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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย 
 

จุดประสงคสาขาวิชา 
 

1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพศิลปกรรม ใหทันตอการเปล่ียนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานการถายภาพและ
มัลติมีเดีย 

4. เพ่ือใหสามารถผลิตส่ือมัลติมีเดีย สรางสรรคศิลปะการถายภาพ 
5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานออกแบบส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร งานมัลติมีเดีย งานดนตรีเพ่ือการจัด

งานและมีเทคนิคการนําเสนอไดอยางมีคุณภาพ 
6. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานถายภาพเพ่ือผลิตส่ือมัลติ มีเดียและศิลปะการถายภาพในสถาน

ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นได 

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

ศิลปกรรม สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย 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 ประยุกตใชงานถายภาพและมัลติมีเดียเพ่ืองานอาชีพ 
3.4 ประยุกตใชงานศิลปะภาพถายเพ่ืองานอาชีพ 

สาขางานการถายภาพและมัลติมีเดีย  
3.5 ประยุกตใชงานถายภาพเพ่ืองานมัลติมีเดีย   
3.6 ประยุกตใชงานผลิตวีดิทัศนเพ่ืองานมัลติมีเดยี        
3.7 ประยุกตใชงานสรางภาพเคล่ือนไหวแบบสองมิติ  และแบบสามมิตเิพ่ืองานมัลติมีเดีย 
3.8 ประยุกตใชเพ่ือสรางสรรคการจัดงานธุรกิจถายภาพและมัลติมีเดีย  
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สาขางานศิลปะการถายภาพ  
3.5 ประยุกตใชงานถายภาพเพ่ือสรางสรรคศิลปะภาพถาย   
3.6  ประยุกตใชงานถายภาพเพ่ือผลิตวีดิทัศน      
3.7 ประยุกตใชงานถายภาพเพ่ืองานโฆษณา 
3.8 ประยุกตใชงานถายภาพเพ่ือส่ือส่ิงพิมพ 
3.9 ประยุกตใชเพ่ือสรางสรรคการจัดงานธุรกิจถายภาพ   
3.10 ประยุกตใชเพ่ือสรางสรรคการจัดแสดงงานศิลปะภาพถาย 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย 

 
 

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

 

1.  หมวดวิชาทกัษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแปปญหา (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 (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 การถายภาพและวดีิทัศน ประเภทวิชาศิลปกรรมตางสาขาวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 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  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 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  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 0-2-1 
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 
3306-2001 การถายภาพเพ่ืองานมัลติมีเดีย 2-3-3 
3306-2002 การจัดแสงเพ่ืองานมัลติมีเดีย  2-3-3 
3306-2003 การวางแผนผลิตวีดิทัศน    2-3-3 
3306-2004 การถายทําวีดิทัศน   2-3-3 
3306-2005 การตัดตอวีดิทัศน 2-3-3 
3306-2006 การสรางภาพเคล่ือนไหวแบบสามมิต ิ 2-3-3 
3306-2007 การสรางสรรคการจดังานธุรกิจถายภาพและมัลติมีเดีย 2-3-3 
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 2.3 กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 กรณีมีสาขางาน ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามท่ีกําหนดในกรณีท่ี
ตองการใหผูเรียนไดสาขางานนั้น  

2.3.1 สาขางานการถายภาพและมัลติมีเดีย  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3306-2101 การออกแบบส่ิงพิมพดวยโปรแกรมประยกุต 2-3-3 
3306-2102 งานมัลติมีเดีย 2-3-3 
3306-2103 ดนตรีเพ่ือการจัดงาน 2-3-3 
3306-2104 เทคนิคการนําเสนอ 2-3-3 
3306-2105 การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรื่อง 2-3-3 
3306-2106 จิตรกรรมดจิิตอล 2-3-3 
 

