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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาการออกแบบ 
 

จุดประสงคสาขาวิชา 
 

1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพสาขาวิชาการออกแบบ ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานการเปน
ผูประกอบการและการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  การพัฒนาความคิด
สรางสรรค  ศิลปะกับมนุษย  และสรางสรรคการจัดงาน 

4. เพ่ือใหสามารถใชหลักการออกแบบ  กายวิภาค  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ในการออกแบบงานนิเทศ
ศิลป  หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ  หรืองานการออกแบบตกแตงภายใน  หรือการออกแบบเครื่อง
แตงกาย  และสามารถนํามาจัดแสดงนิทรรศการ   

5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานนําเสนองานการออกแบบงานนิเทศศิลป  หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ  
หรืองานการออกแบบตกแตงภายใน  หรือการออกแบบเครื่องแตงกาย 

6. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานการออกแบบงานนิเทศศิลป  หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ  หรืองาน
การออกแบบตกแตงภายใน  หรือการออกแบบเครื่องแตงกาย ในสถานประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระ  รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาการออกแบบ  ประกอบดวย 
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  

1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกล้ัน ละเวนส่ิงเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน 

1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรักสามัคคีมีมนุษย
สัมพันธเช่ือม่ันในตนเองขยันประหยัดอดทนพ่ึงตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3.3 แสดงความรู บูรณาการ  ปฏิบัติงานสรางสรรค  พัฒนาความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ   
3.4 แสดงความรู เลือกใชวัสดุอุปกรณในทองถ่ิน  ประยุกตใชเพ่ือสรางสรรคศิลปะตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง   
3.5 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ และพัฒนางาน  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สรางสรรคการจัด

งานใหเหมาะสมตามขอกําหนด 
 

สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป 
3.6 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานออกแบบนิเทศศิลปดวยหลักการออกแบบเขียน

แบบดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3.7 ประยุกตใช  หลักกายวิภาคเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป   
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3.8 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ เพ่ือการนําเสนองานออกแบบนิเทศศิลป 
3.9 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางาน  เพ่ือการจัดแสดงและนิทรรศการ งานออกแบบ

นิเทศศิลป 
 

สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ 
3.6 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑดวยหลักการออกแบบเขียน

แบบดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3.7 ประยุกตใช  หลักกายวิภาคเพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑ 
3.8 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ เพ่ือการนําเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ 
3.9 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางาน  เพ่ือการจัดแสดงและนิทรรศการ งานออกแบบ

ผลิตภัณฑ 
 

สาขางานการออกแบบตกแตงภายใน 
3.6 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานออกแบบตกแตงภายในดวยหลักการออกแบบ

เขียนแบบดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3.7 ประยุกตใช  หลักกายวิภาคเพ่ืองานออกแบบตกแตงภายใน 
3.8 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ เพ่ือการนําเสนองานออกแบบตกแตงภายใน 
3.9 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางาน  เพ่ือการจัดแสดงและนิทรรศการ งานออกแบบ

ตกแตงภายใน 
 

สาขางานการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 
3.6 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานออกแบบเครื่องแตงกายดวยหลักการออกแบบ

เขียนแบบดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3.7 ประยุกตใช  หลักกายวิภาคเพ่ืองานออกแบบเครื่องแตงกาย 
3.8 วางแผน ดําเนินงาน จัดการ เพ่ือการนําเสนองานออกแบบเครื่องแตงกาย 
3.9 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางาน  เพ่ือการจัดแสดงและนิทรรศการ งานออกแบบ

เครื่องแตงกาย 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาการออกแบบ 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557      ประเภทวิชา
ศิลปกรรม  สาขาวิชาการออกแบบ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา  83  หนวยกิต  
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี ้

 

1.  หมวดวิชาทกัษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
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 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
ศิลปกรรม  สาขาวิชาการออกแบบหรือเทียบเทา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3300-0001 ความรูเกี่ยวกับศิลปะ 2-4-4 
3302-0001 การออกแบบเขียนแบบ 2-4-4 
3302-0002 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 2-4-4 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม  มีความสามารถในการใชเหตุผล  การคิดวิเคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทกัษะภาษาและการส่ือสาร (9 หนวยกติ) 
  

1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพ่ือส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกจิบริการ 3-0-3 
3000-1211 ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3-0-3 
3000-1216 ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณ ี 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.2 กลุมทกัษะการคดิและการแกปญหา (6 หนวยกติ) 
 

1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1304 วิทยาศาสตรเพ่ืองานกอสรางและตกแตงภายใน 2-2-3 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกจิและบริการ 2-2-3 
3000-1309 วิทยาศาสตรเพ่ืองานศิลปะและงานออกแบบ 2-2-3 
3000-1310 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเครื่องประดับอัญมณ ี 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรพัยากร พลังงานและส่ิงแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวติ 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวจิัยเบ้ืองตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ       3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3-0-3  
3000-1409          การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3  
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณติศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.3 กลุมทกัษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (6 หนวยกติ) 
 

1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกติ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504  ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505         การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

1.3.2 กลุมวิชามนษุยศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวติเพ่ือสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพ่ือภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคดิอยางเปนระบบ 2-0-2  
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 0-2-1 
- 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-1002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2-2-3 
3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2-2-3 
3300-1003 การสรางสรรคการจดังาน 2-2-3 

2.2 กลุมทกัษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต)    

 ใหศึกษารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 3 รายวชิาแรกตามลําดับ  รวม 9 หนวยกิต 
 และใหเลือกศึกษาในรายวิชาท่ีเหลือ  12 หนวยกติ   รวมท้ังหมดจํานวน  21  หนวยกิต 

 

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3302-2001 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบเขยีนแบบ 2-3-3 
3302-2002 กายวภิาคเพ่ืองานออกแบบ 2-3-3 
3302-2003 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2-3-3 
3302-2004 การวาดเขียนสรางสรรค   2-3-3 
3302-2005 การออกแบบกราฟกส่ือโฆษณา   2-3-3 
3302-2006 การออกแบบบรรจุภัณฑ   2-3-3 
3302-2007 การออกแบบฉากและเวที   2-3-3 
3302-2008 การสรางภาพ 3 มิตดิวยคอมพิวเตอร   2-3-3 
3302-2009 แนวโนมสมัยนิยม   3-0-3 
3302-2010 วิวัฒนาการเครื่องแตงกายไทย   3-0-3 
3302-2011 พ้ืนฐานงานตดัเย็บและงานปก    2-3-3 
3302-2012 การออกแบบถักทอและแฟช่ัน   2-3-3  
3302*2001 ถึง 3302*2199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
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2.3  กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามท่ีกําหนดในกรณีท่ีตองการใหผูเรียน
ไดสาขางานนัน้ หรือเลือกเรียนจากสาขางานอ่ืน ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
  

  2.3.1 สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3302-2101 การออกแบบส่ือโฆษณากลางแจง 2-3-3 
3302-2102 การโฆษณาทางยานพาหนะ 2-3-3 
3302-2103 การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรื่อง 2-3-3 
3302-2104 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ2-3-3 

 

2.3.2 สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3302-2201 การออกแบบผลิตภัณฑพ้ืนฐาน 2-3-3 
3302-2202 การออกแบบผลิตภัณฑเชิงกล 2-3-3 
3302-2203 การออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะ 2-3-3 
3302-2204 การออกแบบผลิตภัณฑนวตักรรม 2-3-3 
 

2.3.3 สาขางานการออกแบบตกแตงภายใน 
รหัสวิช ชื่อวิชา ท-ป-น 
3302-2301 การออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  2-3-3 
3302-2302 การออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย 2-3-3 
3302-2303 การออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย 2-3-3 
3302-2304 การออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน 2-3-3 
 

 2.3.4 สาขางานการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

 3302-2401 การออกแบบเครื่องแตงกายแบบไทย 2-3-3  
3302-2402 การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันออก 2-3-3 
3302-2403 การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันตก 2-3-3  
3302-2404 การออกแบบเครือ่งแตงกายสรางสรรค 2-3-3 
 

