ ด้วยทักษะกระบวนการทางาน การแก้ปัญหา การทางาน
ร่ วมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ มีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มี
จิ ตส านึ ก ในการใช้พ ลัง งานทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล้อมอย่า งประหยัด และครอบครั ว ในการ
ประกอบอาชี พเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทกั ษะในการดารงชี วิต ครอบครัว และการทางาน
สามารถอยูร่ ่ วมกับในสังคมอย่างมีความสุ ข
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การงานอาชีพและทักษะอาชีพ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 2 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ
อาชีพต่าง ๆ แนวทางเข้าสู่ อาชีพ
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
งานอาชีพ
ประสบการณ์ในอาชีพ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
6
4
4
4
8
6
36
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ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ 1
มาตรฐานวิชา
เข้า ใจรู ป แบบ เทคนิ ค และวิว ฒ
ั นาการของศิ ล ปะตะวันตก เกิ ด ความตระหนัก ในคุ ณค่ า
เกิดความชื่นชมในงานศิลปะและสามารถนาไปประยุกต์ในการศึกษาศิลปะสาขาอื่น ๆ ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-2-21-01
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
1-0-1
(History of Arts 1)
ศึกษารู ปแบบ เทคนิ ค และวิวฒั นาการของศิลปะตะวันตก เพื่อนาไปประยุกต์ในการศึกษา
ศิลปะสาขาอื่น ๆ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

พื้นฐานความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ตะวันตก
ความเป็ นมาของศิลปะคริ สเตียน
ศิลปะไบเซนไทน์
ศิลปะโกธิค
ศิลปะเรอเนซองส์
ศิลปะแมนเนอริ สม์
ศิลปะบารอค
ศิลปะร็ อคโกโก
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
2
1
1
3
4
1
2
2
16
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ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ 2
มาตรฐานวิชา
รู้ แ ละเข้า ใจประวัติ ค วามเป็ นมา พัฒ นาการของงานศิ ล ปกรรมของตะวัน ตก เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้กบั การศึกษาวิชาศิลปะสาขาอื่น ๆ ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-2-21-02
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
1-0-1
(History of Arts 2)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของศิลปะตะวันตกตั้งแต่สมัยนี โอคลาสสิ ค โรแมนติค
เรี ยลิสม์ อิมเพรสชัน่ นิสม์ อาร์ต นูโว โฟวิสม์ คิวบิสม์ เซอร์เรี ยลิสม์และดาดา ป๊ อปอาร์ ต อ๊อปอาร์ ต
วีดีโอ อาร์ตและสื่ อผสม ศิลปะการจัดวาง เพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั การศึกษาวิชาศิลปะสาขาอื่น ๆ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 12 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

ประวัติความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ศิลป์ สมัยใหม่
ศิลปะโรแมนติค
ศิลปะเรี ยลิสม์
ศิลปะอิมเพรสชัน่ นิสม์
ศิลปะอาร์ต นูโว
ศิลปะโฟวิสม์
ศิลปะคิวบิสม์
ศิลปะเซอร์เรี ยลิสม์และดาดา
ศิลปะป๊ อปอาร์ ต
ศิลปะอ๊อปอาร์ต
ศิลปะVDO Art และMedia
ศิลปะ Installation
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
16
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ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ 3
มาตรฐานวิชา
รู้และเข้าใจประวัติ ความเป็ นมา พัฒนาการของงานศิลปกรรมเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความชื่นชม สามารถนาไปประยุกต์ในการศึกษาศิลปะสาขาอื่น ๆ ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-2-21-03
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3
1-0-1
(History of Arts 3)
ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมา วิ ว ฒ
ั นาการของศิ ล ปะคื อ อิ น เดี ย ไทย ชวา ลัง กา เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้กบั การศึกษาวิชาศิลปะสาขาอื่น ๆ ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 17 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

พื้ยฐานความรู ้ศิลปะตะวันออก
อิทธิ พลของต่างชาติที่มีต่องานศิลปกรรมของอินเดีย
ศิลปะอินเดียสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ศิลปะอินเดียสมัยคันธารราฐ
ศิลปะอินเดียสมัยมถุรา
ศิลปะอินเดีย สมัยอมราวดี
ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ
ศิลปะอินเดียสมัยปาละ- เสนะ
ศิลปะอินเดียตอนใต้ (ศิลปะทมิฬ)
อิทธิพลศิลปะอินเดียกับศิลปกรรมในประเทศไทย(ทวารวดี)
ศิลปะศรี วชิ ยั
ศิลปะลพบุรี
ศิลปะเชียงแสน
ศิลปะสุ โขทัย

จานวนคาบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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หน่ วยที่
15
16
17

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

1
1
1
17

ศิลปะอยุธยา
ศิลปะรัตนโกสิ นทร์
ศิลปะชวา ลังกา
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ทฤษฎีสี
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจหลักทฤษฎี สี การใช้สี และมีจินตนาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได้
คาอธิบายรายวิชา
1-2-21-04
ทฤษฎีสี
0-2-1
(Theory of Colour)
ศึกษาคุณลักษณะของสี วตั ถุธาตุ ลาดับวงจรสี การผสมสี การเรี ยกชื่อสี การผสมกันของสี
ทาให้เกิดสี ในขั้นต่างๆ คุณลักษณะของแม่สีแสงสว่าง ค่าน้ าหนักของสี วรรณะของสี สี คู่ตรงกันข้าม
ฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานทางทฤษฎีสี ได้แก่ สี กลมกลืน สี เอกรงค์ สี เลื่อมพราย สี ที่ครอบงาสี
อื่นทั้งหมด สี ขดั สี สว่างในที่มืด การเลือกใช้สีได้เหมาะสมกับงานศิลปะ สร้างสรรค์บูรณาการใช้
สี กบั งานศิลปะสาขาอื่น ๆ และตระหนักในคุณค่าของสี ในการนาไปใช้งานศิลปะ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ทฤษฎีสี
หน่ วยการเรี ยนรู้ 12
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วยกิต
หน่ วยการเรียนรู้

วงจรสี ของแม่สีวตั ถุธาตุ
แม่สีแสงสว่าง
ค่านาหนักของสี สีเดียว
ค่านาหนักของสี หลายสี
วรรณะของสี
การใช้สีคู่ตรงกันข้ามหรื อสี ที่ตดั กันอย่างแท้จริ ง
สี กลมกลืน (Harmony)
สี เอกรงค์ (Monochromes)
สี เลื่อมพราย
สี ที่ครอบงาสี อื่นทั้งหมด (Tonality)
สี ขดั (Discord)
สี สว่างในที่มืด (Intensity)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
2
2
4
2
2
4
6
2
2
2
2
2
32
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กายวิภาค 1
มาตรฐานวิชา
เข้าใจถึงรู ปลักษณ์ โครงสร้าง สัดส่ วนของร่ างกายมนุ ษย์ ระบบการทางานของข้อต่อใน
อิริยาบถต่าง ๆ สามารถเขียนภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุ ณค่าของงานกายวิภาคที่ส่งผลทาง
ทัศนศิลป์ ได้ และนามาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน ใช้เป็ นพื้นฐานต่อเชื่ อม ศิลปะแขนงอื่นใน
ระดับสู งขึ้น
คาอธิบายรายวิชา
1-2-21-05
กายวิภาค 1
0-2-1
(Anatomy 1)
ศึ ก ษาระบบโครงร่ า งของร่ า งกายมนุ ษย์ ประเภท ลัก ษณะ ชื่ อของกระดู กชิ้ นต่ าง ๆ
โครงสร้างของกระดูก ข้อต่อและการทางาน หน้าที่ของกระดูกในภาพรวมและแยกชิ้น อิทธิ พลของ
กระดูกและกล้ามเนื้ อที่ส่งผลถึ งเส้นนอกของร่ างกาย ศึกษาหลักและทฤษฎีการแบ่งสัดส่ วนมนุ ษย์
ตามหลักมาตรฐานสากล ปฏิ บ ตั ิ การเขี ยนภาพในประเด็ นดังกล่ าว เพื่ อนาไปบูรณาการใช้เป็ น
พื้นฐานการปฏิบตั ิงานศิลปะสาขางานวาดเส้น ประติมากรรม และสาขาอื่น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา กายวิภาค 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 10
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์
ศัพท์ที่ใช้และที่มาของรากศัพท์บางคา
ระบบและหน้าที่ของกระดูกในภาคส่ วนที่เกี่ยวกับงานศิลปะ
กระดูกแกนหลักของร่ างกาย
กระดูกต่อประกอบกระดูกแกนหลักในส่ วนครึ่ งบน
กระดูกต่อประกอบกระดูกแกนหลักในส่ วนครึ่ งล่าง
การตระหนักรู้ในตน ด้วยตนเอง
การแบ่งสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์ตามแนวทฤษฎี
มาตรฐานสากลและหลักการใช้เส้น เพื่อแสดงแปลนปริ มาตร
การฝึ กปฏิบตั ิแบ่งสัดส่ วนและการใส่ แปลนปริ มาตร

จานวนคาบ
3
1
2
2
3
2
1
5
5
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หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

10

สรุ ป พูด คุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น โดยเลือกสรร สร้างสรรค์
และนาเสนอผลงานจากหน่วยการเรี ยนที่ 8 – 9 กระบวนความรู้และ
นาเสนอใน 2 รู ปลักษณ์ โดยมีการสื บค้นจากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
เป็ นส่ วนประกอบ
รวมจานวนคาบ

6

30
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กายวิภาค 2
มาตรฐานวิชา
เข้า ใจถึ ง รู ป ลัก ษณ์ โครงสร้ า งของร่ า งกายมนุ ษ ย์ และระบบการท างานของกล้า มเนื้ อใน
อิริยาบถต่าง ๆ สามารถนามาวิเคราะห์ และนามาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะ
คาอธิบายรายวิชา
1-2-21-06
กายวิภาค
0-2-1
(Anatomy 2)
ศึ ก ษาชื่ อ ต าแหน่ ง และการท างานของกล้า มเนื้ อ ชิ้ นส าคัญ ๆ บริ เ วณใบหน้า คอ ล าตัว
ด้านหน้า ด้านหลัง แขนและขา ปฏิบตั ิงานวาดเส้น เกี่ยวกับใบหน้า ตลอดจนรู ปร่ างมนุ ษย์ในอิริยาบถ
ต่าง ๆ เช่ น นัง่ งอลาตัว แอ่นหลัง เอียงหรื อบิดลาตัว งอแขน ขา หรื อเขย่งปลายเท้า เพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจ ถึงรู ปลักษณ์และระบบการทางานของกล้ามเนื้อชิ้นสาคัญ ๆ ของมนุษย์ได้เป็ นอย่างดี
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา กายวิภาค 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ระบบกล้ามเนื้อ
ศัพท์เทคนิคทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อส่ วนศรี ษะและคอ
กล้ามเนื้อส่ วนหัวไหล่ แขน และมือ
กล้ามเนื้อส่ วนลาตัวด้านหน้าและด้านหลัง
กล้ามเนื้อส่ วนสะโพก ขา และเท้า
ความแตกต่างระหว่างเพศ วัยของชาย และหญิง
หลักการเขียนภาพบุคคลเต็มตัว
วาดเส้นสร้างสรรค์ตามแนวคิดและจินตนาการจากบทเรี ยน
กายวิภาค
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
2
4
4
4
4
2
4
2
30
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ศิลปะพืน้ บ้ าน
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจประวัติค วามเป็ นมา คติ ความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ย ม ที่ ท าให้ เ กิ ด การ
สร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะพื้ น บ้า นของไทยในแต่ ล ะภาค ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บรู ป แบบ วัส ดุ เทคนิ ค
กระบวนการของงานสร้างสรรค์ให้คุณค่าความงาม ด้านวัฒนธรรมที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่ น
ด้วยการศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้จริ ง
คาอธิบายรายวิชา
1-6-21-01
ศิลปะพื้นบ้าน
1-0-1
(Folk Arts)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา คติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมนิยม ในการสร้างงานศิลปะพื้นบ้าน
ของไทยในแต่ละภาค เปรี ยบเทียบรู ปแบบ วัสดุเทคนิคกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน ที่ให้คุณค่า
ความงาม ด้านวัฒนธรรม มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การศึกษาใช้วิธีศึกษานอกสถานที่ ด้วย
การศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะพื้นบ้าน
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
เวลา 1 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาศิลปะพื้นบ้าน
ลักษณะสาคัญและพัฒนาการของศิลปะพื้นบ้านทั้งของตะวันตกและ
ตะวันออก
ส่ วนประกอบ ประเภท วัสดุและเทคนิค ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะพื้นบ้าน
รู ปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของศิลปะพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆ
คุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน และการพัฒนาในรู ปแบบใหม่ของศิลปะ
พื้นบ้าน
รวมจานวนคาบ

3
3

3
4
5

4
4
3
17

* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือกเป็ น
2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
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ปรัชญาเบือ้ งต้ น
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ ความหมาย ที่ ม า ลัก ษณะและขอบข่ า ยวิช าปรั ช ญา วิเคราะห์ ก ารจัด
ประเภทและปั ญหาทางปรัชญาที่เป็ นส่ วนประกอบของปรัชญาบริ สุทธิ์ อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญากับศาสตร์ ต่าง ๆ แนวคิดของนักปรัชญา วิวฒั นาการทางความคิดของนักปรัชญาที่มีอิทธิ พลต่อ
สังคม และปรัชญาชีวติ ของสังคมไทยตามหลักคาสอนของศาสนา
คาอธิบายรายวิชา
1-6-21-02
ปรัชญาเบื้องต้น
1-0-1
(Philosophy)
ศึกษาความหมาย ที่มา ลักษณะและขอบข่ายวิชาปรัชญา การจัดประเภทและปั ญหาทาง
ปรัชญา ที่เป็ นส่ วนประกอบของปรัชญาบริ สุทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสตร์ ต่าง ๆ
แนวคิดของนักปรัชญา วิวฒั นาการทางความคิดของนักปรัชญาที่มีอิทธิ พลต่อสังคม ปรัชญาชีวิต
ของสังคมไทยตามหลักคาสอนของศาสนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาและการดาเนินชีวติ ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น
ชั้น ปวช. ปี ที่ * ภาคเรียนที่ *
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
เวลา 1 คาบ
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญา
3
ความหมาย และต้นกาเนิ ดของปรัชญาตะวันออกและตะวันตก
4
ลักษณะสาคัญ ขอบข่าย , ประเภทและปัญหาทางปรัชญา
4
วิวฒั นาการทางความคิดและแนวคิดสาคัญของนักปรัชญาคนสาคัญ
3
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเพื่อการดาเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับคา
3
สอนในศาสนา
รวมจานวนคาบ
17
* สามารถเปิ ดสอนได้ทุกชั้นปี และทุกภาคการเรี ยน กรณี ที่ภาคเรี ยนใดมีโครงสร้างรายวิชาเลือกเป็ น
2 หน่วยกิต ให้ปรับจานวนหน่วยกิตเป็ น 2 หน่วยกิต
1
2
3
4
5
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ประติมากรรมกระดาษ 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ หลักในการออกแบบ ขั้นตอน วิธีการและเทคนิ คในการปฏิ บตั ิ งานประติมากรรม
กระดาษชนิ ดลอยตัว ปฏิบตั ิงานด้วยมีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน ตระหนักในคุณค่าของผลงานประติมากรรม
กระดาษและมี เจตคติ ที่ดีต่อผลงาน สามารถนาหลักการไปบูรณาการในการสร้างสรรค์ผลงานงาน
ศิลปะ หรื องานออกแบบอื่นๆ ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-6-21-01
ประติมากรรมกระดาษ 1
1-1-1
(Paper Sculpture 1)
ศึกษาหลักในการออกแบบผลงานประติมากรรมกระดาษชนิ ดลอยตัว โดยใช้กระดาษและ
วัสดุเหลือใช้ ศึกษาขั้นตอน วิธีการและเทคนิ คในการปฏิบตั ิงานประติมากรรมกระดาษชนิ ดลอยตัว
ฝึ กทักษะการปฏิบตั ิงานประติมากรรมกระดาษชนิดลอยตัว สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้มี
คุณค่าทั้งด้านศิลปะและประโยชน์ใช้สอย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรมกระดาษ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1