 2.3.2 สาขางานศิลปะการถายภาพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3306-2201 ศิลปะการถายภาพ 2-3-3 
3306-2202 ศิลปะการถายภาพขัน้สูง 2-3-3 
3306-2203 องคประกอบศิลปเพ่ือการถายภาพ 2-3-3 
3306-2204 การจัดแสงเพ่ืองานถายภาพ 2-3-3 
3306-2205 การตัดแตงภาพดวยโปรแกรมประยุกต   2-3-3 
3306-2206 การจัดแสงถายภาพบุคคล 2-3-3  
3306-2207 การถายภาพโฆษณา 2-3-3 
3306*2101 ถึง 3306*2199  รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 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 3306-8001  หรือรายวิชา 3306-8002  และ 3306-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3306-8001 ฝกงาน *-*-4  
3306-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3306-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3306-8501  หรือรายวิชา 3306-8502  และ 3306-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3306-8501 โครงการ *-*-4 
3306-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3306-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

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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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 

สาขาวิชาการถายภาพและมัลติมีเดีย 
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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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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

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 
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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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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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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
สาขางานถายภาพและมัลติมีเดีย 

    

3306-2001 การถายภาพเพ่ืองานมัลติมีเดีย 2-3-3 
3306-2002 การจัดแสงเพื่องานมัลติมีเดีย 2-3-3 
3306-2003 การวางแผนผลิตวีดิทัศน 2-3-3 
3306-2004 การถายทําวีดิทัศน 2-3-3 
3306-2005 การตัดตอวีดิทัศน 2-3-3 
3306-2006 การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ 2-3-3 
3306-2007 การสรางสรรคการจัดงานธุรกจิถายภาพและมลัติมีเดีย 2-3-3 
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3306-2001 การถายภาพเพ่ืองานมัลติมีเดีย 2-3-3 
            (PhotographyforMultimedia ) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการถายภาพประเภทตางๆ ดวยการใชกลองและเครือ่งมอือุปกรณ 
ชนิดตางๆ 

2. มีทักษะการถายภาพเพ่ือประยุกตใชในงานมัลติมีเดีย 
3. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
4. มีความคดิสรางสรรค  การทาํงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู การถายภาพประเภทตางๆ ดวยการใชกลองและเครือ่งมอือุปกรณ 
2.  ถายภาพเพือ่ประยุกตใชในงานมลัติมีเดีย 
3.ประเมินคุณคางานมลัติมีเดีย 

 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพประเภทตางๆ  ดวยการใชกลองและเคร่ืองมืออุปกรณชนิดตางๆ
เพ่ือประยกุตใชในงานมัลติมีเดีย  
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3306-2002   การจดัแสงเพ่ืองานมัลติมีเดีย    2-3-3 

 (Lighting TechniquesforMultimedia)  
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจวิธกีารจดัแสงเพ่ืองานมลัติมีเดีย 
2. มีทักษะ ประยุกตใชเคร่ืองมืออุปกรณในการจดัแสงถายภาพประเภทตางๆ 
3. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาดานการจดัแสงในและนอกสถานที ่
4. มีความคดิสรางสรรค  การทาํงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณใน 
วิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู วธิกีารจดัแสงเพ่ืองานมัลติมีเดีย  
2.  จัดแสงถายภาพประเภทตางๆ ในและนอกสถานท่ี      
3.แกปญหาดานการจัดแสงในและนอกสถานท่ี    

 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกีารใชและประยุกตเคร่ืองมืออปุกรณ ในการจดัแสงท้ังในและนอกสถานที่ เพ่ืองาน
มัลติมีเดีย   
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3306 – 2003    การวางแผนผลิตวีดทัิศน     2-3-3 

  (VideoPre- Production) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
 1. มีความรูความเขาใจในขั้นตอนวางแผนการผลติวีดิทัศน 
 2. มีทักษะในการเขยีนบทและสตอรี่บอรดเพ่ือการผลิตวดิีทัศน 
 3.มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
 4. มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูขัน้ตอนวางแผนการผลิตวีดิทัศน 
2.  เขียนบทและสตอรี่บอรดเพ่ือการผลิตวีดิทัศน 
3.ประเมินคุณคางานวางแผนการผลิตวีดิทัศน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ขั้นตอนวางแผน เขยีนบทและสตอร่ีบอรดเพ่ือการผลติวีดิทัศน 
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3306 – 2004   การถายทําวีดิทัศน     2-3-3 

