
กําหนดการสอน 
Course Syllabus 

 
รหัสวิชา : 2307-2003 
ชื่อวิชา : ทฤษฎีการพิมพสกรีน 1(TheoryScreen Printing 1)    
จํานวน : 1หนวยกิต 1 ช่ัวโมง  
 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) : ปวช. 2เทคโนโลยีศิลปกรรม  
ความรูพื้นฐาน (Pre-requisite) : - 
ภาคเรียนท่ี(Semester) : 1/2558    
วัน เวลาท่ีเรียน (Class Meeting) : วันพุธ08.20 – 15.20น. 
 
ชื่อผูสอน (Instructor) : นางสาวเมทินี  ปญญาฟู    
ท่ีทํางาน (Office) : สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประเภทวชิาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท (Phone) : 083-577-7585    
อีเมล (E-Mail) : maytinee_mays@hotmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) : ทวีพงษลิมาภรณวณิชย.  อุปกรณและการพิมพสกรีน.  สงขลา :    ลิมบรา
เดอรการพิมพ, ม.ป.พ. 

 นงเยาวจริะกรานนทและวิเชียรจิระกรานนท.  การพิมพสกรีน.  พิมพคร้ังท่ี 3.   
 ม.ป.ท.  2535. 

อิทธิโลหะชาละ.  ภาพพิมพสกรีน SCREEN PRINTS.  กรุงเทพ :  ศูนยวิจัยและ
พัฒนาอาชีวศึกษา, ม.ป.พ. 

 
แหลงควาเพิ่มเติม (Reference) :  
 -หองสมุดวทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -หองปฏิบัติการพิมพสกรีนสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -รานจําหนายวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ การพิมพสกรีนในจังหวดัเชียงราย 
 -รานรับจางพมิพสกรีนในจงัหวัดเชียงราย 
 -www.thaiscreenprinting.or.th สมาคมการพิมพสกรีนไทย 
 -www.chaiyaboon.com 
 -www.pandascreen.com 
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จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการออกแบบงานพิมพสกรีน การทําแมพิมพโดยวิธีการ

เขียนกาว และหรือแลคเกอร การใชกระดาษ ฟลมตัดประเภทตางๆ การพิมพสกรีน สีเดียว และสองสี 
2. มีความรู ความเขาใจวิธีการนําองคความรูไปใชในชีวิตจริง 
3. มีความรู ความเขาใจวิธีการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ผลงานพิมพสกรีน 
4. มีระเบียบ วินยั กิจนิสัยท่ีดใีนการเรียน มีความเพยีรพยายาม สนใจใฝรู มีจรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีวิชาชีพ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาเกี่ยวกับการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือการออกแบบงานพิมพสกรีน การทําแมพิมพโดยวิธีการเขียนกาว และ

หรือแลคเกอร การใชกระดาษ ฟลมตัดประเภทตางๆ การพิมพดวยหมึกพิมพสีเดียว สองสี ลงบนวัสดุ กระดาษ และผา 

สมรรถนะ (Competency)  
ความรู 

1. แสดงความรู เกี่ยวกับหลักการพิมพสกรีนโดยวิธีการเขียนกาว และแลคเกอร การใชกระดาษ ฟลมตัดประเภท
ตาง ๆ พิมพสีเดียว และสองสี 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการพิมพสกรีนโดยวิธีการเขียนกาว และหรือแลคเกอร การใชกระดาษฟลมตัด
ประเภทตาง ๆ พิมพสีเดียว และสองสี 

ทักษะ 
 - 
คุณธรรม 

มีระเบียบ วินยั กิจนิสัยท่ีดใีนการเรียน มีความเพยีรพยายาม สนใจใฝรู มีจรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดีวิชาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator)  
 1.  ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกบัหลักการพิมพสกรีนโดยวธีิการเขียนกาว และแลคเกอร การใชกระดาษ ฟลมตัด
ประเภทตาง ๆ พิมพสีเดียว และสองสี 
 2.  ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกบักระบวนการพิมพสกรีนโดยวิธีการเขียนกาว และหรือแลคเกอร การใชกระดาษฟลม
ตัดประเภทตาง ๆ พิมพสีเดียว และสองสี 
 3.  ผูเรียนรอยละ 80ผานการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ข้ึนไป 
 