2

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

การสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษชนิดลอยตัวขนาดเล็ก เช่น
พวงกุญแจ เครื่ องประดับ ของตั้งโชว์ ฯลฯ
1.1 การออกแบบชิ้นงาน
1.2 วัสดุอุปกรณ์
1.3 การขึ้นรู ปชิ้นงาน
1.4 การตกแต่งพื้นผิวและลงสี ชิ้นงาน
1.5 การเคลือบเงาชิ้นงาน
การสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษชนิดลอยตัวขนาดกลาง เช่น
ที่ใส่ ของ ของประดับตกแต่งห้อง ของตั้งโชว์ ฯลฯ
2.1 การออกแบบชิ้นงาน
2.2 วัสดุอุปกรณ์

จานวนคาบ
8

10

71

หน่ วยที่

3

หน่ วยการเรียนรู้
2.3 การขึ้นรู ปชิ้นงาน
2.4 การขัดแต่งพื้นผิวและลงสี ชิ้นงาน
2.5 การเคลือบเงาชิ้นงาน
การสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษชนิดลอยตัวขนาดใหญ่ เช่น
เก้าอี้ ของตั้งโชว์ ของประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ฯลฯ
3.1 การออกแบบชิ้นงาน
3.2 วัสดุอุปกรณ์
3.3 การขึ้นรู ปชิ้นงาน
3.4 การตกแต่งพื้นผิวและลงสี ชิ้นงาน
3.5 การเคลือบเงาชิ้นงาน
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ

12

30
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ประติมากรรมกระดาษ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ หลักในการออกแบบ ขั้นตอน วิธีการและเทคนิ คในการปฏิ บตั ิ งานประติมากรรม
กระดาษชนิดนูนต่า-นูนสู ง ปฏิบตั ิงานด้วยจิตสานึกในการอนุ รักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ ม้ ค่า วิเคราะห์ ปั ญหาและแก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ งาน ตระหนักในคุ ณค่า ของผลงาน
ประติมากรรมกระดาษและมีเจตคติที่ดีต่อผลงาน สามารถนาหลักการไปบูรณาการในการสร้ างสรรค์
ผลงานงานศิลปะ หรื องานออกแบบอื่นๆ ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-6-21-02
ประติมากรรมกระดาษ 2
1-3-2
(Paper Sculpture 2)
ศึกษาการออกแบบผลงานประติมากรรมกระดาษชนิ ดนูนต่ า -นู นสู งโดยใช้กระดาษ ศึกษา
ขั้นตอน วิธีการและเทคนิ คในการปฏิบตั ิงานประติมากรรมกระดาษชนิดนูนต่า -นูนสู ง ฝึ กทักษะการ
ปฏิบตั ิงานประติมากรรมกระดาษชนิดนูนต่า -นูนสู ง สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่า
ทั้งด้านศิลปะและประโยชน์ใช้สอย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรมกระดาษ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

การสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษชนิดนูนต่า-นูนสู งขนาดเล็ก
เช่น แม่เหล็กติดตูเ้ ย็น เครื่ องประดับ ฯลฯ
1.1 การออกแบบชิ้นงาน
1.2 วัสดุอุปกรณ์
1.3 การขึ้นรู ปชิ้นงาน
1.4 การตกแต่งพื้นผิวและลงสี ชิ้นงาน
1.5 การเคลือบเงาชิ้นงาน
การสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษชนิดนูนต่า-นูนสู งขนาดกลาง
เช่น กรอบรู ป นาฬิกาแขวน ของประดับตกแต่งห้อง ของตั้งโชว์ ฯลฯ
2.1 การออกแบบชิ้นงาน
2.2 วัสดุอุปกรณ์

18

2

22

73

หน่ วยที่

3

หน่ วยการเรียนรู้
2.3 การขึ้นรู ปชิ้นงาน
2.4 การตกแต่งพื้นผิวและลงสี ชิ้นงาน
2.5 การเคลือบเงาชิ้นงาน
การสร้างสรรค์ประติมากรรมกระดาษชนิดนูนต่า-นูนสู งขนาดใหญ่
เช่น กรอบกระจก ของตั้งโชว์ ของประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ฯลฯ
3.1 การออกแบบชิ้นงาน
3.2 วัสดุอุปกรณ์
3.3 การขึ้นรู ปชิ้นงาน
3.4 การตกแต่งพื้นผิวและลงสี ชิ้นงาน
3.5 การเคลือบเงาชิ้นงาน
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ

24

64

74

วาดเส้ น 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาของการวาดเส้น ปฏิบตั ิงานวาดเส้นตาม
หลักวิชา การจัดภาพวาดโครงสร้าง สัดส่ วน หลักทัศนียภาพ ปริ มาตร มิติ แสงและเงาของรู ปทรง
เรขาคณิ ตและรู ปทรงของหุ่นประเภทต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-3-31-01
วาดเส้น 1
0-3-1
(Drawing 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาวิวฒั นาการของการวาดเส้น วัสดุ อุปกรณ์ ศึกษาและปฏิบตั ิงานตาม
หลักการจัดภาพการหาโครงสร้ า ง สัดส่ วน หลัก ทัศ นี ย ภาพ ปริ ม าตร มิ ติ แสงและเงา ของรู ปทรง
เรขาคณิ ตและรู ปทรงหุ่นประเภทต่าง ๆ และสามารถนาความรู ้ไปใช้ปฏิบตั ิงานวาดเส้นขั้นสู งได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วยที่
1
2

3
4

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมาวิวฒั นาการ ความสาคัญของการวาดเส้น
อุปกรณ์และเทคนิคต่าง ๆ
รู ปทรงเรขาคณิ ต
- การเขียนโครงสร้าง ขนาด สัดส่ วน การจัดองค์ประกอบ
ของภาพ
- การใช้น้ าหนักของแสงและเงา และหลักการทัศนียภาพ
PERSPECTIVE
การวาดเส้นรู ปทรงและลักษณะของผ้า
- การเขียนโครงสร้างและการแบ่งสัดส่ วนของผ้า
การวาดเส้นที่จาแนกถึงวัตถุต่าง ๆ
- การเขียนโครงสร้าง ขนาด สัดส่ วน ของวัตถุที่มีผวิ ด้าน
รวมทั้งน้ าหนัก แสงเงา

จานวนคาบ
3
12

6
12

75

หน่ วยที่

5

6

หน่ วยการเรียนรู้
- การเขียนโครงสร้าง ขนาด สัดส่ วน ของวัตถุที่มีผวิ มัน
รวมทั้งน้ าหนักแสงเงา
- การเขียนโครงสร้าง ขนาด สัดส่ วน ของวัตถุที่มีลกั ษณะ
โปร่ งใส รวมทั้งน้ าหนักแสงเงา
การวาดเส้นจากแบบรู ปทรงที่ได้จากธรรมชาติ
- การเขียนโครงสร้างขนาดสัดส่ วนของผลไม้ รวมทั้งน้ าหนัก
แสงและเงา
- การเขียนโครงสร้าง ขนาด สัดส่ วนของดอกไม้ ใบไม้
รวมทั้งกาหนดแสงและเงา
- การเขียนโครงสร้าง ขนาด สัดส่ วน การใช้น้ าหนักของแสง
จากรู ปทรงที่ได้จากธรรมชาติ
การวาดเส้นซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรม
- การเขียนโครงสร้าง ขนาด สัดส่ วน ของรู ปทรง ของเครื่ อง
จักสาน การใช้น้ าหนักของแสงและเงา
- รู ้จกั การใช้น้ าหนักแสงและเงาจากหุ่นที่แสดงออกถึง
วัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ

9

12

57
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วาดเส้ น 2
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจหลัก การวาดเส้ น หุ่ น ปู น ลัก ษณะส าคัญ ทางกายวิ ภ าค สามารถ
ปฏิบตั ิงานวาดเส้นหุ่นปูน (รู ปแบบใบหน้าคน) มีสัดส่ วน ปริ มาตร มิติ แสง เงาที่ถูกต้อง
คาอธิบายรายวิชา
1-3-31-02
วาดเส้น 2
0-3-1
(Drawing 2)
ศึ ก ษาหลัก การวาดเส้ นหุ่ นปู น (รู ปแบบใบหน้าคน) ลัก ษณะส าคัญทางกายวิภาค ฝึ ก
ทัก ษะวาดโครงสร้ า ง สั ด ส่ ว น องค์ป ระกอบการจัด ภาพ ปริ ม าตร มิ ติ แสง เงา ของหุ่ น ปู น
(รู ปแบบใบหน้าคน) สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานวาดเส้นขั้นสู งได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

การวาดเส้นจากหุ่นปูน (รู ปแบบใบหน้าคน)
- ศึกษาสัดส่ วน และเขียนโครงสร้างหุ่นปูนใบหน้าคน
(หุ่นเหลี่ยม)
- ศึกษาสัดส่ วน โครงสร้าง น้ าหนัก แสง และเงา
การวาดเส้นจากหุ่นปูน (กล้ามเนื้อ) ครึ่ งตัว
- ศึกษาสัดส่ วน และเขียนโครงสร้างหุ่นปูน (กล้ามเนื้ อ)
ด้านหน้า ด้านข้าง เฉียง 45 องศา
- ศึกษาสัดส่ วน โครงสร้างน้ าหนัก แสง เงา
การวาดเส้นจากหุ่นปูนใบหน้าคน (จากแบบปูนปลาสเตอร์ )
- การวาดเส้นจากหุ่นปูน จากคนตามอายุและเพศ ทั้ง
โครงสร้างและแสง เงา ศึกษา จาก
- หุ่นเด็ก
- หุ่นผูช้ าย
- หุ่นผูห้ ญิง
- หุ่นคนสู งอายุ

จานวนคาบ
12

12

18

77

หน่ วยที่
4

หน่ วยการเรียนรู้
การวาดเส้นจากหุ่นปูนใบหน้าคน (โดยจัดเป็ นกลุ่ม)
- หุ่นเด็ก
- หุ่นผูช้ าย
- หุ่นผูห้ ญิง
- หุ่นคนสู งอายุ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
9

51
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วาดเส้ น 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการวาดภาพคนเหมือน ลักษณะสาคัญทางกายวิภาค ปฏิบตั ิงาน
วาดภาพคนที่มีสัดส่ วน ปริ มาตร มิติ แสง เงา ที่ถูกต้องด้วยเทคนิ ควิธีการวาดเส้นที่ หลากหลาย
และสามารถปฏิบตั ิงานวาดภาพทิวทัศน์หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนียภาพขั้นพื้นฐาน
คาอธิบายรายวิชา
1-3-31-03
วาดเส้น 3
1-3-2
(Drawing 3)
ศึกษาหลักการวาดภาพคนเหมือน ลักษณะสาคัญทางกายวิภาค ฝึ กทักษะการวาดภาพ
โครงสร้ างคนสัดส่ วน ปริ มาตร มิติ และแสง เงา ของรู ปทรงคนครึ่ งตัว ฝึ กทักษะการวาดภาพ
ทิวทัศน์ หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนี ยภาพเบื้องต้น สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานวาดเส้น
ภาพคนและภาพทิวทัศน์ข้ นั พื้นฐานได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วยที่
1

2

3

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

การวาดเส้นใบหน้าคนจากแบบคนจริ ง (ผูช้ าย)
- การเขียนโครงสร้าง สัดส่ วนของกระดูกและกล้ามเนื้ อ
ใบหน้าจนถึงเอว
- การเขียนโครงสร้าง สัดส่ วน มุมของแสง เงา ของใบหน้า
คนถึงเอวคนผูช้ ายในมุมต่าง ๆ (มุมด้านหน้า ด้านข้าง
ด้านเฉียง)
การวาดเส้นใบหน้าคนจากแบบคนจริ ง (ผูห้ ญิง)
- การเขียนโครงสร้าง สัดส่ วน ของกระดูกและกล้ามเนื้ อ
ใบหน้าจนถึงเอว
- การเขียนโครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนักของแสงและเงาในมุม
มองต่าง ๆ (มุมด้านหน้า ด้านข้าง ด้านเฉียง)
การวาดเส้นใบหน้าคนจากแบบคนจริ ง (เด็ก)
- การเขียนโครงสร้าง สัดส่ วน ของกระดูกและกล้ามเนื้ อ
ใบหน้าเด็ก

จานวนคาบ
16

12

12

79

หน่ วยที่

4

5

หน่ วยการเรียนรู้
- การเขียนโครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนักของแสงและเงาในมุม
มองต่าง ๆ (มุมด้านหน้า ด้านข้าง ด้านเฉียง)
การวาดเส้นใบหน้าคนจากแบบคนชรา
- การเขียนโครงสร้าง สัดส่ วน ของกระดูกและกล้ามเนื้ อ
ใบหน้าคนชรา
- การเขียนโครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนักของแสงและเงาในมุม
มองต่าง ๆ (มุมด้านหน้า ด้านข้าง ด้านเฉียง)
การวาดภาพทิวทัศน์ตามหลักทัศนียภาพเบื้องต้น
- การเขียนภาพทิวทัศน์และการจัดองค์ประกอบ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ

12

12
64

80

วาดเส้ น 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการวาดภาพทิวทัศน์เบื้องต้น สามารถปฏิบตั ิงานวาดภาพทิวทัศน์
การจัดองค์ป ระกอบทางทัศ นี ย ภาพขั้นพื้ นฐาน และสามารถปฏิ บ ตั ิ ง านวาดภาพ โครงสร้ า ง
สัดส่ วน แสงเงา หุ่ นปูน กล้ามเนื้ อเต็มตัว สามารถปฏิบตั ิงานและแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานนอก
สถานที่ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-3-31-04
วาดเส้น 4
1-3-2
(Drawing 4)
ศึ ก ษาหลัก การวาดภาพทิ วทัศ น์ ภาพหุ่ นปู นกล้า มเนื้ อเต็ม ตัวตามหลัก กายวิภาค ฝึ ก
ทักษะการวาดภาพทิวทัศน์ตามหลักทัศนี ยภาพ การวาดภาพโครงสร้าง สัดส่ วน แสงเงา รู ปหุ่ น
ปูนกล้ามเนื้ อเต็มตัวเพื่อเป็ นพื้นฐานการวาดเส้นทิวทัศน์และรู ปคนได้ สามารถปฏิบตั ิงานและ
แก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 2
หน่ วยที่
1

2

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

การปฏิบตั ิงานนอกสถานที่การวาดภาพทิวทัศน์ (Land Scape)
- เขียนภาพทิวทัศน์จากต้นไม้และกลุ่มต้นไม้ (ใบ กิ่งก้านลาต้น)
- เขียนภาพทิวทัศน์จากโครงสร้างอาคารสิ่ งก่อสร้าง แง่มุมที่
ซับซ้อน
- เขียนภาพทิวทัศน์ บ้าน อาคาร แง่มุมที่อยูร่ ิ มน้ า
- เขียนภาพทิวทัศน์โบราณสถาน ป่ า และน้ าตก
การวาดเส้นภาพสัตว์ต่าง ๆ
- เขียนโครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนัก แสงเงาของสัตว์ปีก
- เขียนโครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนัก แสงเงาของสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า
- เขียนโครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนัก แสงเงาของสัตว์เลื้อยคลาน
- เขียนโครงสร้าง สัดส่ วน น้ าหนัก แสงเงา หุ่นปูนกล้ามเนื้อ
เต็มตัว ตามหลักกายวิภาค
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
32

32

64

81

วาดเส้ น 5
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการวาดภาพคนลักษณะสาคัญทางกายวิภาค สามารถปฏิบตั ิงาน
วาดภาพคนเต็มตัว ที่มีโครงสร้าง สัดส่ วน ปริ มาตร มิติ แสงเงาที่ถูกต้อง ด้วยเทคนิ ควิธีการวาด
เส้นที่หลากหลาย
คาอธิบายรายวิชา
1-3-31-05
วาดเส้น 5
1-3-2
(Drawing 5)
ศึกษาหลักการวาดภาพคนลักษณะสาคัญทางกายวิภาค ฝึ กทักษะการวาดภาพโครงสร้าง
สัดส่ วน ปริ มาตร มิติ และแสงเงาของรู ปทรงคน สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานวาดเส้นภาพคนเต็ม
ตัวขั้นพื้นฐานได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 5
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วยที่
1

2
3

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

โครงสร้างคนเต็มตัว
- เขียนหุ่นกล้ามเนื้อ
- เขียนโครงกระดูก
หลักและวิธีการหาสัดส่ วน
- เขียนภาพสัดส่ วนคน
การเขียนภาพในอิริยาบถต่าง ๆ
- เขียนภาพคนท่ายืน
- เขียนภาพคนท่านัง่
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16

8
40

64

82

วาดเส้ น 6
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการวาดภาพคน ลักษณะสาคัญทางกายวิภาค สามารถปฏิบตั ิงาน
วาดภาพคนเต็ ม ตัวที่ มี โ ครงสร้ า ง สั ด ส่ ว น ปริ ม าตร มิ ติ แสงเงาที่ ถู ก ต้อ ง ในอิ ริย าบถต่ า ง ๆ
หลากหลายรู ปแบบ และสามารถปฏิบตั ิงานวาดภาพทิวทัศน์ในระดับมุมมองต่าง ๆ หลากหลาย
รู ปแบบถ่ายทอดความงามจากสื่ อต่าง ๆ ที่เป็ นวัสดุรอบตัว สามารถปฏิบตั ิงานและแก้ไขปั ญหา
การปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-3-31-06
วาดเส้น 6
1-3-2
(Drawing 6)
ศึ ก ษาหลัก การวาดภาพคน ลัก ษณะส าคัญ ทางกายวิภ าค ฝึ กทัก ษะการวาดภาพ
โครงสร้างสัดส่ วน ปริ มาตร มิติ และแสงเงารู ปทรงคนในอริ ยาบถหลากหลายรู ปแบบและเทคนิ ค
สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานวาดเส้นคนเต็มตัวขั้นสู งได้ ฝึ กทักษะการวาดภาพทิวทัศน์รูปแบบต่าง
ๆ สามารถปฏิบตั ิงานและแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา วาดเส้น 6
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วยที่
1
2

3

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

การเขียนภาพคนในอิริยาบถด้วยเทคนิคและวัสดุต่าง ๆ
- เขียนภาพคนอิริยาบถ เคลื่อนไหว ท่าทาง ต่าง ๆ
เทคนิควิธีการเขียนภาพทิวทัศน์
- เขียนภาพทิวทัศน์มุมระดับตา
- เขียนภาพทิวทัศน์มุมสู ง
- เขียนภาพทิวทัศน์มุมเงย
- เขียนภาพทิวทัศน์ทะเล แม่น้ า คลอง
ถ่ายทอดความงามจากสื่ อต่าง ๆ
- เขียนภาพหุ่ นนิ่ ง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
28
40

16
84
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องค์ประกอบศิลป์ 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจเรื่ ององค์ประกอบศิลป์ รู ปทรง ซึ่ งประกอบด้วยทัศนธาตุ หลักการจัดวาง
รู ปทรง ให้เกิดความสมดุลและดุลยภาพ ปฏิบตั ิงานการจัดรู ปทรงโดยใช้หลักของดุลยภาพและความ
สมดุลได้ถูกต้อง
คาอธิบายรายวิชา
1-3-32-01
องค์ประกอบศิลป์ 1
0-3-1
(Composition 1)
ศึกษาความหมายขององค์ประกอบศิล ป์ รู ปทรง และคุ ณลักษณะของทัศนธาตุ ฝึ กจัด
รู ปทรง ฝึ กปฏิบตั ิการจัดรู ปทรงโดยใช้หลักของดุลยภาพ และความสมดุลได้อย่างถูกต้อง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2

3

4

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

หลักขององค์ประกอบศิลป์ เบื้องต้น
รู ปทรงและประเภทของรู ปทรง
- รู ปเรขาคณิ ต (Geomatric Form)
- รู ปทรงอินทรี ย ์ (Organic form)
- รู ปทรงอิสระ (Free Form)
ทัศนธาตุและหลักการใช้ทศั นธาตุ
- จุด (Point)
- เส้น (Line)
- น้ าหนัก (Volume)
- พื้นผิว (Texture)
- ที่วา่ ง (Space)
- สี (Colour)
เอกภาพ
- กฎหลักของเอกภาพ
- กฎรองของเอกภาพ

จานวนคาบ
3
9

18

6
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หน่ วยที่
5
6

หน่ วยการเรียนรู้
กฎของดุลยภาพ
สร้างผลงานจากความรู้ที่เรี ยนมาได้
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
9
48
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องค์ประกอบศิลป์ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจหลักเอกภาพ การเชื่ อมโยงจัดองค์ประกอบศิลป์ เข้ากับแนวความคิด
และจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
คาอธิบายรายวิชา
1-3-32-02
องค์ประกอบศิลป์ 2
1-2-1
(Composition 2)
ศึ ก ษาหลัก ของเอกภาพ ดุ ล ยภาพ การเชื่ อมโยงความรู ้ เข้า กับ แนวคิ ดและจิ นตนาการ
สร้างสรรค์ผลงานตามหลักองค์ประกอบศิลป์ และประยุกต์ความรู้มาใช้ในงานสร้างสรรค์ศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

18
6
6
6
6
9
51

กฎของเอกภาพ (Unity)
ดุลยภาพ
จังหวะ
สัดส่ วน
Collage
ผลงานสรุ ป (สอบ)
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องค์ประกอบศิลป์ 3
มาตรฐานวิชา
มี ความรู ้ และเข้าใจหลักพื้นฐานและคุ ณลักษณะขององค์ประกอบศิ ลป์ เรื่ องทัศนธาตุ
เอกภาพ การประกอบกันของรู ปทรง เนื้ อหา รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และ
ความรู ้อื่น ๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานองค์ประกอบศิลป์ ในระดับเบื้องต้นได้อย่างหลากหลาย
คาอธิบายรายวิชา
1-3-32-03
องค์ประกอบศิลป์ 3
1-3-2
(Composition 3)
ศึกษาหลักพื้นฐานและคุ ณลักษณะขององค์ประกอบศิลป์ ฝึ กทักษะ การสร้ างสรรค์งาน
ศิลปะ การจัดองค์ประกอบ การใช้ทศั นธาตุ เอกภาพ การประกอบกันของทรงรู ปทรง เนื้ อหา การ
ใช้ ข ้อ มู ล จากธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม จิ น ตนาการและอื่ น ๆ มาปฏิ บ ัติ ง านให้ สั ม พัน ธ์ ก ั บ
แนวความคิดในงานองค์ประกอบศิลป์ ได้อย่างมีเอกภาพ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

8
8
8
8
8
8
8
16
72

ทัศนธาตุ
เอกภาพ
รู ปทรง
ธรรมชาติ (ใบไม้)
สิ่ งแวดล้อม
เมือง (พื้นที่วา่ ง)
วัฒนธรรมไทย
สรุ ป
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องค์ประกอบศิลป์ 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเข้าใจในพื้นฐานและคุ ณลักษณะขององค์ประกอบศิ ลป์ สามารถปฏิ บตั ิ
สร้ า งสรรค์ง านองค์ป ระกอบศิ ล ป์ ด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม โดยมี ข้อ มู ล ตลอดจน
แนวความคิดและแรงบันดาลใจที่ได้จากธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม จินตนาการ ความรู ้ที่ได้จากแหล่ง
อื่น ๆ มาค้นคว้าทดลอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความชานาญ ในการสร้างสรรค์งานได้อย่างลงตัว
มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว
คาอธิบายรายวิชา
1-3-32-04
องค์ประกอบศิลป์ 4
1-3-2
(Composition 4)
ศึกษาหลักและคุณลักษณะขององค์ประกอบศิลป์ ฝึ กทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ การ
สร้างสรรค์จากรู ปทรง พื้นผิว ที่วา่ ง สี สิ่ งแวดล้อม จินตนาการ ด้วยเทคนิ คที่หลากหลาย ทดลอง
หาสั ด ส่ ว นความสั ม พัน ธ์ ที่ เ หมาะสมของแนวความคิ ด กับ วัส ดุ แ ละเทคนิ ค เพื่ อ ทัก ษะการ
ปฏิบตั ิงานศิลปะที่ดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

8
8
8
8
8
8
8
16
72

การสร้างสรรค์
เทคนิควิธีการ
วัสดุ
ทะเล
ครอบครัว
ตัวเอง
สังคม
สรุ ป
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องค์ประกอบศิลป์ 5
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจ เรื่ อ งทัศ นธาตุ หลัก ทฤษฎี อ งค์ป ระกอบศิ ล ป์ ทัก ษะในการ
ปฏิ บ ัติ ง านองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ และน ามาใช้ ส ร้ า งสรรค์ อ ย่ า งอิ ส ระ ด้ ว ยจิ น ตนาการ และ
แนวความคิดส่ วนตัว เกิดประสบการณ์ ความชานาญ ในการใช้วสั ดุ เทคนิ ควิธีการ สร้างงานใน
รู ปแบบลักษณะ 2 มิติ ที่สัมพันธ์กบั เนื้ อหาอย่างมีเอกภาพ เกิดกระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์
เห็นคุณค่างานองค์ประกอบศิลป์ ในระดับเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
1-3-32-04
องค์ประกอบศิลป์ 5
1-3-2
(Composition 5)
ศึกษาคุ ณสมบัติ เอกภาพและความสัมพันธ์ของทัศนธาตุและหลักทฤษฎี องค์ประกอบ
ศิลป์ ฝึ กทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่สัมพันธ์กบั จินตนาการและแนวความคิดส่ วนตัว ฝึ ก
ทักษะการใช้วสั ดุ เทคนิค วิธีการ การสร้างงานในรู ปแบบลักษณะ 2 มิติ ที่สัมพันธ์กบั เนื้ อหา
ฝึ กการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานองค์ประกอบศิลป์ ในระดับเบื้องต้น เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
องค์ประกอบศิลป์ ขั้นสู งได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 5
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ หลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
กับจินตนาการและแนวความคิดส่ วนตัว
ความรู้ทางทัศนธาตุ และการนามาใช้ในการสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่ อง
โครงสร้าง และการจัดภาพในงานองค์ประกอบศิลป์
ทัศนธาตุทางศิลปะในวัสดุ และเทคนิค วิธีการทางศิลปะ
ความสัมพันธ์ของการใช้วสั ดุ เทคนิค วิธีการ การสร้างงานใน
รู ปแบบลักษณะ 2 มิติ กับทัศนธาตุและเนื้อหาทางศิลปะ
การสร้างสัญลักษณ์ในงานศิลปะ
เอกภาพในงานองค์ประกอบศิลป์
การสร้างแนวความคิดจากแหล่งข้อมูลและสภาพแวดล้อมและการ
นามาใช้ในการสร้างสรรค์

8

2
3
4
5
6
7

8
4
8
8
8
4
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หน่ วยที่
8
9

หน่ วยการเรียนรู้
การสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานองค์ประกอบศิลป์ ด้วยการใช้แฟ้ ม
สะสมผลงาน (Portfolio)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
12
4
64

90

องค์ประกอบศิลป์ 6
มาตรฐานวิชา
น าความรู้ ค วามเข้า ใจเรื่ อ งทัศ นธาตุ หลัก ทฤษฎี อ งค์ป ระกอบศิ ล ป์ และทัก ษะในการ
ปฏิ บ ัติง านองค์ป ระกอบศิ ล ป์ มาใช้ใ นการสร้ า งสรรค์ ด้ว ยจิ นตนาการ แนวความคิ ด ส่ ว นตัว เกิ ด
ประสบการณ์ ความชานาญ ในการใช้วสั ดุ เทคนิควิธีการ สร้างงานในรู ปแบบลักษณะ 2 มิติ และ3 มิติ
ที่มีความสัมพันธ์ กับเนื้อหา แนวเรื่ อง และสภาพแวดล้อม ได้อย่างมีเอกภาพ เกิดกระบวนการประเมิน
เห็นคุณค่าในงานองค์ประกอบศิลป์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ทศั นศิลป์ แขนงต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-3-32-06
องค์ประกอบศิลป์ 6
1-3-2
(Composition 6)
ศึกษาเรื่ องทัศนธาตุ หลักทฤษฎี องค์ประกอบศิลป์ และหลักเอกภาพ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์
ของเนื้อหา เทคนิ ควิธีการ การใช้วสั ดุฝึกทักษะ การสร้างงาน องค์ประกอบศิลป์ ในรู ปแบบลักษณะ 2
มิ ติ และ 3 มิ ติ ด้ว ยจิ น ตนาการ (แนวเรื่ อ ง และสภาพแวดล้อ ม) ปฏิ บ ัติ ผ ลงานสร้ า งสรรค์ ก ับ
สภาพแวดล้อม สามารถประเมินคุณค่างานองค์ประกอบศิลป์ เบื้องต้น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 6
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

