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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สาขาวิชา คอมพิวเตอรกราฟก 
 

จุดประสงคสาขาวิชา 
 

1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอรกราฟก ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานความสามารถและ
ประสบการณท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานงานคอมพิวเตอรกราฟกอารต งานมัลติมีเดีย งานแอนิเมช่ัน 
และงานส่ือส่ิงพิมพ 

4. เพ่ือใหสามารถความเช่ียวชาญและทักษะดานงานคอมพิวเตอรกราฟกอารต งานมัลติมีเดีย งานแอนิเมช่ัน 
และงานส่ือส่ิงพิมพ เพ่ิมขึ้นจนถึงขั้นชํานาญ 

5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานความคิดสรางสรรค มีหลักเกณฑในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนการ
ปรับปรุงและเสริมสรางความชํานาญใหเพ่ิมขึ้น เพ่ือบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ 

6. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานงานคอมพิวเตอรกราฟกอารต งานมัลติมีเดีย งานแอนิเมช่ัน และงาน
ส่ือส่ิงพิมพ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปน
พ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 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  การแกไขปญหาในงานคอมพิวเตอรกราฟก และ คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร

กราฟกอารต มัลติมีเดีย แอนิเมช่ัน และส่ือส่ิงพิมพ  
3.4  การควบคุม ดูแลรักษา ปรับปรุงและซอมบํารุง ตามระเบียบการใชมีความระมัดระวัง 

รอบคอบ การตรวจสอบ การวิเคราะหแกไขปญหาขณะใชเครื่องมือ 
3.5  สรางสรรคผลงานคอมพิวเตอรอารต คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คอมพิวเตอรกราฟกอารต 

มัลติมีเดีย แอนิเมช่ัน และส่ือส่ิงพิมพ ตามหลักการและจุดประสงคการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน เทคนิค
วิธีการ หลักองคประกอบศิลป และมีความคิดสรางสรรค 

 
 



3 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3.6  มีกิจนิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน ระมัดระวัง อดทด 
ซ่ือสัตย มีมนุษยสัมพันธ เอ้ือเฟอ เปนระเบียบเรียบรอย รักษาความสะอาดและมีจิตสํานกึอนรุักษ
ส่ิงแวดลอมของสวนรวมและทองถ่ิน แกปญหาเฉพาะหนาและมีภาวะความเปนผูนํา 

 
 

สาขางาน คอมพิวเตอรกราฟกอารต 
3.7  มีความรู ความสามารถและประสบการณท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานคอมพิวเตอรกราฟกอารต  
3.8  มีความเช่ียวชาญและทักษะดานคอมพิวเตอรกราฟกอารต  

 3.9  มีความคดิสรางสรรค มีหลักเกณฑในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงและ
เสริมสรางความชํานาญใหเพ่ิมขึ้น 
 3.10  ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดตีองานและอาชีพ ของตน โดยจะตองมี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทํางาน การตรงตอเวลา 
 
สาขางานมัลติมีเดีย 

3.11  มีความรู ความสามารถและประสบการณท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานมัลติมีเดีย 
3.12  มีความเช่ียวชาญและทักษะดานมัลติมีเดีย 

 3.13  มีความคดิสรางสรรค มีหลักเกณฑในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงและ
เสริมสรางความชํานาญใหเพ่ิมขึ้น 
 3.14  ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดตีองานและอาชีพ ของตน โดยจะตองมี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทํางาน การตรงตอเวลา 

 
สาขางาน แอนเิมชั่น 

3.15  มีความรู ความสามารถและประสบการณท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานแอนิเมช่ัน 
3.16  มีความเช่ียวชาญและทักษะดานแอนิเมช่ัน 

 3.17  มีความคดิสรางสรรค มีหลักเกณฑในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงและ
เสริมสรางความชํานาญใหเพ่ิมขึ้น 
 3.18  ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดตีองานและอาชีพ ของตน โดยจะตองมี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทํางาน การตรงตอเวลา 
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สาขางาน ส่ือส่ิงพิมพ 
3.19  มีความรู ความสามารถและประสบการณท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานส่ือส่ิงพิมพ 
3.20  มีความเช่ียวชาญและทักษะดานส่ือส่ิงพิมพ 

 3.21  มีความคดิสรางสรรค มีหลักเกณฑในการแกไขปญหาตาง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงและ
เสริมสรางความชํานาญใหเพ่ิมขึ้น 
 3.22  ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดตีองานและอาชีพ ของตน โดยจะตองมี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทํางาน การตรงตอเวลา 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557      ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา 80 
หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี ้

 