 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือนํามากําหนด
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จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝก
อาชีพ     ในแตละรายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ท้ังนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกติ) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3302-8001  หรือรายวิชา 3302-8002  และ 3302-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3302-8001 ฝกงาน *-*-4  
3302-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3302-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3302-8501  หรือรายวิชา 3302-8502  และ 3302-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3302-8501 โครงการ *-*-4 
3302-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3302-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3302-9201 การนําเสนองานออกแบบ 2-3-3 

3302-9202 การออกแบบปายโฆษณา 2-3-3 
3302-9203 การออกแบบเครื่องหมายการคา 2-3-3 
3302-9204 การออกแบบเครื่องประดับ 2-3-3 
3302-9205 รูปแบบเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน 2-3-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3302-9206 การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ 2-3-3 
3302-9207 ศิลปะส่ิงทอ 2-3-3 
3302-9208 เทคนิคการแตงหนา 2-3-3 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0-2-0 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
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ประเภทวิชาศิลปกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

3300-0001 ความรูเกี่ยวกับศิลปะ 2-4-4 
3302-0001 การออกแบบเขียนแบบ   2-4-4 
3302-0002 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ   2-4-4 
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3300-0001 ความรูเกี่ยวกับศิลปะ 2-4-4 
 (Career Knowledge for Art)   

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจความหมาย  ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพท่ี
สําคัญ ตามยุคสมัยของไทย และตางประเทศ 

2. มีทักษะในการคนควาและนําเสนอการคนควางานศิลปะตามยุคสมัย 
3. มีทักษะในการประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม  
4. มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพศิลปกรรม 
5. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความเขาใจความหมาย  ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะตามยุคสมัยของไทย และ
ตางประเทศ 

2. คนควา จําแนก วางแผน และทําการนําเสนอผลงานคนควาศิลปะตามยุคสมัย 
3. ประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม 
4. แสดงออกถึงทัศนคติท่ีดีตออาชีพศิลปกรรม 
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย  ประวัติ  งานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ  หลักการ วิธีการสรางสรรคงานศิลปะในยุค
สมัยตาง ๆ ของไทย และตางประเทศ ปฏิบัติการประเมินคาผลงานศิลปกรรม และนําเสนอผลการประเมินตามหลักการ 
มีทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3302-0001 การออกแบบเขียนแบบ       2-4-4 
(Draft & Design) 

 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการออกแบบเขียนแบบภาพ  2 มิติและ 3 มิติ 
2. มีทักษะในการออกแบบเขยีนแบบภาพ 2 มิติและ 3 มิติดวยเครื่องมือมาตรฐานสากล 
3. มีกิจนสิัยในการปฏิบัติท่ีดแีละเห็นคณุคาของการออกแบบเขียนแบบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการออกแบบเขียนแบบภาพ 2 มิติและ 3 มิต ิ
2. ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบภาพ 2 มติิ และ 3 มติิ ตามหลักการออกแบบเขียนแบบ โดยใชเครือ่งมอื

มาตรฐานสากลไดถูกตอง 
3. แสดงกิจนสิัยที่ดีในการทํางาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบ  2 มิติและ 3 มิติตามขั้นตอนของการออกแบบเขียนแบบโดยใช
หลักการออกแบบเขียนแบบ การออกแบบรางการรางแบบ  การเขียนแบบโดยใชเคร่ืองมือมาตรฐานสากล 
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3302-0002 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ      2-4-4 

(Computer Aided Design) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการขององคประกอบของคอมพิวเตอร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการทาํงานออกแบบสรางภาพ 

การพิมพภาพออกทางเครือ่งพิมพ 
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการออกแบบสรางภาพการพิมพภาพออกทางเครือ่งพิมพ 
4. มีกิจนสิัยที่ดีและเห็นคุณคาในการเรียนรูคอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับระบบปฏิบัติการขององคประกอบของคอมพิวเตอร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสาํเร็จรูปทีใ่ชในการทํางานออกแบบสรางภาพและการพิมพผลงานออก 

ทางเคร่ืองพิมพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการขององคประกอบของคอมพิวเตอรการใชโปรแกรม 
สาํเร็จรูปเพือ่การทํางานกราฟกในการออกแบบและสรางภาพการพิมพภาพออกทางเครือ่งพิมพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาการออกแบบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2-2-3 
3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2-2-3 
3300-1003 การสรางสรรคการจดังาน 2-2-3 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3 - 0 - 3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการและองคกร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม

ผลผลิตการจัดการความเส่ียง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ 
3. เลือกกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
4. กําหนดแนวทางจัดการความเส่ียงในงานอาชีพ 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและ

เพ่ิมผลผลิต  การจัดการความเส่ียง  กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  การนํากิจกรรมระบบคุณภาพ
และเพ่ิมผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ          การสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผานจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและส่ือสาร

ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมและโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
อาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคนจัดดําเนินการและส่ือสารขอมูล

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และสารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการ
ขอมูลสารสนเทศ  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศตาม
ลักษณะงานอาชีพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2- 2-3 
 (Develop Creative Thinking) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค 
2. เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เช่ือมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค 
3. มีทักษะในการสรางสรรคงานศิลปกรรมตามขอกําหนด 
4. มีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพศิลปกรรม 
5. มีเจตคตแิละกิจนิสัยท่ีดใีนการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค 
2. แสดงความเขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เช่ือมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค 
3. ปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด ตามขอกําหนด 

คําอธบิายรายวิชา 

       ศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคดิสรางสรรค รูปแบบการ
สรางสรรคแนวความคดิในงานศิลปกรรม สรางสรรคงานท่ีเนนทักษะกระบวนการตามเนื้อหา  เรื่องราว
หรือประเด็นท่ีกําหนด พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตคีวาม แปรความ เช่ือมโยงเนื้อหา 
มาสรางสรรคงานรูปแบบงานศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ 
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3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2- 2-3 
 (Arts and Culture) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม 
2. เขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณ

ปจจุบัน   
3. เขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 
4. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม  
5. มีความสนใจใฝรู มุงม่ัน ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม 
2. แสดงความเขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

สถานการณปจจุบัน 
3. แสดงความเขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 
4. สรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
5. แสดงความสนใจใฝรู มุงม่ัน ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

คําอธบิายรายวิชา 

        ศึกษาและปฏิบัติ ผลงานศิลปกรรม และการเช่ือมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณ
ปจจุบัน  อิทธิพลทางวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการ
สรางสรรคสังคมและวัฒนธรรม  แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต  การสรางสรรค
ศิลปกรรมดวยการผสานแนวความคดิ  วิธีการท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 

 

 

 



23 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 

 

 
3300-1003 การสรางสรรคการจัดงาน 2- 2-3 
 (Creative Event Organization) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการ รูปแบบงาน การนําเสนอ ประมาณราคา และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีนําเสนอ และจัดงานธุรกิจศิลปกรรม 
3. มีทักษะในการประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานรูปแบบตาง ๆ   
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจหลักการนําเสนอ และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 
2. จัดงานธุรกิจศิลปกรรม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ 
3. ประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานตามรูปแบบตาง ๆ   

คําอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติการดําเนินงานจัดงานธุรกิจศิลปกรรม รูปแบบตาง ๆ ตามหลักการ การ
ประมาณราคา และประยุกตใชเทคโนโลยีนําเสนองาน อยางหลากหลาย ใหสอดคลอง เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย ประเพณี วัฒนธรรมในทองถ่ิน และสังคมยุคปจจุบัน  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
3302-2001        โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบเขยีนแบบ               2-3-3 
3302-2002 กายวภิาคเพ่ืองานออกแบบ     2-3-3 
3302-2003 การจัดแสดงและนิทรรศการ     2-3-3 
3302-2004 การวาดเขียนสรางสรรค        2-3-3 
3302-2005 การออกแบบกราฟกสือ่โฆษณา       2-3-3 
3302-2006 การออกแบบบรรจุภัณฑ       2-3-3 
3302-2007 การออกแบบฉากและเวที       2-3-3 
3302-2008 การสรางภาพ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร      2-3-3 
3302-2009         แนวโนมสมัยนิยม 3-0-3 
3302-2010      วิวัฒนาการเคร่ืองแตงกายไทย 3-0-3 
3302-2011     พ้ืนฐานงานตัดเย็บและงานปก 2-3-3 
3302-2012      การออกแบบถักทอและแฟชั่น 2-3-3  

