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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

คํานํา 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลย ีเพ่ือผลิตกําลังคนระดับเทคนิคท่ีมีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย  ๓  ดาน  
คือ  ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และดานสมรรถนะวิชาชีพ    
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานท่ีใชเทคนิค  ควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ  โดย        
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาส 
ของตน  สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน 
สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ  และองคกรตาง ๆ  ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและ
ระดับชาต ิ
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  สําเร็จลงไดดวย         
ความรวมมืออยางดียิ่งจากหนวยราชการ สถานศึกษา ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครูผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรูและ
ประสบการณ เพ่ือการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ  สํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษาจึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทานไว  ณ  ท่ีนี้ 
 
 
 
 

                                                                สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                            2557 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

สารบัญ 
                                                                                                                   หนา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง ใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 พุทธศักราช 2557 
 

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  เร่ือง   
 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  
  หลักการของหลักสูตร 1 
  จุดหมายของหลักสูตร 2 
  หลักเกณฑการใชหลักสูตร 3 
  การกําหนดรหัสวิชา  9 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม  
 สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลย ี 11 
   จุดประสงคสาขาวิชา 11 
   มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 12 
   โครงสรางหลักสูตร 
  
 

คําอธบิายรายวิชา  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 

คําอธบิายรายวิชา  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
 สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลย ี
   กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
   กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   
   กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  
   ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  
        โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สารบัญ (ตอ) 
   

คําอธบิายรายวิชา  หมวดวิชาเลอืกเสรี 
 

คําอธบิายรายวิชา  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
   

ภาคผนวก 
   คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 1348/2555    
                เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2555 
   คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 1205/2556    
                เรื่อง  แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2556 
   คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ี 142/2557    
                เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบรรณาธิการกิจหลักสูตร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2556 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 

 
หลักการของหลักสูตร 

 
 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะ           
มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาต ิท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาต ิ

 

2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติจริง สามารถ
เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน
สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและ        
สถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติ  
ไดจริง มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดด ี

 

4. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

5. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ     
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

จุดหมายของหลักสูตร 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือศึกษาตอในระดับ     
ท่ีสูงขึ้น 

 

2. เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

3. เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรู  ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ สอดคลองกับ       
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถทํางาน  
เปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

 

5. เพ่ือใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและ   
การแกปญหา  รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสรางงาน          
ใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

 

6. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและ
จิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

 

7. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด ท้ังในการทํางาน การ  
อยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เขาใจ
และ  เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนักในปญหาและความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอม 

 

8. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

 

9. เพ่ือใหเห็นคุณคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี  
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด และ  
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการท่ีสัมพันธกับวิชาชีพในการวางแผน  
แกปญหาและจัดการทรัพยากรในการดําเนนิงานไดอยางเหมาะสม  มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ  ริเริ่ม
ส่ิงใหม  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ผูอ่ืนและหมูคณะ  เปนอิสระในการปฏิบัติงานท่ีซับซอนหรือจัดการ
งานผูอ่ืน  มีสวนรวมท่ีเกี่ยวกับการวางแผน  การประสานงานและการประเมินผล  รวมท้ังมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน 
 
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผูเขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด ใชระยะเวลา 2 ปการศึกษา  สวน 
ผูเขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูเขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาตางประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกําหนด ใชระยะเวลาประมาณ 
3 ปการศึกษา    

2.2 การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้ 
 2.2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค     

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห  โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร   

 2.2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอย
กวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที   
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3. หนวยกิต 
 

 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  83  หนวยกิต   การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี ้
3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง 

เทากับ 1 หนวยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง 

เทากับ 1 หนวยกิต 
3.4 รายวิชาท่ีใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320 

ช่ัวโมง เทากับ 4 หนวยกิต 
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 

 

4. โครงสราง 
 

 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  แบงเปน 3 หมวดวิชา 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
 4.1.1 กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร 
 4.1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา 
 4.1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   
 4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
 4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   
 4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
 4.2.3   ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชา 
จํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
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5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 

เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ  หลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบ้ืองตน    
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง  ท้ังนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ  เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณท่ีทันสมัย  และบรรยากาศ
การทํางานรวมกัน  สงเสริมการฝกทักษะการส่ือสาร  การใชเหตุผล  การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการ
จัดการ การเผชิญสถานการณ ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  
ตลอดจนเกิดความม่ันใจและเจตคติท่ีดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ  โดยการจัดฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี ้

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอย
กวา 320 ช่ัวโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต  โดยใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับ
ลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐได โดยใชเวลารวมกับ
การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ 
 

เปนรายวิชาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจาก
ส่ิงท่ีไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแตการเลือก
หัวขอหรือเรื่องท่ีจะศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ  การดําเนินงาน  การ
ประเมินผลและการจัดทํารายงาน ซ่ึงอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ท้ังนี้  ขึ้นอยูกับลักษณะของ
โครงการนั้น ๆ  โดยการจัดทําโครงการดังกลาวตองดําเนินการ ดังนี ้

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ       
ในภาคเรียนท่ี 3  และหรือภาคเรียนท่ี 4  รวมจํานวน  4  หนวยกิต  ใชเวลาไมนอยกวา 216 ช่ัวโมง  ท้ังนี้ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมงตอสัปดาห กรณีท่ีใชรายวิชาเดียว   

 หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาหท่ีเทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน  
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7.   การศึกษาระบบทวิภาค ี
 

 เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ   
เพ่ือใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีตรง
ตามความตองการของผูใชตามจุดหมายของหลักสูตร  โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนํารายวิชา 
ทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก   ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใชฝก  จัดทําแผนฝกอาชีพ 
การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานของรฐั ท้ังนี้ อาจนํารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได 
 

8. การเขาเรียน 
 

  ผูเขาเรียนตองมีพ้ืนความรูและคณุสมบัต ิ ดังนี้ 
  8.1 พ้ืนความรู  
   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ผูเขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกําหนด  ตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพให
ครบตามท่ีระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไวในแตละสาขาวิชา และ
ใหตัดสินผลการประเมินเปนผานหรือไมผาน 
  8.2 คุณสมบัต ิ 
 คุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557  พ.ศ. 2557 
 

9. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนนการประเมินสภาพจริง   ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557    
พ.ศ. 2557 
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10.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง
ตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง  การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝง
จิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน
และทองถ่ิน รวมท้ังการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ 
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน  ท้ังนี้  สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรม     
ท่ีสถานประกอบการจัดขึน้ 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557
พ.ศ. 2557 
 

11.  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
 

11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  และหมวดวิชา      
เลือกเสรี ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร 
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.00  และประเมินผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน 

 

12.  การพัฒนารายวชิาในหลักสูตร 
 

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแตละ
กลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  กลุมวิชาวิทยาศาสตร    
กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ  เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต   

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดย
พิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา  ตลอดจนความตองการของ
สถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   
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12.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได 
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม         
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และหรือเพ่ือการศึกษาตอ 

ท้ังนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 

13.  การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนมุัติหลักสูตร 
 

13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา หรอืสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ

ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

14.  การประกันคณุภาพหลักสตูร 
 

 ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ   
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
14.2 การบริหารหลักสูตร 
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน    
 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง  อยางนอยทุก  5  ป 
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศกัราช 2557 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท-ป-น 1 2 3 4 - 5 6 7 8 
 

ช่ือวิชา 

ลําดับที่วิชา  01-99 

3 0 0 0 
 

3 0 0 1 
 

3 X 0 0 
 

วิชาเรียนรวม 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 
12 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
13 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
14 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
15 กลุมวิชาสังคมศาสตร 
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
17 กลุมวิชาบูรณาการ 
20 กลุมกิจกรรม 
90 กลุมวิชาเลือกเสรี 

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ) 
20  กลุมวิชาเรยีนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร)  

00 วิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
10 วิชาชพีพืน้ฐาน (รวมประเภทวิชา) 
0X วิชาชพีพืน้ฐาน (รวมกลุม/สาขาวิชา) 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 00 วิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
10 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา  
20 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49 กลุมทักษะวิชาชพีเลือก 
51-79 กลุมทักษะวิชาชพีเลือก (ทวิภาคี) 
80 กลุมวิชาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
85 กลุมวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
90 กลุมวิชาชีพเลือกเสรี  

-  รายวิชาพฒันาโดยสวนกลาง     * รายวิชาพฒันาโดยสถานศึกษา 

ประเภทวชิา 
0 วิชาเรียนรวม 5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง 
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

หลักสูตร 3  หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

3 X X X 
 

สาขาวิชา 
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

 
รหัส สาขาวิชา รหัส สาขางาน หนวยกิต 
3317 ดนตรีและเทคโนโลย ี 21  83 

     
     



11 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลย ี
 

จุดประสงคสาขาวิชา 
 

1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบรหิารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพดนตรีและเทคโนโลยีใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานวิชาชีพดนตรีและ
เทคโนโลยี 

4. เพ่ือให มีความรูและทักษะในการผลิตและบริการงานดนตรี  ตามหลักการและกระบวนการ ดวย
เทคโนโลยี ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม  

5. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีดนตรีประกอบอาชีพอิสระ หรือควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือใหสามารถใชความรูและทักษะดานดนตรีและเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้นได 

7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตาน
ความรุนแรงและสารเสพติด  
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

ศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี 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 โดยคํานงึถึง            