1.  หมวดวิชาทกัษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมวิชาทักษะการคดิและการแปปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมวิชาทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (ไมนอยกวา 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 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอรกราฟก หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3300 - 0001 ความรูเกี่ยวกับศิลปะ 2-4-4 
3300 - 0002 การวาดเขียนเพ่ืองานอาชีพ 1-4-3 
3300 - 0003 องคประกอบศิลป 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  รายวิชาในกลุมวชิาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  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 การจัดการทรัพยากร 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 
3001-2001   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) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-2001  หลักการถายภาพดิจิตอล  2-3-3 
3308-2002 การตัดแตงภาพดจิิตอล 2-3-3 
3308-2003  หลักการวดีิทัศนดจิิตอล 2-3-3 
3308-2004  การตัดตอภาพเคล่ือนไหวดิจิตอล 2-3-3 
3308-2005 หลักการออกแบบกราฟก 2-3-3 
3308-2006  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก 2-3-3 
3308-2007  เทคนิคการนําเสนอ 2-3-3 

 

 2.3 กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามท่ีกําหนด   
 

2.2.1 สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-2101 การวาดภาพการตูน                       2-3-3 
3308-2102  จิตรกรรมดจิิตอล                              2-3-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-2103  การออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร                           2-3-3 
3308-2104  การสรางสรรคภาพสามมิติดวยคอมพิวเตอร                                         2-3-3 

 

2.2.2 สาขางานมัลติมีเดีย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-2201  การตัดตอบันทึกเสียงดจิิตอล 2-3-3 
3308-2202  การผลิตส่ือมัลติมีเดีย 2-3-3 
3308-2203 การสรางสรรคดนตรดีวยคอมพิวเตอร 2-3-3 
3308-2204  การสรางสรรคงานมัลติมีเดีย 2-3-3 
 

 2.2.3 สาขางานแอนิเมชั่น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-2301  การออกแบบคาแรคเตอร 2-3-3 
3308-2302 ออกแบบแอนิเมช่ันสองมิต ิ 2-3-3 
3308-2303 ออกแบบแอนิเมช่ันสามมิต ิ 2-3-3 
3308-2304 เกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 2-3-3 
 

2.2.4 สาขางานส่ือส่ิงพิมพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-2401  การออกแบบกราฟกเพ่ืองานพิมพ 2-3-3 
3308-2402  คอมพิวเตอรเพ่ืองานส่ิงพิมพ 2-3-3 
3308-2403  การออกแบบบรรจุภัณฑ 2-3-3 
3308-2404  ศิลปะคอมพิวเตอรประยกุต 2-3-3 
  

 

 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือนํามากําหนด
จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝก
อาชีพ     ในแตละรายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ท้ังนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 
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2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกติ) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3308-8001  หรือรายวิชา 3308-8002  และ 3308-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-8001 ฝกงาน *-*-4  
3308-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3308-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3308-8501  หรือรายวิชา 3308-8502  และ 3308-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-8501 โครงการ *-*-4 
3308-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3308-8503 โครงการ 2 *-*-2 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3308-9001 การออกแบบเว็บเพจ 2-3-3 
3308-9002 ศิลปะกับส่ิงแวดลอม 2-3-3 
3308-9003 หลักการโฆษณา 3-0-3 
3308-9004 การผลิตส่ือโฆษณา 2-3-3 
 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 2-0-2 
3000-9204 สนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 สนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 สนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 สนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 สนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 สนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 สนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 สนทนาภาษาลาวเพ่ือการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 สนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 สนทนาภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 สนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2-0-2 
3000-9226 สนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

 

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 

 



 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
 3300-0001 ความรูเกี่ยวกับศิลปะ 2-4-4 
 3300-0002 การวาดเขียนเพ่ืองานอาชีพ 1-4-3 
 3300-0003 องคประกอบศิลป 2-4-4 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

3300-0001 ความรูเกี่ยวกับศลิปะ 2-4-4 
 (Career Knowledge for Art)   
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความหมาย  ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ

พิมพท่ีสําคัญ ตามยุคสมัยของไทย และตางประเทศ 
2. มีทักษะในการคนควาและนําเสนอ การคนควางานศิลปะตามยุคสมัย 
3. มีทักษะในการประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม  
4. มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพศิลปกรรม 
5. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจความหมาย  ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะตามยุคสมัยของไทย 

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

 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย  ประวัติ  งานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ  หลักการ วิธีการสรางสรรคงานศิลปะใน

ยุคสมัยตาง ๆ ของไทย และตางประเทศ ปฏิบัติการประเมินคาผลงานศิลปกรรม และนําเสนอผลการประเมิน
ตามหลักการ ทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3300- 0002 การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ 1-4-3 
             (Drawing for careers) 

