คํานํา
หลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น พุท ธศัก ราช ๒๕๕๘ เปนหลัก สูตรที่ พัฒ นาขึ้นใหส อดคลองกับ
พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่แกไขเพิ่ม เติม) พระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ เปนไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนความ
เจริญ กาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพเศรฐกิจและสังคม ทั้งในระดับ ชุมชนทองถิ่นและระดับชาติ เพื่อให
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดอยางเหมาะสมตามความถนัด ความสนใจและโอกาสของผูเรียน เปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูต ลอดชีวิต สงเสริมการสรางอาชีพและรายไดของประชาชนของประเทศ
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๑
นี้ ดําเนินการโดยหนวยศึก ษานิเทศก สํานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหลัก สูตรที่มุง เนน
สมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและเจาของอาชีพ เพื่อใหผูผานการฝกอบรมมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรกําหนด สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม เปนอาชีพเสริม
เปลี่ยนอาชีพใหม และหรือเพื่อการศึกษาตอ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการในครั้งนี้ เปนหลักสูตรที่
ใชระยะเวลาในการฝก อบรมตั้งแต ๖ ชั่วโมงขึ้นไป โดยมี ทั้งหลัก สูตรที่พัฒ นามาจากหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม จํานวน ๒๔ สาขาวิชา ใน ๕ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๙๘ หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดนําไปใชในการจัดฝกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ตลอดจนใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาตอไป
หนวยศึกษานิเทศก ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ศึกษานิเทศก
ผูทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ซึ่งไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ
ตลอดจนสละเวลามาชวยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการผลิตกําลังคนของประเทศชาติในครั้งนี้

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กันยายน ๒๕๕๘

(ก)

(ข)

สารบัญ
เรื่อง

หนา

1. คํานํา

ก

2. คําสัง่ ใหใชหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข

3. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาวิจิตรศิลป

1

4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาวิจิตรศิลป
4.1 กลุมวิชางานจิตรกรรม
1301–1201 วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคดินสอและสีไม
1301-1202 วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน
1301-1203 วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคสีชอลก
1301-1204 การวาดภาพลอเลียนบุคคล
1301-1301 วาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
1301-1302 วาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลกิ
1301-1401 วาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
1301-2201 แกะสลักโฟม
1301-2301 ประติมากรรมของที่ระลึก
1301-2302 งานหลอเรซิ่น
1301-2303 งานเปเปอรมาเชและงานเพนท
1301-2304 งานปูนปนประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติ
1301-3201 งานพิมพซลิ คสกรีน
1301-3202 งานพิมพซลิ คสกรีนเทคนิคผสม
1301-4201 เขียนภาพไทยประดับผนัง
1301-4202 เขียนภาพไทยบนวัสดุตาง ๆ

3
5
7
11
13
15
19
23
27
29
31
33
35
39
43
47
49

5. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาออกแบบ

51

6. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาออกแบบ
6.1 กลุมวิชางานออกแบบตกแตง
1302-1101 จัดสวนในภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
6.2 กลุมวิชางานออกแบบผลิตภัณฑ
1302-2101 ผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
1302-2102 กลองกระดาษดีไซน
6.3 กลุมวิชางานออกแบบพาณิชยศิลป
1302-3101 ศิลปะการเพนทหิน
1302-3201 เปเปอรการตูนสัตว

53
55
57
59
63
65

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

7. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาหัตถกรรม

67

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาหัตถกรรม
8.1 กลุมวิชางานเพนทสี
1303-2101 งานเพนทสี
1303-2102 งานเพนทรูปสัตวปก
1303-2103 งานเพนทการตูน
1303-2104 งานเพนทรูปกุหลาบ
1303-2105 งานเพนทเบ็ดเตล็ด
8.2 กลุมวิชางานเพนทกระเบื้อง
1303-2106 งานเพนทกระเบือ้ ง
8.3 กลุมวิชางานผา
1303-3101 ผาเช็ดหนาบาติก

69

9. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี

85

10. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
10.1 กลุมวิชางานรูปพรรณ
1305-2301 งานตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณี
10.2 กลุมวิชางานเจียระไนอัญมณี
1305-4301 งานโลหะสลักดุน

87

11. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาดนตรี

97

12. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาดนตรี
12.1 กลุมวิชาดนตรีไทย
1306-1101 ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทย 1
1306-1102 ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทย 2
1306-1103 ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทย 3
1306-1301 ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทย
1306-1302 รวมวงดนตรีไทย
12.2 กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2101 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล
1306-2102 ทฤษฎีดนตรีสากล

99

71
73
75
77
79
81
83

89
93

103
105
107
109
111
113
115

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
12.2 กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2103 โสตทักษะและการขับรอง 1
1306-2104 โสตทักษะและการขับรอง 2
1306-2105 โสตทักษะและการขับรอง 3
1306-2106 ขับรอง
1306-2107 อูคูเลเล 1
1306-2108 อูคูเลเล 2
1306-2109 อูคูเลเล 3
1306-2110 ไวโอลิน 1
1306-2111 ไวโอลิน 2
1306-2112 ไวโอลิน 3
1306-2113 กีตารคลาสสิก 1
1306-2114 กีตารคลาสสิก 2
1306-2115 กีตารคลาสสิก 3
1306-2116 กีตารโฟลค 1
1306-2117 กีตารโฟลค 2
1306-2118 กีตารโฟลค 3
1306-2119 กีตารไฟฟา 1
1306-2120 กีตารไฟฟา 2
1306-2121 กีตารไฟฟา 3
1306-2122 กีตารเบสไฟฟา 1
1306-2123 กีตารเบสไฟฟา 2
1306-2124 กีตารเบสไฟฟา 3
1306-2125 กลองชุด 1
1306-2126 กลองชุด 2
1306-2127 กลองชุด 3
1306-2128 เครื่องประกอบจังหวะ 1
1306-2129 เครื่องประกอบจังหวะ 2
1306-2130 เครื่องประกอบจังหวะ 3
1306-2131 คียบอรด 1
1306-2132 คียบอรด 2
1306-2133 คียบอรด 3
1306-2134 เปยโนปอปปูลา 1
1306-2135 เปยโนปอปปูลา 2
1306-2136 เปยโนปอปปูลา 3

หนา
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
12.2 กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2137 เครื่องลมไม 1
1306-2138 เครื่องลมไม 2
1306-2139 เครื่องลมไม 3
1306-2140 เครื่องทองเหลือง 1
1306-2141 เครื่องทองเหลือง 2
1306-2142 เครื่องทองเหลือง 3
1306-2143 สรางผลงานเพลงดวยระบบมิติ
1306-2144 สรางผลงานเพลงดวยคอมพิวเตอร
1306-2145 สรางเอกสารทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร
1306-2301 ขับรองเพื่อนันทนาการ
1306-2302 โสตทักษะและการขับรองประสานเสียง 1
1306-2303 โสตทักษะและการขับรองประสานเสียง 2
1306-2304 อูคูเลเล
1306-2305 ไวโอลิน
1306-2306 กีตารคลาสสิก
1306-2307 กีตารโฟลค
1306-2308 กีตารไฟฟา
1306-2309 กีตารเบสไฟฟา
1306-2310 กลองชุด
1306-2311 เครื่องประกอบจังหวะ 1
1306-2312 เครื่องประกอบจังหวะ 2
1306-2313 คียบอรด
1306-2314 เปยโน
1306-2315 เครื่องดนตรีสากล
1306-2316 รวมวงดนตรีสากล
1306-2317 งานแกะเพลงและเขียนโนตสากล
1306-2318 งานควบคุมระบบเสียง
1306-2319 งานสรางคํารองในคาราโอเกะ
1306-2320 เครื่องลมไม
1306-2501 ขับรอง
1306-2502 ดนตรีสมัยนิยม
1306-2503 กีตารคลาสสิก 1
1306-2504 กีตารคลาสสิก 2
1306-2505 กีตารคลาสสิก 3
1306-2506 กีตารคลาสสิก 4

หนา
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
237
239
241
243
245
249
253
257
261
265

สารบัญ (ตอ)
เรือ่ ง
12.2 กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2507 คียบอรด 1
1306-2508 คียบ อรด 2
1306-2509 คียบอรด 3
1306-2510 คียบอรด 4
1306-2511 ผูบันทึกเสียงและจัดทําตนฉบับ
1306-2512 รองเลนใหเปนวง
12.3 กลุมวิชาดนตรีพื้นบาน
1306-3101 เครื่องดนตรีพื้นเมือง 1
1306-3102 เครื่องดนตรีพื้นเมือง 2
1306-3103 เครื่องดนตรีพื้นเมือง 3
1306-3301 เครื่องดนตรีพื้นเมือง 4
1306-3302 รวมวงดนตรีพื้นเมือง
12.4 กลุมวิชาลีลาศ
1306-4301 ลีลาศ
1306-4501 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1
1306-4502 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2
1306-4503 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 3
1306-4504 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 4

หนา
269
271
273
275
277
279
283
285
287
289
291
293
295
297
299
301

13. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

303

14. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
14.1 กลุมวิชางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
1307-1101 งานออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑอาหาร
1307-1102 งานสรางภาพลอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
1307-1103 งานสรางโมเดลดวยโปรแกรม Google Sketch Up Pro
1307-1201 โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟก
1307-1202 โปรแกรม Adobe InDesign สําหรับงานสื่อสิง่ พิมพ
14.2 กลุมวิชางานคอมพิวเตอรแอนิเมชัน
1307-2201 งานสรางภาพการตูนแอนิเมชันดวยโปรแกรม Adobe Flash
14.3 กลุมวิชางานมัลติมเี ดีย
1307-3201 งานถายภาพดวยกลองดิจิตอล
1307-3301 งานพัฒนาสื่อดวยโปรแกรมมัลติมีเดีย
1307-3302 สรางกราฟกวีดิทัศนนําเสนองาน

305
307
309
311
313
317
319
321
323
325

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

15. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาพยากรณ

327

16. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาพยากรณ
16.1 กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1101 งานพยากรณดวยโหราศาสตรไทย (การดูดวงจร)
1308-1102 งานพยากรณดวยการดูฤกษ
1308-1103 งานพยากรณดวยการอานเสนลายมือชั้นสูง
1308-1104 งานพยากรณโหราศาสตรไทยภูมทิ ัศน
1308-1301 งานพยากรณดวยเลข 7 ตัว ขั้นพื้นฐาน
1308-1302 งานพยากรณดวยเลข 7 ตัว ขั้นสูง
1308-1303 งานพยากรณดวยโหราศาสตรไทย
1308-1304 งานพยากรณดวยการอานเสนลายมือ
1308-1305 งานพยากรณชื่อและการตัง้ ชื่อ

329
331
333
335
339
341
345
349
353
357

17. ภาคผนวก
359
17.1 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพ.ศ. 2558
17.2 กรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
17.3 การกําหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
17.4 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 836/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
17.5 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 864/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ (เพิ่มเติม)

1

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาวิจิตรศิลป
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
9
6
1
16

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรม กลุมวิชางานประติมากรรม กลุมวิชางานภาพพิมพ
กลุมวิชางานจิตรกรรมไทย
ลําดับ รหัสหลักสูตร
1
1301-1201
2
1301-1202
3
1301-1203
4
1301-1204
5
1301-1301
6
1301-1302
7
1301-1401
8
1301-2201
9
1301-2301
10 1301-2302
11 1301-2303
12 1301-2304
13 1301-3201
14 1301-3202
15 1301-4201
16 1301-4202

หลักสูตร
วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคดินสอและสีไม
วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน
วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคสีชอลก
วาดภาพลอเลียนบุคคล
วาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
วาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลกิ
วาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
แกะสลักโฟม
ประติมากรรมของที่ระลึก
งานหลอเรซิ่น
งานเปเปอรมาเชและงานเพนท
งานปูนปนประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติ
งานพิมพซลิ คสกรีน
งานพิมพซลิ คสกรีนเทคนิคผสม
เขียนภาพไทยประดับผนัง
เขียนภาพไทยบนวัสดุตาง ๆ
รวม 16 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
60
60
60
60
90
90
120
60
90
90
90
90
60
60
60
60

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรม
1301–1201
วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคดินสอและสีไม

60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยดินสอ และสีไม
2. เลือก เตรียม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
3. วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคดินสอ และสีไม
4. การประเมินคุณคาของผลงาน ราคาทุน และราคาจําหนาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพคนเหมือนบุคคล เลือก เตรียมวัสดุอุปกรณขั้นตอนการวาดคน
เหมือนบุคคล มีทักษะในการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคดินสอ และสีไม การประเมินคุณคาของ
ผลงาน การคํานวณตนทุนและราคาจําหนายในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความสําคัญ หลักการ และประโยชนของการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
1. การเลือก เตรียมวัสดุอุปกรณในการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
2. การเลือก เตรียม แบบ/ตนแบบ คนเหมือนบุคคล จากแบบจริงหรือภาพถาย
3. รายละเอียด ลักษณะ ประเภทของดินสอ และสีไม
2
ขั้นตอนการรางภาพคนเหมือนบุคคลดวยดินสอและสีไม
1. การจัดองคประกอบของภาพคนเหมือนบุคคล
2. การวาดภาพคนเหมือนบุคคล ดานตรง ดานเฉียงดานขาง
3. การรางภาพคนเหมือนบุคคล โดยวัดขนาด และสัดสวนที่ถูกตอง
4. การรางภาพจากคนจริง หรือภาพถาย
3
การวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคดินสอและเทคนิคสีไม
1. คาน้ําหนักออนแกของแสงเงาดวยเทคนิคดินสอ
2. คาน้ําหนักออนแกของแสงเงาดวยเทคนิคสีไม
3. รายละเอียดของภาพเหมือนบุคคลใหเหมือนจริงตามแบบดวยเทคนิคดินสอและสีไม
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไมกระดานรองวาดพรอมตัวหนีบ
2. ดินสอ EE
3. สีไม
4. กระดาษ 100 ปอนดชนิดเรียบ
5. กระดาษสําหรับวาดเทคนิคสีไม
6. มีดคัดเตอรสําหรับเหลาดินสอ
7. ยางลบดินสออยางดี
8. ภาพถายตนแบบ และแบบจริง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ตําราการวาดเขียนดวยเทคนิคดินสอสีและสีไม
- ใบงาน, ใบความรู การวาดภาพคนเหมือนดวยเทคนิคดินสอและสีไม
แหลงเรียนรู
- หองสมุด, อินเตอรเน็ต, รานจําหนายหนังสือ
- หองปฏิบัติการวาดภาพเหมือนบุคคล
- รานจําหนายหนังสือทั่วไป
- ตัวอยางผลงานการวาดภาพคนเหมือนบุคคล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรม
1301-1202
วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน

60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน
2. เลือก เตรียม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
3. วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน
4. ประเมินคุณคาผลงาน ราคาตนทุน และราคาจําหนาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพคนเหมือนบุคคลเลือก เตรียมวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนกระบวนการ
วาดภาพคนเหมือนบุคคล มีทัก ษะในการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน การประเมิน
คุณคาของผลงาน การคํานวณตนทุนและราคาจําหนายในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความสําคัญ หลักการ และประโยชนของการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
1. การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
2. การเลือก การเตรียมแบบ/ตนแบบ คนเหมือนบุคคล
3. รายละเอียด คุณลักษณะของผงคารบอน
2
ขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยผงคารบอน
1. การจัดองคประกอบของภาพคนเหมือนบุคคล
2. การวาดภาพคนเหมือนบุคคลในรูปดานตาง ๆ
3. การรางภาพคนเหมือนบุคคลโดยวิธีการวัดขนาด สัดสวน ดวยวิธีการตีสเกล
4. การวางแผนวาดดวยเทคนิคผงคารบอน
3
การวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน
1. คาน้ําหนักออน แกของแสงเงาดวยเทคนิคผงคารบอน
2. เก็บรายละเอียดภาพคนเหมือนบุคคลใหเหมือนจริงตามแบบดวยเทคนิคผงคารบอน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไมกระดานรองวาดพรอมตัวหนีบ
2. ดินสอรางภาพ
3. ผงคารบอน
4. กระดาษสําหรับวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน
5. พูกันจีนและพูกันขนาดตาง ๆ
6. ยางลบอยางดี
7. ดินสอถาน ดินสอพาสเทลสีดํา ฯลฯ
8. จานสี
9. ภาพถายตนแบบและแบบจริง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
- เอกสารตํารา
- ลําดับขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ผลงานสําเร็จ
- อินเตอรเน็ต
- หองปฏิบัติงาน
- ผลงานสําเร็จ
- รานจําหนายหนังสือทั่วไป
- แกลเลอรี่
- ผูมีความชํานาญการวาดคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคผงคารบอน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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40
40
100

9

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรม
1301-1203
วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคสีชอลก

60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคสีชอลก
2. เลือก เตรียม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
3. วาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคสีชอลก
4. ประเมินคุณคาผลงาน ราคาตนทุน และราคาจําหนาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ หลัก การวาดภาพคนเหมือ นบุ คคลเลือ ก เตรีย มวัส ดุอุ ป กรณ ขั้น ตอน
กระบวนการวาดภาพคนเหมือนบุคคล มีทักษะในการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคสี ชอลกการ
ประเมินคุณคาของผลงาน การคํานวณตนทุนและราคาจําหนายในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความสําคัญ หลักการ และประโยชนของการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
1. การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการวาดภาพคนเหมือนบุคคล
2. การเลือก การเตรียมแบบ/ตนแบบ คนเหมือนบุคคล
3. ลักษณะ คุณสมบัติ และประเภทของสีชอลก
2
ขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยสีชอลก
1. การจัดองคประกอบของภาพคนเหมือนบุคคล
2. การวาดภาพคนเหมือนบุคคลในรูปดานตาง ๆ
3. การวาดภาพคนเหมื อ นบุ ค คลด วยวิ ธีต าง ๆ เพื่ อ ให โครงสร าง ขนาด สั ด ส ว น
ถูกตอง
3
การวาดภาพคนเหมือนบุคคลดวยเทคนิคสีชอลก
1. คาน้ําหนักออน แกของแสงเงาดวยเทคนิคสีชอลก
2. รายละเอียดภาพคนเหมือนบุคคลใหเหมือนจริงตามแบบดวยเทคนิคสีชอลก
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไมกระดานรองวาด
2. ดินสอรางภาพ/ยางลบ
3. สีชอลก
4. กระดานสําหรับวาดภาพคนเหมือนดวยเทคนิคสีชอลก
5. ดินสอสีพาสเทล
6. ภาพถายตนแบบและแบบจริง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูข ั้นตอนการวาดภาพคนเหมือนดวยสีชอลก
- ใบงาน
- เอกสารตํารา
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- อินเตอรเน็ต
- หองปฏิบัติงาน
- ตัวอยางผลงานสําเร็จ
- รานจําหนายหนังสือทั่วไป
- แกลเลอรี่

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

13

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรม
1301-1204
การวาดภาพลอเลียนบุคคล

60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการวาดภาพลอเลียนบุคคล
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณการเขียนภาพลอเลียนบุคคลอยางเหมาะสม
3. วาดภาพราง โครงสราง วาดภาพลอเลียน แสดงเอกลักษณบุคคล
4. กําหนดและระบายสี ตัดเสน แสดงความรูสึกทางอารมณ
5. ประเมินตนทุน และราคาจําหนาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพลอเลียนบุคคล การเลือก เตรียมวัสดุ อุป กรณ การรางภาพ การเขียน
โครงสรางรายละเอียด ลงสีและตัดเสน แสดงเอกลักษณ อารมณของบุคคลตาง ๆ คํานวณตนทุนและราคา
จําหนาย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
อธิบายหลักการและวิธีการเกี่ยวกับการวาดภาพลอเลียนบุคคล
1. การเลือก เตรียมวัสดุอุปกรณในการวาดภาพลอเลียนบุคคล
2. ความสําคัญ ความจําเปนในการวาดภาพลอเลียนบุคคล
3. วิธีการจับเอกลักษณของบุคคล
2

3

การรางภาพ การเขียนโครงสราง รายละเอียดบุคคล
1. ลักษณะ เอกลักษณเฉพาะบุคคล
2. การแสดงอารมณความรูสึกตาง ๆ ของบุคคล
3. การจัดองคประกอบของภาพประกอบเรื่องราว เนื้อหาที่ตองการ
การวาดภาพลอเลียนบุคคล และระบายสีตัดเสนเก็บรายละเอียด
1. วาดภาพลอเลียนตามเนื้อหาที่ตองการเปนลายเสน
2. ระบายสีและตัดเสนแสดงเอกลักษณ และอารมณภาพตามลักษณะบุคคล
3. ประเมินตนทุน และราคาจําหนาย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ดินสอ HB
2. กระดาษ 100 ปอนด
3. สีน้ํา สีโปสเตอร สีไม และสีสแตมป
4. ภาชนะใสน้ํา
5. จานสี
6. พูกันตัดเสน
7. ยางลบ
8. มีดเหลาดินสอ
9. หมึกอินเดียนอิงค หรือ รอตติ้ง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู ใบงาน
- เอกสาร ตํารา
- ลําดับขั้นตอนการวาดภาพลอเลียนบุคคลตั้งแตการรางภาพถึงขั้นสําเร็จ
- ตัวอยางผลงานสําเร็จ
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- รานจําหนายหนังสือ
- อินเตอรเน็ต
- ผูชํานาญการวาดภาพลอเลียนบุคคล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

กลุมวิชางานจิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

1301-1301

ประเภทวิชาศิลปกรรม

วาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา

90 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
2. เลือก เตรียม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
3. วาดภาพดวยเทคนิคสีน้ําตามลําดับขั้นตอน
4. วาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม ผลไม คนเหมือน ทิวทัศนดวยเทคนิคสีน้ํา
5. ประเมินคุณภาพของผลงานและกําหนดราคาจําหนาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การเตรียม การเลือกวัสดุอุปกรณ ลําดับขั้นตอนการวาดภาพหุนนิ่ง
ดอกไม ผลไม คนเหมือน และทิวทัศนดวยเทคนิคสีน้ํา การประเมินคุณภาพของผลงาน การคํานวณตนทุน
และราคาจําหนายในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
1. การเตรียม การเลือก วัสดุอุปกรณ
2. คุณสมบัติเฉพาะของสีน้ํา
3. เทคนิคการระบายสีน้ํา
2
ขั้นตอนการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
1. ขั้นตอนการวาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม และผลไม
2. ขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือน
3. ขั้นตอนการวาดภาพทิวทัศน
3
การวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
1. วาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม และผลไมดวยเทคนิคสีน้ํา
2. วาดภาพคนเหมือนดวยเทคนิคสีน้ํา
3. วาดภาพทิวทัศนดวยเทคนิคสีน้ํา
4. ประเมินคุณภาพและการกําหนดราคาจําหนาย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กระดานรองวาดขนาด 40 x 60 ซ.ม. พรอมตัวหนีบ
2. กระดาษชนิดหยาบ 100 – 300 ปอนด
3. ดินสอรางภาพ HB
4. สีน้ํา 6 – 12 สีเปนอยางนอย
5. จานสีชนิดกลองเก็บได
6. พูกันกลมและแบน
7. ยางลบอยางดี
8. ถังใสน้ํา
9. ผาเช็ดสี
10. หุนแบบ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูล ําดับขั้นตอนการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
- ใบงาน
- เอกสารตํารา
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- อินเตอรเน็ต
- หองปฏิบัติงาน
- ผลงานสําเร็จ
- รานจําหนายหนังสือทั่วไป
- ผูชํานาญการทางการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํา
- แกลเลอรี่
- ตัวอยางผลงานสําเร็จ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

17

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

19

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรม
1301-1302
วาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลกิ

90 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิก
2. เลือก เตรียม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิก
3. วาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิกตามลําดับขั้นตอน
4. วาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม ผลไม คนเหมือน ทิวทัศนดวยเทคนิคสีอะคริลิก
5. ประเมินคุณภาพของผลงานและกําหนดราคาจําหนาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การเตรียม การเลือกวัสดุอุปกรณ ลําดับขั้นตอนการวาดภาพหุนนิ่ง
ดอกไม ผลไม คนเหมือน และทิวทัศนดวยเทคนิคสีอะคริลิกการประเมินคุณภาพของผลงาน การคํานวณ
ตนทุนและราคาจําหนายในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการวาดภาพดวยเทคนิคอะคริลิก
1. การเตรียม การเลือก วัสดุอุปกรณสําหรับการวาดภาพดวยสีอะคริลิก
2. คุณสมบัติเฉพาะของสีอะคริลิก
3. เทคนิคระบายสีอะคริลิก
2
ลําดับขั้นตอนการวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิก
1. ลําดับขั้นตอนการวาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม และผลไม
2. ลําดับขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือน
3. ลําดับขั้นตอนการวาดภาพทิวทัศน
3

การวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิก
1. วาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม และผลไมดวยเทคนิคสีอะคริลิก
2. วาดภาพคนเหมือนดวยเทคนิคสีอะคริลิก
3. วาดภาพทิวทัศนดวยเทคนิคสีอะคริลิก
4. ประเมินคุณภาพและการกําหนดราคาจําหนาย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กระดาษแข็ง/กระดานอัด
2. ผาใบ/ผาใบสําเร็จ/เฟรมสําเร็จ
3. สีรองพื้น
4. สีน้ํามันครบสีอยางนอย 6 – 12 สี
5. พูกัน/แปรงสี/เกรียง
6. จานสีชนิดสุญญากาศ
7. ถังใสน้ํา
8. ผาเช็ดสี
9. ขาหยั่ง
10. เครื่องยิงเฟรม
11. หุนแบบ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูล ําดับขั้นตอนการวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิก
- ใบงาน
- เอกสารตํารา
- ตัวอยางผลงานสําเร็จ
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- อินเตอรเน็ต
- หองปฏิบัติงาน
- ผลงานสําเร็จ
- รานจําหนายหนังสือทั่วไป
- ผูชํานาญการทางการวาดภาพดวยเทคนิคสีอะคริลิก
- แกลเลอรี่

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

21

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรม
1301-1401
วาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน

120 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
2. เลือก เตรียม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
3. วาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
4. วาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม ผลไม คนเหมือน ทิวทัศนดวยเทคนิคสีน้ํามัน
5. ประเมินคุณภาพของผลงานและกําหนดราคาจําหนาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การเตรียม การเลือกวัสดุอุปกรณ ลําดับขั้นตอนการวาดภาพหุนนิ่ง
ดอกไม ผลไม คนเหมือน และทิวทัศนดวยเทคนิคสีน้ํามัน การประเมินคุณภาพของผลงาน การคํานวณ
ตนทุนและราคาจําหนายในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
1. การเตรียม การเลือก วัสดุอุปกรณสําหรับการวาดภาพดวยสีน้ํามัน
2. คุณสมบัติเฉพาะของสีน้ํามัน
3. เทคนิคการระบายสีน้ํามัน
2

3

ลําดับขั้นตอนการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
1. ลําดับขั้นตอนการวาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม และผลไม
2. ลําดับขั้นตอนการวาดภาพคนเหมือน
3. ลําดับขั้นตอนการวาดภาพทิวทัศน
การวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
1. วาดภาพหุนนิ่ง ดอกไม และผลไมดวยเทคนิคสีน้ํามัน
2. วาดภาพคนเหมือนดวยเทคนิคสีน้ํามัน
3. วาดภาพทิวทัศนดวยเทคนิคสีน้ํามัน
4. ประเมินคุณภาพและการกําหนดราคาจําหนายเชิงธุรกิจ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เฟรมสําเร็จ/กระดานอัด
2. ผาใบ/ผาใบสําเร็จ
3. สีรองพื้น
4. กาวลาเท็กซ
5. สีน้ํามันครบสีอยางนอย 6 – 12 สี
6. พูกัน/แปรงทาสี/เกรียง
7. น้ํามันลินซีด
8. น้ํามันสน
9. ถังใสน้ํา/ผงซักฟอก
10. จานสี/ผาเช็ดสี
11. เครื่องยิงเฟรม
12. ขาหยั่ง
13. หุนแบบ
14. หองปฏิบัติงานวาดภาพสีน้ํามัน
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูล ําดับขั้นตอนการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน
- ใบงาน
- เอกสารตํารา
- ตัวอยางผลงานสําเร็จ
แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- อินเตอรเน็ต
- หองปฏิบัติงาน
- ผลงานสําเร็จ
- รานจําหนายหนังสือทั่วไป
- ผูชํานาญการทางการวาดภาพดวยเทคนิคสีน้ํามัน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
1301-2201
แกะสลักโฟม

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานประติมากรรม
60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการแกะสลักโฟมอยางถูกวิธี
2. เลือกเตรียมใช บํารุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณการแกะสลักโฟม
3. แกะสลักโฟมตามขนาดและลวดลายตามแบบที่กําหนด
4. ตกแตงลงสีลวดลายตามแบบที่กําหนด
5. ประเมินราคาแกะสลักโฟมเชิงธุรกิจ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือก เตรียมใชบํารุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ การออกแบบ
ลวดลาย และตัวอักษร การแกะสลักลวดลาย การตัดตัวอักษร การแกะสลักนูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว การติดตั้ง
ชิ้นงาน และการแกะสลักโฟมเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาเครือ่ งมือ และวัสดุอปุ กรณในการแกะสลักโฟม
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
2. การเลือกชนิดของโฟม
2
งานออกแบบและการแกะสลักโฟม
1. การออกแบบลวดลาย นูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว และตัวอักษร
2. การแกะสลักลวดลาย นูนต่ํา นูนสูง ลอยตัว และตัวอักษร
3. การตกแตง ลงสี
3
งานแกะสลักโฟมและการติดตัง้ ชิ้นงาน
1. การยึดติดบนพื้นไม
2. การยึดติดบนผามาน
3. การยึดติดบนพื้นปูน หินออน
4
งานแกะสลักโฟมเชิงธุรกิจ
1. คํานวณตนทุนและคาบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจงานแกะสลักโฟม
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. มีดคัตเตอร
2. มีดตัดโฟม (ทําจากใบเลื่อยแบบตาง ๆ )
3. กาวลาเท็กซ
4. กระดาษทราย
5. สีอะคริลิก สีน้ํา สีสเปรย
6. กระดาษออกแบบ กระดาษลอกลาย
7. พูกันกลม แบน ขนาดตาง ๆ
8. เครื่องตัดโฟม คอน ตะปู
9. โฟม
10. เข็มหมุด เทปโฟม เทปกาวสองหนา ลวด
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติงานแกะสลักโฟม
- หองสมุด อินเตอรเน็ต