 (Video Production) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
 1. มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการถายทําการผลติวีดิทัศน 
 2. มีทักษะในการจัดเตรียมกลองและอุปกรณใหพรอมในการถายทํา 
 3.มีทักษะในกระบวนการถายทําวีดิทัศนตามแผนการผลิต 
4. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาการถายทาํวีดิทัศนทั้งในและนอกสถานท่ี 
 5. มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู ขัน้ตอนการถายทําการผลิตวีดิทัศน 
2.  เตรียมกลองและอุปกรณใหพรอมในการถายทํา  
3.ถายทาํวีดิทัศนตามแผนการผลิต  
4. แกปญหาการถายทําวีดิทัศนท้ังในและนอกสถานท่ี  
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ขั้นตอนการถายทําวีดิทัศน  เตรียมความพรอมของกลองและอุปกรณ แกปญหาการถาย
ทําท้ังในและนอกสถานท่ี   
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3306 – 2005    การตัดตอวีดิทัศน    2-3-3 

(Video Editing ) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1มีความรูความเขาใจในการตัดตอ ลาํดับภาพ-เสียง ตามบท 
2. มีทักษะในการเลือกและใชโปรแกรมประยุกตในการตัดตอและลาํดับภาพ-เสียง 
 3. มีทักษะในการจัดเก็บขอมูล 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
 5. มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู การตัดตอ ลาํดับภาพ-เสียง ตามบท  
2.  เลือกและใชโปรแกรมประยุกตในการตัดตอและลาํดับภาพ-เสียง  
3.จัดเก็บขอมูล ผลงานท่ีตัดตอสาํเรจ็ 
4.ประเมินคุณคางานทีตั่ดตอสาํเร็จตามบท   

 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดตอและการลาํดับภาพ-เสียง ดวยโปรแกรมประยุกตและอุปกรณท่ีเกีย่วของ 
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3306 – 2006   การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิต ิ    2-3-3 

 (3 DimensionsAnimation) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจ กระบวนการสรางภาพเคลือ่นไหวแบบสามมิติ ดวยโปรแกรมประยุกต 
2. มีทักษะในการเลือกและใชโปรแกรมประยุกตในการสรางภาพเคลือ่นไหวแบบสามมิต ิ
3. มีทักษะในการจัดเก็บขอมลู 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
5. มีความคดิสรางสรรค  การทาํงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู กระบวนการสรางภาพเคลือ่นไหวสามมิติ ดวยโปรแกรมประยุกต 
2.  เลือกใชโปรแกรมประยุกตในการสรางภาพเคลือ่นไหวแบบสามมิติ 
3.จัดเก็บขอมูลภาพเคลือ่นไหวแบบสามมติิ  
4.ประเมินคุณคางาน ภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ  
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรางภาพเคลือ่นไหวแบบสามมิติ ดวยโปรแกรมประยุกต 
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3306 – 2007                การสรางสรรคการจดังานธรุกจิถายภาพและมัลตมีิเดีย                               2-3-3 

               (Creativity  inPhotography and Multimedia Business) 
  

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1  จัดทาํรูปแบบนาํเสนอ โดยศกึษารูปแบบงานตามแบบสมัยนิยม และประเมินราคา 
2  มีทักษะในการเลือกใชสือ่มัลติมีเดียในการจัดงานธุรกิจถายภาพลกัษณะตางๆ 
3. มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะหวิจารณแกปญหา สรุปและประเมินผลการจัดงาน 
4. มีความคดิสรางสรรค  การทาํงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู รูปแบบงานตามแบบสมัยนิยม และประเมินราคา  
2.  เลือกใชสือ่มลัติมีเดียในการจัดงานธุรกิจถายภาพลักษณะตางๆ  
3.บริหารจัดการ  งานธุรกิจถายภาพ 
4.ประเมินผลการจัดงานธุรกจิถายภาพลักษณะตางๆ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาํรูปแบบการนาํเสนอการจัดงาน ตามสมัยนยิม และประเมินราคาโดย

เลือกใชสือ่ตามความเหมาะสมในการจัดงานธุรกิจถายภาพและมัลติมีเดีย ลักษณะตางๆ  บริหาร จัดการ 
วิเคราะหวิจารณแกปญหา สรุปและประเมินผลการจัดงานเหมือนการทํางานจริง   
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กลุมทักษะวิชาชีพเลอืก 
สาขางานถายภาพและมัลติมีเดีย 