เกณฑการใหคะแนน (Mark Allocation)  

แบงเปน4 สวน      100% 
   1.เจตคติ      20% 

2.  ผลงานปฏิบัติระหวางภาคเรียน     60% 
3.  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน    20% 
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วิธีการสอน (Instructional Strategies) 
จัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท้ัง

ทางดานรางกายสติปญญา สังคม และอารมณ ดังนี ้
 1.  บรรยาย และใหผูเรียนทําการคนควาขอมูล องคความรูจากเอกสาร หนังสือ และอินเทอรเน็ต 
 2.  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับแสดงความรูเกี่ยวกบัหลักการ และกระบวนการพิมพสกรีนโดยวิธีการเขียนกาว และแลคเกอร 
การใชกระดาษ ฟลมตัดประเภทตาง ๆ พิมพสีเดียว และสองสี 
 3.  มอบหมายงานใหผูเรียนวิเคราะหข้ันตอนการแสดงความรูเกีย่วกับหลักการ และกระบวนการพิมพสกรีนโดย
วิธีการเขียนกาว และแลคเกอร การใชกระดาษ ฟลมตัดประเภทตาง ๆ พิมพสีเดียว และสองสี 
 4.  ใหผูเรียนนาํเสนอความคิดเห็น ปญหา แนวทางพัฒนางานเกีย่วกับการแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และ
กระบวนการพิมพสกรีนโดยวิธีการเขียนกาว และแลคเกอร การใชกระดาษ ฟลมตัดประเภทตาง ๆ พิมพสีเดียว และสองสี 
 5. ใชส่ือ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชแสดงความรูเกี่ยวกบัหลักการ และกระบวนการ
พิมพสกรีนโดยวิธีการเขียนกาว และแลคเกอร การใชกระดาษ ฟลมตัดประเภทตาง ๆ พิมพสีเดียว และสองสีประกอบการ
บรรยาย 
 6. ผูเรียนทุกคนตองรักษาระเบียบ วนิัย และเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
การมอบหมายงานใหผูเรียนคนควา (Work Assignments) 

ใหผูเรียนคนหาองคความรูการผลิตงานพิมพสกรีน สีเดียว และสองสี วเิคราะห สังเคราะห ประเมินคา ผลงานพิมพ
สกรีนตามหลักการเพิม่เติมจากหนังสือในหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และอินเทอรเนต็ในหวัขอท่ีศึกษาในแตละสัปดาห 
และนําเสนอขอมูลพรอมกับสงผลงานท่ีปฏิบัติตามเวลาท่ีกาํหนด 
 
เกณฑการประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลการเรียน 

ความหมาย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลการเรียน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 
70 - 74 3.0 การเรียนด ี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช  0 - 49 0 การเรียนไมผาน 
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รายละเอียดกําหนดการสอนชื่อวิชา :ทฤษฎีการพมิพสกรีน 1(TheoryScreen Printing 1)เรียน 18 คร้ัง 18 ช่ัวโมง 
 

ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
ส่ือการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผูเรียน 

1 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพตัด
กระดาษเร่ืองการออกแบบพมิพ
สกรีน วิธีการแมพิมพตัดกระดาษ 
1 สี 

แนะนําวิธีการเรียน และ
อธิบายภาพรวมเกี่ยวกับการ
พิมพสกรีนการพิมพสกรีน
วิธีการแมพิมพตัดกระดาษ
เร่ืองการออกแบบพิมพสกรีน 
วิธีการแมพิมพตัดกระดาษ 1 
สี 

-ผลงานพิมพ
สกรีน 
-รูปภาพ 
-แบบสอบถาม 

Pre-Test
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูพืน้ฐาน  
การตอบคําถาม 
ความพรอมเรียน 

2 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพตัด
กระดาษ เร่ืองการทําแมพิมพ และ
การพิมพสกรีน วิธีการตัดกระดาษ 
1 สี 