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานประติมากรรม
1301-2301
ประติมากรรมของทีร่ ะลึก
90 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดและรูปแบบงานประติมากรรมที่เหมาะสมสําหรับทําของที่ระลึก
2. ทําประติมากรรมของที่ระลึก ดวยกรรมวิธี และรูปแบบที่งายตอการผลิต
3. วางแผนการทําของที่ระลึกดานประติมากรรมเชิงธุรกิจ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและรูปแบบของที่ระลึก ลักษณะของประติมากรรมของที่ระลึก วัส ดุ
อุปกรณ เครื่องมือกรรมวิธีการทําของที่ระลึกใน การปนนูนต่ํา การปนนูนสูง การปนลอยตัว การแกะ และ
การหลอ ขั้นตอน ออกแบบชิ้นงาน การทําตนแบบกระบวนการผลิตชิ้นงาน การคํานวณตนทุนและราคา
จําหนายในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือกวัสดุ อุปกรณ ชนิด และรูปแบบงานประติมากรรมที่เหมาะสมสําหรับทําของที่ระลึก
1. การเลือกวัสดุ อุปกรณ ชนิด และรูปแบบงานประติมากรรมสําหรับทําของทีร่ ะลึก
2
งานทําประติมากรรมของทีร่ ะลึก
1. กรรมวิธีการออกแบบประติมากรรม การปนนูนต่ํา การปนนูนสูง การปนลอยตัว การ
แกะ และการหลอ
2. รูปแบบประติมากรรมของที่ระลึก
3
การประเมินราคาจําหนาย
1. การคํานวณตนทุน และราคาจําหนาย
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูหลังการอบรม
2 ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไมขูด หรือ เครื่องมือขูดดิน
2. ไมพาย หรือ เครื่องมือแกะสลักตกแตงดิน
3. เหล็กแผน (ใชสําหรับปาดดินใหเรียบ)
4. คอนยาง หรือ คอนไม
5. เสนลวดตัดดิน
6. คาลิปเปอร
7. แปงฝุน
8. แปนหมุน
9. กระบอกฉีดน้ํา
10. ไมครอส
11. ผาและพลาสติก
12. ปูนปาสเตอร
13. เรซิ่น
14. สีอะคริลิก คละสี
15. พูกันกลมเบอร 0,1,4,8,12
16. แปรงทาสี 3 นิ้ว
17. สีน้ําพลาสติก อะคริลิก100%
18. จานสี
19. วัสดุอื่น ๆ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู ประกอบเนื้อหาแตละหนวย
- หนังสือประติมากรรม สํานักพิมพตาง ๆ
แหลงเรียนรู
- ศูนยขอมูล อินเตอรเน็ต หองสมุด

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
1301-2302
งานหลอเรซิ่น

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานประติมากรรม
90 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการหลอเรซิ่นรูปทรงลักษณะตาง ๆ
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณการหลอเรซิ่น
3. หลอเรซิ่นเปนรูปทรงลักษณะตาง ๆ ตามกระบวนการ
4. ตกแตง ลงสีงานหลอเรซิ่นตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ การออกแบบ
การสรางตนแบบการหลอเรซิ่น ลักษณะงานภาพนูน ภาพลอยตัว งานประดับตกแตงของที่ระลึก ตกแตง
ชิ้นงาน การลงสี และหลอเรซิ่นเชิงธุรกิจการคํานวณตนทุนและกําหนดราคาจําหนาย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอปุ กรณในการหลอเรซิ่น
5. การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
6. การเลือกวัสดุอุปกรณที่ใชในการสรางตนแบบ
7. การเลือกวัสดุอุปกรณที่ใชทําแมพิมพ
2
งานเตรียมแบบและสรางแมพิมพ
1. การออกแบบ
2. การสรางตนแบบ
3. การสรางแมพิมพ
4. การทําแมพิมพครอบจากปูนพลาสเตอร
3
งานหลอเรซิ่น ตกแตงและลงสี
1. การหลอเรซิ่นตามแมพิมพที่กําหนด
2. การตกแตงชิ้นงาน
3. ลงสีตามแบบที่กําหนด
4
งานหลอเรซิ่นเชิงธุรกิจ
1. การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย
2. การดําเนินธุรกิจงานหลอเรซิ่น
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ยางซิลิโคนและตัวทําใหแข็ง
2. ตัวทําใหแข็ง ตัวเรงปฏิกิริยาเรซิ่น
3. วาสลีน ทินเนอร แผนรองแบบ เทปกาวเยื่อกระดาษกาว
4. สีผสมเรซิ่น พูกัน แปรง เศษผา กระดาษทราย
5. ภาชนะผสมปูน ภาชนะผสมเรซิ่น เสนลวด กระดาษเทาขาว
6. ปากคีบสายไฟ กรรไกร คัตเตอร ไมบรรทัด
7. สีสเปรย แลคเกอรสเปรย
8. แปงมัน
9. ปูนพลาสเตอร
10. ที่เย็บกระดาษและแผนพลาสติก
11. เครื่องยิงเฟรม
12. หุนแบบ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หองปฏิบัติงานหลอเรซิ่น
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติงานหลอเรซิ่น

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานประติมากรรม
1301-2303
งานเปเปอรมาเชและงานเพนท
90 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําเปเปอรมาเชและงานเพนท
2. เลือก เตรียมใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับงานเปเปอรมาเชและงานเพนท
3. ออกแบบลวดลายและชิ้นงานเปเปอรมาเชตามลําดับขั้นตอน
4. ประเมินงานเปเปอรมาเชและงานเพนทเชิงธุรกิจ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค ขั้นตอน การทําเปเปอรมาเช การเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณในการ
ทําเปเปอรมาเช การเตรียมแมพิมพลอยตัว แมพิมพนนู สูง นูนต่ํา และแมพิมพสําเร็จรูป การประเมินผลงาน
และประเมินราคา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือกเตรียมใชเครื่องมือวัสดุอปุ กรณในการทําเปเปอรมาเช
1. การเลือกเตรียมกระดาษที่เหมาะสมกับงานเปเปอรมาเชและงานเพนท
2. การเลือกเตรียมแมพิม พ ล อยตัว แมพิม พนูนสูง นูนต่ํา แม พิม พสําเร็จ รูป ในการทํ า
เปเปอรมาเช
2
งานวิธีการขั้นตอนทําเปเปอรมาเชและงานเพนท
1. การออกแบบลวดลายและชิ้นงานเปเปอรมาเช
2. การทําแมพิมพลอยตัว แมพิมพนูนสูง นูนต่ํา
3. การอัด ปด แปะ กระดาษลงบนแมพิมพที่ตองการ
4. การรองพื้นระบายสี และทาน้ํายาเคลือบเงา
3
งานประเมินราคางานเปเปอรมาเชและงานเพนทเชิงธุรกิจ
1. การคิดราคาตนทุน กําไรในการทําเปเปอรมาเชและงานเพนท
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. แปงขาวจาว
2. แปงมันสําปะหลัง
3. กระดาษเหลือใช
4. สีอะคริลิก คละสี
5. สีน้ําพลาสติก สีอะคริลิก 100% สีขาว
6. แปรงทาสี
7. พูกันกลมเบอร 0, 1, 4, 8, 12 พรอมจานสี
8. เชลแล็ก หรือ แลคเกอร เคลือบเงา
9. ดินน้ํามันอยางดี
10. ปูนพลาสเตอร
11. แมพิมพสําเร็จรูป
12. คัตเตอร พรอมใบมีด อะไหลคัตเตอร
13. กาวยาง
14. ถังน้ํา กะละมัง
15. กระทะไฟฟา
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูประกอบเนื้อหาแตละหนวย
แหลงเรียนรู
- ศูนยขอมูล อินเตอรเน็ต หองสมุด
- หนังสือจิตรกรรมไทย

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานประติมากรรม
1301-2304
งานปูนปน ประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติ
90 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานที่ใชประดับสวนไดสมดุลและสวยงาม
2. ขึ้นรูปและปรับแตงชิ้นงานดวยปูนปนเลียนแบบวัตถุธรรมชาติเสมือนจริง
3. จัดวางชิ้นงานปูนปนเลียนแบบวัตถุธรรมชาติเสมือนจริงตามแบบกําหนด
4. พัฒนางานปูนปนประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบในการจัดสวนเบื้องตน การออกแบบชิ้นงานเลียนแบบธรรมชาติ
การทําโครงสรางการผสมปูนการขึ้นรูปและตกแตงชิ้นงานรูปรางหลัก ลวดลายธรรมชาติ ลายไมผิวกอนหิน
ผิวหนังสัตว และวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การระบายสี การคํานวณตนทุนและราคาจําหนาย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเตรียมวัตถุ อุปกรณเกี่ยวกับงานปูนปนประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติ
1. การเลือกเตรียมวัสดุ อุปกรณ เกี่ยวกับงานปูนปนประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติ
2
งานออกแบบชิ้นงานที่ใชในการประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติ
1. การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบในการจัดสวนเบือ้ งตน
2. การออกแบบชิ้นงานเลียนแบบวัตถุธรรมชาติ
3
การสรางชิ้นงานดวยปูนปนเลียนแบบวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ
1. การขึ้นรูปสรางชิ้นงานดวยปูนปนเลียนแบบวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ
2. การตกแตงผิวชิ้นงานเลียนแบบวัตถุธรรมชาติไดเสมือนจริง
3. การระบายสีใหเหมาะสมกับชิ้นงาน
4
งานประยุกตและตอยอดงานปูนปนไปใชในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการปรับภูมทิ ัศน
สภาพแวดลอม บริเวณพื้นที่การทํางาน
1. ประยุกตและตอยอดงานปูนปนไปใชในรูปแบบตาง ๆ
2. ปรับภูมทิ ัศน สภาพแวดลอม บริเวณพื้นทีก่ ารทํางาน
5
งานปูนปนประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจงานปูนปนประดับสวนเลียนแบบธรรมชาติ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ปูนซีเมนตตราเสือ
2. ทรายละเอียด
3. เหล็กเสนขนาด 6 มม.
4. ตาขายลอดขนาด 3/8 นิ้ว
5. ลวดผูกเหล็ก
6. วงทอซีเมนตขนาด 80 ซม.
7. สีฝุน สีเหลือง แดง เขียว ดํา
8. เกรียงกออิฐ
9. กระบะถือปูน ชนิดมือจับ
10. กรรไกรตัดสังกะสี ขนาด 12 นิ้ว
11. คีมผูกเหล็ก
12. กรรไกรตัดเหล็กขนาด 36 นิ้ว
13. ผาใบ พลาสติก ขนาด 4x4 เมตร
14. ถุงมือผา
15. ไมกวาดออนไมกวาดทางมะพราว
16. ถังพลาสติกหิ้วปูน
17. แปรงทาสีขนาด 2 นิ้ว
18. กระบะผสมปูน
19. สีน้ํา สีพลาสติก สีตาง ๆ ปริมาตร3.785 ลิตร
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูประกอบเนื้อหาแตละหนวย
2 แหลงเรียนรู
- ศูนยขอมูล อินเตอรเน็ต หองสมุด
- หนังสือจิตรกรรมไทย สํานักพิมพตาง ๆ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูที่สนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
1301-3201
งานพิมพซิลคสกรีน

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานพิมพ
60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการประกอบเฟรมตามขนาดที่กําหนด
2. เลือก เตรียม ใชวัสดุอุปกรณการพิมพสกรีนและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
3. ประกอบกรอบเฟรมและขึงผาไหมบนกรอบเฟรมตามขนาดที่กําหนด
4. ทําตนแบบสิ่งพิมพตามขนาดและรูปแบบที่กําหนด
5. อัดบล็อกสกรีนจากตนแบบดวยวิธีการถายแสง
6. สกรีนลงบนวัตถุชนิดตาง ๆ ตามชนิดของสีที่กําหนด
7. วางแผนงานพิมพซิลคสกรีนเชิงธุรกิจ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียมใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ การวัด การตัด
การขึงผาลงบนเฟรม การทําตนแบบ การอัดบล็อกแมพิมพโดยวิธีการถายแสง การพิมพสกรีนลงบนวัสดุ
ตาง ๆ และการพิมพซิลคสกรีนเทคนิคผสมในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาเครือ่ งมือและวัสดุอปุ กรณในงานพิมพซลิ คสกรีน
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
2. การเลือกไม ผาไหม ในการทําเฟรมบล็อกสกรีน
3. การเลือกสี ประเภทของสี และขนาดของเบอรผา และชนิดของไมปาดใหเหมาะสมกับ
งานพิมพ
2
งานทํากรอบเฟรม
1. การเลือกไม การวัดขนาดของไม และผาไหม
2. การตัดไมและผาไหม
3. การประกอบเฟรมและการขึงผาไหม
3
การทําตนแบบสิง่ พิมพ
1. การออกแบบ
2. การทําตนแบบสิ่งพิมพจากคอมพิวเตอร
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
งานอัดบล็อกสกรีนจากตนแบบดวยวิธีการถายแสง
1. การอัดผสมกาวอัดกับน้ํายาไวแสงตามสัดสวนที่กําหนด
2. การอัดบล็อกแมพิมพดวยวิธีการถายแสง
3. การตกแตงอุดรอยรั่วแมพิมพ และการติดเทปกันรั่ว
5
งานพิมพสกรีนลงบนวัตถุ
1. การวางยึด ติดตั้งบล็อก แมพิมพลงบนแทนรองพิมพ
2. การพิมพซิลคสกรีนแบบสีเดียว ซึ่งเปนลายเสนรอบนอกลงบนวัสดุตาง ๆ
6
งานพิมพซลิ คสกรีนเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจงานพิมพซิลคสกรีน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไมแปรขนาด 0.5” x 2” (ควรเปนไมสักเพราะไมบิดงอและงายตอการขึงผา)
2. ผาไหม คอน ตะปู เลื่อยลันตา กระดาษทราย เครื่องยิง ลูกเครื่อง มีดคัตเตอรพูกันกลม
3. ดินสอ ยางลบ กระดาษ A4 กระดาษลอกลาย แผนใสสําหรับถายเอกสาร
4. สีหมึกจีน สีน้ํามัน สีอะคริลิก สีบาติก ยางพารา เศษผาหรือวัสดุตาง ๆ
5. กาวอัด น้ํายาไวแสง
6. ไมปาดกาวอัด ยางปาดสี ไดรเปาผม
7. ตูไฟฟาถายแสง
8. สีพิมพ สีจม สีลอย สีpvcและสีชนิดตาง ๆ
9. น้ํายาลางบล็อกแมพิมพสกรีน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูงานพิมพซลิ คสกรีน
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติงานพิมพซลิ คสกรีน
- ศูนยขอมูลอินเตอรเน็ต หองสมุด
- รานจําหนายวัสดุอุปกรณงานพิมพซลิ คสกรีน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานพิมพ
1301-3202
งานพิมพซิลคสกรีนเทคนิคผสม