 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1.  มีความรูคุณสมบัติวัสดุอุปกรณอันทําใหเกิดเทคนิควาดเขียนท่ีมีคุณสมบัต ิแสดงออกทางคุณคา     
ความงาม 

2.  มีความเขาใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน 
3.  ตระหนัก รูสาระ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ตรวจสอบและปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดวยตวัเอง 
4.  มีทักษะในการปฏิบัติงานและประเมินคณุคาผลงาน 
5.  มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การวาดภาพ รูปทรงดวยวิธีการพ้ืนฐาน ตามหลักการ โดยคํานึงถึงหลักการ        
จัดภาพ  

2. ปฏิบัติงานดวยเทคนิควิธีการ โครงสรางสัดสวน รูปทรง ลักษณะพ้ืนผิว ไดตามขั้นตอน 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงผลงานได 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณวาดเขียน ทักษะกระบวนการวาดเขียน โดยใชหลักการจัดภาพ 
การรางภาพ การแรเงา การเนนน้ําหนกัและรายละเอียดใหมองดูคลายตนแบบ 
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3300-0003 องคประกอบศิลป 2 - 4 - 4 
 (Composition) 
 

จุดประสงครายวิชา   
1. เขาใจหลักการองคประกอบศิลป 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานองคประกอบศิลป ตามหลักการ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดใีนการปฏิบัติงาน มุงม่ันขยันหม่ันเพียร 
4. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจหลักการองคประกอบศิลป 
2. ปฏิบัติงานองคประกอบศิลป ตามหลักการ 
3. แสดงออกถึงกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน มุงม่ันขยันหม่ันเพียร 
4. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีองคประกอบศิลป ธาตุทางทัศนศิลป เอกภาพ ขั้นตอนการ

ออกแบบงานองคประกอบศิลป หลักการจัดภาพ ทฤษฎีสี วิธีการสรางสรรคศิลปะแบบรูปธรรม นามธรรม 
และกึ่งนามธรรม โดยสรางสรรคงานใหมีความสัมพันธระหวาง รูปทรง เนื้อหาและเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 

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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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3 - 0 - 3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด

อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการและองคกร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตการ

จัดการความเสี่ยง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ 
3. เลือกกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม

ผลผลิต  การจัดการความเสี่ยง  กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิต             มาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ          

การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผานจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคนจัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศและ
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ                    
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2- 2-3 
 (Develop Creative Thinking) 

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

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน  

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

คําอธบิายรายวิชา 

       ศึกษา ปฏิบัติงานเกีย่วกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการสรางสรรค
แนวความคิดในงานศลิปกรรม สรางสรรคงานท่ีเนนทักษะกระบวนการตามเนือ้หา  เรือ่งราวหรือประเด็นท่ีกําหนด 
พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเนื้อหา มาสรางสรรคงานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ 

 

 

 

 

 
 



27 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

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 และการเชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน  
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการสรางสรรคสังคม
และวัฒนธรรม  แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต  การสรางสรรคศิลปกรรมดวยการผสาน
แนวความคิด  วิธกีารท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
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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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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 

3308-2001  หลักการถายภาพดิจิตอล  2-3-3 
3308-2002 การตัดแตงภาพดจิิตอล 2-3-3 
3308-2003  หลักการวดีิทัศนดจิิตอล 2-3-3 
3308-2004  การตัดตอภาพเคล่ือนไหวดิจิตอล 2-3-3 
3308-2005 หลักการออกแบบกราฟก 2-3-3 
3308-2006  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก 2-3-3 
3308-2007  เทคนิคการนําเสนอ 2-3-3 
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3308 – 2001  หลักการถายภาพดิจิตอล        2-3-3 

(Principle of Digital Photography) 
 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจกระบวนการถายภาพระบบดิจิตอล 
2. มีทักษะในการถายภาพระบบดิจติอล การใชเครื่องมืออุปกรณ 
3. มีเจตคติท่ีดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวิชา   
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพระบบดิจิตอล 
2.  ถายภาพระบบดิจิตอลตามหลักการถายภาพ 
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพระบบดิจติอล  หลักการทํางานของกลองดิจิตอล ระบบ

การบันทึกภาพ การควบคุมและเลือกใชระบบการถายภาพของกลองดิจิตอล การปรับแตงภาพ จัดภาพตาม
หลักองคประกอบการถายภาพ และการใชเครื่องมืออุปกรณ 
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3308 – 2002  การตัดแตงภาพดิจิตอล       2-3-3 