แนะนําวัสดุ อุปกรณท่ีใชใน
การปฏิบัติงานพิมพสกรีน
วิธีการแมพิมพตัดกระดาษ
 และการพิมพสกรีน 
วิธีการตัดกระดาษ 1 สี 

-ตัวอยางวัสด ุ
-อุปกรณ 
-รูปภาพ 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูการใช
วัสดุอุปกรณ 
ความพรอมเรียน 

3 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพตัด
กระดาษ เร่ืองการทําแมพิมพ และ
การพิมพสกรีน วิธีการตัดกระดาษ 
1 สี 

แนะนําวัสดุ อุปกรณท่ีใชใน
การปฏิบัติงานพิมพสกรีน
วิธีการแมพิมพตัดกระดาษ
 และการพิมพสกรีน 
วิธีการตัดกระดาษ 1 สี 

-ตัวอยางวัสด ุ
-อุปกรณ 
-รูปภาพ 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู การใช
วัสดุอุปกรณ  
ความพรอมเรียน 

4 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพตัด
กระดาษเร่ืองการทําแมพิมพสกรีน
วิธีการตัดกระดาษ และการพิมพ
ซอนสี 

อธิบายการทําแมพิมพสกรีน
วิธีการตัดกระดาษ และการ
พิมพซอนสี 

-ตัวอยาง
แมพิมพสกรีน 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู ทํา
แมพิมพและการพิมพ
ซอนสี 
ความพรอมเรียน 

5 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพตัด
กระดาษเร่ืองการทําแมพิมพสกรีน
วิธีการตัดกระดาษ และการพิมพ
ซอนสี 

อธิบายการทําแมพิมพสกรีน
วิธีการตัดกระดาษ และการ
พิมพซอนสี 

-ตัวอยาง
แมพิมพสกรีน 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู ทํา
แมพิมพและการพิมพ
ซอนสี 
ความพรอมเรียน 

6 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพ
ฟลมตัดเร่ืองการทําแมพิมพวิธีการ
ฟลมตัด และการพิมพสกรีน 1 สี 
 

อธิบายการทําแมพิมพ 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู การทํา
แมพิมพสกรีนฟลม
ตัด และการพมิพ
สกรีน 1 สี 
ความพรอมเรียน 
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ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
ส่ือการสอน 

การ
ประเมินผล 

สมรรถนะ 
ของผูเรียน 

7 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพฟลม
ตัดเร่ืองการทําแมพิมพวิธีการฟลม
ตัด และการพมิพสกรีน 1 สี 
 

อธิบายการทําแมพิมพ 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูการทํา
แมพิมพสกรีนฟลม
ตัด และการพมิพ
สกรีน 1 สี 
ความพรอมเรียน 

8 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพฟลม
ตัด เร่ืองการทาํแมพิมพวิธีการฟลม
ตัด และการพมิพสกรีนซอนสี 

อธิบายการทําแมพิมพฟลม
ตัด และการพมิพสกรีน
ซอนสี 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
ซอนสี 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู และ
ทักษะการทํา
แมพิมพสกรีนฟลม
ตัด และการพมิพ
สกรีนซอนสี 
ความพรอมเรียน 

9 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพฟลม
ตัด เร่ืองการทาํแมพิมพวิธีการฟลม
ตัด และการพมิพสกรีนซอนสี 

อธิบายการทําแมพิมพฟลม
ตัด และการพมิพสกรีน
ซอนสี 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
ซอนสี 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู การทํา
แมพิมพสกรีนฟลม
ตัด และการพมิพ
สกรีนซอนสี 
ความพรอมเรียน 

10 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพฟลม
ตัด เร่ืองการทาํแมพิมพวิธีการฟลม
ตัด และการพมิพสกรีนซอนสี 

อธิบายการทําแมพิมพฟลม
ตัด และการพมิพสกรีน
ซอนสี 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
ซอนสี 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู การทํา
แมพิมพสกรีนฟลม
ตัด และการพมิพ
สกรีนซอนสี 
ความพรอมเรียน 