60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการประกอบเฟรมตามขนาดที่กําหนด
2. เลือก เตรียม ใชวัสดุอุปกรณการพิมพสกรีนเทคนิคผสม การบํารุงรักษาเครื่องมือของงาน
พิมพซิลคสกรีน
3. ประกอบกรอบเฟรมและขึงผาไหมบนกรอบเฟรมตามขนาดที่กําหนด
4. พิมพซิลคสกรีนดวยเทคนิคผสมตามรูปแบบที่กําหนด
5. เพนท ปม ปะติดลงบนภาพสกรีนที่กําหนดโดยใชเทคนิคผสม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียมใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ การวัด การตัด
การขึง ผาบนเฟรม การทําตนแบบ การอัดบล็อกแมพิมพโดยวิธีการถายแสง การพิมพสกรีน การเพนท
การปะติด โดยใชเทคนิคผสมลงบนวัสดุตาง ๆ การพิมพซิลคสกรีนเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาเครือ่ งมือและวัสดุอุปกรณในงานพิมพซลิ คสกรีน
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
2. การเลือกไม ผาไหม ในการทําเฟรมบล็อกสกรีน
3. การเลือกวัสดุที่จะทํามาใชประกอบในการพิมพซิลคสกรีนในงานเทคนิคผสม
4. การเลือกสี ประเภทของสี และขนาดของเบอรผา และชนิดของไมปาดใหเหมาะสม
กับงานพิมพ
2
งานทํากรอบเฟรม
1. การเลือกไม การวัดขนาดของไม และผาไหม
2. การตัดไมและผาไหม
3. การประกอบเฟรมและการขึงผาไหม
3
การทําตนแบบสิง่ พิมพ
1. การออกแบบ
2. การทําตนแบบสิ่งพิมพจากคอมพิวเตอร
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
งานอัดบล็อกสกรีนจากตนแบบดวยวิธีการถายแสง
1. การอัดผสมกาวอัดกับน้ํายาไวแสงตามสัดสวนที่กําหนด
2. การอัดบล็อกแมพิมพดวยวิธีการถายแสง
3. การตกแตงอุดรอยรั่วแมพิมพ และการติดเทปกันรั่ว
5
งานพิมพสกรีนลงบนวัตถุ
1. การวางยึด ติดตั้งบล็อก แมพิมพลงบนแทนรองพิมพ
2. การพิมพซิลคสกรีนแบบสีเดียว ซึ่งเปนลายเสนรอบนอกลงบนวัสดุตาง ๆ
6
การใชเทคนิคผสมรวมกับการพิมพซลิ คสกรีน
1. ใชเทคนิคการเพนท การปาดสีดวยเกรียงจากสีน้ํามัน สี อะคริลิกลงบนลวดลายงาน
พิมพสกรีน
2. การใชเทคนิคการปะติดดวยยางพาราหรือเศษวัสดุตาง ๆ ในลักษณะนูนต่ํา นูนสูง
7
งานพิมพซลิ คสกรีนเทคนิคผสมเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจงานพิมพซิลคสกรีนเทคนิคผสม
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการอบรม
ตรวจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไมแปรขนาด 0.5” x 2” (ควรเปนไมสักเพราะไมบิดงอและงายตอการขึงผา)
2. ผาไหม คอน ตะปู เลื่อยลันดา กระดาษทราย เครื่องยิง ลูกเครื่อง มีดคัตเตอร
3. ดินสอ ยางลบ กระดาษ A4 กระดาษลอกลาย แผนใสสําหรับถายเอกสาร
4. สีหมึกจีน สีน้ํามัน สีอะคริลิก สีบาติก ยางพารา เศษผาหรือวัสดุตาง ๆ
5. กาวอัด น้ํายาไวแสง
6. ไมปาดกาวอัด ยางปาดสี ไดรเปาผม
7. ตูไฟฟาถายแสง
8. สีพิมพ สีจม สีลอย สีpvcและสีชนิดตาง ๆ
9. น้ํายาลางบล็อก
10. น้ํามันสน น้ํามันลินสีด พูกัน เกรียงปาดสีขนาดตาง ๆ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูประกอบเนื้อหาแตละหนวย
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติงานพิมพซลิ คสกรีน
- ศูนยขอมูลอินเตอรเน็ต หองสมุด
- รานจําหนายวัสดุอุปกรณงานพิมพซลิ คสกรีน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรมไทย
1301-4201
เขียนภาพไทยประดับผนัง
60 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเขียนภาพไทย
2. ออกแบบและเขียนภาพไทย ลงบนวัสดุพื้นระนาบ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเขียนภาพไทยและการใชวัสดุอุปกรณ การออกแบบภาพไทย
ในพื้นที่ลักษณะตาง ๆ การเขียนภาพไทยบนวัสดุพื้นระนาบ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาจําหนาย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเตรียมวัสดุอปุ กรณ และขั้นตอนการเขียนภาพไทย
1. การใชวัสดุ อุปกรณในการเขียนภาพไทย
2. ขั้นตอนและวิธีการการเขียนภาพไทย
3. การเตรียมพื้นที่ในการเขียนภาพ
2
งานออกแบบภาพไทยในพื้นทีล่ ักษณะตาง ๆ
1. การออกแบบภาพไทยในพื้นที่สามเหลี่ยม
2. การออกแบบภาพไทยในพื้นที่สี่เหลี่ยม
3. การออกแบบภาพไทยในพื้นที่วงกลม
3
งานเขียนภาพไทยลงบนวัสดุพื้นระนาบ
1. การถายแบบรางบนพื้นระนาบ
2. การระบายสีตัดเสนภาพไทยบนพื้นระนาบ
4
การกําหนดราคาขาย
1. การคิดราคาตนทุน กําไรในการเขียนภาพไทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูหลังการอบรม
2 ตรวจขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เฟรมผาใบสําเร็จขนาด 24 x 30 นิ้ว
2. สีอะคริลิก คละสี
3. สีน้ําพลาสติก สีอะคริลิก 100% สีขาว
4. แปรงทาสี 3 นิ้ว, ถังใสน้ํา
5. กระดาษ 100 ปอนด
6. กระดาษไข
7. พูกันกลมเบอร 0, 1, 4, 8, 12 พรอมจานสี
8. ตนแบบภาพไทย
9. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร
10. คอมพิวเตอรโนตบุค
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู ประกอบเนื้อหาแตละหนวย
แหลงเรียนรู
- ศูนยขอมูล อินเตอรเน็ต หองสมุด
- หนังสือจิตรกรรมไทย สํานักพิมพตาง ๆ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
กลุมวิชางานจิตรกรรมไทย
1301-4202
เขียนภาพไทยบนวัสดุตาง ๆ
60 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเขียนภาพไทย
2. ออกแบบและเขียนภาพไทย ลงบนวัสดุตาง ๆ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเขียนภาพไทย การใชวัสดุอุปกรณ การออกแบบภาพไทยลง
บนวัสดุตาง ๆ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาจําหนาย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเตรียมวัสดุอปุ กรณ และขั้นตอนการเขียนภาพไทย
1. วัสดุ อุปกรณในการเขียนภาพไทย
2. การเขียนภาพไทยตามหลักขั้นตอนวิธีการ
3. การเตรียมพื้นวัสดุตาง ๆ
2
งานออกแบบภาพไทยบนวัสดุตาง ๆ
1. การออกแบบภาพไทยบนภาชนะของใช ขอนไม บานประตู หนาตาง เครื่องปนดินเผา
ฯลฯ
3
เขียนระบายสีภาพไทยลงบนวัสดุตาง ๆ
1. การถายแบบรางบนวัสดุตาง ๆ
2. การระบายสีตัดเสนภาพไทยบนวัสดุตาง ๆ
4
การกําหนดราคาขาย
1. การคิดราคาตนทุน และกําหนดราคาจําหนาย
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูการอบรม
ตรวจขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจผลงานสําเร็จ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ภาชนะของใช ขอนไม บานประตู หนาตาง เครื่องปนดินเผา ฯลฯ
2. สีอะคริลิก คณะสี
3. สีน้ําพลาสติก สีอะคริลิก100% สีขาว
4. แปรงทาสี 3 นิ้ว
5. กระดาษ 100 ปอนด
6. กระดาษไข
7. พูกันกลมเบอร 0, 1, 4, 8, 12 พรอมจานสี
8. ตนแบบภาพไทย
9. ลูกประคบแปง
10. ทองคําเปลว 100%
11. สีเฟล็กซสีเหลือง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู ประกอบเนื้อหาแตละหนวย
แหลงเรียนรู
- ศูนยขอมูล อินเตอรเน็ต หองสมุด
- หนังสือจิตรกรรมไทย สํานักพิมพตาง ๆ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมจํากัดพื้นความรู
2. ผูสนใจทั่วไปอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาวิจิตรศิลป
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาออกแบบ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
4
1
5

สาขาวิชาออกแบบ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ
กลุมวิชางานออกแบบตกแตง กลุมวิชางานออกแบบผลิตภัณฑ
กลุมวิชางานออกแบบพาณิชยศิลป
ลําดับ
1
2
3
4
5

รหัสหลักสูตร
1302-1101
1302-2101
1302-2102
1302-3101
1302-3201

ชื่อหลักสูตร
จัดสวนในภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
กลองกระดาษดีไซน
ศิลปะการเพนทหิน
เปเปอรการตูนสัตว
รวม 5 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
9
30
30
30
60

สาขาวิชาออกแบบ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาออกแบบ
กลุมวิชางานออกแบบตกแตง
1302-1101
จัดสวนในภาชนะเครือ่ งปนดินเผาขนาดเล็ก

9 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดสวนในภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
2. ออกแบบและรางภาพการจัดสวนในภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
3. เลือกและเตรียมพรรณไม เครื่องมือ วัส ดุ อุป กรณ ของตกแตง ที่ใชกับ การจัดสวนในภาชนะ
เครื่องปนดินเผาขนาดเล็กตามหลักการ
4. บํารุงดูแลรักษาสวนในภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก การจัดสวนถาด วางแผน ออกแบบและรางภาพ การเลือก เตรียม
พรรณไม เครื่องมือ วัส ดุอุป กรณ ของตกแตง ขั้นตอนการจัดทํ า การบํ ารุง ดูแล รัก ษาสวนในภาชนะ
เครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการจัดสวนถาด และการประยุกตสวนถาดในภาชนะอื่น
1. การจัดองคประกอบและหลักการใชสี
2. รูปแบบการจัดสวนในภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
3. การออกแบบและรางภาพการจัดสวน
2
งานออกแบบและรางภาพ
1. การออกแบบและรางภาพ
3
การเลือกเตรียมพรรณไม เครื่องมือวัสดุอุปกรณ ในการจัดสวนที่ใชภาชนะเครื่องปนดินเผา
ขนาดเล็ก
1. การเลือกและเตรียมพรรณไม
2. การเลือกและเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณของตกแตงในการจัดสวน
4
งานจัดทํา ปลูก ดูแล รักษา สวนที่ใชภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
1. การขั้นตอนการจัดทําและปลูกลงในภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
2. การดูแลรักษาสวนที่ปลูกลงในภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังเรียน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือการประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. พรรณไมตาง ๆ
2. ชอนสําหรับตักวัสดุปลูก
3. วัสดุปลูก เชน ถานปนละเอียดดินขุยมะพราวทรายเปนตน
4. ภาชนะเครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก เชน ถาดจานรองถวยเปนตน
5. หินหรือกรวดแมน้ําขนาดเล็กหรือใหญรูปรางและสีตามตองการ (เนนสีสวางหรือออน)
6. รากไมแกนไมเพื่อใชเปนโครงหลัก
7. ของตกแตงประกอบแบบยอส วน หรือของจําลองยอสวน เชน สะพานเกงจีน คนทาทางตาง ๆ
สัตวหรืออื่น ๆ
8. ปนยิงกาวหรือกาวอื่น ๆ
9. กรรไกรตัดกิ่งไม
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- กองบรรณาธิการนิตยสารบานและสวน. 2547. สวนในบาน เลม 4 (การจัดสวนถาด).
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานและสวน.
- กองบรรณาธิการนิตยสารบานและสวน. 2525.สารานุกรมไมประดับในประเทศไทย
เลม 1. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพบานและสวน.
- กองบรรณาธิการนิตยสารบานและสวน.2550.สารานุกรมไมประดับในประเทศไทย
เลม 1. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพบานและสวน.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการออกแบบ
- รานจําหนายเครื่องปนดินเผา

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาตอนปลาย
2. อายุปขึ้นไป

สาขาวิชาออกแบบ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาออกแบบ
กลุมวิชางานออกแบบผลิตภัณฑ
1302-2101
ผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
2. เลือก จัดเตรียมวัสดุอุปกรณการออกแบบผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงคตามหลักการ
3. ออกแบบและสรางชิ้นงานผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงคตามกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค เลือกใชวัสดุ-อุปกรณการ
กําหนดขนาด การตัดไมตามแบบการประกอบแบบการตกแตงสี การตกแตงพื้นผิว และการปฏิบัติงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการการออกแบบผลิตภัณฑประเภทกลองไม
1. รูปแบบของผลิตภัณฑประเภทกลองไม
2. ประโยชนใชสอยและความแข็งแรงของผลิตภัณฑกลองไม
2
วัสดุอุปกรณในการออกแบบผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
1. การเตรียมวัสดุอุปกรณการออกแบบผลิตภัณฑกลองไม
2. การเลือกไมสําหรับสรางชิ้นงานผลิตภัณฑกลองไม
3
ออกแบบและสรางชิ้นงานผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
1. การกําหนดขนาดและการตัดไมตามแบบ
2. การประกอบแบบและการเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
3. การตกแตงสีและเคลือบผิวผลิตภัณฑกลองไมเอนกประสงค
4
การคิดราคาขาย
1. การคิดคํานวณตนทุน
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูหลังเรียน
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
3 ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือการประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. ไมอัดขนาด 10 มม.
2. ตะปู ½ นิ้ว
3. คอน/เครื่องยิงตะปูอัดลม
4. จิ๊กซอวเลื่อยตัดไม
5. กาวลาเท็กซ
6. ดินสอดํา
7. น้ํายาเคลือบเงา
8. แปรงทาสี
9. ไมบรรทัด
10. ตลับเมตร
11. ฉากเหล็ก
12. กระดาษทราย
13. สีน้ําพลาสติก
14. พูกัน
15. จานสี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสืองานออกแบบผลิตภัณฑ
แหลงเรียนรู
- ถนนสายไม

พื้นฐานความรูและคุณสมบัติผูรับการฝกอบรม
1. อายุ 18 ปขึ้นไป
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สาขาวิชาออกแบบ

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาออกแบบ
1302-2102
กลองกระดาษดีไซน

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานออกแบบผลิตภัณฑ
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบกลองกระดาษดีไซน
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการออกแบบกลองกระดาษ
3. ออกแบบและสรางชิ้นงานกลองกระดาษดีไซนชนิดตาง ๆ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกลองกระดาษดีไซน วัสดุอุปกรณ ในการออกแบบกลอง
กระดาษ ปฏิบัติการออกแบบและสรางชิ้นงานกลองกระดาษดีไซน การตกแตงชิ้นงานสําเร็จ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการออกแบบ กลองกระดาษดีไซน
1. ประเภทของกลองกระดาษ
2. รูปทรงของกลองกระดาษ
2
วัสดุอุปกรณในการผลิตกลองกระดาษดีไซน
1. ประเภทของวัสดุอุปกรณในการผลิตกลองกระดาษ
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษ
3
การออกแบบและผลิตกลองกระดาษดีไซน
1. การรางแบบกลอง
2. การกําหนดขนาด
3. การตัดกระดาษตามขนาดแบบรางที่กําหนด
4. การประกอบรูปทรงกลองกระดาษดีไซน
4
เทคนิคการตกแตงผลงานสําเร็จ
1. การตกแตงลวดลายกลองกระดาษดีไซนดวยวัสดุชนิดตาง ๆ
5
การคิดราคาขาย
1. การวางแผนและดําเนินธุรกิจกลองกระดาษดีไซน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนเรียน-หลังเรียน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในงาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

เครื่องมือการประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. กระดาษ 100 ปอนดชนิดเรียบ
2. ดินสอรางแบบ
3. ยางลบ
4. ไมบรรทัด
5. แผนรองตัด
6. กระดาษแข็งหรือกระดาษคราฟทชนิดแข็ง
7. กระดาษปรูฟ
8. กระดาษสา
9. กาวลาเท็กซ/ปนกาว
10. คัตเตอร
11. กรรไกร
12. สีโปสเตอร
13. เชือกสี
14. สีน้ําพลาสติก
15. แปรงขนออน
16. น้ํายาเคลือบเงา
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เกณฑการประเมิน
10
40
30
20

100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการออกแบบผลิตภัณฑ
แหลงเรียนรู
- ตลาดนัดจตุจกั ร

พื้นฐานความรูและคุณสมบัติผูรับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. อายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาออกแบบ

สาขาวิชาออกแบบ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาออกแบบ
1302-3101
ศิลปะการเพนทหิน