(Digital  Photo Retouching) 
 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการตัดแตงภาพดิจิตอล 
2. มีทักษะใชโปรแกรมสําเร็จรูปตัดแตงภาพดิจติอล 
3. มีทักษะในการตดัแตงภาพดิจิตอล เพ่ือนําไปใชกับส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
4. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการตัดแตงภาพดิจิตอล 
2. ตัดแตงภาพดิจิตอล เพ่ือนําไปใชกับส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกีย่วกับการใชคอมพิวเตอร เครื่องมืออุปกรณ และโปรแกรมสําเรจ็รูป ในการ ตัดแตง 
ภาพดิจิตอล การสรางผลพิเศษภาพ  เพ่ือนําไปใชกับส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
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3308 – 2003  หลักการวีดิทัศนดิจิตอล        2-3-3 

(Principle of Digital Video) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจใน หลักการ กระบวนการ วีดิทัศนระบบดจิิตอล และการนําไปใช 
2. มีทักษะในการเตรียม การวางแผน การผลิตวีดิทัศนระบบดิจิตอล และการนําไปใช 
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ วีดทัิศนระบบดิจิตอล และการนําไปใช 
2.  วางแผน การผลิตวีดิทัศนระบบดิจิตอล และการนําไปใช 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ วดีิทัศนระบบดิจิตอล การเตรยีม การวางแผน การ
ผลิตวีดิทัศนระบบดิจิตอล และการนําไปใช 
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3308 – 2004  การตัดตอภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล       2-3-3 

(Digital Editing) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจและมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการตัดตอ
บันทึกภาพเคล่ือนไหวดิจติอล 

2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานเกีย่วกับภาพเคล่ือนไหวแบบดิจิตอล 
3. มีทักษะในการตดัตอ การบันทึกขอมูลรูปแบบตาง ๆ และการนําไปใช 
4. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรู เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการตัดตอบันทึกภาพ
เคล่ือนไหวดิจิตอล 

2.  ตัดตอ บันทึกขอมูลรูปแบบตาง ๆ และการนําไปใช 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  เครื่องมืออุปกรณในการตัดตอบันทึกภาพ
เคล่ือนไหวดิจิตอล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานภาพเคล่ือนไหวดิจิตอล การนําเขา-สงออก (Input-
Output) ขอมูล การแปลงสัญญาณ การตัดตอภาพ การใชผลพิเศษ (Special Effects) การทําไทเทิล (Title) การ
ควบคุมปรับแตงภาพ การบันทึกขอมูลรูปแบบตาง ๆ และการนําไปใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ 
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3308 – 2005  หลักการออกแบบกราฟก       2-3-3 

(Principle Graphic) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟกคอมพิวเตอร การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟก 

2. มีทักษะ ในการวางแผน จัดเตรยีมขอมูลกราฟก การใชโปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟก 
3. มีเจตคติท่ีดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการหลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟกคอมพิวเตอร การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟก 

2. วางแผน จัดเตรียมขอมูลกราฟก การใชโปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟก 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟกคอมพิวเตอร การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การวางแผน การจัดเตรียมขอมูลกราฟก การออกแบบกราฟก และการประยุกตใชในงานส่ือ
ประเภทตาง  ๆ 
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3308 – 2006  ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอรกราฟก      2-3-3 

(Operating System Computer Graphic) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจ หลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท ระบบปฏิบัติการ การใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรกราฟก  

2. มีทักษะในการตดิตั้งระบบปฏิบัตกิาร เช่ือมตอ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ 
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท ระบบปฏิบัติการ การใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรกราฟก 

2.  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ เช่ือมตอ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณ 
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท ระบบปฏิบัตกิาร

คอมพิวเตอรกราฟก ประยุกตใชฮารดแวรและซอรฟแวร ตดิตั้งระบบปฏิบัตกิาร เช่ือมตอ ใชงานและ
บํารุงรักษาอุปกรณ  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
 
3308 – 2007  เทคนิคการนําเสนอ        2-3-3 

(Presentation Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ การคนควา การวิเคราะหขอมูล และการเลือกใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ  

2. มีทักษะในการวางแผน การนําเสนอ การเลือกใชเทคนคิวิธีการในการนําเสนอ  การเลือกใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหขอมูล 

3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการหลักการ กระบวนการ การคนควา การวิเคราะหขอมูล และการเลือกใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ 

2. วางแผน การนําเสนอ เทคนิควิธีการ การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหขอมูล 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การคนควา การวางแผน การนําเสนอ เทคนิควิธีการ
ในการนําเสนอ การวิเคราะหขอมูล การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ และการนําเสนอ
ผลงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต 