การนาความรู้ความเข้าใจเรื่ องทัศนธาตุ หลักทฤษฎีองค์ประกอบ ศิลป์
และทักษะในการปฏิบตั ิงานองค์ประกอบศิลป์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ ด้วยจินตนาการ แนวความคิดส่ วนตัว
การสร้างสรรค์ผลงานองค์ประกอบศิลป์ จากสภาพแวดล้อมและ
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม
แนวเรื่ องและสัญลักษณ์การแสดงออกทางศิลปะจากแนวเรื่ อง
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การสร้างดุลยภาพและเอกภาพจากแนวเรื่ อง ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม

4

2
3
4

8
8
8
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หน่ วยที่
5
6
7

8
9

หน่ วยการเรียนรู้
การนาวัตถุสิ่งของมาทดลองสร้างเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ
ศิลปะ 3มิติและศิลปะสื่ อผสม
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับสภาพแวดล้อมในระดับพื้นฐาน
- ความหมายของศิลปะกับสภาพแวดล้อม
- ศิลปะกับสถาปั ตยกรรม
- ศิลปะกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- ศิลปะกับชุมชน
- สุ นทรี ยภาพขั้นพื้นฐาน
การสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
การประเมินคุณค่างานองค์ประกอบศิลป์ ในระดับเบื้องต้นด้วยการ
ใช้แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
- ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศิลป์ กับทัศนศิลป์ แขนงต่าง ๆ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
8

12
4

60
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คอมพิวเตอร์ เพือ่ ศิลปะ 1
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ และเข้า ใจ กระบวนการสร้ างงานคอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ กส์ โปรแกรมประเภท
ตกแต่ ง ภาพ สามารถใช้เทคนิ ค กระบวนการที่หลากหลาย สร้ างสรรค์ผลงานคอมพิ วเตอร์
กราฟิ กส์ โปรแกรมประเภทตกแต่งภาพที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และ
ตระหนักคุณค่าทางทัศนศิลป์ มีความชื่นชมและนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-3-33-01
คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะ 1
0-3-1
(Computer for Art)
ศึกษาประเภท คุณลักษณะของโปรแกรมการตกแต่งภาพ และ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้คาสั่ง และ
เครื่ อ งมื อ ของโปรแกรมการตกแต่ ง ภาพเบื้ อ งต้น สร้ า งสรรค์ผ ลงานศิ ล ปะด้ว ยเทคนิ ค และ
กระบวนการของโปรแกรมการตกแต่งภาพ ตระหนักคุณค่าของงานสร้างสรรค์ สามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาศิลปะสาขาอื่นๆ และชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
การใช้งานโปรแกรมการตกแต่งภาพ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยโปรแกรมการตกแต่งภาพ
ผูใ้ ช้งานที่ดี

รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
39
12
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
54
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คอมพิวเตอร์ เพือ่ ศิลปะ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ และเข้าใจคุ ณลักษณะแนวคิด วิธีก ารและกระบวนการสร้ างงานคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์ ประเภทเรขศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวโดยใช้
เทคนิ คกระบวนการที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และตระหนักถึงคุณค่าทางทัศนศิลป์
นาความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวตประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-3-33-02
คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะ 2
0-3-1
(Computer Graphic 2)
ศึ ก ษาประเภท คุ ณ ลัก ษณะโปรแกรมประเภทเรขศิ ล ป์ ฝึ กทัก ษะการใช้ค าสั่ ง และ
เครื่ องมือที่เกี่ยวข้อง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิ คกระบวนการของโปรแกรมประเภทเรข
ศิลป์ ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะสาขาต่างๆ และชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาพกราฟิ กส์ประเภทเวคเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการสร้างภาพ
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการสร้างภาพ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อ
การสร้างภาพ
ผูใ้ ช้งานที่ดี

3

2
3
4

รวมจานวนคาบ

39
12
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
54
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คอมพิวเตอร์ เพือ่ ศิลปะ 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจวิธีการ กระบวนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์ และใช้เทคนิค กระบวนการที่หลากหลาย สร้างสรรค์ผลงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัว สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และตระหนักถึงคุณค่าทางทัศนศิลป์ นาความรู้
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-3-33-03
คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะ 3
0-3-1
(Computer Graphic 3)
ศึกษาประเภท คุณลักษณะและกระบวนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ คุณลักษณะของโปรแกรม
เพื่อสื่ อสิ่ งพิมพ์ ฝึ กทักษะการใช้คาสั่ง และ เครื่ องมือที่เกี่ยวข้อง
สร้างสรรค์ผลงานสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยเทคนิค กระบวนการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์เพื่อสื่ อสิ่ งพิมพ์ ประยุกต์ความรู้สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะ 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
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

รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
39
12
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
54
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คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เพือ่ การออกแบบเว็บเพจ
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บเพจเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการออกแบบเว็บ
เพจ กระบวนการออกแบบเว็บเพจขั้นพื้นฐาน สร้ างสรรค์ผลงานเว็บเพจที่มีความงามโดยใช้
เทคนิ คกระบวนการที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และตระหนักถึงคุณค่าทางทัศนศิลป์
นาความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-6-33-01
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบเว็บเพจ
0-2-1
(Computer Graphics for Webpage)
ศึกษาความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเว็บเพจและระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ประเภท คุ ณลักษณะของ
โปรแกรมการออกแบบเว็บเพจ ฝึ กทักษะ การใช้คาสั่ง และ เครื่ องมือของโปรแกรมการออกแบบ
เว็บเพจ
สร้างสรรค์ผลงานเว็บเพจด้วยกระบวนการและเทคนิคของโปรแกรมสาเร็ จรู ป ประยุกต์
ความรู้สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน สร้างเว็บเพจอย่างมีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการออกแบบเว็บเพจ
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

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

2

2
3
4

รวมจานวนคาบ

20
14
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
36
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คอมพิวเตอร์ เพือ่ การผลิตสื่อภาพยนตร์
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ อภาพยนตร์ คุณลักษณะ และ กระบวนการผลิตสื่ อ
ภาพยนตร์ สามารถใช้เทคนิค กระบวนการที่หลากหลาย สร้างสรรค์ผลงานสื่ อภาพยนตร์ ที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และตระหนักคุณค่าทางทัศนศิลป์ มีความชื่นชม
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-6-33-02
คอมพิวเตอร์ เพื่อการผลิตสื่ อภาพยนตร์
0-2-1
(Computer Graphics for Movies)
ศึกษา คุณลักษณะ และ กระบวนการผลิตสื่ อภาพยนตร์ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ คาสัง่ เครื่ องมือ
เทคนิค โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการผลิตสื่ อภาพยนตร์
นาความรู ้ทางเทคนิคร่ วมกับความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในการผลิตสื่ อภาพยนตร์ ที่มี
ความงามทางศิลปะและสื่ อสารได้ตามแนวความคิด ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่อการผลิตสื่ อภาพยนตร์
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ อภาพยนตร์
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่ อภาพยนตร์
การผลิตสื่ อภาพยนตร์ ด้วยคอมพิวเตอร์
ผูใ้ ช้งานที่ดี

รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
24
8
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
36
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คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เพือ่ การสร้ างสื่อมัลติมิเดีย
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ 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
มีจิตสานึ กที่ดีในการสร้ างสรรค์ผลงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม
จริ ยธรรม
คาอธิบายรายวิชา
1-6-33-03
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการสร้างสื่ อมัลติมิเดีย
1-3-2
(Computer Graphics for Multimedia)
ศึ กษาความรู ้ เกี่ ยวกับโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ประเภทสื่ อมัลติมิเดี 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 ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

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

รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
32
24
สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
64
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คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ประเภทการสร้ างภาพเคลือ่ นไหว
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ โปรแกรมประเภทการ
สร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว สามารถใช้เ ทคนิ ค กระบวนการที่ ห ลากหลาย สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์โปรแกรมประเภทการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว วิเคราะห์
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ และตระหนัก คุ ณ ค่ า ทางทัศ นศิ ล ป์ มี ค วามชื่ น ชมและน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-6-33-04
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ประเภทการสร้างภาพเคลื่อนไหว
1-3-2
(Computer Graphics for Animation)
ศึกษาประเภท คุณลักษณะของโปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว และ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้
คาสั่ง และ เครื่ องมือของโปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
สามารถใช้ เ ทคนิ ค ทางคอมพิ ว เตอร์ ร่ วมกั บ ทั ก ษะทางศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ภาพเคลื่ อ นไหว ตระหนั ก คุ ณ ค่ า ของงานสร้ า งสรรค์ สามารถน าความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ประเภทการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
เวลา 4 คาบ
หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2
3

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว
การสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ผูใ้ ช้งานที่ดี

8
32
24

4

รวมจานวนคาบ

สอดแทรก
ในกิจกรรม
การเรี ยน
64
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ศิลปะไทย 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเข้าใจ การใช้วสั ดุอุปกรณ์เขียนลายไทย สามารถเขียนแม่ลายต่าง ๆ และ
ตระหนักในคุณค่าทางความงามของงานศิลปะไทย
คาอธิบายรายวิชา
1-4-41-01
ศิลปะไทย 1
0-3-1
(Thai Art 1)
ศึกษาการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการเขียนลวดลายไทย มีความรู้และเข้าใจการเขียนลวดลาย
ไทยด้านลักษณะรู ปทรง สัดส่ วนของแม่ลาย ปฏิ บตั ิงานเขียนแม่ลายพื้นฐาน บัว กระจัง ประจา
ยาม ลายพุม่ และตระหนักในความงามของงานศิลปะไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

จานวนคาบ

รวมจานวนคาบ

3
6
6
3
9
6
6
3
6
48

ประวัติความเป็ นมา
ลายกระจังตาอ้อย
ลายกระจังใบเทศ
ลายประจายาม
ลายหน้ากระดาน
ลายแข้งสิ งห์
ลายทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์
หางไหล
ลายกนกเปลว
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ศิลปะไทย 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ ความเป็ นมา ของรู ปทรงสัดส่ วน แม่ลายกระหนกประเภทต่าง ๆ ลายประจายาม
ก้ามปู สามารถปฏิบตั ิงานเขียนแม่ลายที่สาคัญ ด้วยดินสอ บนกระดาษ ตระหนักในคุณค่าความ
งามของงานศิลปะไทยและซาบซึ้ งในความงามของศิลปะไทย
คาอธิบายรายวิชา
1-4-41-02
ศิลปะไทย 2
1-3-2
(Thai Art 2)
ศึกษา วิเคราะห์ที่มาของรู ปทรง สัดส่ วน วิธีเขียนแม่ลายกระหนกประเภทต่าง ๆ ลายประจา
ยาม ก้ามปู
ปฏิ บ ตั ิ งานเขี ยนลายกระหนก กระหนกเปลว กระหนก 3 ตัว ลายประจายามก้ามปู และ
ตระหนักในคุณค่าของความงามในงานศิลปะไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

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

ลายกระหนกใบเทศ
ลายกระหนกสามตัว
ลายช่อหางโต
การเขียนลายหรื อผูกลาย
เครื่ องประกอบลาย
ปฏิบตั ิงานเขียนลายเถาไขว้
ปฏิบตั ิงานเขียนลายเถาเลื้อย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
8
8
8
12
12
64
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ศิลปะไทย 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจหลักและวิธีการผูกและประดิษฐ์ลายไทยเบื้องต้น สามารถผูกลาย
ประกอบในรู ปทรงต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-4-41-03
ศิลปะไทย 3
0-3-1
(Thai Art 3)
ศึกษาหลักและวิธีการผูกลายและประดิ ษฐ์แม่ลาย รู ปทรงต่าง ๆ เข้าใจโครงสร้ างเถาลาย
ช่องไฟระหว่างลาย ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบลาย ผูกลาย ตัดเส้น และการถมพื้น
สามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะประเภทอื่น มีความรักและหวงแหนในงาน
ศิลปะไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

โครงสร้างแม่ลาย
การลอกลาย การถมพื้นด้วยหมึก
ลายกระหนกช่อหางโต (ตัดเส้นถมพื้น)
ลายเทพพนม ก้านขด (ตัดเส้น ถมพื้น)
ลายหน้าบันประเภทภาพประกอบ (ลายหนกเปลว) (ลายกระหนก
ก้านขด) ตัดเส้นถมพื้น
ทบทวนเกร็ ดความรู้เพื่อนาไปใช้
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
6
6
12
12
6
48
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ศิลปะไทย 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีของโครงสร้างลายประกอบภาพ สัดส่ วนหน้าภาพ
ชนิ ดต่าง ๆ สัดส่ วนตัวภาพ ปฏิบตั ิงานร่ างภาพ พระ นาง ยักษ์ ลิ ง พร้อมทั้งลงสี ปิ ดทอง และตัด
เส้นภาพ
คาอธิบายรายวิชา
1-4-41-04
ศิลปะไทย 4
1-3-2
(Thai Art 4)
ศึกษาหลักการของโครงสร้ างลายประกอบภาพ สัดส่ วนหน้าภาพชนิ ดต่าง ๆ สัดส่ วนตัว
ภาพ ปฏิบตั ิร่างภาพ พระ นาง ยักษ์ ลิง และลงสี ปิ ดทอง ตัดเส้นภาพ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

รู ปแบบลักษณะลายไทย
ลายที่ใช้ประกอบในตัวภาพ
หน้าภาพ (ลงสี ปิดทองตัดเส้น)
มือเท้า (ลงสี ตดั เส้น)
สัดส่ วนตัวภาพคน
สัดส่ วน ตัวภาพ เทพ เทวา
สัตว์หิมพานต์
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
12
8
8
12
12
12
68