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานออกแบบพาณิชยศิลป
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเพนทหิน
2. เลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชกับการเพนทตามหลักการ
3. ออกแบบลวดลายและสรางชิ้นงานเพนทหินในรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเพนทหิน วัสดุอุปกรณที่ใชกับการเพนท การออกแบบลวดลายและ
สรางชิ้นงาน การเพนทหินในรูปแบบตาง ๆ การวางแผนประกอบธุรกิจเพนทหิน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
วัสดุอุปกรณการเพนทหิน
1. การจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณสําหรับการเพนท
2. การเลือกรูปทรงหินเพื่อนํามาเพนท
2
หลักการออกแบบ
1. การออกแบบลวดลาย
2. หลักการใชสี
3
ศิลปะการเพนทหิน
1. การเตรียมหินและการรองพื้นผิวของหิน
2. การรางภาพระบายสี
3. การเคลือบผิวใหสวยงาม
4. การนําชิ้นงานสําเร็จไปใชงานตกแตง
4
การวางแผนประกอบธุรกิจ
1. การคิดคํานวณตนทุนและราคาขาย
2. ชองทางการจัดจําหนาย

สาขาวิชาออกแบบ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังเรียน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือการประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

รวม

100

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หินแมน้ํา
กระดาษทรายละเอียด
สีพลาสติกสีขาว
สีอะคริลิกชนิดหลอดรวมสี
พูกันเขียนเบอร 2, 4, 6, 8, 10, 12
แปรงทาสีเบอร 2, เบอร 3
จานสีพลาสติก
เคลีย หรือแลคเกอรสเปรย
ผาสําหรับทําความสะอาด

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือออกแบบงานพาณิชยศิลป
แหลงเรียนรู
- ตลาดนัดสวนจตุจักร

พื้นฐานความรูแ ละคุณสมบัติผูรับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. อายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาออกแบบ

เกณฑการประเมิน
20
40
40
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาออกแบบ
1302-3201 เปเปอรการตนู สัตว

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานออกแบบพาณิชยศิลป
60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานเปเปอรการตูนสัตว
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการสรางชิ้นงานเปเปอรการตูนสัตวตามหลักการ
3. ออกแบบชิ้นงานและสรางชิ้นงานเปเปอรการตูนสัตวตามกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบงานเปเปอรการตูนสัตว การจัดเตรียมวัส ดุอุปกรณ การ
ออกแบบงาน การขึ้นโครงสราง การสรางชิน้ งาน เทคนิคการตกแตงงานเปเปอรการตูนสัตวและการนําไปใช
ในงานตกแตง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
วัสดุอุปกรณในการสรางชิ้นงานเปเปอรการตูนสัตว
1. ประเภทของวัสดุอุปกรณในการสรางชิ้นงานเปเปอร
2. การเตรียมของวัสดุอุปกรณในการสรางชิ้นงานเปเปอร
2
การออกแบบเปเปอรการตูนสัตว
1. หลักการออกแบบ
2. หลักการใชสี
3
การผลิตเปเปอรการตูนสัตว
1. การขึ้นโครงสรางเปเปอรการตูนสัตว
2. ขั้นตอนการสรางชิ้นงานเปเปอรการตูนสัตว
3. เทคนิคการตกแตงชิ้นงานเปเปอรการตูนสัตว
4. การนําเปเปอรการตูนสัตวไปใชงานตกแตง
4
การคิดราคาขาย
1. การคิดคํานวณตนทุนและราคาขาย

สาขาวิชาออกแบบ

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังเรียน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือการประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. กระดาษหนังสือพิมพ/กระดาษปรูฟ
2. กระดาษแข็ง
3. เทปกาวยน
4. กรรไกร,คัตเตอร
5. กระดาษทราย
6. กาวลาเท็กซ/แปงเปยก
7. สีน้ําพลาสติก
8. คีมตัดลวด
9. คีมตัดลวด
10. ลวดตาขาย (ลวดกรงไก)
11. ลวดเสนเล็ก
12. แปรงทาสี 2 นิ้ว, 3 นิ้ว
13. พูกัน
14. จานสีพลาสติก
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือออกแบบผลิตภัณฑ
แหลงเรียนรู
- ตลาดนัดจตุจกั ร

พื้นฐานความรูและคุณสมบัติผูรับการฝกอบรม
มีพื้นความรูไ มต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สาขาวิชาออกแบบ

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาหัตถกรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
13
6
8
27

สาขาวิชาหัตถกรรม

สาขาวิชาหัตถกรรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาหัตถกรรม
กลุมวิชางานเพนทสี กลุมวิชางานผา กลุมวิชางานหนัง กลุมวิชางานไม กลุมวิชางานแกว
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รหัสหลักสูตร
1303-2101
1303-2102
1303-2103
1303-2104
1303-2105
1303-2106
1303-3101
1303-3102
1303-3103
1303-3104
1303-3201
1303-3202
1303-3301
1303-6101
1303-6102
1303-6201
1303-6202
1303-6203
1303-6204
1303-6301
1303-6302
1303-6303
1303-6304
1303-6305
1303-6306
1303-7301
1303-9101

ชื่อหลักสูตร
งานเพนทสี
งานเพนทรูปสัตวปก
งานเพนทรูปการตูน
งานเพนทรูปกุหลาบ
งานเพนทเบ็ดเตล็ด
งานเพนทกระเบือ้ ง
ผาเช็ดหนาบาติก
ผาบาติกบนเสื้อยืด
ผาบาติก
งานบาติก – มัดยอม
งานเพนทผาบาติกประยุกต
งานเพนทผาบาติกบนเสื้อเชิ้ต
งานบาติก 3 มิติ
เข็มขัดดุนลาย
กระเปาธนบัตร
หัตถกรรมเครื่องหนัง
งานหนังประกอบวัสดุทองถิ่น
งานประดิษฐของฝากและของทีร่ ะลึกจากหนัง
งานหนัง ตอกลาย หนังตะลุง
เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด
งานหนังตอกลาย
งานกระเปาหนังสตรี
งานกระเปาหนังแฟชั่น
งานหนังตะลุงใหญ
งานรองเทาหนัง
งานทําเรือนไมเบ็ดเตล็ด
งานเปาแกว
รวม 27 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
30
30
30
30
30
30
6
12
12
12
60
60
90
30
30
60
60
60
60
75
90
90
90
90
90
90
30

สาขาวิชาหัตถกรรม

สาขาวิชาหัตถกรรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาหัตถกรรม
1303-2101 งานเพนทสี

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานเพนทสี
30 ชัว่ โมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเพนทสี
2. เตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตามหลักการ
3. เพนทสีวัสดุตามวิธีการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชสี เสน แสง-เงา การเตรียมวัสดุ – อุปกรณในการเพนท การเพนทสี
ดวยพูกัน เกรียง กรวย และวัสดุอื่น ๆ ในการเพนทสีและลวดลายที่เหมาะสม การเพนทสีบนวัสดุและดวย
วิธีการตาง ๆ การประเมินราคาและคุณคาของผลงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ งานเพนทสี
1. การเตรียมใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ กระดาษขาว กระดาษลอกลาย กระเบื้อง และวัสดุอื่น ๆ
2
งานออกแบบ ทําลวดลาย ลงสีประกอบรูป
1. การออกแบบรูปทรงและขนาด
2. การออกแบบลวดลาย เพนทสี
3. การจัดคูสีและเลือกใชสปี ฏิบัติการเพนทสีดวยกรวย พูกัน เกรียง
3
งานเพนทงานตามสมัยนิยม
1. ปฏิบัติการเพนทสีดวยกรวย, พูกัน, เกรียง
2. การคิด คํานวณราคาตนทุนและจําหนาย
3. การวางแผนธุรกิจงานเพนทสี

สาขาวิชาหัตถกรรม
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข าฝ ก อบรมไม นอ ย
กวารอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. แผนกระเบื้อง
2. ถังใสน้ํา
3. เกรียง
4. พูกัน
5. กรวย
6. ไดรเปาผม
7. สีอะครีลิก
8. กลองผสมสีพรอมฝาปด
9. กลองพลาสติกใสอุปกรณพรอมฝาปด
10. กรรไกร
11. กระดาษขาว
12. กระดาษลอกลาย
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เศรษฐมันต กาญจนกุล, เสนสายลายศิลป. อัมรินทรปริ้นติง้ , กรุงเทพฯ 2551
- อัศนี ชูอรุณ, พื้นฐานการวาดเขียน, พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, กรุงเทพฯ 2550
แหลงเรียนรู
- หองสารสนเทศ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ งานศิลปกรรม

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับมัธยมตนขึ้นไป
2. อายุ 15 ปขึ้นไป
สาขาวิชาหัตถกรรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาหัตถกรรม
1303-2102
งานเพนทรูปสัตวปก

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานเพนทสี
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเพนทรูปสัตวปก
2. เลือก เตรียมใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือตามกระบวนการ
3. เพนทรูปสัตวปกตามวิธีการ
4. ประเมินคุณคาของชิ้นงาน กําหนดราคาตามหลักกการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเพนท รูป สัตวปก บนวัส ดุที่ห ลากหลาย การเตรียม ใช วัส ดุอุป กรณ
เครื่องมือ ชนิดและลักษณะของงานเพนทรูปสัตวปก การเลือกวัสดุ การใชสี การออกแบบ การวางลาย
เทคนิคการเพนทบนวัสดุตาง ๆ และการคํานวณราคา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ งานเพนทรูปสัตวปก
1. การเตรียมใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ กระดาษขาว-เทา กระดาษลอกลาย ผา และวัสดุอื่น ๆ
2
งานออกแบบ ทําลวดลาย ลงสีรปู สัตวปก
1. การออกแบบรูปทรงและขนาด
2. การออกแบบลวดลาย เพนทรูปสัตวปก
3. การจัดคูสีและเลือกใชสปี ฏิบัติการเพนทรูปสัตวปก
3
งานเพนทงานตามสมัยนิยม
1. ปฏิบัติการเพนทรูปสัตวปก
2. การคิด คํานวณราคาตนทุนและจําหนาย
3. การวางแผนทําธุรกิจ

สาขาวิชาหัตถกรรม
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขาฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. แผนอะครีลิก
2. พูกันกลม
3. ถังใสน้ํา
4. เกรียง
5. พูกันแบน
6. ไดรเปาผม
7. สีอะครีลิก
8. กรรไกร
9. กลองพลาสติกพรอมฝาปด
10. กลองผสมสีพรอมฝาปด
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เศรษฐมันต กาญจนกุล, เสนสายลายศิลป. อัมรินทรปริ้นติง้ , กรุงเทพฯ 2551
- อัศนี ชูอรุณ, พื้นฐานการวาดเขียน, พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, กรุงเทพฯ 2550
แหลงเรียนรู
- หองสารสนเทศ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ งานศิลปกรรม

พื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับมัธยมตนขึ้นไป
2. อายุ 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาหัตถกรรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาหัตถกรรม
1303-2103
งานเพนทการตูน

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานเพนทสี
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเพนทการตูน
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ ตามหลักการ
3. เพนทการตูนตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินคุณคาของชิ้นงาน กําหนดราคาไดตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับ การเพ นทรูป การตูน บนวัส ดุที่ ห ลากหลาย การเตรีย ม ใช วัส ดุอุป กรณ
เครื่องมือ ชนิดและลัก ษณะของงานเพนท ก ารตูน การเลือกวัส ดุ การใชสี การออกแบบ การวางลาย
เทคนิคการเพนทการตูนบนวัสดุตาง ๆ และการคํานวณราคา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ งานเพนทการตูน
1. การเตรียมใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ กระดาษขาว-เทา กระดาษลอกลาย ผา และวัสดุอื่น ๆ
2
งานออกแบบ ทําลวดลาย ลงสีรปู การตูน
1. การออกแบบรูปทรงและขนาด
2. การออกแบบลวดลาย เพนทรูปการตูน
3. การจัดคูสีและเลือกใชสปี ฏิบัติการเพนทรูปการตูน
3
งานเพนทรูปการตูนตามสมัยนิยม
1. ปฏิบัติการเพนทรูปการตูน
2. การคิด คํานวณราคาตนทุนและจําหนาย
3. การวางแผนธุรกิจงานเพนทการตูน

สาขาวิชาหัตถกรรม
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข าฝ ก อบรมไม นอ ย
กวารอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. แผนอะครีลิก
2. พูกันกลม
3. ถังใสน้ํา
4. เกรียง
5. พูกันแบน
6. ไดรเปาผม
7. สีอะครีลิก
8. กรรไกร
9. กลองพลาสติกพรอมฝาปด
10. กลองผสมสีพรอมฝาปด
11. กระดาษขาว – เทา
12. กระดาษลอกลาย
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ปู โอสถานุเคราะห. แบบและลวดลายระบายสี. กรุงเทพฯ: นูเฮาส, 2554.
- อัศนี ชูอรุณ, พื้นฐานการวาดเขียน, พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, กรุงเทพฯ 2550
แหลงเรียนรู
- หองสารสนเทศ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ งานศิลปกรรม

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับประถมปลายขึ้นไป
2. อายุ 12 ปขึ้นไป
สาขาวิชาหัตถกรรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาหัตถกรรม
1303-2104
งานเพนทรูปกุหลาบ

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานเพนทสี
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานเพนทรูปกุหลาบ
2. เตรียมใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ
3. เพนทกุหลาบตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินคุณคาของชิ้นงาน โดยกําหนดราคาไดตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเพ นทรูป กุห ลาบบนวัส ดุที่ห ลากหลาย การเตรียม ใชวัส ดุอุป กรณ
เครื่องมือ ชนิดและลักษณะของงานเพนท รูปกุห ลาบ การเลือกวัสดุ การใชสี การออกแบบ การวางลาย
เทคนิคการเพนทกุหลาบ บนวัสดุตาง ๆ และการคํานวณราคา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ งานเพนทรูปกุหลาบ
1. การเตรียมใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ กระดาษขาว กระดาษลอกลาย ผา และวัสดุอื่น ๆ
2
งานออกแบบ ทําลวดลาย ลงสีรปู กุหลาบ
1. การออกแบบรูปทรงและขนาด
2. การออกแบบลวดลาย เพนทรูปกุหลาบ
3. การจัดคูสีและเลือกใชสปี ฏิบัติการเพนทรูปกุหลาบ
3
งานเพนทกุหลาบตามสมัยนิยม
1. ปฏิบัติการเพนทรูปกุหลาบ
2. การคิด คํานวณราคาตนทุนและจําหนาย
3. การวางแผนธุรกิจงานเพนทกุหลาบ

สาขาวิชาหัตถกรรม
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข าฝ ก อบรมไม นอ ย
กวารอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. แผนอะครีลิก
2. พูกันกลม
3. ถังใสน้ํา
4. เกรียง
5. พูกันแบน
6. ไดรเปาผม
7. สีอะครีลิก
8. กรรไกร
9. กลองพลาสติกพรอมฝาปด
10. กลองผสมสีพรอมฝาปด
11. กระดาษขาว
12. กระดาษลอกลาย
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ปู โอสถานุเคราะห. แบบและลวดลายระบายสี. กรุงเทพฯ: นูเฮาส, 2524
- อัศนี ชูอรุณ, พื้นฐานการวาดเขียน, พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, กรุงเทพฯ 2550
แหลงเรียนรู
- หองสารสนเทศ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ งานศิลปกรรม

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับมัธยมตนขึ้นไป
2. อายุ 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาหัตถกรรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาหัตถกรรม
1303-2105
งานเพนทเบ็ดเตล็ด