  



3302-2001 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเขียนแบบ 2-3-3 
            (Software  for  Design and Draft) 
  

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจหลักการวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบได 
2. มีทักษะการออกแบบเขียนแบบ 2 มิติ  3 มิติ ดวยคอมพิวเตอรและเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับงานออกแบบ

เขียนแบบได 
3. สามารถสรางชิ้นงาน 2 มิติ 3 มิติ ดวยอุปกรณท่ีเก่ียวของ  
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ วิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ 
2. ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปไดตามหลักการ 
3. ปฏิบัติงานสรางชิน้งาน 2 มิติ 3 มิติดวยอุปกรณที่เกีย่วของได 
4. แสดงกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบ เขียนแบบ ประเภทของโปรแกรม
และอุปกรณสรางชิ้นงานแบบ 2  มิติ และ 3  มิติ  ตามมาตรฐานสากล 
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3302-2002 กายวิภาคเพื่องานออกแบบ 2-3-3 
   (Ergonomics  for  Design)   

 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมา  ความหมายของกายวิภาคเชิงกล  กายวิภาคศาสตรของมนุษย  

สมรรถนะและสัดสวนของมนุษยเพ่ืองานออกแบบ  
2. มีทักษะดานการนําเอาหลักกายวิภาคเชิงกลมาใชในงานออกแบบ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณคาของกายวิภาคเพ่ืองานออกแบบ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับความเปนมา  ความหมายของกายวิภาคเชงิกล  กายวิภาคศาสตร  ของมนุษย  

สมรรถนะและสัดสวนของมนุษยเพ่ืองานออกแบบ 
2. ปฏิบัติงานออกแบบโดยใชหลักกายวิภาคเชิงกลในการออกแบบ 
3. แสดงกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความเปนมา  ความหมายของกายวิภาคเชิงกล  กายวภิาคศาสตรของมนุษย สัดสวน
รางกายของมนุษย  สมรรถนะและรางกายของมนุษยท่ีมีความสัมพันธในงานออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3302-2003 การจดัแสดงและนทิรรศการ 2-3-3 

   (Display & Exhibition) 
  

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. รูและเขาใจหลักการออกแบบ ประเภท องคประกอบ และเทคนิคการจัดแสดงและนิทรรศการ 
2. มีทักษะออกแบบเขียนแบบเพื่อการจัดแสดงและนิทรรศการ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการออกแบบ ประเภท  องคประกอบ และเทคนิคการจัดแสดงแลนิทรรศการ 
2. ออกแบบเขียนแบบเพ่ือการจัดแสดงและนิทรรศการ 
3. แสดงความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ  

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ  ประเภท องคประกอบ แนวคิดและเทคนิควธิี  วัสดุและการติดต้ัง ในการ
จัดแสดงและนิทรรศการ  การวางแผน ออกแบบเขียนแบบ  ดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการโดยเลือกใชสื่อสิ่งพิมพ  สื่อ
ดิจิตอล  หรอืสือ่อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการจัดแสดงและนิทรรศการ 
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3302–2004 การวาดเขียนสรางสรรค 2- 3-3 
 (Creative  Drawing) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให  
1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการวาดเขียน  หลักกายวิภาคและหลักทัศนียวิทยา 
2. มีทักษะในการวาดภาพคน  สัตว  สิ่งกอสรางและภาพทิวทัศน  
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถประยุกตใชในงานออกแบบ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการวาดเขียน  หลักกายวิภาคและหลกัทัศนียวิทยา 
2. วาดภาพคน  สัตว  สิ่งกอสรางและภาพทิวทศันตามหลักการ 
3. ประยุกตสรางสรรคภาพใชในงานออกแบบ 
4. แสดงความสนใจใฝรู  จัดเตรยีมอุปกรณและทําความสะอาดหองปฏิบัติการตามลักษณะกิจนสิยัที่ดี 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพคน  สัตว  สิ่งกอสรางและภาพทิวทัศน  ดวยเทคนิควธีิการและวสัดุตางๆ  โดยใช
หลักการวาดเขียน  หลักกายวิภาคและหลักทัศนียวิทยา  ประยกุตใชในงานออกแบบไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 



3302–2005 การออกแบบกราฟกสื่อโฆษณา 2- 3-3 
 (Media AdvertisingGraphic Design) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจ หลักการออกแบบกราฟกสื่อโฆษณา 
2. มีทักษะในการออกแบบกราฟกสือ่โฆษณา 
3. มีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดใีนการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการออกแบบกราฟกสื่อโฆษณา 
2. ปฏิบัติงานออกแบบกราฟกสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ ไดตามหลักการ 
3. วางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบกราฟก  หลักการออกแบบสือ่โฆษณา  ประเภทของสื่อ 

โฆษณา  ออกแบบสื่อโฆษณาประเภทตาง ๆ 
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3302-2006 การออกแบบบรรจุภัณฑ       2-3-3 
            (Packaging Design)   

 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑเชิงพาณิชย 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวสัดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานบรรจุภัณฑ  
4. มีทักษะในการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ กราฟกบรรจุภัณฑ การพัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ 

เชิงพาณิชย  
5. มีทักษะในการทําหุนจําลองและการนําเสนอผลงาน 
6. มจีรรยาบรรณและกิจนสิัยท่ีดใีนการทํางาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการวัสดุขอบังคับและกฎหมายออกแบบบรรจุภัณฑเชิงพาณชิยออกแบบ

โครงสราง กราฟก  และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑเชิงพาณชิย 
2. ทําหุนจําลองและนําเสนอผลงานบรรจุภัณฑเชิงพาณิชย 
3. แสดงความมุงมั่นปฏิบัติงานจนสําเร็จ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑเชงิพาณิชย  การเลือกใชวัสดุ การออกแบบโครงสราง 

การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ  ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานบรรจุภัณฑ  การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
เชิงพาณิชย  การทําหุนจําลองประกอบแบบ  และการนําเสนอผลงาน  

 

 

 

 

 



 

3302-2007 การออกแบบฉากและเวท ี       2-3-3 
(Scenery and Stage Design) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมา การออกแบบฉากและเวท ี
2. มีความรูเก่ียวกับประเภท รูปแบบฉากและเวที 
3. มีทักษะในการออกแบบฉากและเวที 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับความเปนมา ประเภท รูปแบบฉากและเวทีการออกแบบฉากและเวที 
2. ปฏิบติังานการออกแบบฉากและเวที 
3. จัดเก็บ  ทําความสะอาด  วัสดุอุปกรณ  เครื่องมอื  ตามหลักการ 5 ส. 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความเปนมา ประเภท  รูปแบบ  วสัดุอุปกรณ  หลักพ้ืนฐานและกระบวนการ 

ออกแบบของการออกแบบสรางฉากและเวที  
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3302-2008 การสรางภาพ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร     2-3-3 
(Computer Graphic for 3 Dimension) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการสรางภาพ3 มิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. มีทักษะเก่ียวกับการสรางภาพ 3 มิติ ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. มีความรับผิดชอบและเจตนคติที่ดีตอวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนการสรางงานดวยโปรแกรมสําเรจ็รูป 
2. สรางภาพ 3 มิติ ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการสรางภาพ 3 มิติภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวโดยมุงเนนการประยุกตใชเทคนิคในการสรางภาพกราฟกรูปแบบตาง ๆ การใชสี  แสง  เงา   
จากโปรแกรมสําเร็จรูป  เพ่ือใชในงานออกแบบตามสาขางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3302-2009 แนวโนมสมัยนิยม        2-3-3 