 
3306-2101 การออกแบบสิ่งพิมพดวยโปรแกรมประยุกต 2-3-3 
3306-2102 งานมัลติมีเดีย 2-3-3 
3306-2103 ดนตรีเพื่อการจัดงาน 2-3-3 
3306-2104 เทคนิคการนําเสนอ 2-3-3 
3306-2105 จิตรกรรมดิจิตอล 2-3-3 
3306-2106 การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรือ่ง 2-3-3 
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3306 – 2101   การออกแบบส่ิงพิมพดวยโปรแกรมประยุกต   2-3-3 

(DesktopPublishing) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมประยกุตเพ่ือผลติสือ่สิ่งพิมพประเภทตางๆ 
2. มีทักษะในการเลือกและใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือผลิตสือ่สิ่งพิมพประเภทตางๆ 
3. มีทักษะในการพิมพดวยเคร่ืองพิมพ  
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
5.มีความคดิสรางสรรค  มนุษยสัมพันธความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู การใชโปรแกรมประยกุตเพ่ือผลิตสือ่สิ่งพิมพประเภทตางๆ 
2.  เลือกใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือผลิตสือ่สิ่งพิมพประเภทตางๆ 
3.  พิมพสือ่สิ่งพิมพประเภทตางๆ ดวยเครือ่งพิมพ   
4.ประเมินคุณคางานสือ่สิ่งพิมพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการวิธกีารเลอืกและใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการออกแบบสิ่งพิมพการจัดหนา
และรูปเลมการสั่งสีและแยกสีใหเหมาะสมกับลักษณะงานสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ 
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3306 – 2102     งานมัลติมีเดีย     2-3-3 

(Multimedia) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในการเลอืกและใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการผลิตสือ่มัลติมีเดียเพ่ืองานธรุกจิ 
2. มีทักษะ ในการผลิตและนาํเสนอสือ่มัลติมีเดียเพือ่งานธรุกิจ 
3. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
4. มีความคดิสรางสรรค  การทาํงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู การเลอืกและใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ืองานธรุกจิ 
2.  ผลิตและนาํเสนอสือ่มัลติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ 
3.ประเมินคุณคางานมลัติมีเดีย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกและใช โปรแกรมประยุกตเพ่ือการผลิตสือ่มัลติมีเดียเพ่ืองานธรุกจิประเภท
ตางๆ  
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3306 – 2103     ดนตรีเพ่ือการจัดงาน     2-3-3 

(Music Style for Event ) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในการเลอืกและใชรูปแบบดนตรี เพ่ือใหเหมาะสมกับลกัษณะงาน  
2. มีทักษะ ในการฟงและแยกแยะรูปแบบดนตรีเพ่ือนาํไปใชงาน อยางมีรสนยิม 
3. มีทักษะ ในการใชเครือ่งมืออุปกรณดานโสตทัศนูปกรณ   
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคาตามลกัษณะงาน 
5. มีความคดิสรางสรรค  การทาํงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู การเลอืกและใชรูปแบบดนตรี เพ่ือใหเหมาะสมกับลกัษณะงาน  
2.  ฟงและแยกแยะรูปแบบดนตรีเพื่อนาํไปใชงาน อยางมีรสนิยม  
3.  ใชเครือ่งมอือุปกรณดานโสตทัศนูปกรณ    
4. ประเมินคุณคาดนตรีตามลกัษณะงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองมืออุปกรณดานโสตทัศนูปกรณ และรูปแบบดนตรี เพ่ือให
เหมาะสมกับลักษณะงานอยางมีรสนิยม 
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3306 – 2104    เทคนิคการนําเสนอ     2-3-3 

(Presentation Techniques) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจวิธกีารนาํเสนอขอมูลและผลงานดวยสือ่และเทคนิคตางๆโดยใช 

