หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับฝมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในลักษณะ
ผูป ฏิบั ติห รือ ประกอบอาชี พ อิ ส ระได
สอดคล อ งกั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ แ ละ
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ไดเสร็จสิ้นและมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พ.ศ. 2556 ลงวั น ที่ 31 มกราคม 2556 ใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได มี คํ า สั่ ง ที่ 712/2556 เรื่ อ ง อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 โดยอาศั ย อํ า นาจตามข อ 16(16.3) แห ง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2556 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2556 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จํานวน 9 ประเภทวิชา
51 สาขาวิชา
ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรวมกับโรงเรียนจิตรลดาพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการสราง
เครื่องดนตรีไทย ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาหลักสูตร
ดังกลาวไดเริ่มมาตั้งแต วันที่ 27-29 มกราคม 2558 โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย ผูบริหาร

- 2ศึกษานิเทศก ครูผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามคําสั่ง 197/2557 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2557 และไดบรรณาธิการกิจและวิพากหลักสูตร เมื่อวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2558 โดยไดเขาเยี่ยมชม
โรงงานสมชัยการดนตรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 5-6 กอนที่จะกลับมาทําคําอธิบายรายวิชา บัดนี้การ
ดําเนินการในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรไดเสร็จสิ้นอยางสมบูรณแลว สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทาน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ
ซึ่งไดอุทิศสติปญญา ความรูและประสบการณเพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทยเปนสําคัญ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู และทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษา และพลศึกษาในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหาร และจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการสรางเครื่องดนตรีไทย ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ และกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพดานการ
สรางเครื่องดนตรีไทย
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและบริการทางดนตรี ตามหลักการและกระบวนการใน
ลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ดานดนตรีในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใชความรู
และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยี ในงานอาชีพดนตรี
7. เพื่อใหมีเจตคติและจิตนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเอง และทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
คุณภาพของผูส ําเร็จการศึกษา ระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ซื่อสัตย สุจริต ความกตัญู
กตเวที การอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึก และเจตคติที่ดี ตอวิชาชีพและ
สังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเบื้องตน
2. ดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวติ ประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
2.3 ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ศาสนา วั ฒ นธรรม ค า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางสั ง คมและสิ ท ธิ ห น า ที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษา และพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพศิลปการดนตรีตามหลักและกระบวนการ ประยุกตใชเทคโนโลยี รวมทั้ง
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดนตรีใหทันสมัย
3.3 พัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการสื่อสาร และการทํางานดนตรีรวมกับผูอื่น ใชความรู
ทางดนตรีบูรณาการในการปฏิบัติตามลําพังและปฏิบัติรวมวง
3.4 ฟ ง ดนตรี การขั บ ร อ ง การเล น ดนตรี การอ า นโน ต การเขี ย นโน ต การปรั บ แต ง การซ อ ม
บํารุงรักษา และการสรางเครื่องดนตรีที่ศึกษา
3.5 ปรับแตง การซอมบํารุงรักษา และการสรางเครื่องดนตรีที่ศึกษา
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
(18 หนวยกิต)
(24 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
รวม ไมนอยกวา 103 หนวยกิต
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา

22 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชา หรือตามที่กลุมวิชากําหนดและเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดใหในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ท-ป-น

2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

ท-ป-น

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1307
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น

1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ท-ป-น

2000-1401 คณิตศาสตรพื้นฐาน
2-0-2
2000-1402 คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2-0-2
2000-1406 คณิตศาสตรเพือ่ การออกแบบ
2-0-2
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2000-1501 หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504 อาเซียนศึกษา
2000-1505 เหตุการณปจจุบัน
2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)

ท-ป-น

2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต
หรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
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1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1-2-2
2000-1610 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
1-2-2
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา

71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

2001-1001
2001-2001
2300-1002
2300-1006
2300-1007
2320-1001
2320-1002
2320-1003
2320-1004

ชื่อวิชา

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ความคิดสรางสรรค
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา
ทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
วิวัฒนาการการสรางเครื่องดนตรีไทย
งานชางเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน
โสตทักษะและมาตรฐานเสียงดนตรีไทย

ท-ป-น

2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
1-3-2
1-2-2

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะ
วิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
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2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 หนวยกิต ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2320-2001
2320-2002
2320-2003
2320-2004
2320-2005
2320-2006
2320-2007
2320-2008
2320-2009
2320-2010
2320-2011
2320-2012

สวนศาสตรดนตรีไทย
กลศาสตรเครื่องดนตรีไทย
การเขียนแบบภาพรางและโครงสรางเครื่องดนตรีไทย
การอานแบบ เขียนแบบการสรางเครื่องดนตรีไทย
เครื่องมืองานไมเครื่องดนตรีไทย
พื้นฐานงานทําสีเครื่องดนตรีไทย
งานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครื่องดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
ประณีตศิลปเครื่องดนตรีไทย
งานสรางเครื่องดนตรีไทย 1
งานสรางเครื่องดนตรีไทย 2
งานสรางเครื่องดนตรีไทย 3
งานสรางเครื่องดนตรีไทย 4

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึง่ หรือเลือกเรียน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
แลวเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจากกลุมงานหรือสาขางานอืน่ จนครบหนวยกิตที่กําหนด
(สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชา กลุมงานหรือสาขางาน ได)
2.3.1 กลุมงาน/สาขางานการสรางเครื่องดนตรีไทย
2320-2101
2320-2102
2320-2103
2320-2104
2320-2105
2320-2106
2320-2107
2320-2108
2320-2109

การบรรเลงดนตรีไทย 1
การบรรเลงดนตรีไทย 2
การบรรเลงดนตรีไทย 3
การบรรเลงดนตรีไทย 4
การบรรเลงดนตรีไทย 5
การทําหุนจําลองเครื่องดนตรีไทย
งานปรับแตงอุปกรณและเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
การประมาณราคาเครื่องดนตรีไทย
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
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รหัสวิชา

2320-2110
2305-9006

ชื่อวิชา

การซอมบํารุงเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

ท-ป-น

1-2-2
0-3-1

ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะ
วิชาชีพเลือกได ตามสมรรถนะและความตองการของสถานประกอบการ หรือทองถิ่น โดยกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียน ใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งจัดทําแผนการฝก
อาชีพ การวัดผลและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้โดยใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
จํานวน 4 หนวยกิต
รหัสวิชา

2320-8001
2320-8002
2320-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

0-8-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

จํานวน 4 หนวยกิต

รหัสวิชา
2320-8501
2320-8502
2320-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
0-8-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กาํ หนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา (โดยไมซ้ํากับวิชา
ที่เรียนมาแลว)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2320-9001
ดนตรีไทยในพิธีการ
2-0-2
2320-9002
กฎหมายกับงานสรางเครื่องดนตรีไทย
2-0-2
2320-9003
ดนตรีพื้นบานปริทรรศน
2-0-2
2-0-2
2320-9004
ภาษาอังกฤษเพื่อดนตรีไทย
2320-9005
ปฏิบัติรวมวงปพาทย
1-2-2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย

18

รหัสวิชา

2320-9006
2320-9007
2320-9008
2320-9009
2320-9010
2317-9001
2317-9002
2317-9003
2317-9004
2317-2213

ชื่อวิชา

ปฏิบัติรวมวงมโหรี
ปฏิบัติรวมวงเครื่องสาย
การจัดการธุรกิจดนตรี
วัสดุทดแทนเพื่อการสรางเครื่องดนตรีไทย
การถายวีดีทัศน
การขับรองเพื่อนันทนาการ
การใชบทเพลงเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ขลุยไทย
พื้นฐานระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี
การถายภาพระบบดิจิตัล

ท-ป-น

1-2-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห ยกเวนภาคเรียนที่ฝก งาน)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
2000-2007
กิจกรรมวิชาทหาร 1
2000-2008
กิจกรรมวิชาทหาร 2
2000-2009
กิจกรรมวิชาทหาร 3
2000-0010 ถึง 2000-2015 กิจกรรมที่สถานศึกษา หรือสถานประกอบการจัด

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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หมวดวิชาทักษะชีวิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค

2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
การเขียนในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการสุขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
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2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

หมวดวิชาทักษะชีวิต

21

2000-1221
2000-1222
2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง

0-2-1
0-2–1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
0-2-1

คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณปจจุบัน
วัฒนธรรมอาเซียน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

กลุมวิชาวิทยาศาสตร
2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

กลุมวิชาคณิตศาสตร
2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

กลุมวิชาสังคมศึกษา
2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506
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กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมพลศึกษา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุมสุขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุมบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถีศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2–2
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กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ
3. สามารถนําความรูและทักษะการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียนไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ถูกตองตามหลักการ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน
2. วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ พูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการสงสารดวยภาษาไทย การใชถอยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟง การดู
และการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส การพูดในโอกาสตางๆ ตามมารยาทของสังคม การกลาวทักทาย แนะนําตนเองและผูอื่น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรม เขียนประวัติยอ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
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2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานอาชีพ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยในงานอาชีพ การฟงคําสั่งหรือขอแนะนําการปฏิบัติงาน ฟง และดูสาร
ในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน
คู มื อ การใช อุ ป กรณ ห รื อ รายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ การนํ า เสนอผลงาน สาธิ ต ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านหรื อ
กระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดตอกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็น
ในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธในงานอาชีพ
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2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานธุรกิจ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง คํ า สั่ ง หรื อ ข อ แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง าน ฟ ง และดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใชอุปกรณหรือ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ การนํ า เสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค า และบริ ก าร การพู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะ สนทนา
กิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
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2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใชทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดตอกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสตาง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพู ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น และงานอาชี พ พู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต า ง ๆ พู ด แสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินคาหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหนาที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล า วต อ นรั บ กล า วขอบคุ ณ กล า วรายงาน กล า วอํ า ลาอาลั ย กล า วสุ น ทรพจน แ ละอวยพร
ในโอกาสตาง ๆ
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2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรียบเรียงถอยคําไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. สามารถใชทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชและหลักการเขียนถอยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท ศัพทเฉพาะวิชาชีพถูกตองตามหลักการเขียน
3. เขียนขอความติดตอกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ย บเรี ย งถ อ ยคํ า สํ า นวน โวหารที่ ใ ช
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพทและศัพทเฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกขอความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจ และ
เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธในงานอาชีพ
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2000-1106

ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคตามหลักการ
3. สามารถใชทักษะการใชภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหาร
2. พูดเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค การเรียบเรียงถอยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เลาเรื่อง
การอธิบาย บรรยาย การพูดโนมนาว การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ
ในงานอาชีพ
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง - ดู บทสนทนา เรื่องราว คําสั่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบไดตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อสารตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียน การฟงคําสั่ง เรื่องราว การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ
หรือที่กําหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปจจุบันและอนาคต
เทศกาลทางวั ฒ นธรรม การอ า นเรื่ อ งทั่ ว ไป ข อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจํ า วั น จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรม และ online dictionary การใชภาษาตามมารยาท
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษา การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น แหล ง เรี ย นรู ห รื อ ฝ ก ฝนกั บ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
วิชาบังคับกอน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียน ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง - ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ขาวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อานเรื่องทั่วไป กําหนดการ ปายตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. เขียนใหขอมูล กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง -ดู พู ด อ า น เขี ย น การฟ ง -ดู เ รื่ อ งราวต า ง ๆ บั น เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทั ศ น
การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่ กําหนดเกี่ย วกับการเดินทาง ทอ งเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหนงที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การตอนรับ การสนทนาทางโทรศัพท การปฏิบัติตามคําสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการอานเรื่องทั่วไป ขอความ กําหนดการ ปายประกาศตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส การกรอกแบบฟอร มต าง ๆ การใช ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง - ดู การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน
2. พูดสื่อสารสถานการณตา ง ๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. ใชสํานวนภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาสือ่ ความหมายไดเหมาะสมกับสถานการณ
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจ และ
ที่กําหนดจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณตาง ๆ การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ
ที่ใชในชีวิตจริง การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใชภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง - ดู ขาว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลองในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือตาม
ความสนใจ
3. ใชคําศัพท สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษไดตามหลักการออกเสียง
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือ
ตามความสนใจจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณจําลอง การเลาเรื่องจากสิ่งที่ฟงหรือดู การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสียง การใช
คําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ ที่ใชในชีวิตจริง การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลง
เรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานหนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. อานประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณจากสถานที่ตาง ๆ
3. อานตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อานเอกสารทางการคา
5. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อานกําหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานเรื่องตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ
โฆษณา แผนพับ แผนปลิว โปสการด ประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินคา ประกาศรับสมัครงาน กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1206
การเขียนในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนขอมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลตางๆ
4. เขียนจดหมายสวนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. กรอกแบบฟอรมชนิดตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการเขียนพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโตตอบทางสังคม การเขียนขอมูลบุคคล ขอความสั้น ๆ บันทึกยอ/จดหมาย
สวนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกสในโอกาสตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพชาง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพชางจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง กฎระเบียบ คูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ปายเตือน ปายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. สาธิตและนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
5. กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานชาง
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานชาง
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค น และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ช า งพร อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชศัพทเทคนิคที่เปนพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานชางตาง ๆ การอาน
คูมือ ชื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดสวน รูปทรง เครื่องหมาย
สัญลักษณ แผนภาพ ปายประกาศความปลอดภัยในโรงฝกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอรมการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานงาย ๆ การเขียนขอความ กรอกขอมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรูดานอาชีพดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
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2101-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถ ฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาในสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโตตอบ ปฏิบัติตามคําสั่ง สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนใหขอมูล บันทึกขอความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น และฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การโตตอบในสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ หนวยงานในองคกรและ
หนาที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนขอมูล การสื่อสารทางธุรกิจ การติดตอทางโทรศัพท การนัดหมาย การบอก
ตําแหนงที่ตั้ง การอานเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ การโฆษณาสินคา แผนพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการ
ปฏิบัติงาน การเขียนบันทึกขอความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การใหขอมูล
ตาง ๆ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) นําเสนอสินคา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
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2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ
2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตาง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การใชรูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุร กิจ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่ งซื้อและตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ใบแจงชําระเงิน จดหมายเชิญ ในโอกาสตาง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจดวยตนเอง
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2000-1210
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู การสาธิต การปฏิบัติงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
3. อานเรื่อง คูมือ คําสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร
4. เขียนใหขอมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกขอมูลออนไลน
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคอมพิวเตอร
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานคอมพิวเตอรและฝกฝนการใช พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง ดู พูด อานและเขียน การใชคําศัพทเทคนิค ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร
การอานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร คูมือ คําสั่ง การปฏิบัติตามคําสั่ง การใชโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอรตาง ๆ
การอานและการถายโอนความหมายของตัวยอ สัญลักษณ กลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรดวยตนเอง
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2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณตางๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน
2. พูดสาธิต การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาน ขอความ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนใหขอมูลตางๆ บนสังคมออนไลน ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารตาง ๆ และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย น การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วั น
การติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ดวยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครือขาย
สังคมออนไลน (Social network) การเรียนรูออนไลน (Learning network) การใชแอพลิเคชั่นตาง ๆ การใชคําศัพท
เฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน
และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง
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2000-1212
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
3. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
4. อานเรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
5. เขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิคส เกี่ยวกับงานสํานักงาน
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสํานักงาน
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น ความก า วหน า ในงานสํ า นั ก งานและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการปฏิบัติงานสํานักงาน การตอนรับ
การขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การอานและปฏิบัติตามคําสั่ง การอานคูมือการปฏิบัติงาน ตาราง
การปฏิบัติงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอ
การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
ในงานสํานักงานและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
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2000-1213
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่อง บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ
3. อานเรื่อง ประกาศ ขอความการแจงเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
4. เขียนประกาศ และการใหขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานประชาสัมพันธ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานประชาสัมพันธและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการประชาสัมพันธ การตอนรับ การขอ
และใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การพูดประชาสัมพันธ การประกาศ การแจงเตือน การเขียนประกาศ
การแจงเตือน การนัดหมาย การอานเรื่องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธและจากแหลงสื่อ ที่
หลากหลาย
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2000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการทองเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการทองเที่ยว
3. อานปายประกาศ สัญลักษณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว
4. เขียนใหขอมูลและกรอกแบบฟอรมตางๆเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
5. ใชคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยว
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานท อ งเที่ ย วและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การตอนรับผูมาเยือน การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
กําหนดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การอานปายประกาศ สัญลักษณ กฎระเบียบตามแหลง
ทอ งเที่ ย ว การกรอกข อ มู ล ต า ง ๆ ในแบบฟอรม ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว การใช ภ าษาตามมารยาททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการทองเที่ยวจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
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2000-1215
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการลูกคาในงานโรงแรม
4. เขียนใหขอมูล และกรอกแบบฟอรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
5. ใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานโรงแรมและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหขอมูล การแนะนํา การตอนรับ การจองหองพัก การจัดเลี้ยง การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร
เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอานเรื่อง ขอความ คําสั่ง สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนที่ใช
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
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2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริการดานสุขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานบริการดานสุขภาพจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบใหขอมูล สาธิต นําเสนอ ในงานการบริการดานสุขภาพ
3. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
4. เขียนใหขอมูลและบันทึกขอมูล เกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
5. กรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบริการดานสุขภาพ
7. ใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค น ความกา วหน า ในงานธุ ร กิจ บริก ารด านสุ ข ภาพและฝ ก ฝนการใช
ภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหและขอขอมูล การซักถามประวัติ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอาน
เรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานบริการดานสุขภาพ การกรอกแบบฟอรม การบันทึกขอมูล การใช
พจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝน
การฟง พูด อานและเขียนในงานบริการสุขภาพ
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2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานสปา
4. เขียนบันทึกขอมูล การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสปา
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโตตอบใหบริการแกลูกคา การใหและ
ขอขอมูล การสอบถาม การใหคําแนะนํา การชําระเงิน การอานเรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอรม บันทึกขอมูล การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
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2000-1218
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท
4. อานขอความ ฉลาก ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนใหขอมูลสินคาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)
7. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้นๆ และกรอกแบบฟอรมตางๆ
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานการขาย
9. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานการขายและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
การขายและแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดตอ
ทางโทรศัพท การสาธิตผลิตภัณฑ การนําเสนอผลิตภัณฑ การอานฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ เครื่องหมาย
การคา รายการสินคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนบันทึกยอ/ขอความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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2000-1219
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนใหขอมูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกยอขอความสั้นๆ
4. กรอกขอมูลทางบัญชี
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทตาง ๆ การลงบัญชีอยางงาย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกยอ/ขอความสั้น ๆ การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมทางบัญชี การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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2000-1220
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบัติงานคหกรรมจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาใหขอมูล การบริการในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อานคูมือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพดานคหกรรม
5. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพเกีย่ วกับงานคหกรรม
6. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานคหกรรม
7. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคหกรรม
8. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานคหกรรม และฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานคหกรรม การพูดโตตอบ การบรรยาย สาธิตการปฏิบัติงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การบริการงานจาง การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือเครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความสั้น ๆ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1221
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้อผา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสาธิตการปฏิบัติงานดานการออกแบบเสื้อผาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องราวแบบเสื้อตาง ๆ คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
4. เขียนใหขอมูลผลงานการออกแบบเสื้อผา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานออกแบบเสื่อผา
6. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ า และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนงานออกแบบเสื้อผาทั้งในและตางประเทศ การโตตอบ ใหขอมูล
การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผา การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา การใชคําศัพทเทคนิค การอาน
แบบเสื้อ คูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรูจากแหลง การเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1222
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริมสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวยจากสื่อโสตทัศน
2. อานคูมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวย
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง แผนภาพในงานเสริมสวย
4. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริการเสริมสวย
5. เขียนขอความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยสั้น ๆ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเสริมสวย
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานเสริมสวย และ ฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานเสริมสวยทั้งในและตางประเทศ การแตงหนา เครื่องสําอาง
แบบทรงผม การโตตอบ การตอนรับ การเสนอ/ใหขอมูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสริมสวย การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง
แผนภาพ
การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online
dictionary การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด ว ยตนเองและการแสวงหาความรู จ าก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1223
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บศิล ปะการประกอบอาหาร
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็น
3. นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อานเรื่อง ตํารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโตตอบ การใหและขอขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การสาธิต การอานตํารับอาหาร คูมือการใชอุปกรณเครื่องมือ
สวนประกอบการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรู ขอมูลในงานอาหารและการใชเทคโนโลยีใหม
ดานการประกอบอาหารทั้งในและตางประเทศจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อานตํารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตํารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานประกอบอาหารไทย และฝกฝนภาษาอังกฤษในงานประกอบ
อาหารไทย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโตตอบ แสดงความคิดเห็น
การขอและใหขอมูล การบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค การอานตํารับอาหาร เทคนิค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ เครื่องมือ สัญลักษณ ตาราง รูปภาพ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเองและการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การนํ า เสนอ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อานคูมือ เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนใหขอมูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานศิลปะแขนงตาง ๆ และ ฝกฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใชศัพทเทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด
สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ การอานคูมือ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การโตตอบใหขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การบรรยาย สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเสนอเรื่องราว
กิจกรรมงานศิลปะ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรู
ดวยตนเองและการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษตรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกษตร
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานเกษตร
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานเกษตร
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงานเกษตร
7. ใชศัพทเทคนิคในงานเกษตร
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานเกษตรแขนงตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน และเขียนสถานการณตาง ๆ ในงานเกษตร การสาธิต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร การใชเทคโนโลยีการเกษตร การอานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ
ฉลาก ปายเตือน ความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แบบฟอรมตาง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกยอ การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และ
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานประมงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประมง
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานประมง
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงาน
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัตงิ าน
7. ใชศัพทเทคนิคในงานประมง
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานประมงประเภทตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียน การใชศัพทเทคนิคพื้นฐานในงานประมง การพูดโตตอบ
และใหขอ มู ล การสาธิ ต นํ าเสนอ การแปรรูปผลิตภัณ ฑ การใชเ ทคโนโลยี ประมง การอานคูมือ กฎระเบีย บ
แบบฟอร ม การปฏิ บั ติ ง าน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป า ยเตื อ นความปลอดภั ย การเขี ย นบั น ทึ ก ย อ
การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟา อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด ปริมาณทางฟสิกส การทดลองแหลงกําเนิดไฟฟา วงจรไฟฟา
การคํานวณคาไฟฟา การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
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2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกส เวกเตอร แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กําลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮารโมนิกอยางงาย งาน กําลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา
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2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย
ในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่นแมเหล็กไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
2. มีทักษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหาร การเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบั ติ ข องสารไฮโดรคาร บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดสอบสารชีวโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะหผล
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย และพลังงานนิวเคลียร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรียในอาหาร
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียรตอการดํารงชีวิต
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2000-1304
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความรอนตอวัตถุ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของแสงและความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยดอีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร การเลือกใช
ผลิตภัณฑพอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน อุณหภูมิและผลของความรอนตอวัตถุ
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2000-1305
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ ของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
2. มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสราง และองคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ทดลองเกี่ยวกับโครงสราง
องคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตางๆ ของพืชและสัตว คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู และปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตาง ๆ ของพืชและ
สัตว คํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่งมีชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสราง หนาที่ องคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืช
และสัตวและการทํางาน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
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2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และ
ขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร
2. มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. แสดงความรูและปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอ ยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู อัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในวิชาชีพ
2. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สํารวจและจัดหมวดหมูขอมูลอยางงาย
4. เลือกใชคากลางของขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนด
5. วิเคราะหตําแหนงของขอมูล และการวัดการกระจายของขอมูลจากขอมูลที่กําหนด
6. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิตทิ ี่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล และฝกปฏิบัติในการเลือกใชคาสถิติ
ที่เหมาะสมกับขอมูล
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2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ และปริมาตร
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในสถานการณจริง
หรือปญหาที่กําหนด
2. นําความรูเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
6. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องสมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
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2000-1403

