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คํานํา
หลัก สูต รประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้น สูง พุทธศัก ราช 2557 เปน หลัก สูตรที่พัฒ นาขึ้น ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับเทคนิคที่มคี ุณภาพครอบคลุมอยางนอย ๓ ดาน
คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
สามารถนํ าไปประยุ ก ต ใ ชใ นการปฏิบั ติง านที่ ใ ช เทคนิค ควบคุม การทํ างาน มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และกิ จ นิ สั ย ที่ เ หมาะสมในการประกอบอาชี พ ได ต รงตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงานในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ สอดคลองกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ และแผนการศึก ษาแหงชาติ โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาส
ของตน สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน
สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ
การพัฒ นาหลัก สูต รประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้น สูง พุทธศักราช 2557 สําเร็จ ลงไดดว ย
ความรวมมืออยางดียิ่งจากหนวยราชการ สถานศึกษา ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครูผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่งไดอุทิศสติปญญา ความรูและ
ประสบการณ เพื่อการพัฒ นาการอาชีว ศึก ษาของประเทศชาติเปน สําคั ญ สํานัก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทานไว ณ ที่นี้
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สารบัญ
หนา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง
อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
 หลักการของหลักสูตร
 จุดหมายของหลักสูตร
 หลักเกณฑการใชหลักสูตร
 การกําหนดรหัสวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลยี
 จุดประสงคสาขาวิชา
 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
 โครงสรางหลักสูตร
คําอธิบายรายวิชา วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลยี
 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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สารบัญ (ตอ)
คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี
คําอธิบายรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาคผนวก
 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1348/2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พุทธศักราช 2555
 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1205/2556
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556
 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 142/2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบรรณาธิการกิจหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557
หลักการของหลักสูตร
1. เปนหลักสูต รระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง เพื่อพัฒ นากําลังคนระดับเทคนิค ใหมีสมรรถนะ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติจริง สามารถ
เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน
สะสมผลการเรี ยน เทีย บความรูและประสบการณจ ากแหลงวิท ยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติ
ไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี
4. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทัก ษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุก ตใชใ นงานอาชีพ สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและ
การแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสรางงาน
ใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง
6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและ
จิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการทํางาน การ
อยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจ
และ เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของ
สิง่ แวดลอม
8. เพื่อใหตระหนัก และมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยเปน กําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ
9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และ
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได
1.2 การจัด การเรียนการสอนเนน การปฏิบัติจ ริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพในการวางแผน
แกปญหาและจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่ม
สิ่งใหม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการ
งานผูอื่น มีสว นรว มที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมิน ผล รวมทั้งมีคุณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผูเขาเรียนทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใชระยะเวลา 2 ปการศึกษา สวน
ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ใชระยะเวลาประมาณ
3 ปการศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปการศึก ษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอ ย
กวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
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3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 83 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320
ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบงเปน 3 หมวดวิชา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
4.1.2 กลุม ทักษะการคิดและการแกปญหา
4.1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.3 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชา
จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบื้องตน
ในสถานศึก ษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน แลว ระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปด โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัย และบรรยากาศ
การทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะการสื่อสาร การใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการ
จัด การ การเผชิญสถานการณ ซึ่งจะชว ยใหผูเรียนทําได คิด เปน ทํา เปน และเกิด การใฝรูอยางตอเนื่อง
ตลอดจนเกิด ความมั่ น ใจและเจตคติ ที่ ดีใ นการทํ า งานและการประกอบอาชี พอิ ส ระ โดยการจั ด ฝ ก
ประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอย
กวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต โดยใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับ
ลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐได โดยใชเวลารวมกับ
การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจาก
สิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแตการเลือก
หัวขอหรือเรื่องที่จะศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การ
ประเมิ น ผลและการจั ด ทํารายงาน ซึ่งอาจทําเปน รายบุค คลหรือ กลุมก็ไ ด ทั้งนี้ ขึ้ น อยู กับลัก ษณะของ
โครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงการดังกลาวตองดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึก ษาอาชีว ศึก ษาหรือสถาบัน ตองจัด ใหผูเรียนจัด ทําโครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชีพ
ในภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมจํานวน 4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจัด ใหมีโ ครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาหที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน ว ยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสว นหนึ่งในสถานศึก ษา
อาชีว ศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติใ นสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว ยงานของรัฐ
เพื่อใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิต และพัฒนากําลังคนที่ตรง
ตามความตองการของผูใชตามจุดหมายของหลักสูตร โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนํารายวิชา
ทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ
การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํารายวิชาชีพอื่นในหมวดทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได

8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 พื้นความรู
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให
ครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา และ
ใหตัดสินผลการประเมินเปนผานหรือไมผาน
8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2557

9. การประเมินผลการเรียน
เนน การประเมิน สภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิก าร วาดว ยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น สูง พุทธศักราช 2557
พ.ศ. 2557
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10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
ตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน
และทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรม
ที่สถานประกอบการจัดขึน้
10.2 การประเมินผลกิจ กรรมเสริมหลักสูต ร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดว ย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
พ.ศ. 2557

11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมิน ผานรายวิชาในหมวดวิชาทัก ษะชีวิต หมวดวิชาทัก ษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และประเมินผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแตละ
กลุมวิชาของหมวดวิ ชาทักษะชีวิต ในลัก ษณะจําแนกเปน รายวิชาหรือลัก ษณะบูร ณาการใด ๆ ก็ได โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดย
พิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตองการของ
สถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได
ตามความตอ งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือ สภาพยุทธศาสตรข องภูมิ ภ าคเพื่อเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คั ญของหลั ก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒ นารายวิ ช าหรื อกลุ มวิ ช าเพิ่ มเติ ม สถานศึก ษาอาชีว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูส ําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบั นการอาชีว ศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชือ่ วิชา

ท-ป-น

ลําดับที่วิชา 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

วิชาเรียนรวม
หมวดวิชาทักษะชีวิต

11
12
13
14
15
16
17
20
90

3 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร)

3 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

00 วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 วิชาชีพพืน้ ฐาน (รวมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพืน้ ฐาน (รวมกลุม/สาขาวิชา)

3 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

00 วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา
20 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุมวิชาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
85 กลุมวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
90 กลุมวิชาชีพเลือกเสรี

3 0 0 0

- รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กลุมกิจกรรม
กลุมวิชาเลือกเสรี

* รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา

สาขาวิชา
ประเภทวิชา
0 วิชาเรียนรวม
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม

5
6
7
8
9

หลักสูตร

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
รหัส
สาขาวิชา
3317 ดนตรีและเทคโนโลยี

รหัส
21

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

สาขางาน

หนวยกิต
83
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลยี

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่สั ม พั น ธ เกี่ ย วข องกั บ การพั ฒ นาวิช าชี พ ดนตรี แ ละเทคโนโลยี ใ ห ทัน ต อ การ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานวิชาชีพดนตรีและ
เทคโนโลยี
4. เพื่อให มีความรูและทักษะในการผลิตและบริการงานดนตรี ตามหลักการและกระบวนการ ดวย
เทคโนโลยี ในลักษณะครบวงจรเชิงธุร กิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรัก ษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีดนตรีประกอบอาชีพ อิสระ หรือควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อใหสามารถใชค วามรูและทัก ษะดานดนตรีและเทคโนโลยี เปน พื้นฐานในการศึก ษาตอใน
ระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิด ริเริ่มสรางสรรค ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตาน
ความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน
1.2 ดานพฤติก รรมลัก ษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรัก สามัคคีมีมนุษ ย
สัมพันธเชื่อมั่นในตนเองขยันประหยัดอดทนพึ่งตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลัก การและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ปฏิ บั ติอ าชี พดนตรี ต ามหลั ก การและกระบวนการ ประยุ ก ต ใ ช เทคโนโลยีเ พื่ อพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการทํางานใหทันสมัย
3.3 พัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการสื่อสาร และการทํางานดนตรีรวมกับผูอื่น โดย
นําเทคโนโลยีมาบูรณาการรวมกับดนตรีไดอยางเหมาะสม
3.4 มีทักษะการผลิตงานดนตรีดวยเทคโนโลยี
3.5 มีทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยี ติดตั้ง ปรับแตง ควบคุมระบบเสียง ประกอบการแสดง
ดนตรี
3.6 มีทักษะการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลยี
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอ ยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
(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