 

3308-2101 การวาดภาพการตูน                       2-3-3 
3308-2102  จิตรกรรมดจิิตอล                              2-3-3 
3308-2103  การออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร                           2-3-3 
3308-2104  การสรางสรรคภาพสามมิติดวยคอมพิวเตอร                                         2-3-3 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2101 การวาดภาพการตูน  2-3-3 

(Comic) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการวาดภาพการตูน ประเภท แนวคิด การสรางสรรค 
2. มีทักษะในการวาดภาพการตนู ใชเครื่องมือ ใชโปรแกรมประยุกต และนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดภาพ ประเภท แนวคิด การสรางสรรค 
2.  วาดภาพการตูน เพ่ือนําเสนอผลงานผานส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวาดภาพการตูน ประเภท แนวคิด การสรางสรรค การใชเครื่องมือ 
การใชโปรแกรมประยกุต และการนําเสนอผลงานผานส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
 
3308 – 2102  จิตรกรรมดิจิตอล         2-3-3 

(Digital Painting ) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆวาดภาพ ระบายสี ใน
ลักษณะจิตรกรรม 

2. มีทักษะประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเครื่องมือ อุปกรณ วาดภาพ ระบายสี จิตรกรรมดิจิตอล 
ประเภทตาง ๆ 

3. มีทักษะในการจดัเก็บขอมูล เพ่ือนําไปใชกับส่ือประเภทตางๆ 
4. มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆวาดภาพ ระบายสี ในลักษณะจิตรกรรม 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเครื่องมือ อุปกรณ วาดภาพ ระบายสี จิตรกรรมดิจิตอล การ

จัดเก็บขอมูล เพ่ือนําไปใชกบัส่ือประเภทตางๆ 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟก เครื่องมือ อุปกรณ  ในการวาดภาพ ระบายสี 
รูปแบบงานจิตรกรรม ประเภทตาง  ๆการบันทึกขอมูลลงส่ือประเภทตาง  ๆนําเสนอผลงานผานชองทาง ท่ี
หลากหลาย  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
 

3308 – 2103  การออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร      2-3-3 
(Computer Aids Design) 

 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในหลักการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปและเครื่องมืออุปกรณเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบ 
3. มีความสามารถในการบันทึกขอมูลลงส่ือประเภทตางๆ นําเสนอผลงานผานชองทางหลากหลาย 
4. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
2.  ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
3.  บันทึกขอมูลลงส่ือประเภทตางๆ นําเสนอผลงานผานชองทางหลากหลาย 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ การใชคอมพิวเตอร เครื่องมืออุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป ในการออกแบบ 
เขียนแบบ งานตกแตงภายใน ภายนอก งานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตาง ๆ การจัดเก็บขอมูล นําเสนอผลงาน
ผานชองทางหลากหลาย  และการพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพประเภทตาง ๆ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
 
3308 – 2104  การสรางภาพสามมิตดิวยคอมพิวเตอร      2-3-3 

(Computer Aids 3 Dimension) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการสรางภาพสามมิต ิดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. มีทักษะในการสรางภาพสามมิต ิดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การบันทึกขอมูลลงส่ือประเภทตางๆ 

นําเสนอผลงานผานชองทางหลากหลาย 
3. เห็นคุณคาของการใชเครื่องคอมพิวเตอร มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางภาพสามมิต ิดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
2.  สรางภาพสามมิต ิดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3.  บันทึกขอมูลลงส่ือประเภทตางๆ นําเสนอผลงานผานชองทางหลากหลาย 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษา และปฏิบัต ิการสรางภาพสามมิต ิประเภทตางๆจากโปรแกรมสําเร็จรูป สรางภาพสามมิติ
รูปทรงเรขา รูปทรงธรรมชาต ิทิวทัศน ภาพคน สัตว การบันทึกขอมูลลงส่ือประเภทตางๆ นําเสนอผลงานผาน
ชองทางหลากหลาย และการพิมพดวยเครื่องพิมพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานมัลติมีเดีย 

 

3308-2201  การตัดตอบันทึกเสียงดจิิตอล 2-3-3 
3308-2202  การผลิตส่ือมัลติมีเดีย 2-3-3 
3308-2203 การสรางสรรคดนตรดีวยคอมพิวเตอร 2-3-3 
3308-2204  การสรางสรรคงานมัลติมีเดีย 2-3-3 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2201  การตัดตอบนัทึกเสียงดิจิตอล       2-3-3 

(Digital Audio Editing) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเครื่องมือในการตัดตอบันทึกเสียง การผสม การแปลง
สัญญาณเสียงดิจิตอล  