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานเพนทสี
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเพนทสีเบ็ดเตล็ด
2. เตรียมใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ ตามหลักการ
3. เพนทสีเบ็ดเตล็ดตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินคุณคาของชิ้นงาน โดยกําหนดราคาไดตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชสี เสน แสง-เงา การเตรียมวัสดุ – อุปกรณในการเพนทการเพนทสี
เบ็ ด เตล็ ด ด วยพู กั น เกรีย ง กรวย และวัส ดุ อื่ น ๆ ในการเพ น ท สี เ บ็ ด เตล็ ด และลวดลายที่ เ หมาะสม
การเพนทสีเบ็ดเตล็ดบนวัสดุและดวยวิธีการตาง ๆ การประเมินราคาและคุณคาของผลงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ งานเพนทสีเบ็ดเตล็ด
1. การเตรียมใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ กระดาษขาว กระดาษลอกลาย กระเบื้อง และวัสดุอื่น ๆ
2
งานออกแบบ ทําลวดลาย ลงสีประกอบรูป
1. การออกแบบรูปทรงและขนาด
2. การออกแบบลวดลาย เพนทสีเบ็ดเตล็ด
3. การจัดคูสีและเลือกใชสี ปฏิบัติการเพนทสีเบ็ดเตล็ดดวยกรวย พูกัน เกรียง
3

งานเพนทสีเบ็ดเตล็ดงานตามสมัยนิยม
1. ปฏิบัติการเพนทสีเบ็ดเตล็ดดวยกรวย ,พูกัน ,เกรียง
2. การคิด คํานวณราคาตนทุนและจําหนาย
3. การวางแผนธุรกิจงานเพนทเบ็ดเตล็ด

สาขาวิชาหัตถกรรม
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเขาฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. แผนกระเบื้อง
2. ถังใสน้ํา
3. เกรียง
4. พูกัน
5. กรวย
6. ไดรเปาผม
7. สีอะครีลิก
8. กลองผสมสีพรอมฝาปด
9. กลองพลาสติกใสอุปกรณพรอมฝาปด
10. กรรไกร
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- วรนุช เพ็ชรสุก.“การเขียนลวดลายบนผาและวัสดุอื่น”. กรุงเทพฯ: กองสงเสริมหัต
กรรมกรมสงเสริมอุตสาหกรรม, มปป. 2551.
- ปู โอสถานุเคราะห. แบบและลวดลายระบายสี. กรุงเทพฯ: นูเฮาส, 2554
แหลงเรียนรู
- หองสารสนเทศ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ งานศิลปกรรม

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับประถมปลายขึ้นไป
2. อายุ 12 ปขึ้นไป

สาขาวิชาหัตถกรรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาหัตถกรรม
1303-2106
งานเพนทกระเบื้อง

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานเพนทกระเบื้อง
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเพนทสีกระเบื้อง
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือตามหลักการ
3. เพนทสีกระเบื้องตามหลักและกระบวนการ
4. ประเมินคุณคาของชิ้นงาน กําหนดราคาไดตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สี เสน แสงเงา การเตรียมวัสดุอุปกรณในการเพนทการเพนท สีกระเบื้อง
ดวยพูกัน เกรียง กรวย และวัส ดุอื่น ๆ ในการเพนท สีกระเบื้องและลวดลายที่เหมาะสม การเพนท สีบ น
กระเบื้องดวยวิธีการตาง ๆ การประเมินราคาและคุณคาของผลงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ งานเพนทสีกระเบื้อง
1. การเตรียมใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ กระดาษลอกลาย กระเบื้อง และวัสดุอื่น ๆ
2
งานออกแบบ ทําลวดลาย ลงสีประกอบรูป
1. การออกแบบรูปทรงและขนาด
2. การออกแบบลวดลาย เพนทสีกระเบื้อง
3. การจัดคูสีและเลือกใชสี ปฏิบัติการเพนทสีกระเบื้องดวยกรวย พูกัน เกรียง
3
งานเพนทสีกระเบื้องงานตามสมัยนิยม
1. ปฏิบัติการเพนทสีกระเบื้องดวยกรวย พูกัน เกรียง
2. การคิด คํานวณราคาตนทุนและจําหนาย
3. การวางแผนธุรกิจงานเพนทกระเบื้อง

สาขาวิชาหัตถกรรม
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขาฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. สีสําหรับงานเพนทกระเบื้อง
2. ปากกาสีน้ํามันขนาดเล็ก
3. สีสเปรย
4. แลคเกอรสเปรย
5. กระเบื้องขนาด 4×4 นิ้ว
6. ปนกาว
7. ไสปนกาว
8. ทินเนอร
9. กระดาษขาว-เทา
10. เชือกขาวผูกพัสดุ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- วรนุช เพ็ชรสุก. “การเขียนลวดลายบนกระเบื้องและวัสดุอนื่ ”. กรุงเทพฯ: กองสงเสริม
หัตกรรมกรมสงเสริมอุตสาหกรรม, มปป. 2551.
- ปู โอสถานุเคราะห. แบบและลวดลายระบายสี. กรุงเทพฯ: นูเฮาส, 2554
แหลงเรียนรู
- หองสารสนเทศ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ งานศิลปกรรม

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับมัธยมตนขึ้นไป
2. อายุ 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาหัตถกรรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาหัตถกรรม
1303-3101
ผาเช็ดหนาบาติก

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานผา
6 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การทําผาเช็ดหนาบาติก เตรียมวัสดุ อุป กรณ เครื่องมือการทําบาติกบน
ผาเช็ดหนา
2. ผลิตชิ้นงานผาเช็ดหนาบาติกตามหลักการและกระบวนการ
3. ประเมินคุณคาของชิ้นงานและกําหนดราคาเพื่อจําหนาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทําผาเช็ดหนาบาติก การใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และการ แกปญหาใน
การปฏิบัติงานบาติกบนผาเช็ดหนากระบวนการปฏิบัติงาน การออกแบบลวดลาย การลงเทียน การยอมสี
และระบายสี การลอกเทียน การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การประเมินราคาและคุณคาของผลงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานบาติก
2
การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในงานบาติก
1. การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ การเก็บรักษาและการแกปญหา
2. การเลือกผาในงานทําผาเช็ดหนาบาติก
3
การผลิตผาเช็ดหนาบาติก การออกแบบลวดลายภาพบาติกบนผาเช็ดหนา
1. การลงเทียน การยอมสี และระบายสี
2. การลอกเทียน
4
การประเมินราคาคุณภาพของผลงาน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขาฝ ก อบรมไมน อยกว า
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เตาไฟฟาแบบแผนความรอน
2. จันติ้ง # SS, M, L
3. พูกันกลม # 12, 8, 4, 2
4. ผา ปาน มัสลิน
5. กะละมังอะลูมิเนียม ขนาด 20 นิ้ว
6. ขี้ผึ้ง (Bee Wax)
7. เทียน (Paraffin)
8. ผงซักฟอก
9. หนังยางวงเล็ก
10. ฟองน้ํา ลางจาน
11. เตาแกส
12. กะละมังพลาสติก ขนาด 20 นิ้ว
13. กรอบไม ขนาด 15 x 15 นิ้ว
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือลวดลายไทย
- หนังสือภาพผลงานบาติก
แหลงเรียนรู
- หองสารสนเทศ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ งานบาติก

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับมัธยมตนขึ้นไป
2. อายุ 15 ปขึ้นไป
สาขาวิชาหัตถกรรม

เกณฑการประเมิน
10
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20
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
13
6
8
27

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเครือ่ งประดับและอัญมณี
กลุมวิชางานโลหะรูปพรรณ กลุมวิชางานเจียระไนอัญมณี
ลําดับ
1
2

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1305-2301 งานตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณี
1305-4301 งานเจียระไนอัญมณี
รวม 2 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
90
90

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
กลุมวิชางานรูปพรรณ
1305-2301
งานตัวเรือนรูปพรรณเครือ่ งประดับอัญมณี

90 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ งานตัวเรือนรูป พรรณเครื่องประดับ อัญ มณี เครื่องมื อเครื่องจัก รในการ
ปฏิบัติงานตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณี
2. ปฏิบัติงานตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณีตามวิธีการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ ยวกับ เครื่องมือเครื่อ งจัก รและอุป กรณ ในการปฏิ บัติง านตัวเรือนรูป พรรณ
เครื่องประดับอัญมณี กระบวนการปฏิบัติงานตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอั ญมณี การหลอม การรีด
การดึงลวดการฉลุลวดลาย การเชื่อมประกอบ การประดับอัญมณี การขัดผิวชิ้นงาน การประเมินคุณภาพ
และราคาชิ้นงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณี
1. เครื่องมือเครื่องจักร และวัสดุอปุ กรณในการทํางานตัวเรือนรูปพรรณ
เครื่องประดับอัญมณี
2
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านตัวเรือนรูปพรรณเครือ่ งประดับอัญมณี
1. การหลอม
2. การรีด
3. การดึงลวด
4. การฉลุลวดลาย
5. การเชื่อมประกอบ
6. การตะใบชิ้นงาน
7. การประดับอัญมณี
8. การขัดผิวชิ้นงาน
3
การผลิตชิ้นงานตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณี
1. ปฏิบัติตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณี แหวนปลอกมีดประดับพลอย
หนึ่งเม็ด
2. ปฏิบัติตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณี แหวนปลอกมีดลอมเกลียว
3. ปฏิบัติตัวเรือนรูปพรรณเครื่องประดับอัญมณี แหวนกานอิตาลีประดับพลอยหนึ่งเม็ด
4
การประเมินคุณภาพและราคาชิ้นงาน
สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี

90

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขาฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เม็ดเงินบริสุทธิ์
2. ตะใบชุดเล็ก
3. ตะใบทองปลิง ขนาด 6 นิ้ว
4. คีมจับชิ้นงาน (ปากแบน ปากจิ้งจก ปากกลม)
5. คีมปากไขว
6. พวงไซด แหวน
7. คันเลื่อย
8. ใบเลื่อย
9. กรรไกรตัดโลหะ
10. สวานสายออน (For Dom)
11. ดอกสวาน ขนาด 3 มิลลิเมตร
12. ดอกสวาน C ขนาด 3 มิลลิเมตร
13. ดอกสวาน ขนาด 5 มิลลิเมตร
14. ดอกสวานเม็ดมะยม ขนาด 5 มิลลิเมตร
15. เหล็กกดไขปลา
16. เหล็กจับดอกสวาน
17. เหล็กจิกไขปลา
18. คั่ง แดง
19. กระบองเหล็กเคาะไซด
20. ลูกตุมฝง
21. ไมประกบแหวน
22. เหล็ก อกไก
23. เพชร cz ขนาด 3 มิลลิเมตร
24. เพชร cz ขนาด 5 มิลลิเมตร
25. ลูกยางขัด แดง (จานบิน กลม หัวจรวด)

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือ งานรูปพรรณเครื่องประดับ
2 แหลงเรียนรู
- เว็บไซด เครื่องประดับ
- รานจําหนาย วัสดุ-อุปกรณ ชางทอง
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับมัธยมตน ขึ้นไป
2. อายุ 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาหัตถกรรม
1305-4301
งานโลหะสลักดุน

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชางานเจียระไนอัญมณี
90 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานโลหะสลักดุน เครื่องมือวัสดุอุปกรณในงานโลหะสลักดุน
2. ปฏิบัติงานโลหะสลักดุนตามวิธีการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติ เครื่องมือ -อุป กรณ หลักวิธีก ารในการปฏิบัติง านโลหะสลักดุล กระบวนการสลัก
ลวดลาย และดุลใหเกิดมิติ การสรางมูลคาและเพิ่มมูลคาแกผลงานการประเมินราคาชิ้นงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานปฏิบัติงานโลหะสลักดุน
1. ประวัติความเปนมา งานโลหะ สลักดุน
2. เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ หลักวิธีการในการปฏิบัติงานโลหะสลักดุน
2
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านปฏิบัตงิ านโลหะสลักดุน
1. การออกแบบลวดลาย
2. การเขาชัน
3. การสลักลวดลาย
4. การดุนลาย
5. การขัดผิว ทําสี
6. การเพิ่มมูลคาชิ้นงาน
3
การผลิตชิ้นงานตัวโลหะสลักดุน
1. ปฏิบัติงานพวงกุญแจโลหะสลักดุน
2. ปฏิบัติงานโลหะสลักดุนลวดลายประดับตัวอักษร
3. ปฏิบัติงานภาพลวดลายไทย สลักดุนลาย
4
การประเมินคุณภาพและราคาชิ้นงานโลหะสลักดุน

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมนิสัยการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขาฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรม
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ทองแดงแผน
2. เหล็กตอกลาย
3. เหล็กดุนลาย
4. ดินน้ํามัน
5. ชัน
6. กระบะไม
7. เตาแกส
8. กระทะเหล็ก
9. เขียงไม
10. คอนตอกสลักดุน
11. ตะหลิว
12. น้ํามันพืช
13. กรดกํามะถัน
14. แปลงทองแดง
15. หวงพวงกุญแจ

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
30
40
20
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือ แบบลวดลายไทย
- หนังสือลวดลายการตูน
แหลงเรียนรู
- เว็บไซด เครื่องประดับ
- รานจําหนาย วัสดุ-อุปกรณ ชางทอง

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูระดับมัธยมตน ขึ้นไป
2. อายุ 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี

สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาดนตรี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
51
25
16
92

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาศิลปกรรมสาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีไทย กลุมวิชาดนตรีสากล กลุมวิชาดนตรีพนื้ บาน กลุมวิชาลีลาศ
ลําดับ
1
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รหัสหลักสูตร
1306-1101
1306-1102
1306-1103
1306-1301
1306-1302
1306-2101
1306-2102
1306-2103
1306-2104
1306-2105
1306-2106
1306-2107
1306-2108
1306-2109
1306-2110
1306-2111
1306-2112
1306-2113
1306-2114
1306-2115
1306-2116
1306-2117
1306-2118
1306-2119
1306-2120
1306-2121
1306-2122
1306-2123
1306-2124
1306-2125
1306-2126
1306-2127

ชื่อหลักสูตร
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทย 1
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทย 2
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทย 3
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไทย
รวมวงดนตรีไทย
พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล
ทฤษฎีดนตรีสากล
โสตทักษะและการขับรอง 1
โสตทักษะและการขับรอง 2
โสตทักษะและการขับรอง 3
ขับรอง
อูคูเลเล 1
อูคูเลเล 2
อูคูเลเล 3
ไวโอลิน 1
ไวโอลิน 2
ไวโอลิน 3
กีตารคลาสิก 1
กีตารคลาสิก 2
กีตารคลาสิก 3
กีตารโฟลค 1
กีตารโฟลค 2
กีตารโฟลค 3
กีตารไฟฟา 1
กีตารไฟฟา 2
กีตารไฟฟา 3
กีตารเบสไฟฟา 1
กีตารเบสไฟฟา 2
กีตารเบสไฟฟา 3
กลองชุด 1
กลองชุด 2
กลองชุด 3

จํานวนชั่วโมง
12
12
12
75
75
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
สาขาวิชาดนตรี

100

ลําดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

รหัสหลักสูตร
1306-2128
1306-2129
1306-2130
1306-2131
1306-2132
1306-2133
1306-2134
1306-2135
1306-2136
1306-2137
1306-2138
1306-2139
1306-2140
1306-2141
1306-2142
1306-2143
1306-2144
1306-2145
1306-2301
1306-2302
1306-2303
1306-2304
1306-2305
1306-2306
1306-2307
1306-2308
1306-2309
1306-2310
1306-2311
1306-2312
1306-2313
1306-2314
1306-2315
1306-2316
1306-2317
1306-2318