โปรแกรมประยุกต 
2. มีทักษะในการนาํเสนอขอมูลและผลงานดวยสือ่และเทคนิคตางๆ โดยใชโปรแกรมประยกุต 
3. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
4. มีความคดิสรางสรรค  บคุลกิภาพ มนุษยสัมพันธ ความรบัผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู วธิกีารนาํเสนอขอมูลและผลงานดวยสือ่และเทคนคิตางๆ โดยใชโปรแกรมประยุกต 
2.  นําเสนอขอมูลและผลงานดวยสือ่และเทคนคิตางๆ โดยใชโปรแกรมประยุกต 
3.ประเมินคุณคาการนาํเสนอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการนาํเสนอขอมูลและผลงานดวยสื่อและเทคนิคตางๆ โดยใชโปรแกรมประยุกต 
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3302-2105  การออกแบบภาพลอและภาพประกอบเรือ่ง 2-3-3 
   (Illusstration and Cartoon Design)  
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
 1   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการเขียนภาพลอและภาพประกอบเร่ือง 
 2   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ เคร่ืองมือพ้ืนฐานและโปรแกรม 
สาํเร็จรูปท่ีใชในงานเขยีนภาพลอภาพประกอบเร่ือง 
 3   มีทักษะเขียนภาพลอ ภาพประกอบเร่ืองดวยเครือ่งมอืพ้ืนฐานและโปรแกรมประยุกต 
 4   มีกิจนสิัยท่ีดใีนการทํางานและเห็นคุณคาของงาน สามารถประเมินคุณคาผลงาน 
 5   มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1 แสดงความรูเกีย่วกับหลกัการเขียนภาพลอ  ภาพประกอบเรื่อง ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุ
เคร่ืองมือพ้ืนฐาน  รวมทั้งโปรแกรมประยุกตท่ีใชในการเขยีนภาพลอ ภาพประกอบเรื่อง 

2 ปฏิบัติงานภาพลอ  ภาพประกอบเรือ่ง ดวยเครือ่งมอืพ้ืนฐานและโปรแกรมประยุกตไดตามหลักการ 
3 จัดเก็บ  ทําความสะอาด วัสดอุุปกรณ  เครือ่งมือ ตามหลกัการ 5 ส. 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพลอ  ภาพประกอบเร่ืองดวยเคร่ืองมือพื้นฐานและโปรแกรม
ประยุกต  ประเภทและคณุสมบัตขิองวัสดุ  เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใชในงานเขียนภาพลอและภาพประกอบเรื่อง
ประเภทและคุณสมบัติของโปรแกรมประยุกตท่ีใชในงานเขียนภาพประกอบ หลักการรางภาพ การถายโอนภาพ
เขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร  การใชเมาสปากการวาดภาพระบายสี  หลกัการรางภาพลอและภาพประกอบเร่ืองสั้น 
นิทานสาํหรับเด็ก ภาพโปสเตอร 
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3306 – 2106    จิตรกรรมดจิิตอล     2-3-3 

(Digital  Painting) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.ความรูความเขาใจและความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ วาดภาพ ระบายส ี
ในลักษณะจิตรกรรม 

      2.มีความสามารถใชโปรแกรมประยุกตและเคร่ืองมือ อปุกรณ วาดภาพ ระบายสี จิตรกรรมดิจิตอล 
ประเภทตางๆ 

3. มีความสามารถในการการจัดเก็บขอมูล การพิมพภาพ 
4. มีความเพียร ตรงตอเวลา และรับผิดชอบ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกีย่วกับการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ  วาดภาพ ระบายสใีนลักษณะจิตรกรรม 
2.  ใชโปรแกรมประยกุตและเครือ่งมือ อุปกรณ วาดภาพ ระบายสี จติรกรรมดิจิตอล การจัดเก็บขอมูล  
การพิมพภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกตดานกราฟก   เครื่องมือ อุปกรณ ในการวาดภาพ ระบายสี 
รูปแบบงานจิตรกรรม ประเภทตางๆ การบันทกึขอมูลลงสือ่ประเภทตางๆ นาํเสนอผลงานผานชองทางท่ี
หลากหลายและการพิมพ 
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กลุมทักษะวิชาชีพเลอืก 
สาขางานศิลปะการถายภาพ 

 