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม และหลักความปลอดภัย 
3.2 ปฏิบัติอาชีพดนตรีตามหลักการและกระบวนการ ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการทํางานใหทันสมัย 
3.3 พัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีทักษะการส่ือสาร และการทํางานดนตรีรวมกับผูอ่ืน โดย

นําเทคโนโลยีมาบูรณาการรวมกับดนตรีไดอยางเหมาะสม 
3.4  มีทักษะการผลิตงานดนตรีดวยเทคโนโลย ี
3.5 มีทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยี ตดิตั้ง ปรับแตง ควบคุมระบบเสียง ประกอบการแสดง

ดนตรี  
3.6 มีทักษะการบํารุงรักษาเครื่องดนตร ี
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โครงสราง 
หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 
สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลย ี

 
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557      ประเภทวิชา

ศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา 83
หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้

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

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

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปวช.) ในประเภท
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานดนตรี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 (ปวช.) ใน
ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาศิลปะการดนตรี  
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาชีพตอไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3317 - 0001 ทฤษฎีดนตร ี 2-2-3 
3317 - 0002 ปฏิบัติเปยโน 2-2-3 
3317 - 0003 การอานออกเสียงโนตดนตร ี 2-2-3 
3317 - 0004 ปฏิบัตเิครื่องดนตรีเอกขั้นพ้ืนฐาน 2-2-3 

 

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  
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 0-2-1 
- 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3300-0001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2-2-3 
3300-1004 ธุรกิจดนตร ี 2-2-3 
3300-1005 ดนตรีอิเล็กทรอนกิส 2-2-3 

 

 2.2 กลุมทกัษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3317-2001 ส่ือประสม 2-2-3 
3317-2002 การประสานเสียง 4 แนว 2-2-3 
3317-2003 การผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนกิส 2-2-3 
3317-2004 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานดนตร ี 2-2-3 
3317-2005 การตัดตอและผสมเสียง 2-2-3 
3317-2006 การจัดระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตร ี 2-2-3 
3317-2007 การซอมบํารุงรักษาอุปกรณดนตร ี 2-2-3 

 

 2.3 กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรียนรายวชิาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกําหนด  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3317 - 2101 ปฏิบัติรวมวงเล็ก  1-4-3 
3317 - 2102 ปฏิบัติรวมวงใหญ 1-4-3 
3317 - 2103 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 2-2-3 
 
 



18 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

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  หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือนํามากําหนด
จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝก
อาชีพ     ในแตละรายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ท้ังนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกติ) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3317-8001  หรือรายวิชา 3317-8002  และ 3317-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3317-8001 ฝกงาน *-*-4  
3317-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3317-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3317-8501  หรือรายวิชา 3317-8502  และ 3317-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3317-8501 โครงการ *-*-4 
3317-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3317-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิต รวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3317-9001 การขับรองประสานเสียง  2-2-3 
3317-9002 เทคนิคไมโครโฟน 2-2-3 
3317-9003 การปรับระดับเสียงเปยโน 2-2-3 
3317-9004 การขับรองพ้ืนฐาน 2-2-3 
3317-9005 การบันทึกเสียงในหองปฏิบัตกิาร 2-2-3 
3317-9006 การจัดการแสดงดนตร ี 2-2-3 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 2-0-2 
3000-9204 สนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 สนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 สนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 สนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 สนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 สนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 สนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 สนทนาภาษาลาวเพ่ือการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9220 สนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 สนทนาภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 สนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2-0-2 
3000-9226 สนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

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

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชา ดนตรีและเทคโนโลยี 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 

3317 - 0001 ทฤษฎีดนตรี 2-2-3 
3317 - 0002 ปฏิบัติเปยโน 2-2-3 
3317 - 0003 การอานออกเสยีงโนตดนตร ี 2-2-3 
3317 - 0004 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอกขั้นพ้ืนฐาน 2-2-3 
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3317 - 0001 ทฤษฎีดนตรี 2-2-3 
 (Music Theory) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน 
2. สามารถนาํความรูไปประยุกตใชรวมกับรายวิชาอื่น ๆ  ในสาขาวิชาดนตร ี
3. มีเจตคติและกิจนสิัยท่ีดใีนการทํางานตระหนักถึงคุณภาพของงานความประณีตความรอบคอบและความ