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปวช.) ในประเภท
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานดนตรี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 (ปวช.) ใน
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการดนตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3317 - 0001 ทฤษฎีดนตรี
2-2-3
3317 - 0002 ปฏิบัติเปยโน
2-2-3
3317 - 0003 การอานออกเสียงโนตดนตรี
2-2-3
3317 - 0004 ปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีเอกขั้นพืน้ ฐาน
2-2-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัว และดําเนิน ชีวิต ในสังคมสมัยใหม เห็นคุณ คาของตนและการพัฒ นาตน
มี ค วามใฝ รู แสวงหาและพั ฒ นาความรู ใ หม มี ค วามสามารถในการใช เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีคุณ ธรรม จริยธรรม มนุษ ยสัมพัน ธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสว น
ทีเ่ หมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1304
วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน
3000-1305
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ
3000-1309
วิทยาศาสตรเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ
3000-1310
วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1317
การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิตศาสตรธุรกิจ
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3000–1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608
3000-1609
-

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3300-0001
3300-1004
3300-1005

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
ธุรกิจดนตรี
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3317-2001
3317-2002
3317-2003
3317-2004
3317-2005
3317-2006
3317-2007

ชื่อวิชา
สื่อประสม
การประสานเสียง 4 แนว
การผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานดนตรี
การตัดตอและผสมเสียง
การจัดระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี
การซอมบํารุงรักษาอุปกรณดนตรี

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
รหัสวิชา
3317 - 2101
3317 - 2102
3317 - 2103

ชื่อวิชา
ปฏิบัติรวมวงเล็ก
ปฏิบัติรวมวงใหญ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
2-2-3

ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3317 - 2104 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 6
2-2-3
3317*2101 ถึง 3317*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-*
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว ยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนด
จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝก
อาชีพ ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3317-8001 หรือรายวิชา 3317-8002 และ 3317-8003
รหัสวิชา
3317-8001
3317-8002
3317-8003

ชื่อวิชา
ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3317-8501 หรือรายวิชา 3317-8502 และ 3317-8503
รหัสวิชา
3317-8501
3317-8502
3317-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาทีเ่ สนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตอง
ไมเปน รายวิชาที่เคยศึก ษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึก ษาโดยไมนับหนว ยกิต รวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3317-9001
3317-9002
3317-9003
3317-9004
3317-9005
3317-9006
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219

ชื่อวิชา
การขับรองประสานเสียง
เทคนิคไมโครโฟน
การปรับระดับเสียงเปยโน
การขับรองพืน้ ฐาน
การบันทึกเสียงในหองปฏิบัตกิ าร
การจัดการแสดงดนตรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
สนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
สนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
สนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
สนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
สนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
สนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
สนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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รหัสวิชา
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
สนทนาภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
สนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
สนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชา ศิลปกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลยี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

25

คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
3317 - 0001
3317 - 0002
3317 - 0003
3317 - 0004

ชื่อวิชา
ทฤษฎีดนตรี
ปฏิบัติเปยโน
การอานออกเสียงโนตดนตรี
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีเอกขั้นพืน้ ฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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3317 - 0001

ทฤษฎีดนตรี
(Music Theory)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชรว มกับรายวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาดนตรี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานตระหนักถึงคุณภาพของงานความประณีตความรอบคอบและความ
ปลอดภัย มีความซือ่ สัตย รับผิดชอบตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุขในการเรียน
หรือการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
2. แสดงการประยุกตใชทฤษฎีดนตรีสากลรวมกับรายวิชาอื่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาสัญลัก ษณที่ใ ชบันทึก แทนเสียงดนตรี อัต ราตัวโนต อัตราตัวหยุด เครื่อ งหมายแปลงเสียง
ระยะหางของเสียง เครื่องหมายกําหนดจังหวะ การเพิ่มอัตราจังหวะตัวโนต การจัดกลุมตัวโนต ชื่อลําดับขั้น
ของโนตในบันไดเสียงเมเจอร การสรางบันไดเสียงแบบตาง ๆ เครื่องหมายกําหนดกุญแจเสียง ความสัมพันธระหวาง
กุญแจเสียงเมเจอร กับกุญแจเสียงไมเนอร ขั้นคู ทรัยแอด คอรด ความหมายของศัพทและเครื่องหมายทางทาง
ดนตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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3317 - 0002