สาขาวิชาดนตรี

ชื่อหลักสูตร
เครื่องประกอบจังหวะ 1
เครื่องประกอบจังหวะ 2
เครื่องประกอบจังหวะ 3
คียบอรด 1
คียบอรด 2
คียบอรด 3
เปยโนปอปปูลา 1
เปยโนปอปปูลา 2
เปยโนปอปปูลา 3
เครื่องลมไม 1
เครื่องลมไม 2
เครื่องลมไม 3
เครื่องทองเหลือง 1
เครื่องทองเหลือง 2
เครื่องทองเหลือง 3
สรางผลงานเพลงดวยระบบมิติ
สรางผลงานเพลงดวยคอมพิวเตอร
สรางเอกสารทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร
ขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ
โสตทักษะและการขับรองประสานเสียง 1
โสตทักษะและการขับรองประสานเสียง 2
อูคูเลเล
ไวโอลิน
กีตารคลาสสิก
กีตารโฟลค
กีตารไฟฟา
กีตารเบสไฟฟา
กลองชุด
เครื่องประกอบจังหวะ 1
เครื่องประกอบจังหวะ 2
คียบอรด
เปยโน
เครื่องดนตรีสากล
รวมวงดนตรีสากล
งานแกะเพลงและเขียนโนตสากล
งานควบคุมระบบเสียง

จํานวนชั่วโมง
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
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ลําดับ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

รหัสหลักสูตร
1306-2319
1306-2320
1306-2501
1306-2502
1306-2503
1306-2504
1306-2505
1306-2506
1306-2507
1306-2508
1306-2509
1306-2510
1306-2511
1306-2512
1306-3101
1306-3102
1306-3103
1306-3301
1306-3302
1306-4301
1306-4501
1306-4502
1306-4503
1306-4504

ชื่อหลักสูตร
สรางคํารองในคาราโอเกะ
เครื่องลมไม
ขับรอง
ดนตรีสมัยนิยม
กีตารคลาสสิก 1
กีตารคลาสสิก 2
กีตารคลาสสิก 3
กีตารคลาสสิก 4
คียบอรด 1
คียบอรด 2
คียบอรด 3
คียบอรด 4
ผูบันทึกเสียงและจัดทําตนฉบับ
รองเลนใหเปนวง
เครื่องดนตรีพื้นเมือง 1
เครื่องดนตรีพื้นเมือง 2
เครื่องดนตรีพื้นเมือง 3
เครื่องดนตรีพื้นเมือง
รวมวงดนตรีพื้นเมือง
ลีลาศ
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 3
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 4
รวม 92 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
75
75
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
12
12
12
75
75
75
150
150
150
150

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีไทย
1306-1101 ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีไทย 1 (Thai Music Performance 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยที่เลือก
2. เลนดนตรีไทยดวยเครื่องดนตรีไทยตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยที่เลือก และปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยที่เลือกตามโนตเพลงที่
กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครือ่ งดนตรีไทยที่เลือก
1. ประวัติความเปนมา
2. สวนประกอบ
3. วิธีการปฏิบัติ
4. การปรับระดับเสียง
5. การบํารุงรักษา
2
ปฏิบัติตามโนตเพลง
1. อัตราจังหวะ 2 ชั้น (ไมเกิน 4 บรรทัด)
2. หนาทับลาว
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องดนตรีไทยที่เลือก (ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ซอดวง ซออู ขลุย ขิม)
2. ฉิ่ง ฉาบ กรอ กรับกลองแขก ตะโพน
3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
4. คอมพิวเตอรดนตรี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นิสสานารถ ตรีเพ็ชร. (2545) ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน.
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี : ถายเอกสาร.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูแ ละสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีไทย
1306-1102 ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีไทย 2 (Thai Music Performance 2)

12 ชัว่ โมง

สมรรถนะของหลักสูตร
เลนดนตรีดวยเครื่องดนตรีไทยทีเ่ ลือกตามโนตเพลงทีก่ ําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยที่เลือก
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ปฏิบัติตามโนตเพลง
1. อัตราจังหวะ 2 ชั้น (8 บรรทัดขึ้นไป)
2. หนาทับลาว
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องดนตรีไทยที่เลือก (ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ซอดวง ซออู ขลุย ขิม)
2. ฉิ่ง ฉาบ กรอ กรับกลองแขก ตะโพน
3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
4. คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นิสสานารถ ตรีเพ็ชร. (2545). ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน.
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี : ถายเอกสาร.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูแ ละสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีไทย
1306-1103 ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีไทย 3 (Thai Music Performance 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
เลนดนตรีดวยเครื่องดนตรีไทยทีเ่ ลือกตามโนตเพลงทีก่ ําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยที่เลือก
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ปฏิบัติตามโนตเพลง
1. อัตราจังหวะ 2 ชั้น (8 บรรทัดขึ้นไป)
2. หนาทับลาว
3. หนาทับปรบไก
4. หนาทับสองไม
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
50
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

เครื่องดนตรีไทยทีเ่ ลือก (ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ซอดวง ซออู ขลุย ขิม)
ฉิ่ง ฉาบ กรอ กรับกลองแขก ตะโพน
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนเตรี

สาขาวิชาดนตรี
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นิสสานารถ ตรีเพ็ชร. (2545). ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน.
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี : ถายเอกสาร.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ผานการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1 หรือผานการทดสอบ

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีไทย
1306-1301 ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีไทย (Thai Music Performance)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย และโนตดนตรีไทย
2. เลนเครื่องดนตรีไทยที่เลือกตามเทคนิควิธี
3. เลนดนตรีเครื่องดนตรีไทยที่เลือก ในเพลงตามโนตที่กําหนดให
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โนตดนตรีไทย เทคนิคการเลนเครื่องดนตรี
ไทยที่เลือก เพลงที่กําหนดให
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีไทย และโนตดนตรีไทย
1. หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยที่เลือก
2. ความรูเรื่องโนตดนตรีไทย
3. การบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยที่เลือก
2
เทคนิคการเลนเครื่องดนตรีไทยที่เลือก
ปฏิบัติเทคนิคการเลนของเครื่องดนตรีไทยทีเ่ ลือก
3
ปฏิบัติเพลงตามที่กําหนด
ปฏิบัติเพลงตามที่กําหนดในวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1, 2 และ 3 หรือสูงกวา
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
40
40
20
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.

เครื่องดนตรีไทยทีเ่ ลือก พรอมอุปกรณ ขาตั้ง และกลอง
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นิสสานารถ ตรีเพ็ชร. (2545). ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน. วิทยาลัย
สารพัดชางชลบุรี : ถายเอกสาร.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีไทย
1306-1302 รวมวงดนตรีไทย (Thai Music Ensemble)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีไทย
2. เลนรวมวง ตามโนตที่กําหนด
3. บรรเลงรวมวง ตามเพลงที่กําหนดให
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีไทย ปฏิบัติรวมวงตามโนตที่กําหนด ความกลมกลืนของ
เสียงบรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีไทย
1. ประเภทของวงดนตรี
2
การบรรเลงรวมวง ตามโนตที่กําหนด
1. หลักการบรรเลงรวมวง
2. บรรเลงรวมวง ตามโนตที่กําหนด
3
การจัดความกลมกลืนของเสียง
1. ฝกปรับระดับเสียงของเสียงเครื่องดนตรี
2. ปรับความกลมกลืนของเสียงวงดนตรี
4
บรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
1. บรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
2. ปรับเสียงการบรรเลงวงดนตรีใหเหมาะสมกับอารมณเพลง

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
50
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องดนตรีไทยวงปพาทย
2. เครื่องดนตรีไทยวงมโหรี หรือวงเครื่องสาย
3. เครื่องเสียงสําหรับวงดนตรีกลางแจงวงใหญ
4. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับไดพรอมทั้งที่พักเทาในตัว
5. ขาตั้งโนต
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นิสสานารถ ตรีเพ็ชร. (2545). ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องตน.
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี : ถายเอกสาร.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. จบการศึกษาตั้งแตชั้นประถมขึ้นไป
2. มีพื้นความรูเรื่องทฤษฎีดนตรีไทย
3. มีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2101 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล (Basic Music Theory)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระดับเสียง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับจังหวะ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับบันไดเสียงเมเจอร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระดับเสียง จังหวะ บันไดเสียงเมเจอร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
ระดับเสียง
2
จังหวะ
3
บันไดเสียงเมเจอร

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
20
80

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโนหรือกีตาร
2. เกาอี้แลคเชอร ปรับหรือพับได พรอมที่พักเทาในตัว
3. กระดานบรรทัดหาเสน
4. เครื่องฉายภาพ Projector พรอมจอ
5. คอมพิวเตอรดนตรี
6. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
สาขาวิชาดนตรี
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นพพร ดานสกุล. (2546). ปฐมบททฤษฎีดนตรี. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 9. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สุชาติ สิมมี. (2552). ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
- สุปน แพงบุปผา. (2534). คูมือการเรียนการสอน วิชาดนตรีสากล ดต.100.
ราชบุรี : วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.musictheory.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2102 ทฤษฎีดนตรีสากล (Music Theory)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระดับเสียง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับจังหวะ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับบันไดเสียงเมเจอร
4. แสดงความรูเกีย่ วกับขั้นคูเสียง
5. แสดงความรูเกี่ยวกับทรัยแอด
6. แสดงความรูเกี่ยวกับสัญลักษณและศัพทสังคีต
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฎิบัติระดับเสียง จังหวะ บันไดเสียงเมเจอรขั้นคูเสียง ทรัยแอด สัญลักษณและศัพทสังคีต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ระดับเสียง
จังหวะ
บันไดเสียงเมเจอร
ขั้นคูเสียง
ทรัยแอด
สัญลักษณและศัพทสงั คีต

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ประเมินการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมิน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
20
80

100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
2. เกาอี้แลคเชอร ปรับหรือพับได พรอมที่พักเทาในตัว
3. กระดานบรรทัดหาเสน
4. เครื่องฉายภาพ Projector พรอมจอ
5. คอมพิวเตอรดนตรี
6. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดาน และเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นพพร ดานสกุล. (2546). ปฐมบททฤษฎีดนตรี.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 9. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สุชาติ สิมมี. (2552). ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
- สุปน แพงบุปผา. (2534). คูมือการเรียนการสอน วิชาดนตรีสากล ดต.100.
ราชบุรี : วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.musictheory.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูอานออกเขียนไดและผานการเรียนพื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล (Basic Music Theory)

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2103 โสตทักษะและการขับรอง 1 (Ear Training and Singing 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูท ั่วไปเกี่ยวกับโสตทักษะและการขับรอง อวัยวะที่ใชในการออกเสียง
2. ออกเสียงตามระดับเสียงโนตที่ไดยิน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ โสตทั ก ษะ อวัย วะที่ ใชในการออกเสีย ง การควบคุ ม วิธี ก ารออกเสี ย ง
การกําหนดชวงระยะของการหายใจ การออกเสียงตามลําดับขั้นบันไดเสียงเมเจอร ฟงและออกเสียงทํานอง
ตามที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง
1. เกี่ยวกับโสตทักษะ
2. อวัยวะที่ใชในการขับรอง
3. การกําหนดชวงระยะของการหายใจ
2
การออกเสียงตามบันไดเสียงเมเจอร 1 ชวงเสียง (Octave)
3
ออกเสียงตามระดับเสียงโนตที่ไดยิน
4
ฟงและออกเสียงตามทํานองที่กําหนด (โนตไมเกิน 5 ระดับเสียง)
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบการฝกทักษะ
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินทักษะ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
20
80
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลม ปรับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพ Projector พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- กาญจนา อินทรสุนานนท. (2540). เทคนิคการขับรองเพลงไทย.
ภาควิชาดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- ดุษฎี พนมยงค บุญทัศนกุล. (2547). สานฝนดวยเสียงเพลง
มาฝกรองเพลงกันเถิด. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานเพลง.
- สุปน แพงบุปผา. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาขับรอง.
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี : เอกสารอัดสําเนา.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2104 โสตทักษะและการขับรอง 2 (Ear Training and Singing 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับโสตทักษะและการขับรอง อวัยวะที่ใชในการออกเสียง
2. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัญลักษณและศัพทสังคีต
3. ออกเสียงตามระดับเสียงโนตที่ไดยิน
4. ฟงและออกเสียงตามทํานองที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงตามสัญลักษณและศัพทสังคีต การควบคุมวิธีการออกเสียงใน
ระดับที่สูงขึ้น การออกเสียงตามลําดับขั้นบันไดเสียงเมเจอร ฝกการออกเสียง สระ พยัญชนะฟงและออก
เสียงทํานองตามที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การออกเสียงตามสัญลักษณและศัพทสงั คีต
2
การออกเสียงตามบันไดเสียงเมเจอรมากกวา 1 ชวงเสียง (Octave)
1. การออกเสียงต่ํา (Chest Tone)
2. การออกเสียงสูง (Head Tone)
3
ออกเสียงตามระดับเสียงโนตที่ไดยิน
4
การออกเสียง สระ พยัญชนะ
5
ฟงและออกเสียงตามทํานองที่กําหนด (โนตมากกวา 5 ระดับเสียง)
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ตรวจสอบการฝกทักษะ
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
20
80
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลม ปรับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพ Projector พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- กาญจนา อินทรสุนานนท. (2540). เทคนิคการขับรองเพลงไทย.
ภาควิชาดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- ดุษฎี พนมยงค บุญทัศนกุล. (2547). สานฝนดวยเสียงเพลง
มาฝกรองเพลงกันเถิด. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานเพลง.
- สุปน แพงบุปผา. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาขับรอง.
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี : เอกสารอัดสําเนา.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนโสตทัก ษะและการขับ รอง 1 (Ear Training and Signing 1) หรือผานเกณฑก าร
ทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

121

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2105 โสตทักษะและการขับรอง 3 (Ear Training and Singing 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ออกเสียงตามสัญลักษณะและศัพทสังคีต
2. ออกเสียงแบบโดเคลื่อนที่ (Movable Do)
3. วิเคราะหและออกเสียงตามขั้นคูเสียงที่ไดยิน
4. ฟงและออกเสียงตามทํานองที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการออกเสียงตามสั ญ ลัก ษณและศัพทสังคีต ออกเสียงแบบโดเคลื่อนที่
(Movable Do) วิเคราะหและออกเสียงตามขั้นคูเสียงที่ไดยิน ฟงและออกเสียงทํานองตามที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2
3
4

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
การออกเสียงตามสัญลักษณและศัพทสงั คีต
ออกเสียงแบบโดเคลื่อนที่ (Movable Do)
วิเคราะหและออกเสียงตามขั้นคูเสียงที่ไดยิน
ฟงและออกเสียงทํานองตามที่กําหนด

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
การออกเสียงตามสัญลักษณและศัพทสงั คีต
ออกเสียงแบบโดเคลื่อนที่ (Movable Do)
วิเคราะหและออกเสียงตามขั้นคูเสียงที่ไดยิน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
20
50
20
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลม ปรับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพ Projector พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอี ก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- กาญจนา อินทรสุนานนท. (2540). เทคนิคการขับรองเพลงไทย.
ภาควิชาดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- ดุษฎี พนมยงค บุญทัศนกุล. (2547). สานฝนดวยเสียงเพลง
มาฝกรองเพลงกันเถิด. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานเพลง.
- สุปน แพงบุปผา. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาขับรอง.
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี : เอกสารอัดสําเนา.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน โสตทักษะและการขับรอง 2 (Ear Training and Singing 2) หรือผานเกณฑการ
ทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2106 ขับรอง