2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเครื่องมือในการตัดตอบันทึกเสียง การผสม การแปลง
สัญญาณเสียงดิจิตอล  

3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเครื่องมือในการตัดตอบันทึกเสียง การผสม 
การแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอล 

2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเครื่องมือในการตัดตอบันทึกเสียง การผสม การแปลงสัญญาณเสียง
ดิจิตอล 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบัการบันทึกเสียงดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การควบคุม 
ปรับแตงคุณภาพเสียง การผสม การแปลงสัญญาณเสียง การบันทึกจัดเก็บไฟลเสียงรูปแบบตาง ๆ การดูแล 
และบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณท่ีใชในการบันทึกเสียงดวยคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2202  การผลิตส่ือมัลติมีเดยี       2-3-3 

(Multimedia Production) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือ อุปกรณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือ
มัลติมีเดีย  

2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตและนําเสนอส่ือมัลติมีเดีย และการนําไปใช  
3. มีเจตคติท่ีดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือ อุปกรณ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิต
ส่ือมัลติมีเดีย 

2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตและนําเสนอส่ือมัลติมีเดีย และการนําไปใช 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป การวางแผน การ
เขียนบท การผลิต การนําเสนอ ส่ือมัลติมีเดียประเภทตางๆ การบันทึกจัดเก็บรูปแบบตาง ๆ การดูแล และ
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2203  การสรางสรรคดนตรีดวยคอมพิวเตอร      2-3-3 

(Computer Aids Music Production) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการสรางสรรคงานดนตร ี
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานเกีย่วกับการสรางสรรคงานดนตร ี
3. มีทักษะในการสรางสรรค การบันทึกจดัเก็บขอมูลลงในส่ือจัดเก็บรูปแบบตาง ๆ 
4. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณในการสรางสรรคงานดนตรี 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานเกี่ยวกับการสรางสรรคงานดนตรี 
3. สรางสรรค บันทึกจัดเก็บขอมูลลงในส่ือจัดเก็บรูปแบบตาง ๆ 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร เครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูป ในการสรางสรรค
ดนตรดีวยคอมพิวเตอร การปรับแตง การควบคุมคุณภาพเสียง การสรางผลพิเศษ (Sound Effects) จังหวะ 
(Tempo) การนําเขา-สงออก (Input- Output) ขอมูล การบันทึกจัดเก็บขอมูลเสียงรูปแบบตาง ๆ  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2204  การสรางสรรคงานมัลติมีเดยี       2-3-3 

(Alternative Multimedia) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ การคนควา การวิเคราะหขอมูล และการเลือกใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย 

2. มีทักษะในการวางแผน การนําเสนอ การเลือกใชเทคนคิวิธีการในการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย  
การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหขอมูล 

3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
สมรรถนะรายวิชา   

3.  แสดงความเขาใจเกี่ยวกับการหลักการ กระบวนการ การคนควา การวิเคราะหขอมูล และการ
เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางสรรคงานมัลตมีิเดีย 

4. วางแผน การนําเสนอ เทคนิควิธีการ การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหขอมูล 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การคนควา การวิเคราะหขอมูล การเลือกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย และการนําเสนอผลงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานแอนิเมชั่น 

 
3308-2301  การออกแบบคาแรคเตอร 2-3-3 
3308-2302 ออกแบบแอนิเมช่ันสองมิต ิ 2-3-3 
3308-2303 ออกแบบแอนิเมช่ันสามมิต ิ 2-3-3 
3308-2304 เกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 2-3-3 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2301 การออกแบบคาแรคเตอร 2-3-3 

(Character Design) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการวาดภาพ ประเภท แนวคิด การสรางสรรค 
2. มีทักษะในการออกแบบคาแรคเตอร (Character) การใชเครื่องมือ โปรแกรมประยุกต และการ

นําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการหลักการวาดภาพ ประเภท แนวคิด การสรางสรรค 
2.  ออกแบบคาแรคเตอร (Character)  
3.  ใชโปรแกรมประยุกต และนําเสนอผลงาน 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวาดภาพ ประเภท แนวคดิ การสรางสรรค การออกแบบคาแรคเตอร 
(Character) การใชเครื่องมือ โปรแกรมประยุกต และการนาํเสนอผลงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2302  ออกแบบแอนิเมชัน่สองมิต ิ      2-3-3 