(Fashion in Trends) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจเกีย่วกับแนวโนมรูปแบบ  เครื่องประดับ  เครื่องแตงกายในสมยัปจจุบัน 
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับ  เครื่องแตงกาย  ตามผลงานความเคล่ือนไหวทางศิลปะและความ

เจริญทางเทคโนโลย ี
3. เห็นคุณคา  อนุรักษและใชวัสดุอุปกรณตามธรรมชาติอยางรูคุณคา 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับแนวโนมรูปแบบ  เครื่องประดับ  เครื่องแตงกายในสมัยปจจุบัน 
2. ออกแบบเครือ่งประดับ  เครื่องแตงกาย  ตามผลงานความเคล่ือนไหวทางศลิปะและความเจริญทาง

เทคโนโลย ี
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณตามธรรมชาติอยางรูคุณคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวโนมการพัฒนารูปแบบเครื่องแตงกาย  เครื่องประดับในสมัยปจจุบัน การพัฒนา

พ้ืนผิว  สี  รูปแบบ  ของวัสดุที่นํามาสรางสรรคงานเครื่องแตงกาย  โดยเนนแนวความคิด  รูปแบบอันมีผลเนื่องมาจาก
ความเคล่ือนไหวของศิลปะตามยุคสมัยและความเจริญทางเทคโนโลยี  จิตวิทยาการรับรูของมนุษยในเรื่องความเปน
สมัยนิยม  ดวยวิธีการวิจารณ  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
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3302-2010 วิวัฒนาการเคร่ืองแตงกายไทย       3-0-3 

(Thai DressingEvolution) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. รูประวัติการวิวฒันาการเครื่องแตงกายของไทย 
2. อธิบายความแตกตางของเครือ่งแตงกายชนชาติไทยแตละยุคสมัย 
3. บอกเหตุผลในการเปล่ียนแปลงการแตงกาย 
4. เห็นคุณคาของเครื่องแตงกายท่ีทําจากวสัดุพื้นบานไทย 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับประวัติการววิัฒนาการเครื่องแตงกายของไทย  และความแตกตางของเครื่องแตงกาย

ชนชาติไทยแตละยุคสมยั 
2. คนควาเหตุผลในการเปล่ียนแปลงการแตงกาย 
3. แสดงความมุงมั่นสนใจใฝรูเรื่องเครื่องแตงกายที่ทําจากวัสดุพ้ืนบานไทย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาประวัติการววิฒันาการเครื่องกายของชนชาติไทยยคุสมัยตางๆ เชน  สุโขทัย  อยธุยา  เปนตน  ใน

รูปแบบสําหรับประชาชน  ขาราชสํานักและกษัตริย  เก่ียวกับทรงผม  เครื่องประดับ  เสื้อผา  สําหรับเด็ก  ผูหญิง  และ
ผูชาย  รูปแบบในสมัยปจจุบัน  และอิทธิพลท่ีกอใหเกดิความเปล่ียนแปลงของการแตงกาย 

 

 

 

 

 

 



 
 
3302-2011 พื้นฐานงานตดัเย็บและงานปก      2-3-3 

(Basic Cutting& Decorate) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจวิธีการตัดเย็บ  การวัดตวัการสรางแบบและการตกแตงงานเครื่องแตงกายเทคนิควิธกีาร

และวสัดุแตละชนิด 
2. มีทักษะในการตัดเย็บ  วัดตัว  สรางแบบและตกแตงงานเครื่องแตงกาย  แยกแยะเทคนิควิธีการตางๆ  

นํามาใชในการตัดเย็บเครือ่งแตงกายไดเหมาะสม 
3. มีความซาบซึ้งและภาคภูมใิจในผลิตภัณฑเครื่องแตงกายไทย 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับวิธีการตัดเย็บ  การวัดตัวการสรางแบบและการตกแตงงานเครื่องแตงกายเทคนิค

วิธีการและวสัดุแตละชนิด 
2. ตัดเย็บ  วัดตัว  สรางแบบและตกแตงงานเครื่องแตงกาย  แยกแยะเทคนิควิธีการตางๆ  นํามาใชในการตัด

เย็บเครื่องแตงกายตามหุนกําหนด 
3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงมั่น สนใจใฝรู 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวธีิการตัดเย็บ  การวัดตัว  สรางแบบ  ขยายแบบ  การตกแตงชิ้นงานดวยวิธีการ  ปก  

ถัก  รอย  วัสดุตาง ๆ  อยางประณีตและสวยงาม  พรอมท้ังสรางผลงานตัดเย็บและงานตกแตง 
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3302-2012 การออกแบบถักทอและแฟช่ัน      2-3-3 

(Fashion and Wearing Design) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. รูประวัติการถักทอและแฟชั่นของตะวันออกและตะวันตก 
2. เขาใจเทคนิคกรรมวิธีถักทอ  การยอมสี  เสื้อผา  เครื่องประดับ 
3. สามารถอธิบายจุดเดนของการใชวัสดุสําหรับเครื่องแตงกายตามสมัยนิยม 
4. ออกแบบสิ่งทอประเภทตาง ๆ 
5. รูคุณคาของวสัดุธรรมชาติและนํามาใชอยางประหยัด 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับประวัติการถักทอและแฟชั่นของตะวันออกและตะวันตก 
2. แสดงความรูเก่ียวกับเทคนิคกรรมวธิีถักทอ  การยอมสี  เสื้อผา  เครื่องประดับ 
3. คนควาจุดเดนของการใชวัสดุสําหรับเครื่องแตงกายตามสมยันิยม 
4. ออกแบบสิ่งทอประเภทตางๆ 
5. ใชวสัดุธรรมชาติอยางประหยัด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติการถักทอและแฟชั่นตะวันออก  ตะวันตก  รูปแบบลักษณะเดน เลือกใชวสัดุ

ดวยเทคนิค  กรรมวิธีถักทอ  การฟอกยอม  การประดับตกแตง  งานออกแบบเครื่องแตงกาย  

  



คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป 
 

3302-2101 การออกแบบสือ่โฆษณากลางแจง                   2-3-3 
3302-2102 การโฆษณาทางยานพาหนะ                                                   2-3-3 
3302-2103 การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเร่ือง                                  2-3-3 
3302-2104 การออกแบบสือ่สิ่งพิมพ                                                                   2-3-3 
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3302-2101 การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง      2-3-3 
(Outdoor  AdvertisingDesign) 

 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจการออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง  การเลือกทําเลท่ีต้ังเพ่ือติดต้ังปายโฆษณาการ
ประกอบติดตั้งปาย   

2. มีทักษะในการออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง  เทคนิควิธีการข้ันตอนการติดต้ังปายประเภทตางๆ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวชิาชีพ รับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการออกแบบ การประกอบติดตัง้  การเลือกทําเลติดตั้ง  สื่อโฆษณา กลางแจง 
2. ปฏิบัติงานวางแผนจัดทําสื่อโฆษณากลางแจงประเภทตาง ๆ ไดตามหลักการและกระบวนการ 
3. คนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเรยีนรูทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาไดดวยตนเอง 
4. แสดงกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาปฏิบัติการออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง  ประเภทของปายโฆษณากลางแจง  ปายโปสเตอร (Poster 

Billboard)  ปายเขียน (Painted Bulletin or Painted Display) ปายตกแตงพิเศษ (Spectacular) ปายโฆษณาเคล่ือนท่ี 
(Moving Billboard)   การเลือกทําเลที่ต้ังเพ่ือติดตั้งปายโฆษณาขอดี-ขอเสียของการโฆษณากลางแจงการประกอบติดตั้ง
ปาย  เทคนิควิธีการข้ันตอนการติดต้ังปายประเภทตางๆ การออกแบบโครงสรางเพ่ือการติดตั้งปาย  การบํารุงรักษาและ
จัดเก็บวัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ  

 

 

 



 
 

3302-2102 การโฆษณาทางยานพาหนะ        2-3-3 
(Transit Advertising) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบและการโฆษณาทางยานพาหนะ ประเภทของการโฆษณาทาง