ปลอดภัย มคีวามซือ่สตัย รับผิดชอบตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสขุในการเรียน 
หรือการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน 
2. แสดงการประยุกตใชทฤษฎีดนตรีสากลรวมกับรายวิชาอื่น 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาสัญลักษณท่ีใชบันทึกแทนเสียงดนตรี   อัตราตัวโนตอัตราตัวหยุด  เครื่องหมายแปลงเสียง  
ระยะหางของเสียง  เคร่ืองหมายกําหนดจังหวะ  การเพิ่มอัตราจังหวะตัวโนต การจัดกลุมตัวโนต  ช่ือลําดับขั้น
ของโนตในบันไดเสียงเมเจอร การสรางบันไดเสียงแบบตาง ๆ เคร่ืองหมายกําหนดกุญแจเสียง ความสัมพันธระหวาง
กุญแจเสียงเมเจอร กับกุญแจเสียงไมเนอร ขั้นคู  ทรัยแอด คอรด   ความหมายของศัพทและเคร่ืองหมายทางทาง
ดนตรี 
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3317 - 0002 ปฏิบัติเปยโน 2-2-3 
 (Piano) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลกัษณะวธิีปฏิบติัเปยโน 
2. มีความรูความเขาใจวิธกีารบํารุงรักษาเปยโน 
3. มีทักษะการปฏิบัติเปยโนตามโนตสากล  
4. มีทักษะการปฏิบัตคิอรดพ้ืนฐาน  
5. มีเจตคติและกจินสิัยท่ีดีในการทํางานตระหนกัถึงคุณภาพของงานความประณีตความรอบคอบ 

และความปลอดภัย มีความซือ่สัตย รับผดิชอบตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข 
ในการเรียน หรอืการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับลกัษณะวิธีปฏิบัติเปยโน 
2. ปฏิบัติบันไดเสียง คอรดพ้ืนฐานตามโนตสากล 
3. ปฏิบัติการบาํรุงรักษาเปยโน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเปยโน การวางนิ้วเพ่ือการปฏิบัติเปยโน การฝกปฏิบัติบันไดเสียง คอรดพ้ืนฐานการฝก
ปฏิบัติเพลงตามโนตสากลและการบํารุงรักษาเปยโน 
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3317 - 0003 การอานออกเสียงโนตดนตรี 2-2-3 
 (Ear training and Singing) 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงกาํหนดชวงระยะของการหายใจ 
2. มีทักษะในการฟง การออกเสียงรองตามเสยีงท่ีไดยิน และตามโนตท่ีเห็น (Sight Singing) โดยใช 
หลักการโดเคลือ่นท่ี (Move Do) 
3. มีเจตคติและกจินสิัยท่ีดีในการทํางานตระหนกัถึงคุณภาพของงานความประณีตความรอบคอบ 
และความปลอดภัย มีความซือ่สัตย รับผิดชอบตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข 
ในการเรียน หรอืการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อธิบายวิธีการออกเสียงกาํหนดชวงระยะของการหายใจ 
2. ฟง และออกเสียงรองตามเสียงท่ีไดยินและตามโนตท่ีเห็น (Sight Singing) โดยใช 
      หลักการโดเคลือ่นท่ี (Move Do) 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิธีการออกเสียงกําหนดชวงระยะของการหายใจ 
ปฏิบัติการฟง และออกเสียงออกเสียงรองตามเสียงท่ีไดยินและตามโนตที่เห็น (Sight Singing) โดยใช 

หลักการโดเคลื่อนท่ี (Move Do) ตามลําดับความยากงาย 
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3317 - 0004 ปฏิบัติเครือ่งดนตรีเอกข้ันพืน้ฐาน 2-2-3 
 (Basic Performance) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองดนตรีท่ีเลือกเรียน 
2. มีทักษะปฏิบัติโนตสากล 
3. มีทักษะการปฏิบัติบนัไดเสยีงและตามบทฝกเฉพาะเครือ่งมือ 
4. มีเจตคติและกจินสิัยท่ีดีในการทํางานตระหนกัถึงคุณภาพของงานความประณีตความรอบคอบและ

ความปลอดภัย มคีวามซือ่สัตย รับผิดชอบตรงตอเวลา รกัษาสภาพแวดลอม และมีความสขุในการเรียน 
หรือการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติเครือ่งดนตรีเอกตามโนตสากล 
2. บํารุงรักษาเครือ่งดนตรีเอกถูกวธิ ี

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีท่ีเลือกเรียน 

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีทีเ่ลือกเรียนตามโนตสากล ตามบทฝก และ/หรือบันไดเสียงตามลําดับความยากงาย การ
บํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี 
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คําอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชา ดนตรแีละเทคโนโลยี 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจดัการวิชาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคกร      3-0-3 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-0001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค      2-2-3 
 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี 
3300-1004 ธุรกจิดนตร ี        2-2-3 
3300-1105 ดนตรีอิเลก็ทรอนกิส       2-2-3 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3 - 0 - 3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจดัการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพของ

องคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด

อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการองคการและองคกร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตการ

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

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  การ

จัดการความเสี่ยง  กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยุกตใช
ในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิเวเตอรและสารสนเทศ  

การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผานจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวของ 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคนจัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิเวเตอรและสารสนเทศและ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิเวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิเวเตอรและสารสนเทศ  

การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2- 2-3 
 (Develop Creative Thinking) 

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

อดทนและสามารถทํางานรวมกัน  

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

คําอธิบายรายวิชา 

       ศึกษา ปฏิบัติงานเก่ียวกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการสรางสรรค
แนวความคิดในงานศลิปกรรม สรางสรรคงานท่ีเนนทักษะกระบวนการตามเน้ือหา  เรื่องราวหรือประเด็นท่ีกําหนด 
พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเน้ือหา มาสรางสรรคงานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขวิชาดนตรีและเทคโนโลยี 

3300-1004 ธุรกิจดนตร ี 2-2-3 
                                  (Music Business) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการการประกอบธุรกิจดนตรีแขนงตาง ๆ 
2. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีใชในการประกอบธุรกิจดนตรี 
3. สามารถวางแผนการดาํเนนิธรุกจิดนตรแีขนงตาง ๆ 
4. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางาน ดวยความรับผดิชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ

ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการประกอบธุรกิจดนตรีแขนงตาง ๆ 
4. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีใชในการประกอบธุรกิจดนตรี 
5. วางแผนดําเนินธุรกิจดนตรีโดยประยุกตใชกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลกัการการประกอบธุรกิจธุรกิจดนตรี แขนงตาง ๆ การนาํเอาวิชาชีพดนตรีไป
ประยุกตเพ่ือประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจการทําการตลาด และขอกฎหมายท่ีจาํเปนตอการประกอบธรุกจิดนตรี 
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3300 –1005  ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 2-2-3 
(Electronics Music) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับเคร่ืองดนตรีไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีเกี่ยวของ 
2. มีความรูเกี่ยวกับดนตรีในระบบดิจิตอล (Digital) 
3. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางาน ดวยความรับผดิชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ

ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีเกี่ยวของ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับดนตรีในระบบดิจิตอล (Digital) 
3. สามารถใชงานอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังดนตรีในระบบดิจิตอล  
(Digital) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
รหัสวิชาช่ือวิชา  ท-ป-น 

3317-2001 สื่อประสม 2-2-3 
3317-2002 การประสานเสียง 4 แนว 2-2-3 
3317-2003 การผลติงานดนตรีอิเลก็ทรอนกิส 2-2-3 
3317-2004 โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ืองานดนตรี 2-2-3 
3317-2005 การตัดตอและผสมเสียง 2-2-3 
3317-2006 การจัดระบบเสียงสาํหรับการแสดงดนตร ี 2-2-3 
3317-2007 การซอมบํารุงรักษาอุปกรณดนตรี 2-2-3 
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3317-2001 สื่อประสม  2-2-3 
(Multimedia) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความหมายของสื่อประสม 
2. เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
3. สามารถผลิตสื่อประสมโดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 
4. สามารถนําสื่อประสมนําเสนอในระบบอินเทอรเน็ต 
5. มีเจตคติ  และกจินสิัยท่ีดใีนการทาํงาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ

ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกีย่วกับสือ่ประสม 
2. ผลิตสื่อประสมดวยคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. นําเสนอสื่อประสมผลงานสูสาธารณชน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาสือ่ประสม และพระราชบัญญติัวาดวยการกระทําผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  
ปฏิบัตใิชคอมพิวเตอรผลิตสือ่ประสม (Multimedia)การนาํเสนอผลงานสูสาธารณชน 
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3317-2002 การประสานเสียง 4 แนว 2-2-3 
(Four part Writing) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจความหมายเกี่ยวกับทรัยแอดและการพลิกกลับ 
2. สามารถเรียบเรียงเสียงประสาน 4 แนว 
3. สามารถวิเคราะหการประสานเสียง 
4. มีเจตคติ  และกจินสิัยท่ีดใีนการทาํงาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ

ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเร่ืองทรัยแอด และการพลิกกลับตามหลักทฤษฎีดนตรี 
2. เรียบเรียบเสียงประสาน ตามทฤษฎีการประสานเสียง 4แนว 
3. วิเคราะหการประสานเสียงตามทฤษฎีการประสานเสียง 4แนว 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเร่ืองทรัยแอด และการพลิกกลับ หลกัการเรียบเรียงเสียงประสาน 4แนวและหลกัการวิเคราะห
การประสานเสียง 
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3317-2003 การผลติงานดนตรีอิเลก็ทรอนิกส 2-2-3 
                        (Electronic Music Production) 
วิชาบังคับกอน : 3300 –1005  ดนตรีอิเล็กทรอนกิส             2-2-3 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการการผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส 
2. สามารถใชงานอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกสผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส 
3. มีเจตคติ  และกจินสิัยท่ีดใีนการทาํงาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ

ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูหลักการการผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส 
2. เรียบเรียงเสียงตาง ๆ  ผลติงานดนตรีอิเลก็ทรอนกิส 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติการใชอุปกรณดนตรอีิเล็กทรอนิกสเรียบเรียงเสียงตาง ๆ ผลิตงานดนตรี 
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3317-2004 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานดนตร ี 2-2-3 
                        (Software for music) 
วิชาบังคับกอน :3300 –1005    ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 2-2-3 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชเพ่ือการผลิตงานดนตรีทั้งดานเสียง และงานเอกสารดนตรี 
2. สามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปผลิตงานดนตรี 
3. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางาน ดวยความรับผดิชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ

ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตงานดนตรีทั้งดานเสียง และงาน 
เอกสารดนตรี 

2. ผลิตผลงานดนตรีดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีใชเพ่ือการผลิตงานดนตรีท้ังดานเสียง และดานงานเอกสาร
ดนตรี 
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3317-2005   การตัดตอและผสมเสียง 2-2-3 

         (Editing and Audio Mixing) 
วิชาบังคับกอน : 3317-2004  โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่งานดนตร ี2-2-3 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการการจําแนกเสียง ชนิดความถี่ จังหวะ เสียง 
2. สามารถจัดวางตําแหนงของเสียงตาง ๆ การตัดตอการควบคุมความดังการปรับปรุงคุณภาพของ

เสียง 
3. สามารถผสมเสียงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
4. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางาน ดวยความรับผดิชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ

ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. จําแนกเสียง ชนิดความถี่ จังหวะ เสียงของเครื่องดนตรีตามหลักการ 
2. จัดวางตําแหนงของเสียง และการควบคุมความดังการตัดตอโดยยึดหลักมิติของเสียง 
3. ผสมเสียงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติการฟง เพื่อจําแนกระดับเสียง ความถี่ จังหวะ และการจดัวางตาํแหนง
ของเสียงตาง ๆ การตัดตอการควบคุมความดัง การปรับปรุงคุณภาพของเสียงการผสมเสยีงดวยโปรแกรม
สาํเร็จรูป  
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3317-2006   การจัดระบบเสียงสาํหรับการแสดงดนตรี 2-2-3 

           (Sound Reinforcement) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการระบบเสียง และการใชงานอุปกรณท่ีใชระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี 
2. สามารถวางแผนการติดต้ัง และการเลือกใชอุปกรณในการติดต้ังระบบเสียงสําหรับการแสดง

ดนตรี 
3. สามารถจัดระบบเสียงไดเหมาะสมกับสภาพของงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 
4. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางาน ดวยความรับผดิชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ

ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบเสียงและการใชงานอุปกรณท่ีใชในระบบเสียงสําหรับการแสดง
ดนตรี 

2. วางแผนการติดต้ัง และจัดระบบเสียงตามหลักวิชา 
3. แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการติดตั้งระบบเสียง 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติระบบเสียงและการใชอุปกรณระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรีการจดัระบบเสยีง
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของงานและสถานที่ในสถานการณตางๆการวางแผนการติดต้ังระบบเสียงที่เหมาะสมการ
แกไขปญหาตางๆท่ีเกิดจากการติดต้ัง 
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3317-2007    การซอมบํารุงรักษาอุปกรณดนตรี 2-2-3 

            (Maintenance of musical instruments) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจอาการชํารุดของเคร่ืองดนตรี และอุปกรณชนิดตาง ๆ 
2. ซอมบํารุงเครื่องดนตรี และอุปกรณชนิดตาง ๆ 

3. มีเจตคติ  และกจินสิัยท่ีดใีนการทาํงาน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถงึคุณภาพ
ของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  
 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาการชํารุดของเครื่องดนตรี และอุปกรณชนิดตาง ๆ  
2. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดเคร่ืองมือและวิธีการซอมบํารุงเคร่ืองดนตรี  
3. แกไข ซอมบํารุงอุปกรณ เคร่ืองดนตรีใหอยูในสภาพใชงาน  

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของชิ้นสวนตางๆ และอุปกรณ  ของเครือ่งดนตรแีตละชนิด
เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการบํารุงรักษาและการซอมบํารุง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 
3317 -2101 ปฏิบัติรวมวงเลก็ 1-4-3 
3317 - 2102 ปฏิบัติรวมวงใหญ 1-4-3 
3317 - 2103 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก 5 2-2-3 
3317 - 2104 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก 6 2-2-3 
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3317 - 2101 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1-4-3 
  (Small Band Ensemble) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจลักษณะวงดนตรีวงเล็ก 
2. สามารถปฏิบัติรวมวงดนตรีวงเล็ก 
3. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถึง

คุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเร่ืองวงดนตรีขนาดเล็ก 
2. ปฏิบัติรวมวงเล็กใหไดเสียงท่ีมีคุณภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงขนาดเลก็ โดยเนนการบรรเลงรวมกัน ใหพรอม
เพรียงและมีความกลมกลนืของเสยีง   
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3317 - 2102 ปฏิบัติรวมวงใหญ 1-4-3 
                        (Big Band Ensemble) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจลักษณะวงดนตรีวงใหญ 
2. สามารถปฏิบัติรวมวงใหญ 
3. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนกัถึง

คุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเร่ืองวงดนตรีวงใหญ 
2. ปฏิบัติรวมวงดนตรีวงใหญใหไดเสียงที่มีคุณภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงใหญ โดยเนนการบรรเลงรวมกัน ใหพรอมเพรียง
และมีความกลมกลืนของเสียง  
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3317 - 2103 ปฏิบัติเครื่องเอก 5  2-2-3 
                         (Music Performance) 

 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือท่ีเลือกเรียน 
2. มีทักษะการปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ืองมือที่เลือก

เรียน 
3. มีทักษะการอาน และปฏิบัติโนตท่ีเห็น (Sight-Reading) และปฏิบัติเพลงตามโนตสากล 
4. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

 ตรงตอเวลา ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ืองมือที่เลือก
เรียน 

2. ปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ืองมือที่เลือกเรียน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา บันไดเสยีง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ืองดนตรีท่ีเลอืกเรียนในระดับ
ท่ียากกวาปฏิบัติเครือ่งเอก 4  
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 ปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนคิเฉพาะเคร่ืองดนตรีท่ีเลอืกเรียน บทเพลง
ท่ีกาํหนดให ฝกอานและปฏิบัติโนตที่เห็น (Sight-Reading) ปฏิบัติเพลงท่ีอยูในความนิยมตามโนตสากล หรือ
โนตท่ีกาํหนดให ในระดับท่ียากกวาปฏิบัติเครือ่งเอก 4 

 
3317 - 2104 ปฏิบัติเครื่องเอก 6  2-2-3 
                        (Music Performance) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่องมือท่ีเลือกเรียน 
2. มีทักษะการปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ืองมือที่เลือก

เรียน 
3. มีทักษะการอาน และปฏิบัติโนตท่ีเห็น (Sight-Reading) และปฏิบัติเพลงตามโนตสากล 
4. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

 ตรงตอเวลา ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ืองมือที่เลือก
เรียน 

2. ปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ืองมือที่เลือกเรียน 
 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา บันไดเสยีง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ืองดนตรีท่ีเลอืกเรียนในระดับ
ท่ียากกวาปฏิบัติเครือ่งเอก 5  
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 ปฏิบัติบันไดเสียง โนต บทฝก เพลงในสไตลตาง ๆ เทคนคิเฉพาะเคร่ืองดนตรีท่ีเลอืกเรียน บทเพลง
ท่ีกาํหนดให ฝกอานและปฏิบัติโนตที่เห็น (Sight-Reading) ปฏิบัติเพลงท่ีอยูในความนิยมตามโนตสากล หรือ
โนตท่ีกาํหนดให ในระดับท่ียากกวาปฏิบัติเครือ่งเอก 5 

 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 

3317-8001 ฝกงาน *-*-4 
3317-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3317-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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3317-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิด

ความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง

วิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชาน้ัน ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาศลิปกรรม 

 

3317-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิด

ความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง

วิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชาน้ัน ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาศลิปกรรม 

 

3317-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิด

ความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันอดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง

วิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชาน้ัน ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเน่ืองจากรายวิชา 3X0X-8002ในสถานประกอบการ สถาน-
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาศลิปกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3317-8501 โครงการ *-*-4 
3317-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3317-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาศลิปกรรม 

 

3317-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคทีส่อดคลองกับสาขาวิชาชีพ      ท่ี
ศึกษาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาศลิปกรรม 

 

3317-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคทีส่อดคลองกับสาขาวิชาชีพ      ท่ี
ศึกษาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาศลิปกรรม 

 

3317-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคทีส่อดคลองกับสาขาวิชาชีพ      ท่ี
ศึกษาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลองสํารวจประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหและแปลผลการสรุปจัดทํารายงานการนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปน
รายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 3317 - 8502หรือเปนโครงการ
ใหม) 
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คําอธบิายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
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 
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3000-20.. กิจกรรมองคการวิชาชีพ … 0-2-0 
(Vocational Activities ..) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตน  องคกร 

ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงคของ

กิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการ
วิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและรวมกิจกรรมองคการ
วิชาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น 

3317-9001 การขับรองประสานเสียง  2-2-3 
3317-9002 เทคนิคไมโครโฟน 2-2-3 
3317-9003 การปรับระดับเสียงเปยโน 2-2-3 
3317-9004 การขับรองพ้ืนฐาน 2-2-3 
3317-9005 การบันทึกเสียงในหองปฏิบัติการ 2-2-3 
3317-9006 การจัดการแสดงดนตรี 2-2-3 
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3317-9001 การขับรองประสานเสียง  2-2-3 
                              (The Chorus) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจวิธีการขับรองประสานเสียง 
2. สามารถขับรองประสานเสียง 
3. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