103

ศิลปะไทย 5
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจการคัดลอก ร่ างภาพ สร้ างแบบ และองค์ประกอบในงานจิตรกรรม
ไทย และวิถีชีวิต มีทกั ษะในการเขี ยนภาพจิ ตรกรรมและสามารถอธิ บายขั้นตอนการสร้ างงาน
จิตรกรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
1-4-41-05
ศิลปะไทย 5
1-3-2
(Thai Art 5)
ศึกษา และวิเคราะห์การคัดลอก ร่ างภาพ สร้างแบบ และองค์ประกอบในงานจิตรกรรมไทย
แนววิถีชีวติ ปฏิบตั ิการเขียนภาพจิตรกรรม และอธิ บายขั้นตอนการสร้างงานจิตรกรรมไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 5
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การจัดองค์ประกอบ
การร่ างสัดส่ วนตัวภาพ
ปฏิบตั ิงานคัดลอกจิตรกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
12
46
64
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ศิลปะไทย 6
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ เรื่ องการร่ างภาพ คัดลอกแบบ สร้ างแบบ ในงานจิตรกรรมไทย แนว พุทธ
ศิลป์ และวรรณคดี มีทกั ษะในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี แนวพุทธศิลป์ และ
วรรณคดี
คาอธิบายรายวิชา
1-4-41-06
ศิลปะไทย 6
1-3-2
(Thai Art 6)
ศึกษาเรื่ องราว รู ปแบบ การจัดวางองค์ประกอบ ทัศนี ยภาพ สถาปั ตยกรรมที่ เป็ นอาคาร
ประสาทราชมณเฑียร
ปฏิ บ ัติงานเขี ยนภาพจิ ตรกรรมไทยแบบประเพณี แนวพุ ทธศิ ลป์ และวรรณคดี เพื่ อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง สวยงามตามแบบประเพณี นิยม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะไทย 6
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การร่ างภาพคัดลอกแบบ สร้งแบบในงานจิตรกรรมไทย
การจัดวางองค์ประกอบ
ปฏิบตั ิงานคัดลอกจิตรกรรมไทย
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
12
46
64
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จิตรกรรม 1
มาตรฐานวิชา
มีค วามรู้ และเข้าใจหลัก การปฏิ บตั ิงานจิ ตรกรรม ปฏิ บตั ิ งานจิ ตรกรรมตามหลัก วิชา
เขี ย นโครงสร้ า ง สั ด ส่ วน ปริ ม าตร สี น้ า หนัก แสงเงา มิ ติ ข องรู ป ทรงเรขาคณิ ต และรู ป ทรง
ธรรมชาติอย่างง่าย
คาอธิบายรายวิชา
1-4-42-01
จิตรกรรม 1
1-2-1
(Painting 1)
ศึกษาและปฏิบตั ิ งานจิตรกรรมตามหลักวิชา ฝึ กทักษะการเขียนโครงสร้ าง การกาหนด
สัดส่ วน ปริ มาตร สี น้ าหนัก แสงเงา มิ ติข องรู ปทรงเรขาคณิ ต และรู ปทรงธรรมชาติ อย่างง่ า ย
สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานจิตรกรรมขั้นสู งได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

หุ่นนิ่งรู ปทรงเรขาคณิ ตใช้สี สี เดียว
หุ่นนิ่งรู ปทรงเรขาคณิ ตสี ตามแบบจริ ง
หุ่นนิ่งรู ปทรงภาชนะต่าง ๆ
แบบหุ่นนิ่งผ้าสี พ้นื
หุ่นนิ่งรู ปทรงภาชนะกับหุ่นนิ่งรู ปทรงธรรมชาติอย่างง่าย
แบบหุ่นนิ่งดอกบัวและผลไม้
แบบหุ่นนิ่งดอกไม้และผลไม้ที่มีความแตกต่างกัน
แบบรวมหุ่ นนิ่งชนิ ดต่าง ๆ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
6
6
6
6
6
6
6
48
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จิตรกรรม 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานจิตรกรรม สามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรมตามหลัก
วิชา เขียนโครงสร้าง สัดส่ วน ปริ มาตร สี น้ าหนัก แสงเงา มิติของรู ปทรงประเภทต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
1-4-42-02
จิตรกรรม 2
1-3-2
(Painting 2)
ศึ กษาและปฏิ บ ตั ิ งานจิ ตรกรรมตามหลักวิชา ฝึ กทักษะการเขี ยนโครงสร้ าง การก าหนด
สัดส่ วน ปริ มาตร สี น้ าหนัก แสงเงา มิ ติของรู ปทรงประเภทต่ าง ๆ สามารถนาไปใช้ปฏิ บ ตั ิ งาน
จิตรกรรมขั้นสู งได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

หุ่นนิ่งรู ปทรงภาชนะใช้สี สี เดียวหรื อใช้หมึกดา
หุ่นนิ่งรู ปทรงภาชนะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
แบบหุ่นนิ่งเครื่ องจักสาน
แบบหุ่นนิ่งวัตถุโปร่ งใส
แบบหุ่นนิ่งดอกไม้กบั วัตถุโปร่ งใส
แบบหุ่นนิ่งวัตถุพลาสติก
จิตรกรรมสี น้ าแบบจุดหรื อแต้มสี
แบบหุ่นนิ่ง ผัก ผลไม้ กับภาชนะเครื่ องครัว
แบบรวมหุ่ นนิ่งทุกชนิด
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
8
8
8
8
4
8
8
60
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จิตรกรรม 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานจิตรกรรมสี น้ า และสามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรม
สี น้ า เขียนโครงสร้ าง สัดส่ วน สี น้ าหนัก แสงเงา ปริ มาตร มิติ และบรรยากาศของสี จากรู ปทรง
ธรรมชาติ
คาอธิบายรายวิชา
1-4-42-03
จิตรกรรม 3
0-3-1
(Painting 3)
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ ง านจิ ตรกรรมสี น้ า จากหุ่ นนิ่ ง จากความสัม พันธ์ ระหว่า งโครงสร้ า ง
รู ปทรง การกาหนดสัดส่ วน สี น้ าหนัก สี แสงเงา ระนาบ มิ ติ และบรรยากาศของสี ในหุ่ นนิ่ ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างมีทกั ษะ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

หุ่นนิ่ง รู ปทรง พื้นฐาน โครงสร้าง สัดส่ วน สี น้ าหนัก แสงเงา
หุ่นนิ่ง รู ปทรง พื้นฐาน โครงสร้าง ภายนอก ภายใน วัตถุมนั วาว
โปร่ งแสง สี แสงสะท้อน แสงเงา เก็บรายละเอียดถูกต้อง
หุ่นนิ่ง รู ปทรงต่าง ๆ วัตถุมนั วาว ดอกไม้ และไม้ ผ้า ความสัมพันธ์
ของหุ่นนิ่ง (เทคนิคสี น้ า wet on wet)
หุ่นนิ่ง รู ปทรง อ่อนนุ่ม ผ้า ดอกไม้ (เทคนิคสี น้ า wet on wet)
หุ่นนิ่งตามเทศกาล (เขียนเร็ ว แห้งทับเปี ยก) ฯลฯ
หุ่นนิ่งวัตถุต่าง ๆ (เขียนเร็ ว แห้งทับเปี ยก)
หุ่นนิ่ง วัตถุต่าง ๆ สรุ ป (ถูกต้อง เก็บรายละเอียด) กลุ่มหุ่นนิ่ง
ใหญ่ทุกชนิด
รวมจานวนคาบ

6
6

3
4
5
6
7

6
6
6
6
12
48

108

จิตรกรรม 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานจิตรกรรมสี น้ า และสามารถปฏิบตั ิงานจิตรกรรม
เขียนโครงสร้าง กาหนดสัดส่ วน และมิติของรู ปทรง สี น้ าหนัก แสง เงา และบรรยากาศของสี จาก
ทิวทัศน์และภาพบุคคลครึ่ งตัว สามารถปฏิบตั ิงานและแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-4-42-04
จิตรกรรม 4
1-3-2
(Painting 4)
ศึกษาและปฏิ บตั ิงานจิ ตรกรรมทิวทัศน์ ประเภทต่าง ๆ และภาพคนครึ่ งตัวด้วยรู ปแบบ
เทคนิ ค วิธีก ารต่ า ง ๆ ของสี น้ า เรื่ องความสั ม พันธ์ ระหว่า งโครงสร้ า งของรู ป ทรง แสงเงา สี
ระนาบ มิ ติ พื้นผิว หลัก ทัศ นี ย ภาพในเชิ ง จิ ตรกรรม สี บรรยากาศ ในธรรมชาติ และปริ ม าตร
รู ป ทรง โครงสร้ าง สี แสง เงา ในภาพคนครึ่ งตัว สามารถปฏิ บตั ิ งานและแก้ไขปั ญหาการ
ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ลักษณะต้นไม้ 1 ต้น (ไม่ลงพื้นหลัง)
ต้นไม้ 3 – 4 ระยะ (ไม่ลงพื้นหลัง)
ต้นไม้ระยะต่าง ๆ และมีพ้นื หลัง
ต้นไม้และสถาปัตย์ในสภาพแวดล้อม (ต้นไม้ 60% ของภาพ)
ต้นไม้ และสถาปัตย์ในสภาพแวดล้อมหลักทัศนียวิทยาใน
การเขียนแบบงานจิตรกรรม (สถาปัตย์ 80% ของภาพ)
หลักการเขียนให้เกิดมิติภายในภาพถ่ายทอดจากสภาพ
แวดล้อมจริ ง
เงาสะท้อนและลีลาของน้ า
Land Scape สัปดาห์ เขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
4
4
8
8
4
28
64
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จิตรกรรม 5
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจหลัก การปฏิ บ ัติ ง านจิ ต รกรรมในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น และสามารถ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากหุ่นนิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและคนเหมือน
คาอธิบายรายวิชา
1-4-42-05
จิตรกรรม 5
1-3-2
(Painting 5)
ศึกษาและปฏิบตั ิงานจิตรกรรมจากความสัมพันธ์ของรู ปทรง สี แสง เงา น้ าหนัก มิติ และ
บรรยากาศจากหุ่นนิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และคนเหมือน เพื่อให้เกิดทักษะที่สูงขึ้น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 5
หน่ วยการเรี ยนรู้ 7
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรง สี แสง เงา น้ าหนัก มิติ และ
บรรยากาศของหุ่นนิ่ง
ดอกไม้ต่าง ๆ
การเขียนภาพจิตรกรรมแบบเปี ยกบนเปี ยก
การเขียนภาพคนเหมือน (ผูช้ าย)
การเขียนภาพคนเหมือน (ผูห้ ญิง)
การเขียนภาพคนเหมือน (ผูช้ ายแก่)
การเขียนภาพคนเหมือน (ผูห้ ญิงแก่)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
8
12
12
8
8
64
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จิตรกรรม 6
มาตรฐานวิชา
มีความรู้และเข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานจิตรกรรมด้วยเทคนิ คที่หลากหลาย และสามารถ
สร้ างสรรค์งานจิตรกรรมจากทิวทัศน์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิ คที่หลากหลาย สามารถปฏิบตั ิงานและ
แก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-4-42-06
จิตรกรรม 6
1-3-2
(Painting 6)
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ง านจิ ต รกรรมจากความสั ม พัน ธ์ ข องรู ป ทรง สี แสง เงา น้ า หนั ก
ทัศ นี ย ภาพ และบรรยากาศของทิ ว ทัศ น์ และทิ ว ทัศ น์ ท ะเล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ทัก ษะที่ สู ง ขึ้ น และมี
ลักษณะเฉพาะบุคคล สามารถปฏิบตั ิงานและแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา จิตรกรรม 6
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรง สี แสง เงา น้ าหนัก ทัศนียภาพ
และบรรยากาศของทิวทัศน์ตน้ ไม้
สวนสาธารณะ
แสง เงา ในทิวทัศน์
สี ในบรรยากาศของทิวทัศน์
ทัศนียภาพในทิวทัศน์
ทัศนียภาพมุมสู งในทิวทัศน์
ร้านค้า
ตลาด
การเขียนภาพทิวทัศน์ทะเล
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
8
8
4
4
8
4
40
84
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ประติมากรรม 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องเส้น โครงสร้าง รู ปทรงและมิติ นาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิงาน
ประติมากรรม ในลักษณะนูนต่าเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
1-4-43-01
ประติมากรรม 1
0-3-1
(Sculpture 1)
ศึกษาหลักการใช้เส้นโครงสร้าง รู ปทรง และมิติ ของงานประติมากรรมลักษณะนูนต่า
(Bas-Relief) และสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานตามบทเรี ยนพื้นฐานได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

การเตรี ยมดิน และการขึ้นพื้น
พื้นฐานรู ปทรงสี่ เหลี่ยม
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมซ้อน 2 ชั้น
รู ปทรงสี่ เหลี่ยมซ้อนรู ปทรงพื้นฐานใบหน้าคน
รู ปทรงพื้นฐานใบหน้าคนรวมคอ
รู ปทรงใบหน้าคนและการแบ่งสัดส่ วนใบหน้าคน
การแบ่งสัดส่ วนภายในใบหน้าคน
การแบ่งระนาบต่าง ๆ ในใบหน้าคนพร้อมคน
การแบ่งระนาบภายในอวัยวะต่าง ๆ บนใบหน้าและคน
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
6
6
6
6
6
6
9
6
54
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ประติมากรรม 2
มาตรฐานวิชา
มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานเรื่ องเส้ น โครงสร้ า ง รู ปทรงและมิ ติ น าความรู ้ ไ ปปฏิ บ ั ติ ง าน
ประติมากรรมลักษณะนูนต่าใบหน้าบุคคลพื้นฐาน
คาอธิบายรายวิชา
1-4-43-02
ประติมากรรม 2
1-3-2
(Sculpture 2)
ศึกษาเส้น โครงสร้าง รู ปทรง และมิติของงานประติมากรรมลักษณะนูนต่า (Bas- Relief)
และสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานประติมากรรมตามบทเรี ยนพื้นฐานได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 9
หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบใบหน้าคนในมุมมอง 45องศา
ประติมากรรมนูนต่าการแปรระนาบภายใน ใบหน้าคน
ในมุมมอง 45 องศา
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบภายในใบหน้าคนพร้อม
คอ ในมุมมอง 45 องศา
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบใบหน้าคนในมุมมองด้านหน้า
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบภายในใบหน้าคน
ในมุมมองด้านหน้า
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบภายในใบหน้าคนพร้อมคอ
ในมุมมองด้านตรง
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบในหน้าคนในมุมมองด้านข้าง
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบภายในใบหน้าคนในมุม
มองด้านข้าง
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบภายในใบหน้าคนพร้อมคอ
ในมุมมองด้านข้าง
รวมจานวนคาบ