ยานพาหนะการใชสื่อโฆษณาทางยานพาหนะ 
2. มีทักษะในการออกแบบการใชสื่อโฆษณาทางยานพาหนะ  
3. มีเจตคติท่ีดีตอวชิาชีพ รับผิดชอบและมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับประเภทของสือ่  หลักการออกแบบ  และการใชสือ่โฆษณาทางยานพาหนะ 
2. ปฏิบัติงานออกแบบสื่อโฆษณาทางยานพาหนะไดอยางเหมาะสมตามหลักการ 
3. คนควาหาความรูเพ่ิมเตมิจากแหลงเรยีนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไดดวยตนเอง 
4. แสดงกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโฆษณาทางยานพาหนะ ประเภทของการโฆษณาทางยานพาหนะการโฆษณา

ภายในตัวรถ (Car Cards)  การโฆษณาบริเวณตัวถังรถดานนอก (Outside Vehicle Advertising)    ปายโฆษณาที่ติดไว
ตามสถานีของยานพาหนะ (Station Poster)   ปายโฆษณาภายนอกพาหนะโดยสาร Traveling display  เรือ  รถแท็กซี่
และสามลอเครื่องรถโดยสารประจําทางปายโฆษณาขางรถ (Bus side)   ปายโฆษณาหลังรถ (Bus back)  ภาพโฆษณาทั้ง
คันรถ (Bus body)รถของผูผลิตสินคา   
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3302-2103 การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเร่ือง     2-3-3 
(Illustration  and  Cartoon  Design) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการเขียนภาพลอและภาพประกอบเรื่อง  
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมือพืน้ฐานและโปรแกรม 

สําเร็จรูปท่ีใชในงานเขียนภาพลอภาพประกอบเรื่อง  
3. มีทักษะเขียนภาพลอ ภาพประกอบเรือ่งดวยเครื่องมือพ้ืนฐานและโปรแกรมสําเร็จรูป 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานและเห็นคุณคาของงาน สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
5. มีเจตคติท่ีดีตอวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการเขียนภาพลอ  ภาพประกอบเรื่อง  ประเภทและคุณสมบัติของวสัดุ        

เครื่องมือพ้ืนฐาน  รวมท้ังโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการเขียนภาพลอ  ภาพประกอบเรื่อง 
2. ปฏิบัติงานภาพลอ  ภาพประกอบเรื่อง  ดวยเครือ่งมือพ้ืนฐานและโปรแกรมสําเร็จรูปไดตามหลักการ 
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนภาพลอ  ภาพประกอบเรื่องดวยเครื่องมือพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็จรูป 

ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมือพ้ืนฐานท่ีใชในงานเขียนภาพลอและภาพประกอบเรื่อง ประเภทและ
คุณสมบัติของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในงานเขียนภาพประกอบ หลักการรางภาพ การถายโอนภาพเขาสูเครื่อง
คอมพิวเตอร การใชเมาสปากกาวาดภาพระบายสี  หลักการรางภาพลอและภาพประกอบเรื่องสั้น นิทานสําหรบัเด็ก ภาพ
โปสเตอร 

 

 
 



 
3302-2104 การออกแบบสื่อสิง่พิมพ       2-3-3 

(Design of Print Media) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจข้ันตอนการทําสิ่งพมิพ ระบบการพิมพ และการเขาเลม 
2. มีทักษะในการจัดทําตนฉบับสิ่งพิมพ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเหมาะสม 
3. มีทักษะในการวิเคราะหวจิารณและประเมินคุณคาผลงาน 
4. มีเจตคติท่ีดีตอวชิาชีพ  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการออกแบบสือ่สิง่พิมพ ระบบการพิมพข้ันตอนการทําสิ่งพิมพและการเขาเลม 
2. ปฏิบัติงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดทําตนฉบับสิ่งพิมพไดตามหลักการ  รวมท้ังสามารถตรวจสอบ

คุณภาพและประเมินผลงาน 
3. วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
4. แสดงกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปของสือ่สิง่พิมพ การจัดวางองคประกอบของ และวิธีการออกแบบสื่อ

สิ่งพิมพความรูเกี่ยวกับกระดาษที่ใชในการผลิตสือ่สิ่งพิมพ การใชสใีนงานออกแบบข้ันตอนการทําสื่อสิง่พิมพแบบ
รูปเลม คุณสมบัติของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในงานผลิตสื่อสิง่พิมพ การเตรียมรูปภาพและขอความ  การจัดทําตนฉบับ
สิ่งพิมพ รวมถึงหลกัในการออกแบบสือ่สิง่พิมพประเภท  หนังสือวารสาร  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล
งาน ระบบการพิมพและการเขาเลมสิ่งพมิพ  
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ 
 
 
3302-2201         การออกแบบผลิตภณัฑพื้นฐาน      2-3-3  
3302-2202         การออกแบบผลิตภณัฑเชิงกล                                                         2-3-3  
3302-2203         การออกแบบผลิตภณัฑสาธารณะ                                                                 2-3-3  
3302-2204         การออกแบบผลิตภณัฑนวัตกรรม                                                                     2-3-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3302-2201 การออกแบบผลติภัณฑพื้นฐาน      2-3-3 
 (Non Mechanical ProductDesign)   
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ  รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบผลิตภณัฑขนาด

เล็กท่ีไมมีระบบกลไกและการวางแผนดําเนินการผลิต   
2. มีทักษะในการออกแบบ  รางแบบ  พฒันาแบบ  เขียนแบบผลิตภณัฑขนาดเลก็ท่ีไมมีระบบกลไก

ประกอบการทําหุนจําลอง 
3. มีกิจนสิัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาการออกแบบผลติภัณฑขนาดเล็กที่ไมมีระบบกลไก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ  พัฒนาผลิตภณัฑขนาดเล็กท่ีไมมีระบบกลไก 
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบภาพราง  ภาพ 3 มิติ ทําหุนจําลองและวางแผนดําเนินการผลิตไดตามหลกัการ 
3. แสดงกิจนสิัยที่ดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ  รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบผลติภณัฑขนาดเลก็ที่ไม

มีระบบกลไก  โดยการแสดงแบบราง  ภาพ 3 มิติ การทําหุนจาํลองประกอบการออกแบบและการวางแผน
ดําเนนิการผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 
3302-2202 การออกแบบผลติภัณฑเชิงกล       2-3-3 
 (Mechanical ProductDesign)   
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ  รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบผลิตภณัฑท่ีมี

ระบบกลไกอยางงายและการทําหุนจาํลอง   
2. มีทักษะในการออกแบบ รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบผลิตภณัฑท่ีมีระบบกลไกอยางงาย

ประกอบการทําหุนจําลอง 
3. มีกิจนสิัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาการออกแบบผลติภัณฑขนาดเล็กที่มีระบบกลไก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑทีม่ีระบบกลไกอยางงาย 
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบภาพรางภาพ 3 มิติ และทําหุนจาํลองไดตามหลกัการ 
3. แสดงกิจนสิัยที่ดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบผลิตภณัฑท่ีมีระบบกลไก

อยางงาย  และการทําหุนจําลองประกอบการออกแบบผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3302-2203 การออกแบบผลติภัณฑสาธารณะ      2-3-3 
 (Public  ProductDesign)   
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ  รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบ ผลิตภณัฑ

สาธารณะและการทําหุนจาํลอง  
2. มีทักษะในการออกแบบ รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบผลิตภณัฑสาธารณะประกอบการทํา

หุนจําลอง 
3. มีกิจนสิัยที่ดีในการทํางานและเห็นคุณคาการออกแบบผลติภัณฑสาธารณะ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับการออกแบบ  พัฒนาผลิตภัณฑสาธารณะ 
2. ปฏิบัติงานเขียนแบบภาพรางภาพ 3 มิติ และทําหุนจําลองไดตามหลักการ 
3. แสดงกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ รางแบบ  พัฒนาแบบ  เขียนแบบผลิตภัณฑสาธารณะและการทํา