11 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพฟลม
ตัด เร่ืองการทาํแมพิมพวิธีการฟลม
ตัด และการพมิพสกรีนซอนสี 

อธิบายการทําแมพิมพฟลม
ตัด และการพมิพสกรีน
ซอนสี 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
ซอนสี 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู การทํา
แมพิมพสกรีนฟลม
ตัด และการพมิพ
สกรีนซอนสี 
ความพรอมเรียน 

12 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพฟลม
ตัด เร่ืองการทาํแมพิมพวิธีการฟลม
ตัด และการพมิพสกรีนซอนสี 

อธิบายการทําแมพิมพฟลม
ตัด และการพมิพสกรีน
ซอนสี 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
ซอนสี 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูการทํา
แมพิมพสกรีนฟลม
ตัด และการพมิพ
สกรีนซอนสี 
ความพรอมเรียน 
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ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
ส่ือการสอน 

การ
ประเมินผล 

สมรรถนะ 
ของผูเรียน 

13 การพิมพสกรีนวิธีการแมพมิพฟลม
ตัด เร่ืองการทาํแมพิมพวิธีการฟลม
ตัด และการพมิพสกรีนซอนสี 

อธิบายการทําแมพิมพฟลม
ตัด และการพมิพสกรีน
ซอนสี 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
ซอนสี 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูการทํา
แมพิมพสกรีนฟลม
ตัด และการพมิพ
สกรีนซอนสี 
ความพรอมเรียน 

14 การพิมพสกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 

อธิบายการทําแมพิมพ
สกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูการทํา
แมพิมพสกรีนวิธีการ
เขียนดวยกาวแลค
เกอรไข หรือข้ีผ้ึง 
ความพรอมเรียน 

15 การพิมพสกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 

อธิบายการทําแมพิมพ
สกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรูการทํา
แมพิมพสกรีนวิธีการ
เขียนดวยกาวแลค
เกอรไข หรือข้ีผ้ึง 
ความพรอมเรียน 

16 การพิมพสกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 

อธิบายการทําแมพิมพ
สกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู การทํา
แมพิมพสกรีนวิธีการ
เขียนดวยกาวแลค
เกอรไข หรือข้ีผ้ึง 
ความพรอมเรียน 

17 
 

การพิมพสกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 

อธิบายการทําแมพิมพ
สกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 
 

-ตัวอยางงาน
พิมพสกรีน 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู การทํา
แมพิมพสกรีนวิธีการ
เขียนดวยกาวแลค
เกอรไข หรือข้ีผ้ึง 
ความพรอมเรียน 

18 การพิมพสกรีนวิธีการเขียนดวยกาว
แลคเกอรไข หรือข้ีผ้ึง 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน ขอสอบทฤษฎี การทดสอบ ความรูการทําแมพิมพ
สกรีนวิธีการเขียน
ดวยกาวแลคเกอรไข 
หรือข้ีผ้ึง 
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หมายเหตุ 
รายละเอียดกําหนดการสอน  
ช่ือวิชา :ทฤษฎีการพมิพสกรีน 1 (TheoryScreen Printing 1) 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี ้
C (Construction) คือ  ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
I (Interaction) คือ  ผูเรียนทํากิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและ 
   แหลงความรูท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ  จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเคล่ือนไหวรางกาย 
P (Process Learning) คือ  จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปญหากระบวนการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ 
A (Application) คือ  การจัดกจิกรรมที่ใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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รายการตรวจสอบ และอนุญาตใหใช 
 
ควรอนุญาตใหใชสอนได 
ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
 
       (นายสุรสิทธ์ิ  ปุสุรินทรคํา) 
       หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
       .................../.........................../.............. 
 
เห็นควรอนุญาตใหใชสอนได 
 ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 อ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
 
        (นายศรากร  บุญปถัมภ) 
        รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
        ............./.................../........... 
 
เห็นควรอนุญาตใหใชสอนได 
 อ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
 
 
        (นางคนึงนจิ  พรหมเนตร) 
                       ผูอํานวยการ 
        ............./.................../........... 
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