8
8

3
4
5
6
7
8
9

8
8
8
8
8
8
8
72
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ประติมากรรม 3
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจพื้นฐานเรื่ องเส้น โครงสร้าง รู ปทรง และมิติ ปฏิบตั ิงานประติมากรรม
นูนต่าในขั้นตอนที่อธิ บายลักษณะงานประติมากรรมนูนต่าใบหน้าบุคคลได้ดี
คาอธิบายรายวิชา
1-4-43-03
ประติมากรรม 3
1-3-2
(Sculpture 3)
ศึกษาเส้น โครงสร้าง รู ปทรงและมิติของงานประติมากรรมนูนต่า (Bas-Relief) ลักษณะ
รู ปใบหน้าของคน สามารถปฏิบตั ิงานตามบทเรี ยนได้ดี
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 3
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

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

การปั้ นหุ่นเหลี่ยม โดยการสร้างระนาบจากมุมต่าง ๆ
ในลักษณะนูนต่า , นูนสู ง
การปั้ นหุ่นปูนที่มีโครงสร้างของกะโหลก ชัดเจน โดยการ
สร้างระนาบนูนสู ง นูนต่า จากแบบลอยตัว
การปั้ นหุ่นปูนที่มีความซับซ้อนในรายละเอียด โดยการสร้าง
ระนาบจากศรี ษะ – อก ในลักษณะนูนสู ง นูนต่า จากแบบ
ลอยตัว
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
48

64
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ประติมากรรม 4
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้เรื่ องรู ปทรงจากหุ่นใบหน้าคน ที่มีความซับซ้อนของระนาบและสามารถแบ่ง
สัดส่ วนของใบหน้ามนุษย์ ในลักษณะภาพนูนได้อย่างถูกต้อง
คาอธิบายรายวิชา
1-4-43-04
ประติมากรรม 4
1-3-2
(Sculpture 4)
ศึกษารู ปทรงจากแบบหุ่ นใบหน้าของคน และมีความซับซ้อนของระนาบ รวมถึงสามารถ
แบ่งสัดส่ วนของใบหน้ามนุษย์ในลักษณะภาพนูน
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

การปั้ นหุ่นภายวิภาค (Anatomy) เฉพาะศรี ษะในลักษณะ
นูนสู งและนูนต่า จากแบบลอยตัว
การปั้ นหุ่นปูนที่มีโครงสร้างที่ซบั ซ้อนมากขึ้นโดยการ
ใส่ รายละเอียดในลักษณะนูนสู งและนูนต่า
การปั้ นหุ่นปูนกายวิภาค (Anatomy) ในลักษณะนูนสู งและ
นูนต่า จากศรี ษะ-เอว จากแบบลอยตัว
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
24
24
64
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ประติมากรรม 5
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้เรื่ องโครงสร้าง สัดส่ วน ระนาบจากรู ปทรง ใบหน้าคน จนถึงกึ่งกลางลาตัวใน
ลักษณะงานประติมากรรม (ภาพนูน)
คาอธิบายรายวิชา
1-4-43-05
ประติมากรรม 5
1-3-2
(Sculpture 5)
ศึกษา โครงสร้าง สัดส่ วน ความสมดุลของท่าทางและรายละเอียดของรู ปทรงร่ างกาย
มนุษย์ เต็มตัว ในลักษณะงานประติมากรรม (ภาพนูน) ได้อย่างถูกต้อง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 5
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประติมากรรมนูนต่าพื้นฐานใบหน้าคนพร้อมคอ
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบคนจากแบบหุ่นปูน
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบภายในใบหน้าคนอย่าง
ละเอียดตั้งแต่ใบหน้ารวมถึงหน้าอก
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบจากแบบรู ปร่ างมนุษย์ต้ งั แต่
ใบหน้าจนถึงหน้าขา
ประติมากรรมนูนต่าการแบ่งระนาบจากแบบหุ่ นปูนกล้ามเนื้อ
ตั้งแต่ใบหน้าจนถึงหน้าขา
ประติมากรรมนูนต่าจากแบบหุ่นปูนกล้ามเนื้ อเต็มตัว
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
8
12
12
12
20
68
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ประติมากรรม 6
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้เรื่ องโครงสร้าง สัดส่ วน ความสมดุลของท่าทางและรายละเอียดของรู ปทรง
ร่ างกายมนุษย์ เต็มตัวในลักษณะงานประติมากรรม (ภาพนูน)
คาอธิบายรายวิชา
1-4-43-06
ประติมากรรม 6
1-3-2
(Sculpture 6)
ศึกษา โครงสร้าง สัดส่ วน ความสมดุลของท่าทาง และรายละเอียดของรู ปทรงร่ างกาย
มนุษย์ เต็มตัวในลักษณะงานประติมากรรม (ภาพนูน) ได้อย่างถูกต้อง
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ประติมากรรม 6
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

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

ประติมากรรมนูนต่าจากแบบหุ่นปูนกล้ามเนื้ อเต็มตัว
ประติมากรรมนูนสู งจากแบบหุ่นปูนกล้ามเนื้ อเต็มตัว
ประติมากรรมนูนต่าจากแบบหุ่นปูนคนจริ งเต็มตัวท่ายืน (ชาย)
ประติมากรรมนูนต่าจากแบบหุ่นปูนคนจริ งเต็มตัวท่านัง่ (ชาย)
ประติมากรรมนูนต่าจากแบบหุ่นปูนคนจริ งเต็มตัวท่านัง่ (หญิง)
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
12
18
12
6
54
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ภาพพิมพ์ 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจคุ ณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ และกระบวนการของภาพพิมพ์พ้ืนราบ
(Planer Process) และแม่พิมพ์ลายฉลุ (Serigraph/Stencil) สามารถใช้ความรู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-4-44-01
ภาพพิมพ์ 2
1-2-1
(Graphic Arts 2)
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ ประวัติความเป็ นมา คุณลักษณะเฉพาะของเทคนิค
กระบวนการ ต่า งๆ ของภาพพิม พ์แม่พิ มพ์พ้ื นราบ (Planer Process ) และภาพพิ มพ์แม่พิ มพ์ลายฉลุ
(Serigraph / Stencil)
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง านภาพพิ ม พ์พ้ื นราบ (Planer Process ) เช่ น ภาพพิ มพ์เทคนิ คแม่ พิม พ์ครั้ งเดี ย ว
(Monoprint) และ ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block) ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์ลายฉลุ
(Serigraph) เช่ น ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์สกรี น (Screen) ตลอดจนการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
และสารเคมี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์ (1) ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับภาพพิมพ์
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื ราบ (1)
- ภาพพิมพ์ชิ้นเดียว (Monoprint)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์ชิ้นเดียว
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื ราบ (2)
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ (Paper Block)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ
กระบวนการแม่พิมพ์ลายฉลุ
- แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์ แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Screen)
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

4
8

3
4
5
6
7
8

4
16
4
20
4
4
64
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ภาพพิมพ์ 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจคุ ณลักษณะเฉพาะทางศิลปะภาพพิมพ์ และกระบวนการของภาพพิมพ์
แม่พิมพ์พ้ืนนูน (Relief) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio) สามารถใช้ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะภาพพิมพ์ได้
คาอธิบายรายวิชา
1-4-44-02
ภาพพิมพ์ 1
1-3-2
(Graphic Arts 1)
ศึกษาความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ ประวัติความเป็ นมา คุ ณลักษณะเฉพาะของเทคนิ ค
กระบวนการต่างๆ ของภาพพิมพ์แม่พิมพ์พ้นื นูน (Relief) และภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก (Intaglio)
ฝึ กปฏิ บตั ิ งานภาพพิมพ์พ้ืนนู น (Relief) เช่ น ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์แกะไม้ (Wood Cut)
และ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึ ก (Intaglio) เช่ น ภาพพิมพ์เทคนิ คแม่พิมพ์วสั ดุ (Collagraph) ภาพพิมพ์
แม่พิมพ์โลหะเทคนิ คจารเข็ม (Dry Point) ตลอดจนการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสารเคมี ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ภาพพิมพ์ 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ประวัติความเป็ นมาของภาพพิมพ์ (2) ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับภาพพิมพ์
กระบวนการภาพพิมพ์พ้นื นูน
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ (Wood Cut)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์ แม่พิมพ์ไม้
กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (1)
- ภาพพิมพ์แม่พิมพ์วสั ดุ (Collagraph)
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์วสั ดุ
กระบวนการภาพพิมพ์ร่องลึก (2)
- แม่พิมพ์โลหะ
สรุ ปความคิดรวบยอดของภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

3
6

3
4
5
6
7
8

3
12
3
15
3
3
48
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ทัศนียวิทยา 1
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้ หลักการและการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการเขียนแบบ
2. มีความรู ้ เข้าใจความหมายลักษณะของเส้นแต่ละประเภทในการเขียนแบบ
3. มีความรู ้หลักการและการเขียนทัศนียวิทยาขั้นพื้นฐานทั้ง 2 มิติและ 3 มิติได้
4. นาความรู ้ความเข้าใจทางทัศนียวิทยาไปเลือกและประยุกต์ใช้กบั กลุ่มสาระวิชาศิลปะ
แขนงอื่น ๆ และชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-2-45-01
ทัศนียวิทยา 1
0-2-1
(Perspective 1)
ศึกษาทฤษฎีการเขียนภาพฉาย การเขียนทัศนียภาพ อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เขียนแบบ ลักษณะและความหมายของเส้นประเภทต่าง ๆ ความรู ้พ้นื ฐานทัศนียวิทยาทั้ง 2 มิติ
และ 3 มิติ
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ทัศนียวิทยา 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย

ชั้น ปวช. ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 คาบ

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1
2

ความรู้ หลักการและการใช้วสั ดุอุปกรณ์ ในการเขียนแบบทัศนียวิทยา
ความแตกต่างและความหมายของเส้นในการเขียนแบบทัศนียวิทยา
- เส้นดิ่ง
- เส้นระดับ
- เส้นประ
- เส้นแบ่งครึ่ งภาพ
- เส้นรู ป
- เส้นวิธี
ความรู ้พ้นื ฐานทัศนียวิทยาทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ
รวมจานวนคาบ

2
4

3

30
36
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ทัศนียวิทยา 2
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้ หลักการและการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการเขียนแบบ
2. มีความรู ้ เข้าใจความหมายลักษณะของเส้นแต่ละประเภทในการเขียนแบบ
3. เรี ยนรู ้หลักการและการเขียนทัศนียวิทยาขั้นพื้นฐานทั้ง 2 มิติและ 3 มิติได้
4. นาความรู้ความเข้าใจทางทัศนียวิทยาไปเลือกและประยุกต์ใช้กบั กลุ่มสาระวิชาศิลปะ
แขนงอื่น ๆ และชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-2-45-02
ทัศนียวิทยา 2
0-2-1
(Perspective 2)
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิการเขียนทัศนียวิทยาทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ
การเขียนภาพ Shadow 45 องศา
การเขียนภาพ Isometric
การเขียนภาพ Perspective ทั้งภายในและภายนอก
ทางด้านรู ป ทรงและบรรยากาศ แบบจุ ดรวมสายตา 1 จุ ด, 2 จุ ด และ 3 จุ ด ของทิ วทัศน์ และ
สิ่ งก่อสร้าง
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการเขียนทัศนี ยวิทยา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุก ต์ค วามรู้ และทักษะในการสร้ างงาน นาไปใช้ใ นการศึ กษากลุ่ มสาระศิ ล ปะอื่ น ๆ และ
ชีวติ ประจาวันได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ทัศนียวิทยา 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 3
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3

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

ทฤษฎีและปฏิบตั ิการเขียน Shadow 45 องศา ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการเขียนภาพ Isometric ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
การปฏิบตั ิการเขียนภาพ Perspective ทั้งภายในและภายนอกของ
รู ปทรงในแต่ละด้านและบรรยากาศ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
4
24
36

121

ออกแบบตกแต่ ง 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจประวัติและหลักการออกแบบตกแต่ง ปฏิ บตั ิงานออกแบบเขียน
แบบ ใช้สีและวัสดุในงานตกแต่ง วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่าความสาคัญ ความงาม ของงาน
ออกแบบตกแต่ง และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-4-45-01
ออกแบบตกแต่ง 1
1-3-2
(Interior Design 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมาหลักการออกแบบตกแต่งภายในที่พกั อาศัย ใช้สี วัสดุ และ
การออกแบบตกแต่ ง การเขี ย นแบบเบื้ องต้น การเขี ย นทัศ นี ย ภาพแบบต่า ง ๆ นาเสนอผลงาน
ตกแต่งตามขั้นตอน เพื่อให้เห็ นคุ ณค่า ความสาคัญ และความงามของงานออกแบบตกแต่ง และ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 11 หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ความรู ้ทวั่ ไปในงานออกแบบตกแต่ง
การเขียนแบบและแสดงแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น
การเขียนทัศนียภาพ
ขนาดและสัดส่ วนของเครื่ องเรื อนภายในที่พกั อาศัย
การใช้สีและวัสดุในงานออกแบบตกแต่ง
การออกแบบตกแต่งห้องนอน
การออกแบบตกแต่งห้องรับแขกพักผ่อน
การออกแบบตกแต่งห้องครัว
การออกแบบตกแต่งห้องรับประทานอาหาร
การออกแบบตกแต่งห้องน้ า
การออกแบบตกแต่งห้องพระ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
8
4
8
8
8
8
8
8
4
72
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ออกแบบตกแต่ ง 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้และเข้าใจหลักการออกแบบตกแต่งเชิงพาณิ ชย์และพื้นที่สาธารณะ สร้างสรรค์
งานตามหลักการออกแบบ วิเคราะห์ วิจารณ์ คุ ณค่าความงาม ความสาคัญของการออกแบบ
ตกแต่งอย่างมีศิลปะ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
คาอธิบายรายวิชา
1-4-45-02
ออกแบบตกแต่ง 2
0-3-1
(Interior Design 2)
ศึกษาหลักการออกแบบตกแต่งเชิ งพาณิ ชย์และพื้นที่สาธารณะ ปฏิบตั ิงานตกแต่งได้อย่าง
ถูกต้อง สวยงาม และตอบสนองความต้องการในการใช้สอยพื้นที่ได้เหมาะสม นาเสนอผลงานตกแต่ง
ตามขั้นตอนและรู ้คุณค่าของงานออกแบบตกแต่ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ออกแบบตกแต่ง 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