หุนจําลองสาธารณะ 
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3302-2204 การออกแบบผลติภัณฑนวัตกรรม      2-3-3 
 (Innovation ProductDesign) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการศกึษาคนควาเพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมอยางงายและ

การทําตนแบบผลิตภัณฑ  
2. มีทักษะในการคนควา  สรางสรรค  ผลิตภณัฑนวัตกรรมและการทําตนแบบผลิตภัณฑ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานและเห็นคุณคาการออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนการศกึษาคนควา  สรางสรรค  พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอยางงาย   
2. ปฏิบัติการคนควา  สรางสรรค  พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอยางงาย   
3. แสดงกิจนิสยัท่ีดีในการทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการศึกษาคนควาเพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรมประเภทอนุรกัษ

พลังงานและสิง่แวดลอม สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรกัษศลิปวฒันธรรมไทย   และการทําตนแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการออกแบบตกแตงภายใน 
 

 
3302-2301        การออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย                                                    2-3-3 
3302-2302        การออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย                                                       2-3-3 

 3302-2303        การออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย                                                     2-3-3 
 3302-2304        การออกแบบตกแตงภายในสาํนักงาน                                                           2-3-3 
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3302-2301 การออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย     2-3-3 
(Residence Interior   Design) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจ  ในหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย 
2. มีทักษะในการออกแบบราง (SKD)งานออกแบบตกแตงภายใน 
3. มีความมุงมั่น  ขยัน  อดทน  และมีกิจนิสยัที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและทฤษฎกีารออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย 
2. ปฏิบัติงานออกแบบราง  (SKD)  งานออกแบบตกแตงภายใน 
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส. 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบตกแตงภายในอาคารอาศัยประเภทหองชุดแฟลต  

คอนโดมิเนียม ลักษณะและขนาดสัดสวนเครื่องเรือน หลักการจัดและแบงพ้ืนท่ีใชสอยในการจัดวาง     เครื่องเรือน   
หลักการออกแบบตกแตงใหเกิดความสวยงามและเสริมสรางบรรยากาศใหเหมาะสมกับสถานท่ี  ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบตกแตงภายใน  ตามหลักการออกแบบตกแตงภายใน การออกแบบราง  (SKD) การจัดผังพ้ืนการเขียนภาพดาน  
การเขียนเครื่องประดับตกแตง  และการเขียนภาพ  Perspective งานออกแบบตกแตง  ดวยเทคนิคการศึกษา  คัดลอกจาก
ผลงานตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3302-2302 การออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย     2-3-3 

(HomeInterior  Design) 
 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจในการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการใชสอยบานพักอาศัยท่ีมผีลตอการใชพ้ืนทีใ่น

การออกแบบตกแตงภายใน 
2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการใชสอยบานพักอาศัยท่ีมผีลตอการใชพ้ืนท่ีในการ

ออกแบบตกแตงภายใน 
2. ปฏิบัติงานออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศยัตามหลักการสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน 
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส. 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาพฤติกรรมการใชสอยภายในอาคารพักอาศัยท่ีมีผลตอการใชพื้นท่ี  การแกปญหางานตกแตงภายใน  

การกําหนดวัสดุ  และโครงสีที่ใชในการตกแตงภายในอาคารพักอาศัยปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  
การออกแบบราง (SKD)  และงานโครงการออกแบบตกแตง  (Project  Design)  อาคารพักอาศัย 
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3302-2303 การออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย     2-3-3 

(Commercial BuildingsInterior  Design) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหพฤติกรรม กจิกรรมภายในอาคารพาณิชย ท่ีมีผลตอ 

การออกแบบตกแตงภายในได 
2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชย 
3. มีกิจนสิัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมกิจกรรมภายในอาคารพาณิชย ท่ีมีผลตอ 

การออกแบบตกแตงภายในได 
2. ปฏิบัติงานออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณิชยตามหลักการสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน 
3. จัดเก็บ  ทําความสะอาด  วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการ 5 ส. 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสอยภายในอาคารพาณิชยที่มีผลตอการใชพื้นท่ี การแกปญหางาน

ตกแตง  การกําหนดวัสดุ และโครงสีท่ีใชในการตกแตงภายในอาคารพาณิชย  ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
ตกแตงภายในอาคารพาณิชย การออกแบบราง (SKD) และงานโครงการออกแบบตกแตงอาคารพาณิชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3302-2304 การออกแบบตกแตงภายในสาํนักงาน      2-3-3 

(Office BuildingsInterior  Design) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหพฤติกรรม กจิกรรมภายในสาํนักงานท่ีมีผลตอการออกแบบ

ตกแตงภายใน 
2. มีทักษะในการออกแบบตกแตงภายในสาํนักงาน 
3. มีความรับผิดชอบ มุงม่ันในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับการศกึษาวิเคราะหพฤติกรรมกิจกรรมภายในสาํนักงานทีมี่ผลตอการ

ออกแบบตกแตงภายใน 
2. ปฏิบัติงานออกแบบตกแตงภายในสาํนักงานตามหลักการสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน 
3. แสดงพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัการ 5 ส. 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาพฤติกรรมการใชสอยภายในสํานักงาน ท่ีมีผลตอการใชพ้ืนท่ี การแกปญหางาน ตกแตง  การ

กําหนดวัสดุ และโครงสีท่ีใชในการตกแตงภายในสํานักงาน  ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน การ
ออกแบบราง (SKD) และงานโครงการออกแบบตกแตง (Project Design) สํานักงาน 

 
 
 
 
 



53 

 

 
คําอธิบายรายวิชา 

หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
สาขางานการออกแบบเครื่องแตงกาย 

 
 3302-2401        การออกแบบเครื่องแตงกายแบบไทย                                                                  2-3-3  

3302-2402        การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันออก                                                   2-3-3 
3302-2403        การออกแบบเครื่องแตงกายแบบตะวันตก                                                           2-3-3  
3302-2404        การออกแบบเครื่องแตงกายสรางสรรค                                                                2-3-3 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
3302-2401 การออกแบบเคร่ืองแตงกายแบบไทย      2-3-3 

(Thai Costumes Arts) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับรูปแบบเครือ่งแตงกายไทยตามยุคสมัย 
2. มีความรูเกี่ยวกับหลกักายวิภาคของมนษุย  หลักการเขยีนภาพแฟช่ัน 
3. เลือกเครือ่งประดับประกอบการแตงกายไดเหมาะสม 
4. ประยุกตรูปแบบการแตงกายแบบไทยได 
5. มีทักษะในการออกแบบชุดเคร่ืองแตงกายโดยประยุกตลกัษณะไทย 
6. มีความสนใจใฝรูในวิวัฒนาการเคร่ืองแตงกาย 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับรูปแบบเครือ่งแตงกายไทยตามยุคสมัย 
2. แสดงความรูเกีย่วกับหลกักายวิภาคของมนษุยสาํหรับการออกแบบแฟชัน่ 
3. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการเขียนภาพแฟช่ันแบบสากล 
4. เลือกเครือ่งประดับประกอบการแตงกายแบบไทยตามสมัยนิยม 
5. ประยุกตรูปแบบการแตงกายแบบไทยตามสมัยนิยม 
6. แสดงความมุงม่ันปฏิบัติงานจนสาํเร็จ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ  วิวัฒนาการของเครื่องแตงกายไทยและการสรางสรรคเครื่องประดบั

ดวยวัสดุหลากหลายประเภท ประกอบการสรางสรรคเคร่ืองแตงกาย  หลักการเขียนภาพสัดสวนรางกายมนุษย
ตามหลักการทางกายวิภาคและหลักการออกแบบแฟช่ันการคัดลอกงานและพัฒนารูปแบบในงานออกแบบ
เคร่ืองแตงกายแบบไทยและเลือกเครื่องประดับใหเหมาะสมกับรูปแบบและสัมพันธกับเครื่องแตงกาย 
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3302-2402 การออกแบบเคร่ืองแตงกายแบบตะวันออก     2-3-3 

(Eastern Costumes Arts) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจเอกลักษณรูปแบบ  คานยิมเรื่องสี  เคร่ืองแตงกายตามยคุสมัยของชนชาติ