ปฏิบัติเปยโน
(Piano)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรูค วามเขาใจลักษณะวิธีปฏิบตั เิ ปยโน
มีความรูค วามเขาใจวิธกี ารบํารุงรักษาเปยโน
มีทักษะการปฏิบัติเปยโนตามโนตสากล
มีทักษะการปฏิบัตคิ อรดพื้นฐาน
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานตระหนักถึงคุณภาพของงานความประณีตความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซือ่ สัตย รับผิดชอบตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข
ในการเรียน หรือการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับลักษณะวิธีปฏิบัตเิ ปยโน
2. ปฏิบัติบันไดเสียง คอรดพืน้ ฐานตามโนตสากล
3. ปฏิบัตกิ ารบํารุงรักษาเปยโน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเปยโน การวางนิ้วเพื่อการปฏิบัติเปยโน การฝกปฏิบัติบันไดเสียง คอรดพื้นฐานการฝก
ปฏิบัติเพลงตามโนตสากลและการบํารุงรักษาเปยโน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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3317 - 0003

การอานออกเสียงโนตดนตรี
(Ear training and Singing)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงกําหนดชวงระยะของการหายใจ
2. มีทักษะในการฟง การออกเสียงรองตามเสียงที่ไดยิน และตามโนตที่เห็น (Sight Singing) โดยใช
หลักการโดเคลือ่ นที่ (Move Do)
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานตระหนักถึงคุณภาพของงานความประณีตความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซือ่ สัตย รับผิดชอบตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข
ในการเรียน หรือการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายวิธีการออกเสียงกําหนดชวงระยะของการหายใจ
2. ฟง และออกเสียงรองตามเสียงที่ไดยินและตามโนตที่เห็น (Sight Singing) โดยใช
หลักการโดเคลือ่ นที่ (Move Do)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการออกเสียงกําหนดชวงระยะของการหายใจ
ปฏิบัติการฟง และออกเสียงออกเสียงรอ งตามเสียงที่ไดยินและตามโนตที่เห็น (Sight Singing) โดยใช
หลักการโดเคลื่อนที่ (Move Do) ตามลําดับความยากงาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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3317 - 0004

ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีเอกขั้นพืน้ ฐาน
(Basic Performance)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับเครือ่ งดนตรีที่เลือกเรียน
มีทักษะปฏิบัตโิ นตสากล
มีทักษะการปฏิบัติบนั ไดเสียงและตามบทฝกเฉพาะเครือ่ งมือ
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานตระหนักถึงคุณภาพของงานความประณีตความรอบคอบและ
ความปลอดภัย มีความซือ่ สัตย รับผิดชอบตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุขในการเรียน
หรือการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีเอกตามโนตสากล
2. บํารุงรักษาเครือ่ งดนตรีเอกถูกวิธี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่เลือกเรียน
ปฏิบัติเครื่องดนตรีทเี่ ลือกเรียนตามโนตสากล ตามบทฝก และ/หรือบันไดเสียงตามลําดับความยากงาย การ
บํารุงรักษาเครื่องดนตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลยี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001–1001
การบริหารงานคุณภาพในองคกร

3-0-3

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-0001

การพัฒนาความคิดสรางสรรค

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
3300-1004
3300-1105

ธุรกิจดนตรี
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม ผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต
3. มีเจตคติแ ละกิจ นิสัย ที่ดีใ นการจัด การงานอาชีพ ดวยความรับผิ ดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยั ด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ย วกับหลั กการจัดการองค การและองคกร การบริ หารงานคุณ ภาพและเพิ่ มผลผลิตการ
จัดการความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การ
จัดการความเสี่ยง กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใช
ในการจัดการงานอาชีพ
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.

เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโ ทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิเวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2.
สามารถสื บคน จัด เก็บ คนคื น ส งผานจัด ดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อ สารขอมู ล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
3.
มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคนจัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโ ทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิเวเตอรและสารสนเทศและ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2.
ใชคอมพิว เตอร และอุ ปกรณ โทรคมนาคมในการสืบคนและสื่ อสารขอ มูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิเวเตอรและสารสนเทศ
3.
จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4.
นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิเวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Develop Creative Thinking)

2- 2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค

มีทักษะในการสรางสรรคงานศิลปกรรมตามขอกําหนด
มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพศิลปกรรม
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
2. แสดงความเขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค
3. ปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด ตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการสรางสรรค
แนวความคิดในงานศิลปกรรม สรางสรรคงานที่เนนทักษะกระบวนการตามเนื้อหา เรื่องราวหรือประเด็นที่กําหนด
พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเนื้อหา มาสรางสรรคงานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
3300-1004

ธุรกิจดนตรี
(Music Business)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูเกี่ยวกับหลักการการประกอบธุรกิจดนตรีแขนงตาง ๆ
มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจดนตรี
สามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจดนตรีแขนงตาง ๆ
มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการประกอบธุรกิจดนตรีแขนงตาง ๆ
4. แสดงความรูเ กี่ยวกับกฎหมายที่ใชในการประกอบธุรกิจดนตรี
5. วางแผนดําเนินธุรกิจดนตรีโดยประยุกตใชกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการประกอบธุรกิจธุรกิจดนตรี แขนงตาง ๆการนําเอาวิชาชีพดนตรีไป
ประยุกตเพือ่ ประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจการทําการตลาด และขอกฎหมายที่จาํ เปนตอการประกอบธุรกิจดนตรี
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3300 –1005 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส
(Electronics Music)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ
2. มีความรูเกี่ยวกับดนตรีในระบบดิจิตอล (Digital)
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับดนตรีในระบบดิจิตอล (Digital)
3. สามารถใชงานอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งดนตรีในระบบดิจิตอล
(Digital)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
รหัสวิชาชื่อวิชา
3317-2001
สื่อประสม
3317-2002
การประสานเสียง 4 แนว
3317-2003
การผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส
3317-2004
โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานดนตรี
3317-2005
การตัดตอและผสมเสียง
3317-2006
การจัดระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี
3317-2007
การซอมบํารุงรักษาอุปกรณดนตรี
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3317-2001 สื่อประสม
(Multimedia)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

เขาใจเกี่ยวกับความหมายของสื่อประสม
เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
สามารถผลิตสื่อประสมโดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป
สามารถนําสื่อประสมนําเสนอในระบบอินเทอรเน็ต
มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับสือ่ ประสม
2. ผลิตสื่อประสมดวยคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูป
3. นําเสนอสื่อประสมผลงานสูสาธารณชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสือ่ ประสม และพระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
ปฏิบัตใิ ชคอมพิวเตอรผลิตสือ่ ประสม (Multimedia)การนําเสนอผลงานสูส าธารณชน
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3317-2002 การประสานเสียง 4 แนว
(Four part Writing)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

เขาใจความหมายเกี่ยวกับทรัยแอดและการพลิกกลับ
สามารถเรียบเรียงเสียงประสาน 4 แนว
สามารถวิเคราะหการประสานเสียง
มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเรื่องทรัยแอด และการพลิกกลับตามหลักทฤษฎีดนตรี
2. เรียบเรียบเสียงประสาน ตามทฤษฎีการประสานเสียง 4แนว
3. วิเคราะหการประสานเสียงตามทฤษฎีการประสานเสียง 4แนว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรือ่ งทรัยแอด และการพลิกกลับ หลักการเรียบเรียงเสียงประสาน 4แนวและหลักการวิเคราะห
การประสานเสียง
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3317-2003

การผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Music Production)
วิชาบังคับกอน : 3300 –1005 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส

2-2-3
2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการการผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส
2. สามารถใชงานอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกสผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูหลักการการผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส
2. เรียบเรียงเสียงตาง ๆ ผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารใชอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกสเรียบเรียงเสียงตาง ๆ ผลิตงานดนตรี
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3317-2004

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานดนตรี
(Software for music)
วิชาบังคับกอน :3300 –1005 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส

2-2-3
2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชเพื่อการผลิตงานดนตรีทั้งดานเสียง และงานเอกสารดนตรี
2. สามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปผลิตงานดนตรี
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตงานดนตรีทั้งดานเสียง และงาน
เอกสารดนตรี
2. ผลิตผลงานดนตรีดว ยโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตโิ ปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ ชเพื่อการผลิตงานดนตรีทั้งดานเสียง และดานงานเอกสาร
ดนตรี
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3317-2005 การตัดตอและผสมเสียง
(Editing and Audio Mixing)
วิชาบังคับกอน : 3317-2004 โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานดนตรี 2-2-3

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการการจําแนกเสียง ชนิดความถี่ จังหวะ เสียง
2. สามารถจัดวางตําแหนงของเสียงตาง ๆ การตัดตอการควบคุมความดังการปรับปรุงคุณภาพของ
เสียง
3. สามารถผสมเสียงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
4. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. จําแนกเสียง ชนิดความถี่ จังหวะ เสียงของเครื่องดนตรีตามหลักการ
2. จัดวางตําแหนงของเสียง และการควบคุมความดังการตัดตอโดยยึดหลักมิติของเสียง
3. ผสมเสียงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการฟง เพื่อจําแนกระดับเสียง ความถี่ จังหวะ และการจัดวางตําแหนง
ของเสียงตาง ๆ การตัดตอการควบคุมความดัง การปรับปรุงคุณภาพของเสียงการผสมเสียงดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป
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3317-2006 การจัดระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี
(Sound Reinforcement)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการระบบเสียง และการใชงานอุปกรณที่ใชระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี
2. สามารถวางแผนการติดตั้ง และการเลือกใชอุปกรณในการติดตั้งระบบเสียงสําหรับการแสดง
ดนตรี
3. สามารถจัดระบบเสียงไดเหมาะสมกับสภาพของงาน และแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
4. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบเสียงและการใชงานอุปกรณที่ใชใ นระบบเสียงสําหรับการแสดง
ดนตรี
2. วางแผนการติดตั้ง และจัดระบบเสียงตามหลักวิชา
3. แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการติดตั้งระบบเสียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติระบบเสียงและการใชอุปกรณระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรีการจัดระบบเสียง
ที่เหมาะสมกับสภาพของงานและสถานที่ในสถานการณตางๆการวางแผนการติดตั้งระบบเสียงที่เหมาะสมการ
แกไขปญหาตางๆที่เกิดจากการติดตั้ง
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3317-2007 การซอมบํารุงรักษาอุปกรณดนตรี
(Maintenance of musical instruments)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจอาการชํารุดของเครื่องดนตรี และอุปกรณชนิดตาง ๆ
2. ซอมบํารุงเครื่องดนตรี และอุปกรณชนิดตาง ๆ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาการชํารุดของเครื่องดนตรี และอุปกรณชนิดตาง ๆ
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับชนิดเครื่องมือและวิธีการซอมบํารุงเครื่องดนตรี
3. แกไข ซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องดนตรีใหอยูในสภาพใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับองคประกอบของชิ้นสวนตางๆ และอุปกรณ ของเครือ่ งดนตรีแตละชนิด
เครื่องมือตางๆ ทีใ่ ชในการบํารุงรักษาและการซอมบํารุง
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
3317 -2101
3317 - 2102
3317 - 2103
3317 - 2104

ชื่อวิชา
ปฏิบัติรวมวงเล็ก
ปฏิบัติรวมวงใหญ
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีเอก 5
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีเอก 6
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3317 - 2101 ปฏิบัติรวมวงเล็ก
(Small Band Ensemble)

1-4-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจลักษณะวงดนตรีวงเล็ก
2. สามารถปฏิบัติรวมวงดนตรีวงเล็ก
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเรื่องวงดนตรีขนาดเล็ก
2. ปฏิบัติรวมวงเล็กใหไดเสียงที่มีคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงขนาดเล็ก โดยเนนการบรรเลงรวมกัน ใหพรอม
เพรียงและมีความกลมกลืนของเสียง
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3317 - 2102 ปฏิบัติรวมวงใหญ
(Big Band Ensemble)