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเวน สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
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2000-1404

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกั บ
มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2. มี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และนํ า วิ ธี ก ารแก ป ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวั ด มุ ม อั ต ราส ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
6. ดําเนินการ และประยุกตใช จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกตใชจํานวนเชิงซอนที่อยูในรูปเลขยกกําลังและรูปกรณฑในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
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2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานชางเกษตร)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน
ลิมิต อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต อนุพันธของฟงกชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง
2. ดําเนินการ และประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดําเนินการ และประยุกตใชความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ ในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
5. ประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องเสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชันลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
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2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน ประยุกตใช
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขาย
ในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง
คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย
2. ดําเนินการความนาจะเปนเบื้องตน และนําผลไปใชในการคาดการณ
3. นําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ใชในการตัดสินใจและแกปญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
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2000-1407

คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต
และรูปทรงเรขาคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณคา ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวย มาตราวัดตาง ๆ
2. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
3. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
4. แกปญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
5. ขยายสวนและยอสวนของภาพจากของจริง
6. ประยุกตความรูเกี่ยวกับเสนตรง ระนาบ รูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใชความรูเรื่อง จํานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
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2000-1408

สถิติการทดลอง
2-0-2
(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
2. มี ทั กษะกระบวนการคิ ดและนํ าวิ ธี การแก ป ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จั ยเบื้ องต น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใชในการวิจัยเบื้องตน
2. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
3. ใชความรูเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนและใชสถิติไดเหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
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กลุมวิชาสังคมศึกษา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดํารงชีวิต
2. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงาม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นํ า หลั ก ศาสนา หลั ก ธรรม หลั ก กฎหมาย และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช
เพื่อการเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หนาที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในงานอาชีพ มรรยาท ความเปนพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณตาง ๆ โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ
ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธในการ
ทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสัง คม ความเป น พลเมื อ งดี เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตรประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. สามารถประยุกตใชความรูเรื่องภูมิศาสตรและประวัติศาสตรในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
3. นําความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไปประยุกตใช เพื่อการดํารงตนในงานอาชีพและธํารง
ความเปนไทยอยางยั่งยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเปนไทยอยางยั่งยืน
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2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเปนประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดํารงตนเปนประชากรอาเซียนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบันเพื่อสรางสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. นําความรูที่ศึกษาไปประยุกตใชเพื่อสรางภูมิคุมกันตนและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปจจุบัน
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2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลดานวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. นําความรูดานวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศ ความแตกตางทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
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กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อความพรอมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย
และหลักการดูและเลนกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดวยความมีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเลนกีฬา
2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเลนกีฬาไทย/ สากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใชคาดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ
6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาคาดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายดวยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเลนกีฬา เลือกและปฏิบัติ
การออกกําลังกายอยางเหมาะสม มีความสุขภายใตหลักความพอเพียง พรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต

77

2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพกาย สุขภาพจิตวัยรุน
2. มีทักษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจากโรคติดตอ สิ่งเสพติด และการใชยา
4. รูคุณคาและเปาหมายในการดําเนินชีวิตดวยวิถีทางที่ถูกตองและภาคภูมิใจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวัยรุน
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีตอครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
4. วิเคราะหและแกปญหาสุขภาพวัยรุน
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบัติโครงงานเพื่อแกปญหาสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง รูหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจาก
สิ่งเสพติด การใชยา และการแกปญหาสุขภาพ
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2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกําลังกาย
2. ประยุกตการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณของรางกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย กลไกของรางกาย
การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ โ ครงงานการออกกํ า ลั ง กายด ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ตนเองเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมายพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพระหว า งเพศในวั ย รุ น ป จ จั ย เสี่ ย งและสถานการณ
ที่ไมปลอดภัย
2. เพื่อใหมีทักษะในการปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความสมบูรณทางกายโดยใชกิจกรรมนันทนาการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางเพศในวัยรุน ปจจัยเสี่ยงและสถานการณที่ไมปลอดภัย
2. ออกกําลังกายเพื่อปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. ปฏิบัติโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกตใชทาทางจากศิลปะการปองกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปจจัยเสี่ยง
ในการใชสารเสพติดและการคุกคามทางเพศ
ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยศิลปะ
การปองกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย การสรางมนุษยสัมพันธและ
การปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
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2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ หลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง
2. มีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีตอการนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลนกีฬา
2. พัฒนากลามเนื้อเฉพาะสวน
3. ประยุกตใชการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกีฬาเฉพาะทางแตละ
ชนิดตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ฝกการพัฒนากลามเนื้อตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล
นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
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2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อ
และความรุนแรง
3. สามารถเลือกใชระบบบริการสุขภาพ
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
3. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เ พื่ อ การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โรคติดตอและโรคไมติดตอ
พฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสุขภาวะทางเพศและโรคเอดสโดยคํานึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน การเตรียมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง การใชระบบบริการสุขภาพ
เพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง
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2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ
2. เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปญหาจากการมีเพศสัมพันธไมพรอม
4. ตระหนักรูในคุณคาของตนเอง สรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมี
สุขภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ พัฒนาการทางเพศในวัยรุน
2. ทักษะดานการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการตัดสินใจ
3. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรูการปองกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เปาหมายและแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยรุน การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวั ง ต อ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ การแสดงออกทางเพศ ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ การต อ รองและ
การสื่ อ สารความต อ งการตามความคิ ด เห็ น และความรู สึ ก การตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของตนเองบนพื้ น ฐานของ
การเคารพในสิทธิของผูอื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณที่สงผลตอความรูสึกและพฤติกรรม การเลือกใชแหลงบริการชวยเหลือที่เปน
มิตรในพื้นที่
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2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
2. สามารถประยุกตใชทักษะตาง ๆในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณในชีวิตจริง
3. สามารถแกปญหาโดยใชทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากใชยาเสพติด และความรุนแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการปองกัน
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใชหลักการคิดวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟนฟูภายหลังการบําบัด
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีตอตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด เยาวชนกับสิ่งเสพติด สภาพปญหาสิ่งเสพติด ความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่กําลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการปองกันการติดสิ่งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดดานบุคลิกภาพและจิตใจ
ดานสุขภาพอนามัย ดานเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบําบัดผูติดสิ่งเสพติด แนวทางการฟนฟูและสงเสริม
สภาพร า งกายและจิ ต ใจภายหลั ง การบํ า บั ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว
ในสภาพแวดลอมที่เปนแหลงของสิ่งเสพติด การสรางความเขมแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่สงเสริม
พฤติกรรมที่ดีตอสังคมและชุมชน กลยุทธในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อยางมั่นใจและการโตตอบ
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2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจพัฒนาการวัยรุน
2. สามารถใชหลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
3. สามารถเลือกใชบริการสุขภาพ
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุน หลักการกระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. ใชหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
5. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห พั ฒ นาการทางกายของวั ย รุ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ
การปฐมพยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง
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2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพ และการปองกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพและการปองกันโรค
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
4. ปฏิบัติโครงงานดวยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรม
ทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การใชยา การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการ
เลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
รายวิชารวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2001-1001 ความรูเกีย่ วกับงานอาชีพ
2001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2-0-2
1-2-2

รายวิชารวมประเภทวิชาศิลปกรรม
2300-1002
ความคิดสรางสรรค
2300-1006
ศิลปะไทย
2300-1007
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

2-0-2
1-3-2
1-3–2

รายวิชารวมสาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย
2320-1001
ทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
2320-1002
วิวัฒนาการการสรางเครื่องดนตรีไทย
2320-1003
งานชางเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน
2320-1004
โสตทักษะและมาตรฐานเสียงดนตรีไทย

2-0-2
2-0-2
1-3-2
1-2-2
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2001-1001

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
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2001-2001

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรม
ตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ
ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ ผลกระทบของ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ
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2300-1002

ความคิดสรางสรรค

2 - 0 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค กระบวนการทางความคิดสรางสรรค ปจจัยที่มีผลตอความ
คิดสรางสรรคและการสงเสริมความคิดสรางสรรค
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีคิดแบบตางๆ กระบวนการสรางความคิดสรางสรรค
3. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของการสรางสรรคและกระบวนการคิดสรางสรรคทางศิลปกรรม
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับนําเสนอผลงานและประเมินคุณคาผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม
5. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การเรียนรู รับผิดชอบ มุงมั่น สนใจใฝรู มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค กระบวนการทางความคิดสรางสรรค
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ปจจัยที่มีผลตอความคิดสรางสรรค และการสงเสริม
ความคิดสรางสรรค
2. แสดงความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับวิธีคิดแบบตางๆ กระบวนการสรางความคิดสรางสรรค
3. แสดงความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของการสรางสรรคและกระบวนการคิดสรางสรรคทางศิลปกรรม
4. แสดงความเขาใจเกี่ยวกับนําเสนอผลงานและประเมินคุณคาผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม
5. มีกิจนิสัยทีด่ ีตอ การเรียนรู รับผิดชอบ มุงมั่น สนใจใฝรู มีความคิดสรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทวั่ ไปเกีย่ วกับความคิดสรางสรรค ความหมายของ ความคิด การคิดและความคิดสรางสรรคองคปร
ะกอบของการคิดสรางสรรค กระบวนการทางความคิดสรางสรรค คุณสมบัตขิ องความคิด สรางสรรค ลักษณะของบุคคล
ที่มีความคิดสรางสรรค ปจจัยที่มีผลกระทบตอความคิดสรางสรรค การสงเสริม ความคิดสรางสรรค วิธกี ารคิดแบบตางๆ
กระบวนการสรางความคิดสรางสรรค ประเภทของการสรางสรรค รูปแบบ งานศิลปกรรม กระบวนการคิด สรางสรรค
ทางศิลปกรรม การนําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรม การประเมินคุณคาผลงานศิลปกรรม
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2300-1006