ตะวันออก 
2. มีทักษะออกแบบเคร่ืองแตงกายสมัยปจจุบันของเด็กผูหญิงผูชาย  แสดงรูปแบบเอกลักษณ ชนชาติ

ตะวันออกไดเหมาะสม 
3. เห็นคุณคาและอนุรกัษวสัดุธรรมชาติท่ีนาํมาผลติ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับเอกลกัษณรูปแบบ  คานิยมเรือ่งสี  เคร่ืองแตงกายตามยคุสมยัของชนชาติ

ตะวันออก 
2. ออกแบบเครือ่งแตงกายสมัยปจจุบันของเด็กผูหญิงผูชาย  แสดงรูปแบบเอกลักษณ ชนชาติ

ตะวันออกอยางเหมาะสม 
3. แสดงความมุงม่ันปฏิบัติงานจนสาํเร็จ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาวัฒนธรรมเครื่องแตงกายยุคตางๆ  คานิยมเร่ืองสีของประเทศ

ตะวันออก การพัฒนารูปแบบของแตละยุคสมัยเพื่อเปนแนวทางประกอบแนวคิดสรางสรรค  ในงานออกแบบ
เคร่ืองแตงกาย  ใหมีรูปแบบของวัฒนธรรมประเทศตะวันออกการเขียนภาพสัดสวนรางกาย  เพ่ือนาํเสนอผลงาน
ออกแบบเคร่ืองแตงกาย  เทคนิคการใชสี  โดยการคัดลอก  และพัฒนารูปแบบไปสูการออกแบบ  เคร่ืองแตงกาย
ยุคตาง ๆ  อยางอนุรักษและสูอนาคตในรูปแบบตะวันออก 
 
 
 
 
 



 
 
3302-2403 การออกแบบเคร่ืองแตงกายแบบตะวันตก     2-3-3 

(Western Costumes Arts) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจเอกลักษณรูปแบบ  คานยิมเรื่องสี  เคร่ืองแตงกายตามยคุสมัยของชนชาติ

ตะวันตก 
2. มีทักษะออกแบบเคร่ืองแตงกายสมัยปจจุบันของเด็กผูหญิง  ผูชาย  แสดงรูปแบบเอกลักษณ ชน

ชาตติะวันตกไดเหมาะสม 
3. เห็นคุณคาและอนุรกัษวสัดุธรรมชาติท่ีนาํมาผลติ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเอกลักษณรูปแบบ  คานิยมเร่ืองสี  เคร่ืองแตงกายตามยคุสมัยของชนชาติตะวันตก 
2. ออกแบบเครือ่งแตงกายสมัยปจจุบันของเด็กผูหญิง  ผูชาย  แสดงรูปแบบเอกลักษณ ชนชาติ

ตะวันตกอยางเหมาะสม 
3. แสดงความมุงม่ันปฏิบัติงานจนสาํเร็จ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาวัฒนธรรมเคร่ืองแตงกายยุคตาง ๆ  คานิยมเร่ืองสีของประเทศ

ตะวันตก การพัฒนารูปแบบของแตละยุคสมัยเพ่ือเปนแนวทางประกอบแนวคิดสรางสรรค  ในงานออกแบบ
เคร่ืองแตงกาย  ใหมีรูปแบบของวัฒนธรรมประเทศตะวันตกการเขียนภาพสัดสวนรางกาย  เพ่ือนําเสนอผลงาน
ออกแบบเคร่ืองแตงกาย  เทคนิคการใชสี  โดยการคัดลอก  และพัฒนารูปแบบไปสูการออกแบบ  เครื่องแตงกายยุค
ตาง ๆ  อยางอนุรักษและสูอนาคตในรูปแบบตะวันตก 
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3302-2404 การออกแบบเคร่ืองแตงกายสรางสรรค     2-3-3 
(Creative CostumesArts) 

 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกีย่วกับเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการออกแบบเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับสีบน
เคร่ืองประดับและเครือ่งแตงกายตอจิตใจความงามและอารมณของมนษุย 

2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับและเคร่ืองตกแตงรางกายไดตามจินตนาการ  โดยใชวัสดุ
อุปกรณอยางคุมคาและตัดเย็บไดจริง 

3. อนุรกัษสภาพแวดลอมและการใชวัสดุธรรมชาติอยางประหยัด  คุมคา 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการออกแบบเครือ่งแตงกายและเคร่ืองประดับสีบน
เคร่ืองประดับและเครือ่งแตงกายตอจิตใจความงามและอารมณของมนษุย 

2. ออกแบบเครือ่งประดับและเคร่ืองตกแตงรางกายไดตามจินตนาการ  โดยใชวัสดอุุปกรณอยาง
คุมคาและตัดเย็บไดจริง 

3. ใชวสัดุธรรมชาตอิยางประหยัด  คุมคา 
4. แสดงความมุงม่ันปฏิบัติงานจนสาํเร็จ  

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวโนมแฟชั่นของสถานการณทางวัฒนธรรม  แตละสมัยกับความเจริญ 

ทางเทคโนโลยี  บทบาทความเคลื่อนไหวของศิลปะตามยุคสมัย  คานิยมเรื่องสีที่ใชในงานออกแบบท่ีแสดงออก
ในแงมุมตาง ๆ  ทางความงาม  ทางสายตา  ทางจิตวิทยา  ออกแบบเครื่องแตงกาย  โดยการนําเสนอรูปแบบ  เนน
จินตนาการท่ีอาศัยเทคโนโลยีล้ํายุค  การเลือกรูปแบบวัสดุท่ีแปลกล้ําสมัย  คํานึงถึงการประหยัดอนุรักษและไม
ทําลายสิ่งแวดลอม  คุณภาพของผลงานเปนสําคัญ  จัดประกวดผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

สาขาวิชาการออกแบบ 

 3302-9201      การนําเสนองานออกแบบ 2-3-3 
 3302-9202  การออกแบบปายโฆษณา 2-3-3 
 3302-9203  การออกแบบเครื่องหมายการคา 2-3-3 
 3302-9204  การออกแบบเครื่องประดับ 2-3-3 
 3302-9205  รูปแบบเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน 2-3-3 
 3302-9206  การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ 2-3-3 
 3302-9207  ศิลปะส่ิงทอ 2-3-3 
 3302-9208  เทคนิคการแตงหนา 2-3-3 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาการออกแบบ 

3302-9201 การนําเสนองานออกแบบ     2-3-3 
 (Project  Presentation) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับหลักการ  วิธีการกระบวนการ  ขั้นตอนในการนําเสนอผลงาน

ออกแบบตามสาขางาน 
2. มีทักษะในการนําเสนอผลงานออกแบบตามสาขางาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  มีวนิัยในการทํางาน   

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการ  วิธีการกระบวนการ  ขัน้ตอนในการนําเสนอผลงานออกแบบ

ตามสาขางาน 
2. ผลิตส่ือนําเสนอสอดคลองตามเปาหมายผลงาน 
3. นําเสนอผลงานตามกระบวนการนําเสนอ 
4. แสดงความมุงม่ันปฏิบัติงานจนสําเร็จ 

 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ  ขัน้ตอนการนําเสนอผลงานออกแบบตาม

สาขางาน  ดวยวัสดุอุปกรณตางๆ  วิธีการนําเสนอผลงานดวยการเขียน  การพูด  การถายภาพ  
โสตทัศนูปกรณ  และส่ือดิจิตอลประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับเนื้อหา  ตลอดจนบุคลิกภาพ  การแตงกาย  
และทาทางในการนําเสนอผลงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3302-9202 การออกแบบปายโฆษณา  2-3-3 
(Advertising Banner Design) 

  

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบและจดัวางตวัอักษรเพ่ือใชประกอบในการออกแบบปาย

งานโฆษณา 
2. มีทักษะในการออกแบบปายงานโฆษณาดวยเครื่องมือพ้ืนฐานและโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. มีทักษะในการประเมินคณุคาผลงาน 
4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ รับผิดชอบและมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการออกแบบและจัดวางตัวอักษรเพ่ือใชประกอบในการออกแบบ
ปายงานโฆษณาประเภทตาง ๆ   