 ตรงตอเวลา ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขับรองประสานเสียง 
2. จัดตําแหนง และควบคุมการขับรองประสานเสียงตามหลักวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติการขับรองประสานเสียง 2 -3 แนว การจัดตําแหนงการขับรองประสานเสียง การ
ควบคุมการขับรองประสานเสยีงเบ้ืองตน 
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3317-9002 เทคนิคไมโครโฟน 2-2-3 
                             (Microphone Technique) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเทคนิคการใชไมโครโฟนและอุปกรณ 
2. สามารถเลือกใชไมโครโฟนเหมาะสมกับอุปกรณดนตรี  
3. สามารถบํารุงรักษาไมโครโฟน และอุปกรณ 
4. มีเจตคติ  และกจินสิัยท่ีดใีนการทาํงาน ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

 ตรงตอเวลา ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน และไมโครโฟนชนิดตาง ๆ 
2. เลือกใช และจัดวางไมโครโฟนตรงตามอุปกรณดนตรี  
3. บํารุงรักษาไมโครโฟน และอุปกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติหลกัการทํางานของไมโครโฟนและอุปกรณชนิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดนตรี 
การเลอืกใชใหเหมาะสมกับงานตาง ๆการจัดวางไมโครโฟน การบํารุงรักษาไมโครโฟนและอุปกรณ 
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3317-9003    การปรับระดับเสียงเปยโน      2-2-3 
                      (Piano tuning) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจระบบกลไกของอะคูสติกเปยโน 
2. เขาใจอุปกรณที่ใชในการปรับระดับเสียงเปยโน 
3. สามารถปรับระดับเสียงอะคูสติกเปยโน 
4. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ความซื่อสัตย 

 ตรงตอเวลา ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบกลไกของอะคูสติกเปยโน 
2. ปรับระดับเสียงอะคูสติกเปยโนไดมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษากลไกของอะคูสติกเปยโน อุปกรณท่ีใชในการปรับระดับเสียงเปยโนและปฏิบัตกิารปรับ
ระดับเสียงอะคูสติกเปยโนใหไดเสียงมาตรฐาน 
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3317-9004 การขับรองพืน้ฐาน        2-2-3 
                        (Basic Voice) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักวิชาการขับรองพ้ืนฐาน 
2. สามารถควบคุมลมหายใจเพ่ือการขับรอง 
3. สามารถขับรองเพลงไดตามหลักวิชา 
4. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

 ตรงตอเวลา ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักวิชา 
2. ขับรองเพลง ตามหลักวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบัหลกัวิชาการขับรองพ้ืนฐานฝกเทคนิคการควบคุมลมหายใจเพ่ือการขับ
รองและฝกขับรอง 
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3317-9005 การบันทึกเสยีงในหองปฏิบัตกิาร     2-2-3 
                        (Studio Recording) 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจเร่ืองธรรมชาติของเสียง ลักษณะหองปฏิบัติการ 
2. สามารถเช่ือมตอสายสัญญาณระบบการบันทึกเสียงในหองปฏิบัติการ 
3. สามารถปฏิบัติการบันทึกเสียงในหองปฏิบัติการ 
4. มีเจตคติ  และกจินสิัยท่ีดใีนการทาํงานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

 ตรงตอเวลา ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรูเร่ืองธรรมชาติของเสียง ลักษณะหองปฏิบัติการ การเชื่อมตอระบบการบันทึกเสยีง
ในหองปฏิบัติการ 

2. ปฏิบัติการบันทึกเสียงในหองปฏิบัติการ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาธรรมชาติของเสียง ลักษณะหองปฏิบัติการบนัทึกเสยีง การเช่ือมตอระบบการบันทึกเสียง ใน
หองปฏิบติัการ 

 ปฏิบัติการบันทกึเสียงในหองปฏิบัติการ 
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3317-9006 การจดัการแสดงดนตรี       2-2-3 
  (Concert Management) 
วิชาบังคับกอน : 3300-1004     ธุรกิจดนตรี 2-2-3 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบจัดการแสดงดนตรี 
2. สามารถบูรณาการการทําการตลาดจัดการแสดงดนตรี 
3. มีเจตคติ และกจินสิัยที่ดีในการทํางานรวมกัน ดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

 ตรงตอเวลา ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  รักษาสภาพแวดลอม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบจัดการแสดงดนตรี 
2. วางแผน การทําการตลาด และบริหารจัดการแสดงดนตรี 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบจัดการแสดงดนตรี ใหเหมาะสมกับงานตาง ๆ  การวางแผน การ
ประสานงาน การประเมินงบประมาณ การประชาสัมพันธ การทําการตลาด การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 

 
 
 