ศิลปะไทย

1-3-2

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

มีกิจนิสัยที่ดี สนใจ ใฝรู รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและเจนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
เขาใจ วิวัฒนาการของลวดลายไทยสมัยตางๆ
มีทักษะในการเขียน คัดลอกลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย
มีทักษะในการผูกลายโดยการสรางสรรคขึ้นมาใหม
มีทักษะในการใชวัสดุ-อุปกรณใหเหมาะสมตามลักษณะงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนลวดลายไทย
เตรียม วิธีการใช และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณการเขียนลวดลายไทย
เขียนลวดลายไทย และกนกแบบตาง ๆ
ระบายสีตัดเสนสีลวดลายตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ แ ละการวิ วั ฒ นาการของลวดลายตามคติ นิ ย มของศิ ล ปะไทย
การเขียนลวดลาย คัดลอกแมลาย ผูกลาย และการประยุกตใชในงานประเภทตางๆ
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2300-1007

การเขียนแบบทัศนียวิทยา

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การเขียนแบบภาพฉาย รูปตัดและภาพ 3 มิติ
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรางแบบดวยมือ และการใชเครื่องมือ อุปกรณเขียนแบบ
3. มีทักษะการรางแบบดวยมือ และเครื่องมือ ในการเขียนแบบภาพฉาย รูปตัด และภาพ 3 มิติ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน เห็นคุณคาของการเขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบที่เกี่ยวของกับงานศิลปกรรม การใชเครื่องมือ อุปกรณ
เขียนแบบตามมาตรฐานสากล
2. รางแบบดวยมือ และใชเครื่องมืออุปกรณในการเขียนแบบภาพฉาย รูปตัด และภาพ 3 มิติ
แบบออบบลิค (OBLIQUE) ไอโซเมตริก (ISOMETRIC) และทัศนียภาพ (PERSPECTIVE)
แบบ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉาย รูปตัดการเขียนภาพ 3 มิติ แบบออบบลิค(OBLIQUE)
ไอโซเมตริก (ISOMETRIC) และทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) แบบ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด ที่เกี่ยวของกับงาน
ศิลปกรรม การรางแบบดวยมือ และการใชเครื่องมืออุปกรณเขียนแบบโดยใชมาตราสวนตามมาตรฐานสากล
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2320 - 1001

ทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
Fundamentals of Thai music theory

2-0-2

จุดประสงครายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของดนตรีไทย
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ เอกลักษณ ประเภทเครื่องดนตรีไทย และประเภทของเพลงไทย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของดนตรีไทยได
2. แสดงความรูเกีย่ วกับองคประกอบ เอกลักษณ ประเภทเครื่องดนตรีไทย และประเภทของเพลงไทยได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติเกีย่ วกับประวัตคิ วามเปนมา เอกลักษณ ประเภทเครื่องดนตรีไทย ประเภทของเพลงไทย
ประโยชนและคุณคาของดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. ความหมายและประวัติความเปนมาของดนตรีไทย
2. องคประกอบของดนตรีไทย
3. เอกลักษณของดนตรีไทย
4. ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
5. ประเภทของเพลงไทย
6. ประโยชนและคุณคาของดนตรีไทย
รวม
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2320-1002

วิวัฒนาการการสรางเครื่องดนตรีไทย
Development of Thai musical instrument making

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวิวัฒนาการ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการเครื่องดนตรีไทย
มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการจําแนกเครื่องดนตรีไทยในแตละยุค
มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการสรางเครื่องดนตรีไทยตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงผลิตเครื่องดนตรีไทยทีส่ ําคัญในประเทศไทย
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวิวัฒนาการ
แสดงความรูเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการเครือ่ งดนตรีไทย
แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกเครื่องดนตรีไทยในแตละยุค
แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการสรางเครื่องดนตรีไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
แสดงความรูเกี่ยวกับแหลงผลิตเครื่องดนตรีไทยที่สําคัญ ๆ ในประเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการเครื่องดนตรีไทยในแตละยุค เครื่องมือที่ใชในการสรางเครื่องดนตรีไทย
วิวัฒนาการสมัยใหมในการสรางเครื่องดนตรีไทย แหลงผลิตเครื่องดนตรีไทยที่สําคัญในประเทศ
หนวยการเรียน
หนวยที่

ท
4
8
16
4
4
36

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
2. วิวัฒนาการเครื่องดนตรีไทย
3. ยุคสมัยของเครื่องดนตรีไทย
4. เครื่องมือที่ใชในการสรางเครื่องดนตรีไทย
5. แหลงผลิตเครื่องดนตรีไทยที่สําคัญในประเทศไทย
รวม
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2320-1003

งานชางเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน
Fundamentals of Thai musical instruments bricolage

1-3–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการงานเชื่อม กลึง หลอ ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในงานเชื่อม กลึง
หลอ ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
3. มีทักษะงานเชือ่ ม กลึง หลอ ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทางานดวยความละเอียดรอบคอบปลอดภัยมีความคิดสรางสรรค
เปนระเบียบสะอาดตรงตอเวลามีความซื่อสัตยรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูหลักการงานเชือ่ ม กลึง หลอ ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในงานเชื่อม กลึง หลอ ใน
การสรางเครื่องดนตรีไทย
3. กลึงภายนอก กลึงภายในชิ้นงานสรางเครื่องดนตรีไทยตามแบบที่กําหนด
4. เชื่อมทองเหลืองชิ้นงานสรางเครื่องดนตรีไทยตามแบบที่กําหนด
5. หลอชิ้นงานสรางเครื่องดนตรีไทยตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในงานเชื่อม กลึง หลอ ในการ
สรางเครื่องดนตรีไทย
ปฏิบัติงานเชื่อม กลึง หลอ ในการสรางชิ้นงานเครื่องดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่
ท
ป
รวม
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานเชื่อม กลึง หลอ ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
4
4
2. อุปกรณงานเชื่อม กลึง หลอ ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
8
8
3. ปฏิบัติงานเชื่อม ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
2
14
16
4. ปฏิบัติงานกลึง ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
2
22
24
5. ปฏิบัติงานหลอ ในการสรางเครื่องดนตรีไทย
2
18
20
รวม
18
54
72
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2320 – 1004 โสตทักษะและมาตรฐานเสียงดนตรีไทย
Listening skills and Thai music tuning standard

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโสตทักษะและมาตรฐานเสียงดนตรีไทย
2. มีทักษะในการฟงเสียง จําแนกเสียง ออกเสียง และเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโสตทักษะและมาตรฐานเสียงดนตรีไทย
2. มีทักษะในการฟงเสียง จําแนกเสียง ออกเสียง และการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะการออกเสียง ชนิดเครื่องดนตรีไทย ระบบเสียงโนตดนตรีไทย มาตรฐานเสียงดนตรีไทย
การเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
ฝกรองเพลงทํานองงาย ๆ ตามระบบเสียงดนตรีไทย การใชเครื่องเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอวัยวะการออกเสียง
2. ชนิดเครื่องดนตรีไทยและการเกิดเสียง
3. มาตรฐานเสียงดนตรีไทย
4. การรองเพลงตามระบบเสียงดนตรีไทย
5. การเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
6. เครื่องมือเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
รวม
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ท
4
4
4
2
2
2
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4
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4
4
8
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การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
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กลุม ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1002

การเปนผูป ระกอบการ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเปน
ผูป ระกอบการ การจัด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การเป น ผู ป ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ
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2001-1003

พลังงานและสิง่ แวดลอม

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม
3. วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
4. ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของ
พลังงานและสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
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2001-1004

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. วางแผน ดําเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย
5. เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ
6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและ
อุบั ติ ภั ย ที่เ กิ ด จากการทํ า งานและการควบคุ ม ป อ งกั น การปรั บ ปรุ ง สภาพการทํ า งานตามหลั ก การยศาสตร
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย เครื่องปองกัน
อันตรายการปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2001-1005

การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. มีความเขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเขาใจวิธีการจัดการสิง่ แวดลอมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพื้นฐานความรูทาง
นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางออม การ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดในงานอาชีพ
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2001-1006

กฎหมายแรงงาน

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของดานแรงงาน
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครอง
แรงงานแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
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2001-1007

ความปลอดภัยในงานอาชีพ

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการปองกัน
ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และกฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2320-2001
2320-2002
2320-2003
2320-2004
2320-2005
2320-2006
2320-2007
2320-2008
2320-2009
2320-2010
2320-2011
2320-2012

สวนศาสตรดนตรีไทย
กลศาสตรเครื่องดนตรีไทย
การเขียนแบบภาพรางและโครงสรางเครื่องดนตรีไทย
การอานแบบ เขียนแบบการสรางเครื่องดนตรีไทย
เครื่องมืองานไมเครื่องดนตรีไทย
พื้นฐานงานทําสีเครื่องดนตรีไทย
งานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครือ่ งดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
ประณีตศิลปเครื่องดนตรีไทย
งานสรางเครื่องดนตรีไทย 1
งานสรางเครื่องดนตรีไทย 2
งานสรางเครื่องดนตรีไทย 3
งานสรางเครื่องดนตรีไทย 4
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2320-2001

สวนศาสตรดนตรีไทย
Acoustics in Thai music

2-0–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการกําเนิดเสียง คุณภาพเสียง และระบบเสียงดนตรี
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสั่น การสะทอนและการซับเสียงของวัสดุชนิดตาง ๆ
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางของวัสดุแตละชนิดและรูปรางรูปทรงที่แตกตางกัน จะมี
ผลตอคุณภาพของเสียง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกําเนิดเสียง คุณภาพเสียง และระบบ
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับการสั่น การสะทอนและการซับเสียงของวัสดุชนิดตาง ๆ มีทักษะในการเลือก
3. มีทักษะในการจําแนกความแตกตางของวัสดุแตละชนิดและรูปรางรูปทรงที่แตกตางกันจะมีผลตอ
คุณภาพของเสียง
4. บูรณาการความรูสรางชิ้นงานจากวัสดุตาง ๆ เพื่อใหไดเสียงที่มีคุณภาพ
5. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดเสียงและมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดเสียงดนตรีได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการกําเนิดเสียง คุณภาพเสียง ระบบเสียงดนตรี การสั่น การสะทอน และการซับเสียง
ของวัสดุ ชนิดของวัสดุและรูปรางรูปทรงที่มีผลตอเสียง สรางชิ้นงานที่สรางแหลงกําเนิดเสียงเพื่อใหไดเสียงที่มี
คุณภาพ
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. หลักการกําเนิดเสียง
2. คุณภาพเสียง
3. ระบบเสียงดนตรี
4. การสั่น การสะทอน และการซับเสียงของวัสดุ
5. ชนิดของวัสดุและรูปรางรูปทรงที่มีผลตอเสียง
รวม
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2320-2002

กลศาสตรเครื่องดนตรีไทย
Mechanics in Thai music

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางกลศาสตรที่มีผลตอเสียงดนตรี
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุเกี่ยวกับ
โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องดนตรีไทย
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําทอนและความดังของเสียง และการสงผานตัวกลางของเสียง
4. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีด่ ีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับทฤษฎีทางกลศาสตรที่มีผลตอเสียงดนตรี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบ
3. มีทักษะในการเลือกวัสดุและโครงสรางที่มีความแข็งแรงในอันที่จะสรางเสียงดนตรีที่มีคุณภาพได
4. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดเสียงและมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดเสียงดนตรีได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีในทางกลศาสตร ทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุเกี่ยวกับ
โครงสรางและสวนประกอบ ความเคน (Stress) ความเครียด (Strain) โมดูลัสยืดหยุน (Modulus of Elasticity) การกําทอนและ
ความดังของเสียง การสงผานตัวกลางของเสียงเครื่องมือวัดเสียงและวิธีการวัดเสียง
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. ทฤษฎีในทางกลศาสตร
2. ทฤษฎีและการทดสอบเกีย่ วกับวัสดุ
3. ความแข็งแรงของวัสดุเกีย่ วกับโครงสรางและสวนประกอบ
4. ความเคน (Stress) ความเครียด (Strain) โมดูลัสยืดหยุน (Modulus of Elasticity)
5. การกําทอนและความดังของเสียง
6. การสงผานตัวกลางของเสียง
7. เครื่องมือวัดเสียงและวิธกี ารวัดเสียง
รวม
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2320 – 2003