3306-2201 ศิลปะการถายภาพ 2-3-3 
3306-2202 ศิลปะการถายภาพข้ันสงู 2-3-3 
3306-2203 องคประกอบศิลปเพื่อการถายภาพ 2-3-3 
3306-2204 การจัดแสงเพื่องานถายภาพ 2-3-3 
3306-2205 การตัดแตงภาพดวยโปรแกรมประยุกต   2-3-3 
3306-2206 การจัดแสงถายภาพบุคคล  2-3-3 
3306-2207 การถายภาพโฆษณา 2-3-3 
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3306-2201    ศิลปะการถายภาพ     2-3-3 

(The Artof Photography) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในการใชกลองเคร่ืองมืออุปกรณในการถายภาพชนิดตางๆรูเทคนิควิธีการถายภาพ

การจัดแสงกระบวนการในหองมืดท้ังระบบฟลมและระบบดิจิตอล 
2. มีทักษะในการผลิตศิลปะภาพถายดวยเครือ่งมอือุปกรณมาใชในการถายภาพชนิดตางๆ ท้ังระบบฟลม

และระบบดิจิตอล 
3. มีทักษะในการผลิตภาพสแีละขาวดํา ท้ังระบบฟลมและระบบดิจิตอล  
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
5.มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพนัธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.แสดงความรูในการใชกลองเคร่ืองมืออุปกรณในการถายภาพชนิดตางๆ  
2.ผลิตศิลปะภาพถายดวยเครือ่งมอือุปกรณมาใชในการถายภาพชนิดตางๆ ท้ังระบบฟลมและ 
ระบบดิจิตอล 
3.ผลิตภาพสแีละขาวดาํ ท้ังระบบฟลมและระบบดจิิตอล 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศลิปะภาพถายสแีละขาวดํา  ดวยการใชกลองเคร่ืองมืออุปกรณถายภาพชนิด
ตางๆเทคนิคการถายภาพ กระบวนการหองมืด ท้ังระบบฟลมและระบบดิจติอล   
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3306-2202   ศิลปะการถายภาพขั้นสูง      2-3-3 
    (Advance in the Art ofPhotography ) 

 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1.  มีความรูความเขาใจในการพัฒนาทักษะการใชกลองเครือ่งมืออุปกรณในการถายภาพชนิดตางๆ 
     และเทคนคิวธิีการถายภาพประเภทตางๆ การจัดแสง  ระบบฟลมและระบบดิจิตอล 
2.  มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะภาพถาย และประยุกตใชเครื่องมอือุปกรณในการถายภาพชนิด 
ตางๆ ท้ังระบบฟลมและระบบดิจิตอล 
3. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาดานการถายภาพ   
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
5.มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพนัธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู การใชกลองเคร่ืองมืออุปกรณในการถายภาพชนดิตางๆ 
2.  ใชเครือ่งมอืในการถายภาพชนิดตางๆ ท้ังระบบฟลมและระบบดิจิตอลอยางสรางสรรค  
3.  ประเมินคุณคางานศิลปะภาพถาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห สรางสรรคและแกปญหาศิลปะภาพถาย และประยุกตใช
เคร่ืองมืออุปกรณในการถายภาพสแีละขาวดาํชนิดตางๆ    การจัดแสงเทคนิควิธกีารถายภาพประเภทตางๆ ดวย
ระบบฟลมและระบบดิจิตอล      
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3306-2203   องคประกอบศิลปเพ่ือการถายภาพ    2-3-3 

(CompositionforPhotography) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจทฤษฎีหลกัการองคประกอบศลิปเพ่ือสรางงานศิลปะภาพถาย 
2. มีทักษะในการประยุกตใชทฤษฎีหลกัการองคประกอบศิลป ในการถายภาพ 
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะหวจิารณและประเมินคุณคางาน 
4.มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพนัธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูหลักการองคประกอบศลิปเพ่ือสรางงานศิลปะภาพถาย 
2.  ถายภาพตามหลกัองคประกอบศิลป 
3.  ประเมินคา องคประกอบศิลปในภาพถาย  