2. ปฏิบัติงานใชเครื่องมือพ้ืนฐานและโปรแกรมสําเร็จรูปออกแบบปายงานโฆษณา 
3. วางแผนการทํางานอยางเปนระบบและจัดเก็บบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือตาม

หลักการ 5 ส. 
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัดสวนโครงสราง รูปแบบและการจัดวางตัวอักษร การออกแบบ

ตัวอักษรเพ่ือผลิตงานปายดวยเครื่องมือพ้ืนฐานและโปรแกรมสําเร็จรูป ผลิตงานปายประเภทตางๆ  ไดแก 
ปายหนาราน ปายโฆษณาประชาสัมพันธไวนิล  ปายกราฟกสติ๊กเกอร  โดยคํานึงถึงความสัมพันธและการ
ส่ือความหมาย   ใหเกดิความงดงาม  การประกอบติดตั้งงานปาย  เทคนคิวิธีการขั้นตอนการติดตั้งปาย
ประเภทตาง ๆ การออกแบบโครงสรางเพ่ือการติดตั้งปาย  การบํารุงรกัษาและจดัเก็บวัสดุ  เครื่องมือ  
อุปกรณ  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3302-9203 การออกแบบเคร่ืองหมายการคา 2-3-3 
  (Trademark  Design) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับความหมายหลักการออกแบบเครื่องหมาย  ( Mark )  และสัญลักษณ

ประเภทตางๆ  
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณประเภทตางๆ   
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีความซ่ือสัตยและรับผิดชอบในการปฏิบัตงิาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับความหมาย  หลักการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณประเภทตาง ๆ 
2. ปฏิบัติงานออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณไดตามหลักการออกแบบ 
3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงม่ัน สนใจใฝรู 

 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เครื่องหมายและสัญลักษณ ประเภทตางๆโดยคํานึงถึง 

หลักการออกแบบและการส่ือความหมาย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3302-9204  การออกแบบเคร่ืองประดับ     2-3-3 
 (Jewelry Design) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจการออกแบบ  วิธีการผลิต  การประกอบและวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการทํา

เครื่องประดับ 
2. มีทักษะในการออกแบบเครื่องประดับ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับการออกแบบ  วิธีการผลิต  การประกอบและวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการทํา

เครื่องประดับ 
2. ออกแบบเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงม่ัน สนใจใฝรู 

 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  วิธีการผลิต  การประกอบ  อุปกรณท่ีใชในการทํา

เครื่องประดับท้ังในระบบอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมถึงการใชวัสดุทองถ่ินมาประกอบ 
จัดทําเครื่องประดับตกแตง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3302-9205 รูปแบบเคร่ืองเรือนและการตกแตงภายใน   2-3-3 
 (Interior DesignStyle) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติ  การพัฒนา  รูปแบบเครื่องเรือน  แนวทางการตกแตง 

แบบตางๆ  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  ท้ังในประเทศแถบตะวันตก  และตะวันออก 
2. มีทักษะในการเขียนภาพ  ลงสี  ตามรูปแบบ  ลวดลาย  และแนวทางการตกแตงตางๆ  ตั้งแต

อดีตถึงปจจุบัน  ท้ังในประเทศแถบตะวันตก  และตะวันออก 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับประวตัิ  การพัฒนา  รูปแบบเครื่องเรือน  แนวทางการตกแตง แบบตางๆ  

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  ท้ังในประเทศแถบตะวันตก  และตะวันออก 
2. ปฏิบัติงานเขียนภาพ  ลงสี  ตามรูปแบบ  ลวดลาย  และแนวทางการตกแตงตางๆ  ตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน  ท้ังในประเทศแถบตะวันตก  และตะวนัออก 
3. แสดงพฤติกรรมการทํางานตามหลักการ 5 ส. 

 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ  การพัฒนารูปแบบเครื่องเรือน  แนวทางการตกแตงแบบตางๆ  ตั้งแตอดตี

ถึงปจจุบัน  ท้ังในประเทศแถบตะวนัตก  และตะวันออกปฏิบัติการเขียนภาพ  ลงสี  ตามรูปแบบ  ลวดลาย  
และแนวทางการตกแตงตางๆ  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  ท้ังในประเทศแถบตะวันตก  และตะวันออก 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3302-9206 การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ 2-3-3 
 (Garden and Landscape design) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติ  ความเปนมา  ความหมาย  ขอบขายงาน  การจําแนกพรรณไม  

ลักษณะ  รูปทรง  สีสัน  ดอก  ใบ  วิธีการใชพรรณไม  วัสดุ  อุปกรณ  การตัดแตง  การดูแลรักษา  
หลักการออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ   

2. มีทักษะในการออกแบบราง  เขียนแบบตกแตงสวนและบริเวณ  ตามมาตรฐานการเขียนแบบ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติ  ความเปนมา  ความหมาย  ขอบขายงาน  การจําแนกพรรณไม  ลักษณะ  

รูปทรง  สสีัน  ดอก  ใบ  วิธีการใชพรรณไม  วัสดุ  อุปกรณ  การตัดแตง  การดูแลรกัษา  หลักการ
ออกแบบตกแตงสวนและบริเวณ 

2. ปฏิบัติงานออกแบบราง  เขียนแบบตกแตงสวนและบริเวณ  ตามมาตรฐานการเขียนแบบ 
3. จัดเก็บ  ทําความสะอาด  วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ตามหลักการ 5 ส. 

 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ  ความเปนมา  ความหมาย  ขอบขายงาน  การจําแนกพรรณไม  ลักษณะ 

รูปทรง  สีสัน  ดอก  ใบ  วิธีการใชพรรณไม  วัสดุ  อุปกรณ  การตัดแตง  การดูแลรักษา  หลักการออกแบบตกแตง
สวนและบริเวณ  ออกแบบราง  เขียนแบบตกแตงสวนและบริเวณตามพ้ืนท่ีกําหนด  โดยใชสวนประกอบตางๆ  
ตามท่ีศึกษามาแสดงในงานแบบ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3302-9207 ศิลปะสิ่งทอ       3-0-3 
 (Textile Arts) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. อธิบายเทคนิคการสรางลวดลายและสีบนผา  เครื่องประดับ  และเครือ่งแตงกาย 
2. วิเคราะหการสรางลวดลาย  สีและเครือ่งประดับตกแตงยุคตาง ๆ  ได 
3. มีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะบนเครื่องประดับและเครือ่งแตงกาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสรางลวดลายและสีบนผา  เครือ่งประดับ  และเครื่องแตงกาย 
2. คนควาและวิเคราะหการสรางลวดลาย  สีและเครือ่งประดับตกแตงยุคตาง ๆ 
3. แสดงพฤติกรรมลักษณะนสิัยในการทํางานดวยความมุงม่ัน สนใจใฝรู 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะหศิลปะลวดลายผาพิมพ,  ผายอม,  ผาทอ,  ผาปกสมัยตาง ๆ  กระบวนการผลิตดวยมือและ
เครือ่งจักรอุตสาหกรรม  ตามเนื้อหาวัตถุประสงคท่ีกําหนด  เนนคุณคาความงามทางศิลปะ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3302-9208 เทคนิคการแตงหนา      2-3-3 
 (Makeup  Techniques) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบและหลักการ  ของการแตงหนา 
2. มีความเขาใจในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการแตงหนาที่เหมาะสมกับชนิดและประเภท

ของงาน 
3. มีทักษะในการแตงหนา  ตามหลักการ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับรูปแบบและหลักการของการแตงหนา 
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการแตงหนาท่ีเหมาะสมกับชนดิและประเภทของงาน 
3. แตงหนาตามหลักการ 
4. แสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการทํางานดวยความมุงม่ัน สนใจใฝรู 

 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความเปนมา  ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบและหลักการแตงหนา  

การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ขั้นตอนและกระบวนการแตงหนา 

 
 

 

 

 

 

 