การเขียนแบบรางและโครงสรางเครื่องดนตรีไทย
Sketch design of Thai musical instruments

1-3–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนภาพราง รูปทรง สัดสวน มิติ ตามหลักการวาดเสนหุนนิ่ง
มีทักษะในการใชลายเสน ลงน้ําหนัก รางภาพเครื่องดนตรีไทยตามขอกําหนด
มีความคิดสรางสรรคในการเขียนแบบภาพรางอยางเปนระบบโดยใชจนิ ตนาการในงานประดิษฐ
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษา
สภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนแบบรางเครื่องดนตรีไทยไดตามขอกําหนด
2. เขียนแบบภาพรางเครื่องดนตรีไทยไดตามจินตนาการบนพื้นฐานของการประดิษฐอยางมีระบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเขียนภาพราง รูปทรง สัดสวน มิติ ตามหลักการวาดเสนหุนนิ่ง ปฏิบัติงานเขียนภาพราง
และโครงสร า งเครื่ อ งดนตรี ไ ทยตามข อ กํ า หนดและตามจิ น ตนาการบนพื้ น ฐานของการประดิ ษ ฐ ชิ้ น งาน
ปฏิบัติงานอยางมีระบบขั้นตอนตามหลักวิชาการ
หนวยการเรียน
หนวยที่
ท ป รวม
1. การเขียนภาพรางเบื้องตน
6 2
8
2. รูปทรง สัดสวน มิติ
4 12 16
3. หลักการวาดเสนหุนนิ่ง
4 12 16
4. การเขียนแบบรางเครื่องดนตรีไทย
4 12 16
5. การเขียนแบบภาพรางเครื่องดนตรีไทยตามจินตนาการ
4 12 16
รวม
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2320 – 2004

การอานแบบเขียนแบบการสรางเครื่องดนตรีไทย

1-3-2

Sketch design text for making Thai musical instruments
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบภาพไอโซเมติก (Isometic) เครื่องดนตรีไทย
มีทักษะในการอานแบบ เขียนแบบภาพไอโซเมติก (Isometic) เครื่องดนตรีไทย
มีทักษะในการกําหนดมาตราสวน คํานวณการสรางเครื่องดนตรีไทยจากแบบราง
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติงานอานแบบ เขียนแบบภาพไอโซเมติก (Isometic) เครื่องดนตรีไทย ไดตามหลักการ
2. ปฏิบัติงานในการกําหนดมาตราสวน คํานวณ เพื่อการสรางเครื่องดนตรีไทยจากภาพรางอยางถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการอานแบบ เขียนแบบภาพไอโซเมติก (Isometic) เครื่องดนตรีไทย
ปฏิบัติงานอานแบบ เขียนแบบภาพไอโซเมติก (Isometic) เครื่องดนตรีไทย ปฏิบัติงานกําหนด
มาตราสวน คํานวณการสรางเครื่องดนตรีไทยจากแบบภาพราง
หนวยการเรียน
หนวยที่

ท
6
4
4
4
4

1. การเขียนภาพรางเบื้องตน
2. รูปทรง. สัดสวน มิติ
3. หลักการวาดเสนหุนนิ่ง
4. การเขียนแบบรางเครื่องดนตรีไทย
5. การเขียนแบบภาพรางเครื่องดนตรีไทยตามจินตนาการ
รวม
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2320-2005

เครื่องมืองานไมเครื่องดนตรีไทย
1-3–2
Carpentry skills used in making Thai musical instruments
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การลับ ปรับแตง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมืองานไมเครื่องดนตรีไทย
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การไส การตัด การเจาะ การเพลาะ และการประกอบ
ชิ้นงานเครื่องดนตรีไทย
3. มีทักษะการลับ ปรับแตง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมืองานไมเครื่องดนตรีไทย
4. มีทักษะการไส การตัด การเจาะ การเพลาะไม ประกอบชิ้นงานไมเครือ่ งดนตรีไทย
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการลับ ปรับแตง บํารุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ ประกอบเครื่องไส ตัด เจาะ
เพลาะไม ในงานไมเครื่องดนตรีไทย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ การไส การตัด การเจาะ การเพลาะไม สําหรับงานสรางเครื่องดนตรีไทย
3. ประกอบชิ้นงานตามรูปแบบตางๆ ไดถูกตองตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมืองานไมเครื่องดนตรีไทย
วัดและรางแบบลงบนชิ้นงาน ไส ตัด เจาะ เพลาะไม ประกอบและตกแตงชิ้นงานเครื่องดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่
ท
ป
รวม
1. เครื่องมือและอุปกรณงานไม
6
10
16
2. การไส ตัด เจาะ เพลาะไม
6
22
28
3. การประกอบชิ้นงาน
6
22
28

รวม
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2320-2006

พื้นฐานงานทําสีเครื่องดนตรีไทย
Introduction to the painting of Thai musical instruments

1-3–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ งานทําสีเครื่องดนตรีไทย โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย
2. มีทักษะการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ งานทําสีเครื่องดนตรีไทย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีทักษะการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุรองพื้นผิวชิ้นงานและปฏิบตั งิ านทาสี พนสี เคลือบผิวยอมสี
เครื่องดนตรีไทยดวยชิ้นงาน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ งานทําสีเครื่องดนตรีไทยไดถูกตองตามหลักการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. เตรียมพื้นผิวชิน้ งานทําสีเครื่องดนตรีไทยไดถูกตองตามหลักการ
3. ทาสี พนสี ยอมสี เคลือบผิว เครื่องดนตรีไทยไดถูกตองตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนวิธีการใชเครื่องมือ การบํารุงรักษาและความปลอดภัย
ในงานทําสี การเตรียมวัสดุและพื้นผิวชิ้นงานในงานทาสีพนสี โดยใชสีน้ํามัน สียอมไม น้ํามันเคลือบผิวและวัสดุ
ตกแตงผิวงานทําสีเครื่องดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่
ท
ป
รวม
1. เครื่องมือ อุปกรณ งานทําสีเครื่องดนตรีไทย
4
4
2. ชนิดของสีที่ใชในงานสรางเครื่องดนตรีไทย
4
4
3. การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ปฏิบัติงานทําสี
4
4
8
4. การเตรียมวัสดุรองพื้นผิวชิ้นงาน
2
18
20
5. งานทาสีพนสี ยอมสี เคลือบสีผิว
2
22
24
6. วัสดุตกแตงผิวงานทําสีเครื่องดนตรีไทย
2
10
12
รวม
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54
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2320-2007

งานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครื่องดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
Fundamentals of the varnishing of Thai musical instruments

1-3–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ งานตกแตงผิว เคลือบสีผิว เครื่อง
ดนตรีไทย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
2. มีทักษะการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณงานตกแตงผิว เคลือบสีผิว เครื่องดนตรีไทย โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
4. มีทักษะการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุรองพื้นผิวชิ้นงานและปฏิบัติงานงานตกแตงผิว เคลือบสีผิว
เครื่องดนตรีไทยดวยชิ้นงาน
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ อุปกรณ งานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครือ่ งดนตรีไทย
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ งานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครื่องดนตรีไทยไดถูกตองตามหลักการ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. เตรียมพื้นผิวชิ้นงานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครื่องดนตรีไทยไดถูกตองตามหลักการ
4. ปฏิบัติงานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครื่องดนตรีไทยไดถูกตองตามหลักการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนวิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณ การบํารุงรักษา และความ
ปลอดภัยในงานตกแตงผิว เคลือบสีผิว การเตรียมวัสดุและพื้นผิวชิ้นงานในงานตกแตงผิว เคลือบสีผิว
โดยใชสีน้ํามัน สียอม น้ํามันเคลือบผิว และตกแตงผิวงานเครื่องดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่
ท
ป
รวม
1. เครื่องมือ อุปกรณ งานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครื่องดนตรีไทย
4
4
2. ชนิดของวัสดุตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครื่องดนตรีไทย
4
4
3. การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ปฏิบัติงานตกแตงผิว เคลือบสีผิว
4
4
8
4. การเตรียมวัสดุรองพื้นผิวชิ้นงาน
4
22
24
5. งานตกแตงผิว เคลือบสีผิวเครื่องดนตรีไทย
2
28
24

รวม
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2320 – 2008

ประณีตศิลปเครื่องดนตรีไทย
Elaboration of Thai musical instruments

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการตกแตงรายละเอียดเครื่องดนตรีไทยดวยวัสดุที่เหมาะสม
มีทักษะในกระบวนการการตกแตงรายละเอียดชิ้นงานเครื่องดนตรีไทย ชนิด ประเภทตางๆ
มีทักษะในการสราง ผลิตชิ้นงานเครื่องดนตรีไทยโดยการประยุกตใชลายไทย
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน รักษา
สภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใชวัสดุเพื่อการตกแตงรายละเอียดเครื่องดนตรีไทยไดอยางเหมาะสม
2. ปฏิบัติงาน สรางชิ้นงานตกแตงรายละเอียดเครื่องดนตรีไทยไดอยางเหมาะสม สวยงาม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษารู ป แบบการผลิ ต ชิ้ น งานเพื่ อ การตกแต ง รายละเอี ย ดเครื่ อ งดนตรี ไ ทย กระบวนการ เทคนิ ค
การเลือกใชวัสดุ
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นงาน ตกแตงรายละเอียดเครื่องดนตรีไทยไดตามชนิด ประเภทของเครื่องดนตรี มีความ
เหมาะสม สวยงาม เขาใจหลักการประยุกตใชลายไทยในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบ มุงมั่นในงานอัน
ประณีต
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. ความรูเบื้องตนงานประณีตศิลปเครื่องดนตรีไทย
2. การประยุกตใชลายไทยกับเครื่องดนตรีไทย
3. ปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานประณีตศิลปเครื่องดนตรีไทย

รวม
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8
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2320-2009

1-3-2

งานสรางเครื่องดนตรีไทย 1

Making Thai musical instrument skills 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจหลักการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
มีความรูความเขาใจหลักการวางแผนการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
มีทักษะในการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
2. ปฏิบัติสรางชิ้นงานไมเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย ถูกตองตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องมือกล
เครื่องจักรกลสําหรับการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย ไดแก ซอดวง ซออู ตามกระบวนการผลิต
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
2. หลักการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
3. การสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย

รวม
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งานสรางเครื่องดนตรีไทย 2

2320-2010

1-3-2

Making Thai musical instrument skills 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจหลักการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
มีความรูความเขาใจหลักการวางแผนการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
มีทักษะในการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
2. ปฏิบัติสรางชิ้นงานไมเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี ถูกตองตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องมือ
กล เครื่องจักรกลสําหรับการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี ไดแก ระนาดเอก ระนาดทุม ตามกระบวนการผลิต
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
2. หลักการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
3. การสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี

รวม
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2320-2011

งานสรางเครื่องดนตรีไทย 3

1-3-2

Making Thai musical instrument skills 3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจหลักการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
มีความรูความเขาใจหลักการวางแผนการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
มีทักษะในการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
2. ปฏิบัติสรางชิ้นงานไมเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ถูกตองตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องมือกล
เครื่องจักรกลสําหรับการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ไดแก โทน รํามะนา กรับเสภา
กรับพวง ตามกระบวนการผลิต
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
2. หลักการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
3. การสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ

รวม
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2320-2012

งานสรางเครื่องดนตรีไทย 4

1-3-2

Making Thai musical instrument skills 4
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจหลักการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
มีความรูความเขาใจหลักการวางแผนการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
มีทักษะในการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
2. ปฏิบัติสรางชิ้นงานไมเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา ถูกตองตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องมือกล
เครื่ องจั กรกลสํ าหรั บการสร างเครื่ องดนตรี ไทยประเภทเครื่ องเป า ได แก ขลุ ยเพี ยงออ ขลุ ยหลิ บ ขลุ ยอู
ตามกระบวนการผลิต
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
2. หลักการสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
3. การสรางเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ท
4
8
6

ป
24
30

รวม
4
32
36

18

54

72
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย
2320-2101
2320-2102
2320-2103
2320-2104
2320-2105
2320-2106
2320-2107
2320-2108
2320-2109
2320-2110
2305-9006

การบรรเลงดนตรีไทย 1
การบรรเลงดนตรีไทย 2
การบรรเลงดนตรีไทย 3
การบรรเลงดนตรีไทย 4
การบรรเลงดนตรีไทย 5
การทําหุนจําลองเครื่องดนตรีไทย
งานปรับแตงอุปกรณและเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
การประมาณราคาเครื่องดนตรีไทย
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
การซอมบํารุงเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2

สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย

117

2320-2101

การบรรเลงดนตรีไทย 1
Performance 1

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรี
มีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
3. บรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี ในบทเพลงอัตรา 2 ชั้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี ที่เปนเครื่องดําเนินทํานอง
ซึ่งเลือกปฏิบัติ 1 เครื่อง โดยผูสอนพิจารณาเพลงฝกในอัตรา 2 ชั้นตามความเหมาะสม การจัดเก็บและบํารุงรักษา
เครื่องดนตรี
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี
2. การดูแลรักษาเครื่องอุปกรณเครื่องดนตรีไทย
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ท
1
1
2

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ป
52
52

รวม
1
1
52
54
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2320-2102

การบรรเลงดนตรีไทย 2
Performance 2

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรี
มีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
3. บรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา ในบทเพลงอัตรา 2 ชั้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา ซึ่งเลือกปฏิบัติ 1 เครื่อง
โดยผูสอนพิจารณาเพลงฝกในอัตรา 2 ชั้นตามความเหมาะสม การจัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา
2. การดูแลรักษาเครื่องอุปกรณเครื่องดนตรีไทย
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ท
1
1
2

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ป
52
52

รวม
1
1
52
54
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2320-2103

การบรรเลงดนตรีไทย 3
Performance 3

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรี
มีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
3. บรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด ในบทเพลงอัตรา 2 ชั้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด ซึ่งเลือกปฏิบัติ 1 เครื่อง
โดยผูสอนพิจารณาเพลงฝกในอัตรา 2 ชั้นตามความเหมาะสม การจัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี

หนวยการเรียน
หนวยที่
1. หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด
2. การดูแลรักษาเครื่องอุปกรณเครื่องดนตรีไทย
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ท
1
1
2

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ป
52
52

รวม
1
1
52
54
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2320-2104

การบรรเลงดนตรีไทย 4
Performance 4

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรี
มีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
3. บรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ในบทเพลงอัตรา 2 ชั้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ซึ่งเลือกปฏิบัติ 1 เครื่อง
โดยผูสอนพิจารณาเพลงฝกในอัตรา 2 ชั้นตามความเหมาะสม การจัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี

หนวยการเรียน
หนวยที่
1. หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี
2. การดูแลรักษาเครื่องอุปกรณเครื่องดนตรีไทย
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ท
1
1
2

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ป
52
52

รวม
1
1
52
54
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2320-2105

การบรรเลงดนตรีไทย 5
Performance 5

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงดูแลรักษาเครื่องดนตรี
มีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
3. บรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะชนิดตางๆโดยผูสอนพิจารณาเพลงฝก
ตามความเหมาะสม การจัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะชนิดตาง ๆ
2. การดูแลรักษาเครื่องอุปกรณเครื่องดนตรี
3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะชนิดตาง ๆ
รวม

ท
1
1
2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)
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ป
52
52

รวม
1
1
52
54
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2320-2106

การทําหุนจําลองเครื่องดนตรีไทย
Prototype models of Thai musical instruments

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ ในการทําหุน จําลองเครื่องดนตรีไทย
2. มีทักษะในการทําและตกแตงหุนจําลองงานเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทย จากเศษวัสดุ วัสดุเหลือ
ใช วัสดุทองถิน่
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทางานดวยความละเอียดรอบคอบปลอดภัยมีความคิดสรางสรรค
เปนระเบียบสะอาดตรงตอเวลามีความซื่อสัตยรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณในการทําหุนจําลองเครือ่ งดนตรีไทย
2. เตรียมความพรอมของรางกายเครื่องมืออุปกรณในการทําหุนจําลองเครื่องดนตรีไทย
3. ทําและตกแตงหุนจําลองเครือ่ งดนตรีไทย จากเศษวัสดุ วัสดุเหลือใช วัสดุทองถิ่น ตามหลักมาตราสวน
สวยงาม โดยคํานึงถึงความประหยัด และรักษาสภาพแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําหุนจําลองเครื่องดนตรีไทย จากเศษวัสดุ วัสดุเหลือใช วัสดุทอ งถิ่น การตกแตง
หุนจําลองเครือ่ งดนตรีไทย วิธีการใช และดูแลรักษาเครือ่ งมืออุปกรณการทําหุนจําลองเครื่องดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. เครื่องมืออุปกรณ ในการทําหุนจําลองเครื่องดนตรีไทย
2. วัสดุทําหุน จําลองงานเครื่องดนตรีไทย
3. ปฏิบัติการทําหุนจําลองงานเครื่องดนตรีไทย
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)
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2320-2107

งานปรับแตงอุปกรณและเทียบเสียงเครือ่ งดนตรี
Adjusting and tuning Thai musical instruments

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเสียงและวิธีการตั้งเสียงเครื่องดนตรีไทยแตละชนิด
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปรับแตงเสียงเครื่องดนตรีไทยใหเกิดความกลมกลืนและไดเสียง
ที่มีคุณภาพ
4. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีด่ ีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องดนตรีไทยประเภทตาง ๆ
แสดงความรูเกี่ยวกับระบบเสียงและวิธีการตั้งเสียงเครื่องดนตรีไทยแตละชนิด
มีทักษะในการปรับแตงเสียงเครื่องดนตรีไทยใหเกิดความกลมกลืนของเสียง
มีทักษะในการปรับแตงอุปกรณในสวนตาง ๆ ของเครื่องดนตรีเพื่อใหไดเสียงที่มีคณ
ุ ภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสวนประกอบของเครือ่ งดนตรีไทย ระบบเสียงของเครื่องดนตรีไทย หลักและวิธีการตั้งเสียง
เครื่องดนตรีแตละชนิด
ปฏิบัติการปรับแตงเสียงเพื่อใหเกิดความกลมกลืนของเสียง การปรับแตงอุปกรณในสวนตาง ๆ
ของเครื่องดนตรีเพื่อใหไดเสียงที่มีคุณภาพ
หนวยการเรียน
หนวยที่
ท ป รวม
1. สวนประกอบของเครื่องดนตรีไทย
2 2
2. ระบบเสียงของเครื่องดนตรีไทย
2 2
3. หลักและวิธกี ารตั้งเสียงเครื่องดนตรีแตละชนิด
10 - 10
4. การปรับแตงเสียงเพื่อใหเกิดความกลมกลืนของเสียง
2 18 20
5. การปรับแตงอุปกรณของเครื่องดนตรีเพือ่ ใหไดเสียงทีม่ ีคุณภาพ
2 18 20
รวม
18 36 54
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2320-2108

การประมาณราคาเครื่องดนตรีไทย
Estimating values of Thai musical instruments

1-2–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการ วิธีการ และขัน้ ตอนการคํานวณหาพืน้ ที่ ปริมาตร การสํารวจ
หาปริมาณ แยกรายการวัสดุงานเครื่องดนตรีไทย
2. มีทักษะในการคํานวณหาพืน้ ที่ ปริมาตร การสํารวจ หาปริมาณ แยกรายการวัสดุงานเครื่องดนตรีไทย
3. มีทักษะในการประมาณการราคาจากแหลงขอมูลที่ใชอางอิง
4. มีทักษะการสรุปรายการประมาณราคาเครือ่ งดนตรีไทย
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทางานดวยความละเอียดรอบคอบปลอดภัยมีความคิดสรางสรรค
เปนระเบียบสะอาดตรงตอเวลามีความซื่อสัตยรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการคํานวณหาพืน้ ที่ ปริมาตร การสํารวจ
หาปริมาณ แยกรายการวัสดุงานเครื่องดนตรีไทย
2. คํานวณหาพืน้ ที่ ปริมาตร การสํารวจ หาปริมาณ แยกรายการวัสดุงานเครื่องดนตรีไทย
3. ทําบัญชีรายการวัสดุ คาแรง คาดําเนินการ กําไร ภาษี เอกสารอางอิงราคาเครื่องดนตรีไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการคํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร การสํารวจ
หาปริมาณ การแยกรายการวัสดุงานเครื่องดนตรีไทย หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการประมาณราคา แหลงขอมูลที่ใช
อางอิง การทําบัญชีรายการวัสดุ คาแรง คาดําเนินการ กําไร ภาษี เอกสารอางอิงราคาเครื่องดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. การแยกรายการวัสดุงานเครื่องดนตรีไทย
2. การคํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร ปริมาณ
3. แหลงขอมูลที่ใชอางอิงในการประมาณราคาเครื่องดนตรีไทย
4. จัดทําเอกสารสรุปรายการประมาณราคาเครื่องดนตรีไทย นําเสนอ

รวม
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2320-2109

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
Computer drawings of Thai musical instruments

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่อง
ดนตรีไทย
2. มีทักษะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทางานดวยความละเอียดรอบคอบปลอดภัยมีความคิดสรางสรรค
เปนระเบียบสะอาดตรงตอเวลามีความซื่อสัตยรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรี
2. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
3. ใชคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ
4. นําเสนอผลงานการเขียนแบบในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย ใน
ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ การนําเสนอผลงานการเขียนแบบในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
2. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
3. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
4. นําเสนอผลงานเขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

รวม
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2320-2110

การซอมบํารุงเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน
Introduction to the maintenance of Thai musical instruments

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกีย่ วกับการตรวจสอบ ซอมบํารุงรักษา ปรับแตง ถอดประกอบ ปรับเปลี่ยนชิ้นสวนเครื่อง
ดนตรีไทย
2. มีทักษะการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการซอม บํารุงเครื่องดนตรีไทย
3 มีทักษะการเลือกใชวัสดุ ลักษณะ ชนิด ขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับงานซอมเครื่องดนตรี
4. มีทักษะในการตรวจสอบ ซอมบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย ปรับแตง ถอดประกอบ ปรับเปลี่ยน
ชิ้นสวนและประมาณราคาการซอม
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. ตรวจสอบ ซอมบํารุงรักษา ปรับแตง ถอดประกอบ ปรับเปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องดนตรีไทยไดถกู ตอง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงคุณภาพเสียงที่ดี
2. เลือกใชวัสดุ ลักษณะ ชนิด ขนาดของวัสดุ ประมาณราคาการซอมไดถูกตองและเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบัติ การใชเครือ่ งมือ อุปกรณตรวจสอบ ซอมบํารุงรักษา ปรับแตง ถอดประกอบ
ปรับเปลี่ยนชิน้ สวนเครื่องดนตรีไทย เลือกใชวัสดุ ลักษณะ ชนิด ขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับชิ้นงานเครื่อง
ดนตรี การจัดทําเอกสารเสนอราคาประมาณการซอม
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. การใชเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงเครื่องดนตรีไทย
2. การเลือกใชวัสดุ ลักษณะ ชนิด ขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรี
3. การตรวจสอบ ซอมบํารุงรักษา ปรับแตง ชิ้นสวนเครือ่ งดนตรีไทย
4. การจัดทําเอกสารเสนอราคาประมาณการซอม
รวม
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2305-9006

ออกแบบบรรจุภัณฑ

0-3-1

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูเกีย่ วกับกระบวนการและประเภทของบรรจุภัณฑ
2. มีทักษะในการออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภัณฑ
3. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการทํางานและเห็นคุณคาของบรรจุภัณฑ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณเครื่องมือหลักการใชและบํารุงรักษา
2. ออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับกระบวนการงานออกแบบบรรจุภัณฑการนําวัสดุจากธรรมชาติวัสดุสังเคราะห
ในทองถิ่นมาประยุกตใชปฏิบัติการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑตระหนักถึงความปลอดภัย
มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและการรักษาสภาพแวดลอม
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ฝกประสบการณทกั ษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย
2320-8001
2320-8002
2320-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2320 -800X

*-*-*

วิชาฝกงาน

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.

เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

2.

ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ

3.

มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน

2.

ปฏิบัติงานอาชีพตามที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบตามขั้นตอนและกระบวนการ

3.

แกไข/ปรับปรุงการทํางานตามขอกําหนดของสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ

4.

บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือโดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย

130

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย
2320-8501
2320-8502
2320-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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2320-850X

*-*-*

วิชาโครงการ

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.

เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
ประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผนดําเนินงาน
แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน
อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการและนําเสนอผลงาน
เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ทํ า โครงการ การวางแผน การดํ า เนิ น งาน การแก ไ ขป ญ หาการ
ประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ใชความรูและ
ทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลว
เสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
2320-9001
2320-9002
2320-9003
2320-9004
2320-9005
2320-9006
2320-9007
2320-9008
2320-9009
2320-9010

ดนตรีไทยในพิธีการ
กฎหมายกับงานสรางเครื่องดนตรีไทย
ดนตรีพื้นบานปริทรรศน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ดนตรีไทย
ปฏิบัติรวมวงปพาทย
ปฏิบัติรวมวงมโหรี
ปฏิบัติรวมวงเครื่องสาย
การจัดการธุรกิจดนตรี
วัสดุทดแทนเพื่อการสรางเครื่องดนตรีไทย
การถายวีดีทัศน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2 - 0 -2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
2-0–2
1-2-2

2317-9001
2317-9002
2317-9003
2317-9004
2317-2213

การขับรองเพื่อนันทนาการ
การใชบทเพลงเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ขลุยไทย
พื้นฐานระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี
การถายภาพระบบดิจิตัล

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
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2320-9001

ดนตรีไทยในพิธีการ
Thai music for religious ceremonies

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ประวัติ ความสําคัญและบทบาทของดนตรีไทยในพิธีการ
มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับดนตรีที่ใชในพิธีการ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนกวงดนตรีไทยและเพลงที่ใชในพิธีการ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความหมายของเพลงและโอกาสที่ใชในพิธีการ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธของดนตรีไทยกับศาสนา
มีเจตคติในการใฝเรียนใฝรู วิพากษวจิ ารณคุณคาทางดนตรีอยางสรางสรรคชื่นชมและเขาใจ
ความสัมพันธระหวางดนตรี สังคมและวัฒนธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

บอกบทบาทและความสําคัญของดนตรีไทยในพิธีมงคลและอวมงคล
จําแนกเครื่องดนตรีไทยที่ใชในพิธกี าร
จําแนกวงดนตรีไทยและเพลงที่ใชในพิธีการ
บอกประวัติ ความหมายของเพลงและโอกาสที่ใชในพิธีการ
เขาใจความสัมพันธของดนตรีไทยกับศาสนา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของดนตรีไทยในพิธีมงคลและอวมงคล การใช
เครื่องดนตรีไทย วงดนตรี ประวัติ ความหมายของเพลงและโอกาสบรรเลงในพิธีการตางๆ
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของดนตรีไทย
2. เครื่องดนตรีไทยที่ใชในพิธีการ
3. วงดนตรีไทยและเพลงที่ใชในพิธีการ
4. ประวัติ ความหมายของเพลงและโอกาสที่ใชในพิธกี าร
5. ความสัมพันธของดนตรีไทยกับศาสนา
รวม
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2320-9002

กฎหมายกับงานสรางเครื่องดนตรีไทย
Law inThai music making

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูในหลักกฎหมายที่เกี่ยวของในการสรางเครื่องดนตรีไทย
2. มีความรูเกีย่ วกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิที่ถูกตองตามกฎหมายตางๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวของในการสรางเครื่องดนตรีไทย
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามที่ถูกตองตามกฎหมายตางๆ
3. นําความรูกฎหมายที่เกีย่ วกับการสรางเครื่องดนตรีไทยไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สําคัญและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
ประกอบการสรางเครื่องดนตรีไทย
หนวยการเรียน
1.
2.
3.
4.

หนวยการเรียนที่
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
นิติกรรม สัญญาและเอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องดนตรีไทย
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับดนตรีไทย
รวม
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2320-9003

ดนตรีพื้นบานปริทรรศน

2-0–2

Thai folk music
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรูเกีย่ วกับองคความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของดนตรีพื้นบาน
มีความรูเกีย่ วกับลักษณะและประเภทของดนตรีพื้นบานในแตละภูมิภาคของประเทศไทย
มีความรูเกี่ยวกับบทบาทของดนตรีพื้นบานในสังคมไทย
มีความรูเกีย่ วกับพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของดนตรีพื้นบาน
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของดนตรีพื้นบาน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของดนตรีพื้นบานในแตละภูมิภาคของประเทศไทย
3. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทของดนตรีพื้นบานในสังคมไทย
4. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของดนตรีพื้นบาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับประวัติที่มา ลักษณะและเภทของดนตรีพื้นบานในแตละภูมิภาคของประเทศ
ไทย บทบาทของดนตรีพื้นบานในสังคมไทย พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของดนตรีพื้นบาน
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. ความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของดนตรีพื้นบาน
2. ลักษณะของดนตรีพื้นบาน
3. ประเภทของดนตรีพื้นบานในแตละภูมภิ าคของประเทศไทย
4. บทบาทของดนตรีพื้นบานในสังคมไทย
5. พัฒนาการของดนตรีพื้นบาน
6. การเปลี่ยนแปลงของดนตรีพื้นบานในสังคมปจจุบัน
รวม
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2320-9004

ภาษาอังกฤษเพื่อดนตรีไทย
English language use in Thai music

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
มีความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายดนตรีไทย
2. มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัพทเฉพาะ (terminology)ในดนตรีไทย
3. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนองานดานดนตรีไทย
4. มีทักษะในการเขียนบรรยายและอธิบายเรือ่ งดนตรีไทยเบื้องตน
5. เห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษและมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเขาสูAsean Economics
Community (ACE)
1.

สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การอธิบายในดนตรีไทย
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัพทเฉพาะ (terminology)ในดนตรีไทย
3.

ทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อใชในการนําเสนองานดานดนตรีไทย

4. ทักษะในการเขียนบรรยายและอธิบายเรื่องดนตรีไทยเบื้องตน

คําอธิบายรายวิชา
เนนฝกทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน โดยใชศัพทเฉพาะทางดนตรีไทย พูดและเขียนสือ่ ความ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับดนตรีไทยดานตางๆ อาทิ การนําเสนอผลงานและการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายในดนตรีไทย
2. ศัพทเฉพาะ (terminology) ในดนตรีไทย
3. ภาษาอังกฤษเพื่อใชในการนําเสนองานดานดนตรีไทย
4. ทักษะในการเขียนบรรยายและอธิบายเรื่องดนตรีไทย

รวม
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2320-9005

ปฏิบตั ิรวมวงปพาทย
Piphat ensemble performance

1-2-2

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

มีความรู ความเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยทีใ่ ชในวงปพาทย
มีความรูดานสังคีตลักษณของวงปพาทยเบื้องตน
เขาใจลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงปพาทย
มีทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงปพาทย
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ชื่นชมและตระหนักในคุณคาของ
ดนตรีไทย ทํางานรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยที่ใชในวงปพาทย
แสดงความรูเกี่ยวกับสังคีตลักษณของวงปพาทยเบื้องตน
แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงปพาทย
บรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงปพาทย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงรวมวงปพาทย เขาใจบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยที่
ใชในวงบทเพลงที่เกี่ยวของ สังคีตลักษณเบื้องตนของวงปพาทยเบื้องตน อาทิ ระบบเสียง จังหวะหนาทับ ศึกษา
วิธีการดําเนินทํานองของเครื่องดนตรีไทยที่อยูในวงปพาทยซึ่งเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 เครื่อง ไดแก ปใน
ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพนและกลองทัด โดยผูสอนพิจารณาเพลงรวมวงตามความ
เหมาะสม ในบทเพลงอัตรา 2 ชั้นหรือเพลงประกอบพิธีกรรม
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. บทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยที่ใชในวงปพาทย
2. สังคีตลักษณของวงปพาทยเบื้องตน
3. ลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงปพาทย
4. ปฏิบัติการบรรเลง เครื่องดนตรีที่ใชในวงปพาทย 1 เครื่องมือ
รวม
2320-9006

ปฏิบตั ิรวมวงมโหรี
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Mahori ensemble performance
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรู ความเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยทีใ่ ชในวงมโหรี
มีความรูดานสังคีตลักษณของวงมโหรีเบื้องตน
เขาใจลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงมโหรี
มีทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงมโหรี
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ชื่นชมและตระหนักในคุณคาของดนตรี
ไทย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยที่ใชในวงมโหรี
แสดงความรูเกี่ยวกับสังคีตลักษณของวงมโหรีเบื้องตน
แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงมโหรี
บรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงมโหรี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงรวมวงมโหรี เขาใจบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยทีใ่ ช
ในวงบทเพลงที่เกี่ยวของ สังคีตลักษณเบื้องตนของวงมโหรีเบื้องตน อาทิ ระบบเสียง จังหวะหนาทับ ศึกษาวิธีการ
ดําเนินทํานองของเครื่องดนตรีไทยที่อยูใ นวงมโหรีซึ่งเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 เครื่อง ไดแก ซอสามสาย ซอดวง
ซออู จะเข ขลุย ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญโทนและรํามะนา โดยผูสอนพิจารณาเพลงรวมวงตามความ
เหมาะสม ในบทเพลงอัตรา 2 ชั้นหรือเพลงประกอบการขับกลอม
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. บทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยที่ใชในวงมโหรี
2. สังคีตลักษณของวงมโหรีเบื้องตน
3. ลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงมโหรี
4. ปฏิบัติการบรรเลง เครื่องดนตรีที่ใชในวงมโหรี 1 เครื่องมือ
รวม
2320-9007