(2 Dimension Animation Design)        
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในแนวคดิการออกแบบงานแอนิเมช่ันสองมิติ  
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางงานสองมิต ิการผลิตงานแอนิเมช่ัน   
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา   
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบงานแอนิเมช่ันสองมิติ  
2.  ใชโปรแกรมสําเรจ็รูป สําหรับการสรางงานสองมิต ิ 
3.  ผลิตงานแอนิเมช่ันสองมิต ิ
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบงานแอนิเมช่ันสองมิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ขั้นตอนและกระบวนการผลิต สําหรับการสรางงานแอนิเมช่ันสองมิต ิ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2303  ออกแบบแอนิเมชัน่สามมิต ิ      2-3-3 

(3 Dimension Animation Design)       
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มี ความเขาใจในแนวคดิการออกแบบงานแอนิเมช่ันสามมิติ  
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางงานสามมิต ิการผลิตงานแอนิเมช่ัน   
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบงานแอนิเมช่ันสามมิติ  
2.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการสรางงานสามมิต ิ 
3.  ผลิตงานแอนิเมช่ันสามมิต ิ

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบงานแอนิเมช่ันสามมิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ขั้นตอนและกระบวนการผลิต สําหรับการสรางงานแอนิเมช่ันสามมิต ิ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2304  เกมคอมพิวเตอรเบือ้งตน       2-3-3 
  (Basic Computer Games) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มี ความเขาใจในหลักการเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางเกม 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือออกแบบ สรางเกมคอมพิวเตอร 
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางเกม 
2.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ออกแบบ สรางเกมคอมพิวเตอร 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางเกม
วางแผนขั้นตอนการผลิต ออกแบบ สรางเกมคอมพิวเตอร และการนําเสนอ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
คําอธิบายรายวิชา 

สาขางานสื่อสิง่พิมพ 
 

3308-2401  การออกแบบกราฟกเพ่ืองานพิมพ 2-3-3 
3308-2402  คอมพิวเตอรเพ่ืองานส่ิงพิมพ 2-3-3 
3308-2403  การออกแบบบรรจุภัณฑ 2-3-3 
3308-2404  ศิลปะคอมพิวเตอรประยกุต 2-3-3 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
3308 – 2401  การออกแบบกราฟกเพ่ืองานพิมพ     2-3-3 

(Graphic Design for Publishing) 
 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. มีความเขาใจในการออกแบบกราฟกเพ่ืองานพิมพ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปออกแบบกราฟกเพ่ืองานพิมพ 
3. มีทักษะในการออกแบบกราฟก ประเภทตาง ๆ และการพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพ 
4. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟกเพ่ืองานพิมพ 
2.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการออกแบบกราฟกเพ่ืองานพิมพ 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ สรางสรรคกราฟกเพ่ือใชกับส่ือส่ิงพิมพ
ประเภทตางๆ การประยุกต การจัดองคประกอบภาพ ขั้นตอนตางๆ ในระบบการพิมพ  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
 
3308 – 2402  คอมพิวเตอรเพ่ืองานส่ิงพิมพ       2-3-3 

(Computer Aids Publishing) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจ ในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือสรางตนฉบับส่ิงพิมพ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานงานส่ิงพิมพ 
3. มีทักษะในการสรางส่ิงพิมพ ประเภทตาง ๆ และการพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพ 
4. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

3.  แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเพ่ือสรางตนฉบับส่ิงพิมพ 
4.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานงานส่ิงพิมพ 
5.  สรางส่ิงพิมพ ประเภทตาง ๆ และพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพ 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรปูเพ่ือทําตนแบบส่ิงพิมพ และส่ิงพิมพ 
ประเภทตางๆ เชน การจัดรูปเลม ปกนิตยสาร การด ฯลฯ การเก็บขอมูล และพิมพผลงานดวยเครื่องพิมพ 
ประเภทตาง ๆ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 

 
 
3308 – 2403  การออกแบบบรรจุภัณฑ       2-3-3 

(Package Design) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มี ความเขาใจการออกแบบบรรจุภัณฑ ปายฉลาก 
2. มีทักษะในการประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปออกแบบกราฟกบรรจภุัณฑ ปายฉลาก 
3. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ ปายฉลาก  
2.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ ปายฉลาก 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคญั ประเภทของการออกแบบบรรจภุัณฑ ปายฉลาก คุณสมบัติ การ
ใชวัสดุ การประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปออกแบบกราฟกบรรจภุัณฑ ปายฉลาก  
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3308 – 2404  ศิลปะคอมพิวเตอรประยกุต       2-3-3 

(Applied Computer Graphic Art) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจ ในเรื่องของไฟลชนดิตาง ๆ และการแปลงไฟลเพ่ือการใชงานประเภทตาง  ๆ
2. มีทักษะในการประยกุตดัดแปลง งานกราฟกคอมพิวเตอร เพ่ือการสรางสรรคและนําเสนอผลงาน