1-4-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจลักษณะวงดนตรีวงใหญ
2. สามารถปฏิบัติรวมวงใหญ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเรื่องวงดนตรีวงใหญ
2. ปฏิบัติรวมวงดนตรีวงใหญใหไดเสียงที่มีคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงใหญ โดยเนนการบรรเลงรวมกัน ใหพรอมเพรียง
และมีความกลมกลืนของเสียง
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3317 - 2103 ปฏิบัติเครื่องเอก 5
(Music Performance)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือที่เลือกเรียน
2. มีทกั ษะการปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือที่เลือก
เรียน
3. มีทักษะการอาน และปฏิบัติโนตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบัติเพลงตามโนตสากล
4. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่อ งมือที่เลือก
เรียน
2. ปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือที่เลือกเรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา บันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตา ง ๆ เทคนิคเฉพาะเครือ่ งดนตรีที่เลือกเรียนในระดับ
ที่ยากกวาปฏิบตั ิเครือ่ งเอก 4
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ปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตา ง ๆ เทคนิคเฉพาะเครือ่ งดนตรีที่เลือกเรียน บทเพลง
ที่กาํ หนดให ฝกอานและปฏิบัติโนตที่เห็น (Sight-Reading) ปฏิบัติเพลงที่อยูใ นความนิยมตามโนตสากล หรือ
โนตที่กาํ หนดให ในระดับที่ยากกวาปฏิบัติเครือ่ งเอก 4

3317 - 2104 ปฏิบัติเครื่องเอก 6
(Music Performance)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือที่เลือกเรียน
2. มีทกั ษะการปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือที่เลือก
เรียน
3. มีทักษะการอาน และปฏิบัติโนตที่เห็น (Sight-Reading) และปฏิบัติเพลงตามโนตสากล
4. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือที่เลือ ก
เรียน
2. ปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือที่เลือกเรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา บันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตา ง ๆ เทคนิคเฉพาะเครือ่ งดนตรีที่เลือกเรียนในระดับ
ที่ยากกวาปฏิบตั ิเครือ่ งเอก 5
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ปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครือ่ งดนตรีที่เลือกเรียน บทเพลง
ที่กาํ หนดให ฝกอานและปฏิบัติโนตที่เห็น (Sight-Reading) ปฏิบัติเพลงที่อยูใ นความนิยมตามโนตสากล หรือ
โนตที่กาํ หนดให ในระดับที่ยากกวาปฏิบัติเครือ่ งเอก 5

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3317-8001
3317-8002
3317-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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3317-8001

ฝกงาน

*-*-4

(On-the-Job Training)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจ นิสัยในการทํางานดว ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตงิ านที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

48

3317-8002

ฝกงาน 1

*-*-2

(On-the-Job Training 1)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจ นิสัยในการทํางานดว ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตงิ านที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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3317-8003

ฝกงาน 2

*-*-2

(On-the-Job Training 2)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจ นิสัยในการทํางานดว ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง
วิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตงิ านที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
(ผู เรี ยนสามารถปฏิ บัติ งานใหมหรื องานที่ตอเนื่ องจากรายวิ ช า 3X0X-8002ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

3317-8501
3317-8502
3317-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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3317-8501

โครงการ

*-*-4

(Project)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูร ณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒ นางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคทีส่ อดคลองกับสาขาวิชาชีพ ที่
ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดํา เนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการนํา เสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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3317-8502

โครงการ 1

*-*-2

(Project 1)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูร ณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒ นางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคทีส่ อดคลองกับสาขาวิชาชีพ ที่
ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดํา เนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการนํา เสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

53

3317-8503

โครงการ 2

*-*-2

(Project 2)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูร ณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒ นางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคทีส่ อดคลองกับสาขาวิชาชีพ ที่
ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดํา เนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการนํา เสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3317 - 8502หรือเปนโครงการ
ใหม)
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
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3000-20..