ปฏิบตั ิรวมวงเครื่องสาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

ท
4
4
4
6
18

ป
36
36

รวม
4
4
4
42
54

1-2-2

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย

140

Khrueang Sai ensemble performance
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรู ความเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยทีใ่ ชในวงเครื่องสาย
มีความรูดานสังคีตลักษณของวงเครื่องสายเบื้องตน
เขาใจลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงเครือ่ งสาย
มีทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสาย
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ชื่นชมและตระหนักในคุณคาของดนตรี
ไทย ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยที่ใชในวงเครื่องสาย
แสดงความรูเกี่ยวกับสังคีตลักษณของวงเครื่องสายเบื้องตน
แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงเครือ่ งสาย
บรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรเลงรวมวงเครื่องสาย เขาใจบทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทย
ที่ใชในวง บทเพลงที่เกี่ยวของ สังคีตลักษณเบื้องตนของวงเครื่องสายเบื้องตน อาทิ ระบบเสียง จังหวะหนาทับ
ศึกษาวิธีการดําเนินทํานองของเครื่องดนตรีไทยที่อยูในวงเครื่องสายซึ่งเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 เครื่อง ไดแก
ซอดวง ซออู จะเข ขลุย โทนและรํามะนา โดยผูสอนพิจารณาเพลงรวมวงตามความเหมาะสม ในบทเพลงอัตรา 2
ชั้นหรือเพลงประกอบการขับกลอม
หนวยการเรียน
หนวยที่
1. บทบาทและหนาที่ของเครื่องดนตรีไทยที่ใชในวงเครือ่ งสาย
2. สังคีตลักษณของวงเครื่องสายเบื้องตน
3. ลักษณะเฉพาะของเพลงที่ใชในวงเครือ่ งสาย
4. ปฏิบัติการบรรเลง เครื่องดนตรีที่ใชในวงเครื่องสาย 1 เครื่องมือ
รวม
2320-9008

การจัดการธุรกิจดนตรี
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Business management in music
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรูเกีย่ วกับการจัดการธุรกิจดนตรี
มีความรูเกีย่ วกับองคประกอบของการจัดการธุรกิจดนตรี
ศึกษากรณีตัวอยางของธุรกิจดนตรี
มีความรูเกีย่ วกับการเขียนแผนธุรกิจดนตรี
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
รักษาสภาพแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดนตรี
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับองคประกอบของการจัดการธุรกิจดนตรี
3. บูรณาการความรูเขียนแผนธุรกิจดนตรี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของการจัดการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ องคกรทางธุรกิจ การวางแผน การเงิน
การบัญชี การประชาสัมพันธ การตลาด การจัดทําแผนธุรกิจ ศึกษากรณีตัวอยางธุรกิจดนตรีไทย
หนวยการเรียน
หนวยที่

ท
2
2
4
4
4
4
4
4
4
32

1. ความหมายของการจัดการธุรกิจ
2. ประเภทของธุรกิจ
3. องคกรทางธุรกิจ
4. การวางแผน
5. การเงินการบัญชี
6. การประชาสัมพันธ
7. การตลาด
8. กรณีตัวอยางธุรกิจดนตรี
9. การจัดทําแผนธุรกิจ
รวม
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2320-9009

วัสดุทดแทนเพื่อการสรางเครื่องดนตรีไทย
2-0–2
Process of using alternative materials for the making of Thai musical instruments

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกใชวสั ดุเพื่อใชทดแทนวัสดุดั้งเดิมของชิ้นงานเครื่องดนตรีไทย
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางวัสดุเพื่อใชทดแทนวัสดุดั้งเดิมของชิ้นงานเครื่องดนตรีไทย
3. การผลิตเครื่องดนตรีไทยดวยวัสดุทดแทน ตามกระบวนการผลิต
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทางานดวยความละเอียดรอบคอบปลอดภัยมีความคิดสรางสรรค
เปนระเบียบสะอาดตรงตอเวลามีความซื่อสัตยรับผิดชอบและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใชวัสดุเพื่อใชทดแทนวัสดุดั้งเดิมของชิน้ งานเครื่องดนตรีไทย
2. ประยุกตใชวัสดุทดแทนสรางชิ้นงานเครื่องดนตรีไทย ตามแบบที่กําหนด โดยคํานึงถึงคุณภาพเสียง
ดั้งเดิม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช และการสรางวัสดุทดแทนวัสดุดั้งเดิมของชิ้นงานเครือ่ งดนตรีไทย
สรางชิ้นงานเครื่องดนตรีไทยดวยวัสดุทดแทน
หนวยการเรียน
ท
ป
รวม
หนวยที่
1. การเลือกใชวัสดุเพื่อใชทดแทนวัสดุดั้งเดิม
12
12
2. การสรางวัสดุเพื่อใชทดแทนวัสดุดั้งเดิม
12
12
3. การผลิตเครื่องดนตรีไทยดวยวัสดุทดแทน
12
12
รวม
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2320-9010

การถายวีดีทัศน

1-2-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชกลองวีดิทัศน
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการถายภาพวีดิทัศน
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานวีดิทัศน
มีทักษะการถายภาพวีดิทัศนไดถูกตองตามหลักการ
มีทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อจัดทําและนําเสนอผลงานวีดิทัศน
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณีต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข
ในการเรียน หรือการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชกลองวีดิทัศน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถายภาพวีดิทัศน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานวีดิทัศน
4. ถายภาพวีดิทัศน ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อจัดทําและนําเสนอผลงานวีดิทัศน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับความหมาย วิธกี ารใชกลองวีดทิ ัศน หลักการถายภาพวิดิทัศน การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในงานถายภาพวีดิทัศน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ปฏิบัติการใชกลองวีดิทศั น ตามหลักการถายภาพวีดิทัศน การใช โปรแกรมสําเร็จรูป สรางสรรคงาน
ถายภาพวีดิทัศน การผลิต และนําเสนอผลงาน

2317-9001

การขับรองเพือ่ นันทนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

1-2-2

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาการสรางเครื่องดนตรีไทย

144

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูความเขาใจในหลักการ การขับรองเพื่อนันทนาการ
มีความรูความเขาใจในการปรับระดับเสียงดนตรี ใหเหมาะสมกับระดับเสียงรอง
มีทักษะในการใชไมโครโฟน และการขับรองบนเวทีการแสดง
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณีต ความรอบคอบ และ
ความปลอดภัย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข
ในการเรียน หรือการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การขับรองเพื่อนันทนาการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปรับระดับเสียงดนตรีใหเหมาะสมกับระดับเสียงรอง
3. ใชไมโครโฟน และขับรองบนเวทีการแสดง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพืน้ ฐานการรองเพลง วิธกี ารควบคุมลมหายใจ ควบคุมเสียง ตลอดจนเรียนรูใ นเรื่องจังหวะ และทํานอง
การปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรีใหเหมาะสมกับระดับเสียงรอง ทาทางในการขับรองเพลง นําไปใช
ในชีวิตประจําวัน

..

2317-9002

การใชบทเพลงเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในความหมาย จุดประสงค และการสื่อความหมายของเพลงสากล
2. มีทักษะการออกเสียง คําภาษาอังกฤษของเนื้อเพลงตามหลักการออกเสียง และสอดคลองกับดนตรี และ
อารมณของเพลง
3. มีทักษะการนําภาษาอังกฤษจากเพลงไปประยุกตใชเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณีต ความรอบคอบ และ
ความปลอดภัย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข
ในการเรียน หรือการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย จุดประสงค และการสื่อความหมายของเพลงสากล
2. ออกเสียง คําภาษาอังกฤษของเนื้อเพลงตามหลักการออกเสียง สอดคลองกับดนตรี และอารมณของเพลง
3. ประยุกตใชภาษาอังกฤษจากเพลงเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางทางภาษา (Key Structures) คําศัพท (Vocabulary) เนื้อเพลง (Song Lyrics) การออกเสียงคํา
(Pronunciation) สํานวน (Expressions) วลีและคําแสลง (Phrases and Slang) จุดประสงคของการสื่อความหมายของเพลง
(Communicative Objectives)
ปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษจากเพลงสากล
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2317-9003

ขลุยไทย

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับขลุยไทย
มีทักษะการปฏิบัติขลุยไทย ตามโนตไทย หรือโนตสากล
นําความรูไปพัฒนาฝมือตนเองในระดับสูงขึ้น
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณีต ความรอบคอบ และ
ความปลอดภัย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข
ในการเรียน หรือการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับขลุยไทย
2. ปฏิบัติขลุยไทย ตามโนตไทย หรือโนตสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทและสวนตางๆ ของขลุยไทย ลักษณะการวางนิ้ว การใชลมปฏิบัติเปาขลุยไทยตามโนตไทย
หรือโนตสากล
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2317-9004

พื้นฐานระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะและหลักการทํางานของระบบเสียงเพื่อการแสดงดนตรี
2. มีทกั ษะการติดตั้ง และใชอุปกรณตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณีต ความรอบคอบ และ
ความปลอดภัย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข
ในการเรียน หรือการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะและหลักการทํางานของระบบเสียงเพื่อการแสดงดนตรี
2. ติดตั้ง และใชอุปกรณระบบเสียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บหลั กการทํ างานของระบบเสี ยงเพื่ อการแสดงดนตรี ปฏิ บั ติ การติ ดตั้ ง
และใชอุปกรณตาง ๆ ของระบบเสียงเพื่อการแสดงดนตรี
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2317-2213

การถายภาพระบบดิจิตัล

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจกระบวนการสรางภาพระบบดิจิตัล
2. มีความรูความเขาใจในพัฒนาการของระบบภาพดิจิตัล ที่สัมพันธกับเทคโนโลยีการถายภาพและ
คอมพิวเตอรกราฟค
3. มีทักษะการจัดการระบบไฟล การแปลงไฟลภาพ การบันทึกภาพลงวัสดุบันทึกภาพดิจิตลั
4. มีทักษะการตกแตงแกไขภาพถายดวยโปรแกรมแตงภาพสําเร็จรูป
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความประณีต ความรอบคอบ
และความปลอดภัย มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาสภาพแวดลอม และมีความสุข
ในการเรียน หรือการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการสรางภาพระบบดิจิตัล
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับพัฒนาการของระบบภาพดิจิตัล ที่สัมพันธกับเทคโนโลยีการถายภาพและ
คอมพิวเตอรกราฟก
3. จัดการระบบไฟล การแปลงไฟลภาพ การบันทึกภาพลงวัสดุบันทึกภาพดิจิตัล
4. ตกแตงแกไขภาพถายดวยโปรแกรมแตงภาพสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเปนมาชนิดประเภท ระบบ กระบวนการสรางภาพดิจิตัล อุปกรณจัดเก็บภาพ การใชอุปกรณ
แปลงไฟลภาพดิจิตัล ซอฟแวรการตกแตงภาพ การแกไขภาพถายเบื้องตน การจัดการไฟลงาน การปรับความสมดุลของ
สี การชดเชยแสง การทําผลพิเศษทางภาพ การพิมพผลงานออกทางเครื่องพิมพภาพแบบตาง ๆ
ปฏิบัติการถายภาพดวยกลองดิจิตัล นํามาปรับปรุงแกไขหรือตกแตงภาพถาย ดวยโปรแกรมตกแตงภาพ
สําเร็จรูป จัดเก็บไฟลภาพลงวัสดุบันทึกภาพดิจิตัล พิมพผลงานดวยเครื่องพิมพสี( เชน งานสื่อสิ่งพิมพ ภาพสรางสรรค
ภาพประกอบเรื่อง ภาพบุคคล หรือภาพดิจิตัลอื่น ๆ)
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2000-200X
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ X
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทางลูกเสือและ
มีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณ กฎและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
3. บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ
4. ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
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กิจกรรมองคการวิชาชีพ X
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงคของ
กิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนํา
ผู ต ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป น
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
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