ในรูปแบบตางๆ 
3. มีทักษะในการจดัเก็บขอมูล และการพิมพผลงานดวยเครือ่งพิมพ 
4. มีเจตคติท่ีด ีและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับเรื่องของไฟลชนิดตาง ๆ แปลงไฟล การใชงาน 
2.  ประยุกตดัดแปลง งานกราฟกคอมพิวเตอร สรางสรรค นําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการไฟล คุณสมบัติและสกุลของไฟลประเภทตาง ๆ เทคนิคการปรับ
เปล่ียนแปลงไฟล งานกราฟกคอมพิวเตอร เพ่ือการสรางสรรคผลงานในรูปแบบตางๆ และเทคนิคการแสดง
งานศิลปะ งานโฆษณา ดวยคอมพิวเตอร 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
  3308 - 9001  การออกแบบเว็บเพจ 2-3-3 

 3308 - 9002  ศิลปะกับส่ิงแวดลอม  2-3-3 
   3308 - 9003 หลักการโฆษณา  3-0-3 
   3308 - 9004  การผลิตส่ือโฆษณา  2-3-3 
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3308 – 9001  การออกแบบเว็บเพจ       2-3-3 

(Webpage Design) 
 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page) และเว็บไซต 

(Web Site) 
2. มีทักษะในการประยกุตใชภาพกราฟก ภาพแอนิเมช่ัน การตกแตงเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page) และเว็บไซต 
(Web Site) 

2.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปตกแตงภาพกราฟก ภาพแอนเิมช่ัน เว็บเพจ 
 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page)  เว็บไซต 
 (Web Site) การประยุกตใชภาพกราฟก ภาพแอนิเมช่ัน และการตกแตงเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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3308 – 9002  ศิลปะกบัส่ิงแวดลอม        2-3-3 

(Art and Environment) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการส่ิงแวดลอม ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบดานศิลปะ 
2. มีทักษะในการแกปญหา การอนรุักษ การประหยัด และการประยกุตใชกับการสรางงานศิลปะ 
3. มีเจตคติท่ีดีในการจัดการส่ิงแวดลอมและศิลปะ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความเขาใจเกี่ยวกับหลักการส่ิงแวดลอม ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบดานศิลปะ 
2.  แกปญหา อนุรักษกับการสรางงานศิลปะ 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการส่ิงแวดลอม ปญหาส่ิงแวดลอม ผลกระทบดานศิลปะ แนว
ทางการแกปญหา การอนุรกัษ การประหยัด และการประยกุตใชกับการสรางงานศิลปะ 
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3308-9003 หลักการโฆษณา 3-0-3 

(Principles  Advertising) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย บทบาท ประเภทของกระบวนการโฆษณาเชิงปฏิบัติการ 
2. มีเจตคติท่ีดีในหลักการโฆษณา 

 
สมรรถนะรายวิชา   

แสดงความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย บทบาท ประเภทของกระบวนการโฆษณาเชิงปฏิบัติการ 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย บทบาท ประเภท ของการโฆษณา หลักพ้ืนฐานของกระบวนการโฆษณา
ท่ีมีผลกระทบตอผูบริโภค และกระบวนการโฆษณาเชิงปฏิบัติการ  
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3308-9004 การผลิตส่ือโฆษณา 2-3-3 

(Media Advertising Production) 
 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจการใชองคประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ ในงานโฆษณาทางส่ือ การจัด
ภาพประกอบ การกําหนดรูปแบบตัวอักษร และการใชสี 

2. มีทักษะในการกําหนดขนาดสัดสวน การสรางความสมดุลขององคประกอบในช้ินสวนผลงาน
โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเลคทรอนิกส  

3. มีเจตคติท่ีดี และมีจรรยาบรรณในการผลิตส่ือโฆษณา 
 
สมรรถนะรายวิชา   

1.  แสดงความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ ในงานโฆษณาทางส่ือ การจัด
ภาพประกอบ การกําหนดรูปแบบตัวอักษร และการใชสี 

2.  กําหนดขนาดสัดสวน สรางความสมดุลขององคประกอบในช้ินสวนผลงานโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ 
ส่ืออิเลคทรอนิกส 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชองคประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ ในงานโฆษณาทางส่ือ การเลือก 
การจัดภาพประกอบ การกําหนดรูปแบบตัวอักษร การใชสี การกําหนดขนาดสัดสวน การสรางความสมดุล
ขององคประกอบในช้ินสวนผลงานโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเลคทรอนิกส  
 