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

การตกแต่งเชิงพาณิ ชย์และพื้นที่สาธารณะ
การออกแบบตกแต่งหน้าร้าน (Display)
การออกแบบตกแต่งมุมขายสิ นค้า (Corner)
การออกแบบตกแต่งซุ ม้ แสดงสิ นค้า
การออกแบบร้านค้า (ขนาดเล็ก) ต่าง ๆ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
6
6
6
24
48
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ลายรดนา้ 1
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้และเข้าใจประวัติ ความเป็ นมา วิวฒั นาการ ตลอดจนทฤษฎีลายรดน้ า อย่าง
เป็ นกระบวนการและถูกต้อง
2. เข้าใจรู ปแบบ ความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของลายรดน้ า
3. มีทกั ษะในการใช้และบารุ งรักษา วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. มี ค วามซาบซึ้ ง และเห็ น คุ ณค่ า ในมรดกทางศิ ล ปวัฒนธรรม ภู มิ ปั ญญาไทย และ
สามารถสื บทอดการทางานด้านลายรดน้ าได้เป็ นอย่างดี
คาอธิบายรายวิชา
1-4-46-01
ลายรดน้ า 1
1-2-1
(Lacquer Design 1)
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา วิวฒั นาการลายรดน้ า การสร้างสรรค์ การใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
เทคนิค วิธีการแสดงออกในงานลายรดน้ า
ฝึ กทักษะและสร้างสรรค์งานตามกระบวนการลายรดน้ า
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ การฝึ กทักษะ การสร้ างผลงานลายรดน้ าเบื้องต้น เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานลายรดน้ า ในขั้นที่สูงขึ้น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ลายรดน้ า 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 8

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

ประวัติและวิวฒั นาการของลายรดน้ า
ศึกษาและฝึ กทักษะออกแบบลวดลาย ลายรดน้ า
ทฤษฎีลายรดน้ า
ศึกษากระบวนการ เทคนิ ค วิธีการทาลายรดน้ า
วัสดุ อุปกรณ์ในอดีตจนถึงปั จจุบนั
ศึกษาการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในอดีต และการใช้วสั ดุสมัยใหม่ทดแทน
ในปัจจุบนั

3

2
3

3
3
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หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

4

การเตรี ยมพื้น
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการเตรี ยมพื้นในอดีตและปั จจุบนั
การเตรี ยมแบบ
ศึกษาและฝึ กทักษะ กระบวนการเตรี ยมแบบ และการปรุ แบบ
การเตรี ยมวัสดุ การเขียนและปิ ดทองคาเปลว
ศึกษาและฝึ กทักษะการเตรี ยมน้ ายาหรดาน การเตรี ยมรักเช็ด และ
วัสดุประกอบการเรี ยนลายรดน้ าอื่น ๆ
ปฏิบตั ิการฝึ กลายรดน้ า
ฝึ กทักษะการเขียนลายรดน้ าเบื้องต้น ตั้งแต่การล้างทาความสะอาด
พื้นผิวงาน โรยแบบ เขียนบรรจุลวดลาย ถมพื้น เช็ดรัก ถอนรัก ปิ ด
ทองคาเปลว รดน้ า
การอธิบายความเข้าใจและการแสดงความคิดเห็น
กิจกรรมร่ วมในการแสดงความคิดเห็น อภิปราย เสนอแนะ อธิ บาย
ลาดับ กระบวนการลายรดน้ า
รวมจานวนคาบ

9

5
6

7

8

12
6

15

3

54
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ลายรดนา้ 2
มาตรฐานวิชา
1. มีความรู้และเข้าใจการเลือกสรรรู ปแบบ ความงามของรู ปทรง ทั้งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติและ
ที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์
2. มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนารู ปแบบความงามตามหลักทัศนธาตุ ในการจัดวาง
องค์ประกอบ
3. สามารถ วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ รู ปแบบดั้งเดิม และการคิดตามจินตนาการจากธรรมชาติ
เพื่อการพัฒนา
4. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เห็นคุณค่า และความสาคัญ และเข้าใจการสื บทอด การทางานลายรดน้ าในระดับชาติ
คาอธิบายรายวิชา
1-4-46-02
ลายรดน้ า 2
1-3-2
(Lacquer Design 2)
ศึ ก ษาเนื้ อ หา รู ป แบบ วิ เคราะห์ ส ร้ า งสรรค์เ ทคนิ ค เฉพาะในการสร้ า งงานลายรดน้ า ตาม
หลักการทัศนธาตุในการจัดวางองค์ประกอบภาพ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน สร้ า งสรรค์ผ ลงาน ลายรดน้ า โดยกระบวนการวิ เคราะห์ สร้ า งและแก้ปั ญ หา
องค์ประกอบ เนื้อหา การจัดวาง การใช้ทศั นธาตุ
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะในการสร้ างผลงานลายรดน้ าในขั้นพื้นฐานที่พอเพียง
ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา ลายรดน้ า 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4

ชั้น ปวช. ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ

หน่ วย

หน่ วยที่

หน่ วยการเรียนรู้

จานวนคาบ

1

การพัฒนารู ปแบบงานช่างลายรดน้ า
ศึกษาและฝึ กทักษะการออกแบบลวดลาย ลายรดน้ า
การฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานลายรดน้ า
ฝึ กทักษะ กระบวนการทาลายรดน้ า ตั้งแต่การเตรี ยมพื้น เตรี ยมแบบ
เตรี ยมน้ ายา การเขียน เช็ดรัก ปิ ดทองคาเปลว รดน้ า และการ
ซ่อมแซมส่ วนที่ชารุ ด

8

2

32
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หน่ วยที่
3
4

หน่ วยการเรียนรู้
การสื บทอดภูมิปัญญา กับการดารงชีวติ
ฝึ กทักษะ การออกแบบสร้างสรรค์งานช่างลายรดน้ าสู่ สังคม
การแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่
นาความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงความคิดเห็น วิจารณ์
และเสนอแนะ
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
16
8

64
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เครื่องเคลือบดินเผา 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการ วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ของเครื่ องเคลือบดินเผา ตระหนัก เห็นคุณค่าและเอกลักษณ์ของงานเครื่ องเคลือบดินเผา
ปฏิ บ ตั ิ งานเครื่ องเคลื อบดิ นเผาขั้นพื้นฐานด้วยการขึ้ นรู ปเครื่ องเคลื อบดิ นเผาด้วยมื อได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
คาอธิบายรายวิชา
1-4-47-01
เครื่ องเคลือบดินเผา 1
1-3-2
(Ceramic 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการ วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการปฏิบตั ิงานของเครื่ อง
เคลือบดินเผา
สามารถปฏิบตั ิงานเตรี ยมเนื้ อดินปั้ น ขึ้นรู ปแบบบีบ แบบขด แบบแผ่น ตกแต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ย
วิธีการแกะลาย ขูดลาย ปั้ นลาย การชุบเคลือบ การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการนาเสนอ
มีความตระหนักและเห็นคุณค่า เอกลักษณ์ของงานเครื่ องเคลือบดินเผา
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เครื่ องเคลือบดินเผา 1
หน่ วยการเรียนรู้ 7
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6
7

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

ประวัติ วิวฒั นาการ และวัสดุอุปกรณ์ของเครื่ องเคลือบดินเผา
กระบวนการปฏิบตั ิงานเครื่ องเคลือบดินเผา
การขึ้นรู ปแบบบีบ
การขึ้นรู ปแบบขด
การขึ้นรู ปแบบแผ่น
การตกแต่งผลงานหลังเผาดิน
ผลงานสรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
8
8
8
8
16
64
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เครื่องเคลือบดินเผา 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความเข้าใจหลัก การการออกแบบมีทกั ษะ สร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องเคลื อบดิ นเผา
สามารถวิเคราะห์ผลงานด้านความงาม เทคนิ คการขึ้นรู ปและการแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ตระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของผลงานเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผา รั ก และภู มิ ใ จในมรดกทาง
วัฒนธรรม
คาอธิบายรายวิชา
1-4-47-02
เครื่ องเคลือบดินเผา 2
0-3-1
(Ceramic 2)
ศึกษาหลักการออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงาน การตกแต่งพื้นผิว และการชุบเคลือบ
สามารถปฏิบตั ิงานการออกแบบ การสร้างสรรค์ผ ลงาน การตกแต่งพื้นผิว การชุ บเคลือบ การ
วิเคราะห์ผลงาน และแก้ปัญหา การนาเสนอ การประยุกต์ เทคนิ คเครื่ องเคลื อบดิ นเผา ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของผลงานเครื่ องเคลือบดินเผา รักและภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา เครื่ องเคลือบดินเผา 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

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

หน่วยการออกแบบ / การสร้างสรรค์
ปฏิบตั ิการออกแบบ / การสร้างสรรค์
หลักการออกแบบ / การสร้างสรรค์
ปฏิบตั ิการออกแบบ / การสร้างสรรค์
ผลงานสรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
6
12
6
12
12
48
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สถาปัตยกรรมไทย 1
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ความเข้าใจการเขียนแบบเบื้องต้น สามารถเขียนแบบสถาปั ตยกรรมไทยได้ มีความ
ตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทย
คาอธิบายรายวิชา
1-4-48-01
สถาปัตยกรรมไทย 1
0-3-1
(Thai Architecture 1)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความหมาย การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สัญลักษณ์ การใช้เส้น การใช้
มาตราส่ วน ฝึ กการเขียนแบบโครงสร้างฐาน การเขียนลวดลายไทย และการเขียนแบบ สถาปั ตยกรรม
ไทยพื้นฐาน ที่ใช้ในงานพุทธศิลป์ สถาปั ตยกรรม โดยเน้นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สถาปัตยกรรมไทย 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ 6
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5
6

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

ประวัติความเป็ นมา และความหมายของสถาปัตยกรรม
การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และสัญลักษณ์ในลักษณะต่างๆ
หลักการใช้เส้น และการใช้มาตราส่ วน
การเขียนแบบโครงสร้างฐาน
การเขียนลวดลายไทยที่ใช้ในงานพุทธศิลป์ สถาปัตยกรรม
การเขียนแบบสถาปั ตยกรรมไทยพื้นฐาน
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
3
3
6
9
12
15
48

130

สถาปัตยกรรมไทย 2
มาตรฐานวิชา
มีความรู้ ความสามารถหลักการสร้ างงานสถาปั ตยกรรมไทย สามารถเขียนแบบและสร้ าง
หุ่นจาลองศาลาไทยพร้อมการจัดสวนได้ โดยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
คาอธิบายรายวิชา
1-4-48-02
สถาปัตยกรรมไทย 2
1-3-2
(Thai Architecture 2)
ศึกษาเรื่ องรู ปแบบของศาลาไทย โครงสร้างพื้นฐานทางสถาปั ตยกรรมไทย และฝึ กปฏิบตั ิการ
เขียนแบบ การทาหุ่นจาลอง และการจัดสวนศาลาไทย
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา สถาปัตยกรรมไทย 2
หน่ วยการเรี ยนรู้ 4
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4

ชั้น ปวช. ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 4 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้

รู ปแบบศาลาไทย
โครงสร้างพื้นฐานทางสถาปั ตยกรรมไทย
ปฏิบตั ิงานเขียนแบบศาลาไทย
ปฏิบตั ิงานการทาหุ่นจาลอง
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
8
8
24
24
64
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การทาหน้ ากาก
มาตรฐานวิชา
มีความรู ้ และเข้าใจประวัติ ความเป็ นมาของการทาหน้ากาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เทคนิควิธีการทาหน้ากากชนิดต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานออกแบบและสร้างหน้ากากได้อย่างถูกต้อง สวยงาม
คาอธิบายรายวิชา
1-6-48-01
การทาหน้ากาก
0-2-1
(Mask)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ของการทาหน้ากาก รู ปแบบหน้ากากนานาชาติ และหน้ากากแฟนซี
เทคนิค กระบวนการทาหน้ากาก วัสดุ อุปกรณ์ แบบต่าง ๆ
ปฏิ บตั ิ งานสร้ างต้นแบบ การทาแม่พิมพ์ การถอดพิมพ์ ตกแต่งระบายสี เพื่อให้นักเรี ยนมี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานหน้ากากและออกแบบหน้ากากได้
หน่ วยการเรียนรู้
รายวิชา การทาหน้ากาก
หน่ วยการเรี ยนรู้ 5
หน่ วย
หน่ วยที่
1
2
3
4
5

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

ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของหน้ากากและคุณค่าของหน้ากาก
ลักษณะของหน้ากากและวัสดุในการทาหน้ากาก
ปฏิบตั ิงานหน้ากาก
การออกแบบหน้ากาก
สรุ ป
รวมจานวนคาบ

จานวนคาบ
4
4
24
24
8
64
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ระเบียบสถานศึกษา
ว่ าด้ วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่ างศิลป์
--------------------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาตามหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553
วิทยาลัยช่างศิลป์ เป็ นได้ดว้ ยดี วิทยาลัยช่างศิลป จึงกาหนดระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยการประเมินผลการ
เรี ยนตามหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ ไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า "ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตาม
หลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรื อคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วซึ่ งขัด หรื อ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กบั หลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์
ข้ อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา
รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
หลักการประเมินผลการเรียน
ข้ อ 6 การประเมินผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามหลักการต่อไปนี้
6.1 สถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ ของสถานศึกษา
6.2 การประเมินผลการเรี ยนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนดในหลักสู ตร
6.3 การประเมินผลการเรี ยนต้องประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุ ง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน
6.4 การประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ต้อง
ดาเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับช่วงชั้น
ของผูเ้ รี ยน
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6.5 การประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน ต้องประเมินผลใน 4 ด้าน คือ
ประเมินความสามารถหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเข้า
ร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
6.6 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนได้
6.7 ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและรู ปแบบการศึกษา
หมวด 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้ อ 7 การประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ให้ผสู้ อนใช้พฒั นาคุณภาพผูเ้ รี ยน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสาเร็ จ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
เพื่อปรับปรุ งการเรี ยน และตัดสิ นผลการเรี ยน ประกอบด้วย
7.1 การประเมินผลรายวิชา ทั้งรายภาค / รายปี ของแต่ละรายวิชา เป็ นการวัด
ความก้าวหน้าทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
7.2 การประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็ นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ รวมทั้งพิจารณาตัดสิ นการจบหลักสู ตร
ข้ อ 8 เพื่อให้การประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
จึงกาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา ดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และวิชาการของสถานศึกษา เป็ นผู้
กาหนด รู ปแบบ ระบบ และระเบียบการประเมินผลของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการ
ประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษา
8.2 ผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และ
ประเมินสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้งนี้ให้นาผลการเรี ยนรู ้ระหว่างเรี ยนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70 ไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการตัดสิ นผลการเรี ยนรายวิชา
8.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูอ้ นุมตั ิผลการเรี ยนปลายปี / ปลายภาค และการ
จบหลักสู ตรการศึกษา
8.4 สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินผลการเรี ยนประจาปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษาเสนอต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามลาดับ

134
หมวด 3
เกณฑ์ การประเมินผลการเรียน
ข้ อ 9 ให้มีเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
9.1 เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ของรายวิชา ซึ่งสถานศึกษาวิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ให้ใช้ระบบตัวเลข แทนระดับผลการเรี ยนซึ่งมี 8 ระดับดังนี้
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
รายวิชาที่ไม่สามารถประเมินได้ ให้ใช้อกั ษรแสดงผลการเรี ยนดังนี้
" ร " หมายถึงรอการตัดสิ นผลการเรี ยน เนื่องจากปฏิบตั ิงานไม่ครบ
และ/หรื องานไม่สมบูรณ์
" มส " หมายถึงไม่มีสิทธิ์ เข้ารั บการประเมิ นผลการเรี ยน เนื่ องจากมีเวลา
เรี ยนและ/หรื อปฏิบตั ิงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยน และ/หรื อ ชิ้นงานทั้งหมด
9.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นการประเมินพัฒนาทางด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ตามที่สถานศึกษากาหนดเป็ น
รายปี หรื อรายภาค โดยใช้เกณฑ์ตดั สิ นผลการประเมินเป็ น 3 ระดับ คือ
" ดีเยีย่ ม "
หมายถึ ง มี พฤติ กรรมสู งกว่าเกณฑ์ที่สถานศึ กษา
กาหนดในระดับที่สามารถเป็ นแบบอย่างแก่นกั เรี ยนทัว่ ไป
" ดี "
หมายถึง มีพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
" ควรปรับปรุ ง " หมายถึง มีพฤติกรรมไม่ผา่ นเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดเมื่อจบหลักสู ตรจะประเมินสรุ ปเป็ น 3 ระดับ คือ
" ดีเยีย่ ม "
หมายถึง มี พ ฤติ ก รรมสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษา
กาหนดในระดับที่สามารถเป็ นแบบอย่างแก่นกั เรี ยนทัว่ ไป
" ดี "
หมายถึง มีพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
" ผ่านเกณฑ์การประเมิน " หมายถึง ได้รับการซ่อมเสริ มให้ผา่ นการ
ประเมิน

135
9.3 เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินพัฒนาการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน ในการเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมชุ มนุ มตามเกณฑ์สถานศึกษากาหนดเป็ นรายปี
/ รายภาค โดยใช้เกณฑ์การตัดสิ นผลการประเมินเป็ น 2 ระดับ คือ
" ผ่าน "
หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
" ไม่ผา่ น " หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
9.4 การตัดสิ นการจบหลักสู ตร เป็ นการนาผลการประเมิน รายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสู ตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามเกณฑ์การประเมินที่
สถานศึกษากาหนด มาประมวลสรุ ปเพื่อตัดสิ นให้ผเู้ รี ยนจบหลักสู ตรของสถานศึกษา
หมวด 4
การตัดสิ นผลการเรียน
ข้ อ 10 การตัดสิ นผลการเรี ยนให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
10.1 การตัดสิ นผลการเรี ยนตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และหมวดวิชาเฉพาะที่
ยกเว้นพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 5 วิชา (วิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม และ
ศิลปะไทย) ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ ตัดสิ นเป็ น
รายวิชาดังนี้
1) ผูเ้ รี ยนที่ได้ระดับผลการเรี ยน 1 ถึง 4 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
และได้หน่วยกิต
2) ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยน " 0 " ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน และไม่ได้
หน่วยกิต
3) ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยน " ร " ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน และ
ไม่ได้หน่วยกิต
4) ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยน " มส " ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
และไม่ได้หน่วยกิต
10.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 5 วิชา ตาม
หลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ ตัดสิ นเป็ น
รายวิชาดังนี้
1) ผูเ้ รี ยนที่ได้ระดับผลการเรี ยน 2 ถึง 4 ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และได้หน่วยกิต
2) ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยน 0 ถึง 1.5 ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
และไม่ได้หน่วยกิต
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3) ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยน " ร " ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน และ
ไม่ได้หน่วยกิต
4) ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยน " มส " ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
และไม่ได้หน่วยกิต
10.3 การตัดสิ นผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีดงั นี้
1) ผูเ้ รี ยนที่ได้ผลการประเมิน " ดีเยี่ยม " "ดี" และ "ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน" ถือว่าผ่านการประเมิน
2) ผูเ้ รี ยนที่ได้ผลการประเมิน " ควรปรับปรุ ง " ถือว่าไม่ผา่ นการ
ประเมิน
10.4 การตัดสิ นการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีดงั นี้
1) ผูเ้ รี ยนที่ได้รับผลการประเมิน " ผ่าน " ถือว่าผ่านการประเมิน
2) ผูเ้ รี ยนที่ได้รับผลการประเมิน " ไม่ผา่ น " ถื อว่าไม่ผา่ นการ
ประเมิน
ข้ อ 11 การเปลี่ยนผลการเรี ยนให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
11.1 การเปลี่ยนระดับผลการเรี ยน " 0 " ให้ผสู้ อนดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยน
โดยให้มีการลงทะเบียนจัดสอบแก้ตวั เพื่อปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนตามสาระการเรี ยนรู ้รายปี หรื อรายภาค
แล้วประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อผูเ้ รี ยนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ได้ระดับผล
การเรี ยนใหม่ ไม่เกิน " 1 " ถ้าผูเ้ รี ยนยังไม่ผา่ นเกณฑ์ ให้สถานศึกษาดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
ในปี การศึกษานั้น ๆ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ หากมีรายวิชาที่ยงั ไม่ผา่ นเกณฑ์ให้สถานศึกษาพิจารณาว่า
ควรให้เลื่อนชั้นหรื อซ้ าชั้น
11.2 การเปลี่ยนระดับผลการเรี ยน 0 – 1.5 ในรายวิชาชีพ 5 วิชา ให้ผสู้ อน
ดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยจัดให้มีการลงทะเบียนจัดสอบแก้ตวั เพื่อปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนตามสาระ
การเรี ยนรู้รายปี / รายภาค แล้วประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อผูเ้ รี ยนสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ได้ระดับผลการเรี ยนใหม่ไม่เกิน " 2 " ถ้าผูเ้ รี ยนยังไม่ผา่ นเกณฑ์ให้สถานศึกษาดาเนิ นการให้
มีการปรั บปรุ งแก้ไขในปี การศึ กษานั้น ๆ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ หากมีรายวิชาที่ ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์ให้
สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เลื่อนชั้นหรื อซ้ าชั้น
11.3 การเปลี่ยนระดับผลการเรี ยน " ร " ให้ผสู้ อนดาเนินการให้แล้วเสร็ จและ
เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับการแก้ไขแล้วให้ได้ระดับผลการเรี ยนใหม่ต้ งั แต่ 0 ถึง 4 ทั้งนี้ ตอ้ งดาเนิ นการภายใน 1
สัปดาห์ นับแต่วนั ประกาศผลสอบ ถ้าไม่มีการแก้ไขให้ปรับระดับผลการเรี ยนเป็ น 0
11.4 การเปลี่ยนระดับผลการเรี ยน " มส " ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนซ้ ารายวิชานั้น
ผลการเรี ยนซ้ า เป็ นไปตามข้อ 9.1
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11.5 การเปลี่ยนผลการประเมิน " ควรปรับปรุ ง " ให้คณะกรรมการการ
ประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดาเนิ นการจัดกิจกรรมซ่ อมเสริ ม ปรับปรุ งแก้ไข เมื่อผูเ้ รี ยนผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดแล้ว ให้ได้ผลการประเมิน " ผ่านเกณฑ์การประเมิน "
11.6 การเปลี่ยนผลการประเมิน " ไม่ผา่ น " ให้อาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม
ดาเนินการ เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับการแก้ไขเสร็ จสิ้ น และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ให้ได้ผลการ
ประเมินเป็ น" ผ่าน "
ข้ อ 12 เกณฑ์การตัดสิ นการผ่านช่วงชั้น หรื อจบหลักสู ตรสถานศึกษา
การจบหลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2553 วิทยาลัย
ช่างศิลป์ ผูเ้ รี ยนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1) เรี ย นครบตามโครงสร้ า งของหลัก สู ต ร ได้ร ะดับ ผลการเรี ย นผ่า นทุ ก
รายวิชาและมีผลการเรี ยนเฉลี่ยตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า 2.00
2) ได้ระดับ ผลการเรี ยนไม่ต่ ากว่า 2 ในรายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิล ป์
จิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะไทย
3) ผ่านการประเมิ นลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึ กษา
กาหนด
4) ผ่านการประเมินการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
หมวด 5
การนับเวลาเรียนเพือ่ สิ ทธิ์ในการสอบ
ข้ อ 13 นักเรี ยนต้องมีเวลาเรี ยน และ/หรื อ ปฏิบตั ิงานตลอดภาคเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลา และ/หรื อ ชิ้นงานทั้งหมดในรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบหรื อได้รับการประเมินผล
ปลายภาคเรี ยน
ในกรณี ที่นกั เรี ยนมีเวลาเรี ยน และ/หรื อ ปฏิบตั ินอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยน และ/
หรื อ ชิ้นงานในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาดาเนินการซ่ อมเสริ มจนครบตามเวลาและชิ้นงานที่
สถานศึกษากาหนดแล้วให้สิทธ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยน
ข้ อ 14 เรี ยนที่ยา้ ยสถานศึกษาระหว่างภาคเรี ยน ให้นาเวลาเรี ยนจากสถานศึกษาทั้ง
สองแห่งมานับรวมกัน
ข้ อ 15 ถ้ามีการเปลี่ยนหรื อเพิ่มรายวิชา ให้นบั เวลาตั้งแต่เริ่ มเรี ยนรายวิชาใหม่
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หมวด 6
การขอเลือ่ นการสอบ
ข้ อ 16 นักเรี ยนไม่สามารถเข้าสอบ ตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากาหนด จะขอ
เลื่อนการสอบได้ในกรณี ต่อไปนี้
1) ประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยก่อนหรื อระหว่างสอบ
2) ถูกควบคุมโดยพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมาย
3) เป็ นตัวแทนของสถานศึกษาในการเข้าร่ วมประชุม หรื อกิจกรรมพิเศษอย่าง
อื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา
4) มีความจาเป็ นอย่างอื่นโดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นความจาเป็ นอย่าง
แท้จริ ง
ข้ อ 17 ให้นกั เรี ยนยื่นคาร้องขอเลื่อนการสอบ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษา
ก่อนวันทาการสอบอย่างน้อย 1 วัน การอนุญาตให้เลื่อนสอบ ให้สถานศึกษาทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มอบเป็ นหลักฐานให้นกั เรี ยน
หมวด 7
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้ อ 18 ให้สถานศึกษากาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผูเ้ กี่ยวข้องในการ
เทียบโอนผลการเรี ยนให้ชดั เจน โดยดาเนินการในรู ปคณะกรรมการ
ข้ อ 19 ให้สถานศึกษากาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการดาเนินการเทียบ
โอนผลการเรี ยนของสถานศึกษา
ข้ อ 20 ให้สถานศึกษากาหนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ ขอเทียบโอนผลการเรี ยนให้
สอดคล้องกับระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หมวด 8
หน้ าที่ของสถานศึกษา
ข้ อ 21 ให้สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารประเมินผลการเรี ยนดังนี้
21.1 ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) เป็ นเอกสารบันทึกผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนตามสาระการเรี ยนรู ้ กลุ่มวิชา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนตลอดช่ วงชั้นในแต่ละช่วงชั้นของ
หลักสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสาเร็ จ
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ในการศึกษาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน และใช้เป็ นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทางาน หรื อ
ดาเนินการในเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกคนทั้งที่สาเร็ จการศึกษาและไม่สาเร็ จการศึกษา
21.2 ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กบั ผูส้ าเร็ จ
การศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยนให้ ผเู้ รี ยนนาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษา
ของตน
21.3 แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.3) เป็ นแบบรายงานรายชื่อ และข้อมูล
ของผูส้ าเร็ จการศึกษาแต่ละหลักสู ตร เพื่อใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรอง
ความสาเร็ จและวุฒิการศึกษาของผูส้ าเร็ จการศึกษาแต่ละคน
21.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ (ปพ.4) เป็ น
เอกสารรายงานพัฒนาการ ด้านคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน เกี่ยวกับคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษากาหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาหรื อ
สร้างเอกลักษณ์ให้ผเู้ รี ยนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็ นการรายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพ
หรื อระดับคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม หรื อคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละช่ วงชั้น
สถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารนี้ ให้ผเู ้ รี ยนทุก ๆ คน ควบคู่กบั ระเบียนแสดงผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพื่อ
นาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรื อสมัครงาน
21.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (ปพ.5) เป็ นเอกสารสาหรับ
ผูส้ อนประจาวิชาใช้บนั ทึกเวลาเรี ยน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรี ยน ข้อมูลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่เรี ยนในห้องหรื อกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ปรับปรุ ง แก้ไข ส่ งเสริ ม และตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รวมทั้งใช้
เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรี ยน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
21.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล (ปพ.6) เป็ นเอกสาร
สาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรี ยน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผูเ้ รี ยนให้
ผูป้ กครองทราบ
21.7 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผเู้ รี ยน
เป็ นการเฉพาะกิ จเพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน เป็ นการชัว่ คราวทั้งกรณี ผเู ้ รี ยนยังไม่
สาเร็ จการศึกษา และสาเร็ จการศึกษาแล้ว
21.8 ระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็ นเอกสารสาหรั บบันทึกข้อมูลเกี่ ยวกับ
พัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนทั้งที่สถานศึกษา และที่บา้ น เพื่อประโยชน์ในการแนะแนว
ในทุก ๆ ด้าน
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21.9 สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู้ (ปพ.9) เป็ นเอกสารแสดงรายวิชาต่าง ๆ ตาม
โครงสร้ างหลักสู ตรของสถานศึกษาแต่ละช่ วงชั้น และบันทึกผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในแต่ละรายวิชา
เพื่อใช้สาหรับสื่ อสารหลักสู ตรและผลการเรี ยนของนักเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับทราบ สามารถใช้เป็ น
หลักฐานการศึกษา และใช้ขอ้ มูลในเอกสารเพื่อการเทียบโอนผลการเรี ยนได้
เอกสาร ปพ.1 - ปพ.3 เป็ นเอกสารควบคุมและบังคับแบบ จึงให้สถานศึกษาจัดทา
เอกสาร ปพ.1 - ปพ.3 ตามแบบพิมพ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ส่ วนเอกสาร ปพ.4 - ปพ.9 ให้
สถานศึกษาเป็ นผูอ้ อกแบบและจัดพิมพ์ข้ ึนใช้เอง
หมวด 9
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 22 ในกรณี ผเู้ รี ยนที่เรี ยนตามหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2544 วิท ยาลัยช่ า งศิ ล ป์ พ.ศ. 2549 ฉบับปรั บปรุ ง
แต่ ไ ม่ ส ามารถจบหลัก สู ตรได้ตามก าหนด
ให้สถานศึกษาดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นจนจบหลักสู ตร
ประกาศ ณ วันที่ ........................................ พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) ……………………………………
(นายกมล สุ วฒ
ุ โฑ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