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒ นาตน องคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จ นิ สั ย ในการทํ างานด ว ยความรั บ ผิ ดชอบ มี วิ นัย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงคของ
กิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพือ่ พัฒนา
ตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการ
วิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและรว มกิจกรรมองคการ
วิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
รหัสวิชา
3317-9001
3317-9002
3317-9003
3317-9004
3317-9005
3317-9006

ชื่อวิชา
การขับรองประสานเสียง
เทคนิคไมโครโฟน
การปรับระดับเสียงเปยโน
การขับรองพืน้ ฐาน
การบันทึกเสียงในหองปฏิบัตกิ าร
การจัดการแสดงดนตรี
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3317-9001

การขับรองประสานเสียง
(The Chorus)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจวิธีการขับรองประสานเสียง
2. สามารถขับรองประสานเสียง
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขับรองประสานเสียง
2. จัดตําแหนง และควบคุมการขับรองประสานเสียงตามหลักวิชา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารขับรองประสานเสียง 2 -3 แนว การจัดตําแหนงการขับรองประสานเสียง การ
ควบคุมการขับรองประสานเสียงเบื้องตน
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3317-9002

เทคนิคไมโครโฟน
(Microphone Technique)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

เขาใจเทคนิคการใชไมโครโฟนและอุปกรณ
สามารถเลือกใชไมโครโฟนเหมาะสมกับอุปกรณดนตรี
สามารถบํารุงรักษาไมโครโฟน และอุปกรณ
มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางาน ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน และไมโครโฟนชนิดตาง ๆ
2. เลือกใช และจัดวางไมโครโฟนตรงตามอุปกรณดนตรี
3. บํารุงรักษาไมโครโฟน และอุปกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตหิ ลักการทํางานของไมโครโฟนและอุปกรณชนิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดนตรี
การเลือกใชใหเหมาะสมกับงานตาง ๆการจัดวางไมโครโฟน การบํารุงรักษาไมโครโฟนและอุปกรณ
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3317-9003 การปรับระดับเสียงเปยโน
(Piano tuning)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

เขาใจระบบกลไกของอะคูสติกเปยโน
เขาใจอุปกรณที่ใชในการปรับระดับเสียงเปยโน
สามารถปรับระดับเสียงอะคูสติกเปยโน
มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบกลไกของอะคูสติกเปยโน
2. ปรับระดับเสียงอะคูสติกเปยโนไดมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลไกของอะคูสติกเปยโน อุปกรณที่ใชในการปรับระดับเสียงเปยโนและปฏิบัตกิ ารปรับ
ระดับเสียงอะคูสติกเปยโนใหไดเสียงมาตรฐาน
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3317-9004

การขับรองพืน้ ฐาน
(Basic Voice)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

เขาใจเกี่ยวกับหลักวิชาการขับรองพื้นฐาน
สามารถควบคุมลมหายใจเพื่อการขับรอง
สามารถขับรองเพลงไดตามหลักวิชา
มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักวิชา
2. ขับรองเพลง ตามหลักวิชา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักวิชาการขับรองพืน้ ฐานฝกเทคนิคการควบคุมลมหายใจเพือ่ การขับ
รองและฝกขับรอง
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3317-9005

การบันทึกเสียงในหองปฏิบัตกิ าร
(Studio Recording)

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.

เขาใจเรื่องธรรมชาติของเสียง ลักษณะหองปฏิบัติการ
สามารถเชื่อมตอสายสัญญาณระบบการบันทึกเสียงในหองปฏิบัติการ
สามารถปฏิบัติการบันทึกเสียงในหองปฏิบัติการ
มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเรื่องธรรมชาติของเสียง ลักษณะหองปฏิบัติการ การเชื่อมตอระบบการบันทึกเสียง
ในหองปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติการบันทึกเสียงในหองปฏิบัติการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาธรรมชาติของเสียง ลักษณะหองปฏิบัตกิ ารบันทึกเสียง การเชื่อมตอระบบการบันทึกเสียง ใน
หองปฏิบตั ิการ
ปฏิบัตกิ ารบันทึกเสียงในหองปฏิบัติการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

53

3317-9006

การจัดการแสดงดนตรี
(Concert Management)
วิชาบังคับกอน : 3300-1004 ธุรกิจดนตรี

2-2-3
2-2-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบจัดการแสดงดนตรี
2. สามารถบูรณาการการทําการตลาดจัดการแสดงดนตรี
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบจัดการแสดงดนตรี
2. วางแผน การทําการตลาด และบริหารจัดการแสดงดนตรี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตกิ ารออกแบบจัดการแสดงดนตรี ใหเหมาะสมกับงานตาง ๆ การวางแผน การ
ประสานงาน การประเมินงบประมาณ การประชาสัมพันธ การทําการตลาด การบริหารจัดการที่เหมาะสม
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