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีหลกัการองคประกอบศิลปท่ีใชกับการสรางงานศลิปะภาพถาย  
นําผลงานมาวิเคราะหวิจารณประเมินคุณคางาน 
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           3306-2204                     การจดัแสงเพ่ืองานถายภาพ                             2-3-3 
                                  (Lighting TechniquesforPhotography) 

 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจวิธกีารจดัแสงเพ่ือการถายภาพ 
2. มีทักษะ ประยุกตใชเคร่ืองมืออุปกรณในการจดัแสงถายภาพประเภทตางๆ 
3. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาดานการจดัแสงท้ังในและนอกสถานท่ี 
4.มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพนัธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูวิธกีารจัดแสงเพ่ือการถายภาพ ทั้งในและนอกสถานท่ี 
2.  จัดแสงถายภาพโดยใชเคร่ืองมืออุปกรณ ท้ังในและนอกสถานท่ี  
3.  แกปญหาการจัดแสงท้ังในและนอกสถานท่ี  

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกีารใชและประยุกตเคร่ืองมืออปุกรณ ในการจดัแสงเพ่ือถายภาพ ประเภท
ตางๆ ท้ังในและนอกสถานที่  
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3306-2205   การตัดแตงภาพดวยโปรแกรมประยุกต    2-3-3 

(PhotoRetouching) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมประยกุตตดัแตงภาพ 
2. มีทักษะการเลือกและประยุกตใชโปรแกรมประยุกตตัดแตงภาพ 
3. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะภาพถาย 
4.มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพนัธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูในการใชโปรแกรมประยกุตเพ่ือการตัดแตงภาพ 
2.  เลือกและประยกุตใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือตัดแตงภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกและประยกุตใชโปรแกรมประยุกตในการตัดแตง สรางสรรคศิลปะ
ภาพถาย ลกัษณะตางๆ 
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3306-2206   การจดัแสงถายภาพบุคคล    2-3-3 

(LightingTechniques forPortraits) 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจวิธกีารจดัแสงเพ่ือการถายภาพบุคคล 
2.  มีทักษะ ประยุกตใชเครือ่งมืออุปกรณในการจัดแสงถายภาพบุคคล  
3. มีทักษะในการวิเคราะห แกปญหาดานการจดัแสงถายภาพบุคคล ท้ังในและนอกสถานท่ี  
4.มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพนัธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงวิธกีารจัดแสงเพ่ือการถายภาพบุคคล 
2.  เลือกและประยกุตใชเคร่ืองมืออุปกรณในการจัดแสงถายภาพบุคคล 
3.  แกปญหาดานการจดัแสงถายภาพบุคคล ท้ังในและนอกสถานท่ี  

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกีารใชและประยุกตเคร่ืองมืออปุกรณ ในการจดัแสงเพ่ือถายภาพ บุคคล ท้ัง
ในและนอกสถานท่ี  
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3306 – 2207    การถายภาพโฆษณา     2-3-3 
     (AdvertisingPhotography ) 
 
จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจกระบวนการถายภาพโฆษณาดวยการใชกลองและเครือ่งมืออุปกรณชนิดตางๆ 
2. มีทักษะการถายภาพโฆษณา ประเภทหุนนิ่งภาพบุคคลภาพแฟช่ันภาพสถาปตยกรรม 
3. มีทักษะสรางสรรค งานโฆษณาโดยใชเทคนคิผสม 
4. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณและประเมินคุณคางาน 
5.มีความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพนัธ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงกระบวนการถายภาพโฆษณาดวยการใชกลองและเคร่ืองมืออุปกรณชนดิตางๆ 
2.  ถายภาพโฆษณา ประเภทหุนนิ่งภาพบุคคลภาพแฟช่ันภาพสถาปตยกรรม 
3.สรางงานโฆษณาโดยใชเทคนคิผสม  
4.  ประเมินคุณคางานถายภาพโฆษณา 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถายภาพโฆษณาสรางสรรค โดยใชเทคนคิผสม ดวยการใชกลอง
และเคร่ืองมืออุปกรณชนิดตางๆประกอบการถายภาพหุนนิง่ภาพบุคคลภาพแฟช่ันภาพสถาปตยกรรม 
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