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการรองเพลง
2. ขับรองเพลงที่เลือกบนเวทีการแสดง
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฎิบัตเกี่ยวกับการขับรอง ปฏิบัติการขับรองเพลงที่เลือกบนเวทีการแสดง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการรองเพลง
1. อวัยวะที่ใชในการขับเพลง
2. การเก็บกักและเปลงลมเพื่อใชในการขับรอง
3. โครงสรางและองคประกอบของบทเพลง
2
บุคลิกภาพและการแสดง
1. การแตงกาย
2. การแสดงทาทางประกอบ
3
การรองเพลงบทเวที
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
บุคลิกภาพและการแสดง
การรองเพลงบนเวที
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
20
70
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
เวทีการแสดง
กระดานบรรทัดหาเสน
เครื่องฉายวีดิทัศนพรอมจอ/ทีวีแบบ LED ขนาด 50 นิ้วขึ้นไป
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- กาญจนา อินทรสุนานนท. (2540). เทคนิคการขับรองเพลงไทย.
ภาควิชาดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- ดุษฎี พนมยงค บุญทัศนกุล. (2547). สานฝนดวยเสียงเพลง
มาฝกรองเพลงกันเถิด. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานเพลง.
- สุปน แพงบุปผา. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาขับรอง.
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี : เอกสารอัดสําเนา.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2107 อูคเู ลเล 1 (Ukulele 1)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติอูคูเลเล
2. เลนอูคูเลเลตามโนตสากลในบันไดเสียง C เมเจอร
3. เลนอูคูเลเลตามคอรดในบันไดเสียง C เมเจอร
4. เลนอูคูเลเลในเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโนตสากลคอรดในบันไดเสียง C เมเจอร และเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอูคูเลเล
1. สวนประกอบ
2. การปรับระดับเสียง
3. วิธีการปฏิบัติ
4. การบํารุงรักษา
2
โนตสากลคอรดในบันไดเสียง C เมเจอร
3
เลนอูคเู ลเลตามเพลงทีก่ ําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารวม
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. อูคูเลเล พรอมขาตั้งหรือที่แขวน และกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกรินทร ศุภรณพานิช, กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล. (2554). หัดเลนอูคูเลเล เบื้องตน.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอ็มไอเอส. 2554.
แหลงเรียนรู
- http://www.ukulelethai.com/
- http://th.wikipedia.org/wiki/อูคูเลเล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2108 อูคเู ลเล 2 (Ukulele 2)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติอูคูเลเล
2. เลนอูคูเลเลตามโนตสากลในบันไดเสียงไมเกิน 2 แฟล็ต 2 ชารป
3. เลนอูคูเลเลตามคอรดในบันไดเสียงไมเกิน 2 แฟล็ต 2 ชารป
4. เลนอูคูเลเลในเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับโนตสากลคอรดในบันไดเสียงไมเกิน 2 แฟล็ต 2 ชารป และเพลงสมัยนิยมที่
กําหนดเนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การศึกษาและปฏิบัติโนตสากลคอรดในบันไดเสียงไมเกิน 2 แฟล็ต 2 ชารป
2
การปฏิบัตอิ ูคูเลเลตามเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. อูคูเลเล พรอมขาตั้งหรือที่แขวน และกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกรินทร ศุภรณพานิช, กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล. (2554). หัดเลนอูคูเลเล เบื้องตน.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอ็มไอเอส. 2554.
แหลงเรียนรู
- http://www.ukulelethai.com/
- http://th.wikipedia.org/wiki/อูคูเลเล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนอูคูเลเลขั้นตน (Ukulele 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

129

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2109 อูคเู ลเล 3 (Ukulele 3)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติอูคูเลเล
2. เลนอูคูเลเลตามโนตสากลในบันไดเสียง 3 แฟล็ต 3 ชารปขึ้นไป
3. เลนอูคูเลเลตามคอรดในบันไดเสียง 3 แฟล็ต 3 ชารปขึ้นไป
4. เลนอูคูเลเลในเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโนตสากลคอรดในบันไดเสียง 3 แฟล็ต 3 ชารปขึ้นไป และเพลงสมัยนิยมที่
กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โนตสากลคอรดในบันไดเสียง 3 แฟล็ต 3 ชารปขึ้นไป
2
การเลนอูคูเลเลตามเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อูคูเลเลพรอมขาตัง้ หรือที่แขวน และกระเปา
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
กระดานบรรทัดหาเสน
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกรินทร ศุภรณพานิช, กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล. (2554). หัดเลนอูคูเลเล เบื้องตน.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอ็มไอเอส. 2554.
แหลงเรียนรู
- http://www.ukulelethai.com/
- http://th.wikipedia.org/wiki/อูคูเลเล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนอูคูเลเลขั้นกลาง (Ukulele 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2110 ไวโอลิน 1 (Violin 1)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติไวโอลิน
2. เลนไวโอลินตามโนตสากลตามตําแหนงเสียง
3. เลนไวโอลินในเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโนตสากลตามตําแหนงเสียงของไวโอลิน สัดสวนตัวโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา
อัตราจังหวะไมเกิน 90 เคาะ/นาที และเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไวโอลิน
1. สวนประกอบ
2. ตําแหนงเสียงและการปรับเสียง
3. วิธีการปฏิบัติ
4. การบํารุงรักษา
2
การศึกษาและปฏิบัติโนตสากลตามตําแหนงเสียง
3
การปฏิบัติไวโอลินตามแบบฝก
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไวโอลิน พรอมที่รองคาง และกลอง
2. ขาตั้งโตะ
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประพันธศักดิ์ พุมอินทร. หัดเลนไวโอลิน. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพเอ็มไอเอส. 2547. ไวโอลินเทคนิค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอ็มไอเอส. 2548.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2111 ไวโอลิน 2 (Violin 2)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนไวโอลินตามโนตสากล
2. เลนไวโอลินในเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโนตสากลสัดสวนตัวโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา และเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
สัดสวนตัวโนตตัวกลมตัวขาว ตัวดํา ในอัตราความเร็วไมเกิน 90 เคาะ/นาที
2
การเลนไวโอลินในเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไวโอลิน พรอมที่รองคาง และกลอง
2. ขาตั้งโตะ
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประพันธศักดิ์ พุมอินทร. หัดเลนไวโอลิน. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพเอ็มไอเอส. 2547. ไวโอลินเทคนิค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอ็มไอเอส 2548.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน ไวโอลิน 1 (Violin 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2112 ไวโอลิน 3 (Violin 3)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนไวโอลินตามโนตสากลในบันไดเสียง ไมเกิน 1 ชารป 1 แฟล็ต
2. เลนไวโอลินในเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโนตสากลบันไดเสียง ไมเกิน 1 ชารป 1 แฟล็ต สัดสวนตัวโนตตัวกลม ตัวขาว
ตัวดํา ตัวเขบ็ด 1 ชั้น และเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
สัดสวนตัวโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ด 1 ชั้น ในอัตราความเร็วไมเกิน 120 เคาะ/นาที
2
การเลนไวโอลินในเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไวโอลิน พรอมที่รองคาง และกลอง
2. ขาตั้งโตะ
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประพันธศักดิ์ พุมอินทร. หัดเลนไวโอลิน. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพเอ็มไอเอส. 2547. ไวโอลินเทคนิค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอ็มไอเอส 2548.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน ไวโอลิน 2 (Violin 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2113 กีตารคลาสิก 1 (Classic Guitar 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารคลาสสิก
2. ฝกนิ้วมือกับกีตารคลาสสิก
3. เลนกีตารคลาสสิกตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับกีตารคลาสสิก ปฏิบัติแบบฝกนิ้วมือ ปฏิบัติตามโนตที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารคลาสสิก
1. สวนประกอบกีตารคลาสสิก
2. วิธีปฏิบัติกีตารคลาสสิก
3. การปรับระดับเสียง
4. การบํารุงรักษา
2
การปฏิบัติแบบฝกนิ้วมือ
1. มือซาย มือขวา
2. มือซายและขวาพรอมกัน
3
การปฏิบัติตามโนตที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กีตารคลาสสิก พรอมขาตั้งและกระเปา
ที่วางเมาสําหรับการปฏิบัติกีตารคลาสสิก
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
กระดานบรรทัดหาเสน
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ยุทธศักดิ์ จันทรมอ น. (2546). การเลนกีตารคลาสสิคเบือ้ งตน. กรุงเทพฯ :
บริษัท เอ็มไอเอสซอฟทเทค.
- อมรฤทธิ์ บุญศรี. (2549). กีตารคลาสสิคเทคนิค เรียนรูเทคนิคการเลนกีตาร คลาสสิค
จากนักดนตรีมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษทั เอ็มไอเอสซอฟทเทค จํากัด.
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2114 กีตารคลาสิก 2 (Classic Guitar 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนกีตารคลาสสิกตามโนตในบันไดเสียงเมเจอร ไมเกิน 2 แฟล็ต 2 ชารป
2. เลนกีตารคลาสสิกตามโนตเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โนตในบันไดเสียงเมเจอร ไมเกิน 2 แฟล็ต 2 ชารป และตามโนตเพลงที่
กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลนโนตในบันไดเสียงเมเจอร ไมเกิน 2 แฟล็ต 2 ชารป
2
การเลนตามโนตเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กีตารคลาสสิก พรอมขาตั้งและกระเปา
ที่วางเทาสําหรับการปฏิบัติกีตารคลาสสิก
ขาตั้งโตะ
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
กระดานบรรทัดหาเสน
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
สาขาวิชาดนตรี
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ยุทธศักดิ์ จันทรมอ น. (2546). การเลนกีตารคลาสสิคเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
บริษัท เอ็มไอเอสซอฟทเทค.
- อมรฤทธิ์ บุญศรี. (2549). กีตารคลาสสิคเทคนิค เรียนรูเทคนิคการเลนกีตาร คลาสสิค
จากนักดนตรีมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษทั เอ็มไอเอสซอฟทเทค จํากัด.
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กีตารคลาสสิก 1 (Classic Guitar 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2115 กีตารคลาสสิก 3 (Classic Guitar 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนกีตารคลาสสิกตามบันไดเสียง ไมเกิน 3 แฟล็ต 3 ชารป
2. เลนกีตารคลาสสิกตามเทคนิคการปฏิบัติ
3. เลนกีตารคลาสสิกในเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติโนตในบันไดเสียง ไมเกิน 3 แฟล็ต 3 ชารป เทคนิคการปฏิบัติและเพลงที่กําหนดให
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การปฏิบัติในบันไดเสียง ไมเกิน 3 แฟล็ต 3 ชารป
2
เทคนิคการปฏิบัติ
1. Slur
2. Slide
3
การปฏิบัติในเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กีตารคลาสสิก พรอมขาตั้งและกระเปา
ที่วางเทาสําหรับการปฏิบัติกีตารคลาสสิก
ขาตั้งโตะ
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
กระดานบรรทัดหาเสน
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ยุทธศักดิ์ จันทรมอ น. (2546). การเลนกีตารคลาสสิคเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
บริษัท เอ็มไอเอสซอฟทเทค.
- อมรฤทธิ์ บุญศรี. (2549). กีตารคลาสสิคเทคนิค เรียนรูเทคนิคการเลนกีตาร คลาสสิค
จากนักดนตรีมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษทั เอ็มไอเอสซอฟทเทค จํากัด.
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กีตารคลาสสิก 2 (Classic Guitar 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2116 กีตารโฟลค 1 (Folk Guitar 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติกีตารโฟลค
2. เลนกีตารโฟลคกับคอรดสายเปดเบื้องตน (Open Chord)
3. เลนกีตารโฟลคตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับกีตารโฟลค ปฏิบัติคอรดสายเปดเบื้องตน ปฏิบัติเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารโฟลค
1. สวนประกอบกีตารโฟลค
2. วิธีปฏิบัติกีตารโฟลค
3. การปรับระดับเสียง
4. การบํารุงรักษา
2
การปฏิบัติคอรดสายเปดเบื้องตน
1. ตารางคอรด (Chord Diagram)
2. รูปแบบการตีคอรด (Chord Pattern)
3
การปฏิบัตกิ ีตารโฟลคตามเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กีตารโฟลค พรอมขาตั้งและกระเปา
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
กระดานบรรทัดหาเสน
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- ยุทธศักดิ์ จันทรมอ น. (2547). กีตารโฟลคเบื้องตน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- อมรฤทธิ์ บุญศรี. (2549). เลนตามเพลงสากลดวยกีตารโปรง 1. กรุงเทพฯ :
MisSofttech.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2117 กีตารโฟลค 2 (Folk Guitar 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนกีตารโฟลคตามคอรดทาบ (Barre Chord)
2. เลนกีตารโฟลคและรองตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอรดทาบและรองตามเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
คอรดทาบ
1. ตารางคอรด (Chord Diagram)
2. วิธีการปฏิบัติคอรดทาบแบบตาง ๆ
2
รูปแบบการตีคอรดในจังหวะตาง ๆ
3
ปฏิบัติกีตารโฟลคและรองเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กีตารโฟลค พรอมขาตั้งและกระเปา
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
กระดานบรรทัดหาเสน
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- ยุทธศักดิ์ จันทรมอ น. (2547). กีตารโฟลคเบื้องตน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- อมรฤทธิ์ บุญศรี. (2549). เลนตามเพลงสากลดวยกีตารโปรง 1. กรุงเทพฯ
MisSofttech.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กีตารโฟลค 1 (Folk Guitar 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2118 กีตารโฟลค3 (Folk Guitar 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เกากีตาร (Picking)
2. เลนกีตารโฟลคและรองเพลงตามที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับเกากีตาร (Picking) และรองเพลงตามที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
เกากีตาร (Picking)
2
ปฏิบัตกิ ีตารโฟลคและรองเพลงตามที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตาร พรอมขาตั้งและกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- ยุทธศักดิ์ จันทรมอ น. (2547). กีตารโฟลคเบื้องตน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- อมรฤทธิ์ บุญศรี. (2549). เลนตามเพลงสากลดวยกีตารโปรง 1. กรุงเทพฯ
MisSofttech.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กีตารโฟลค 2 (Folk Guitar 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2119 กีตารไฟฟา 1 (Electric Guitar 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติกีตารไฟฟา
2. เลนกีตารไฟฟาตามคอรดสายเปดเบื้องตน (Open Chord)
3. เลนกีตารไฟฟาตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับกีตารไฟฟา ปฏิบัติคอรดสายเปดเบื้องตน ปฏิบัติเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารไฟฟา
1. สวนประกอบกีตารไฟฟา
2. อุปกรณประกอบ
3. การปรับระดับเสียง
4. วิธีปฏิบัติกีตารไฟฟา
5. การบํารุงรักษา
2
การปฏิบัติคอรดสายเปดเบื้องตน
1. ตารางคอรด (Chord Diagram)
2. รูปแบบการตีคอรด (Chord Pattern)
3
การปฏิบัตกิ ีตารไฟฟาตามเพลงทีก่ ําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารไฟฟา พรอมตูขยายเสียกีตาร ขาตั้ง กลอง และกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับ อากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัส ดุเก็บ เสียง ผนังอีก 1 ดานเป นกระจก
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธาน : มิวสิคโก.
- ศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท. (2549). กีตารไฟฟาเทคนิคกับหมู คาไล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.
- จําเริญ เพชรแสงธรรม. (2546 กุมภาพันธ). The History of Guitar เจาะลึก
ประวัติศาสตรกีตาร.Overdrive” 5(56), 42-46.
- ซ. เดชอุดม. (นามแฝง). (2521). การขึ้นสายกีตาร.
The Guitar Encyclopaedia. 1(2),5.
แหลงเรียนรู
- http://www.ibanez.co.jp/asia/products/accessories/case.html.
(2554,ตุลาคม 8).
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2120 กีตารไฟฟา 2 (Electric Guitar 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนกีตารไฟฟาตามคอรดทาบ (Barre Chord)
2. เลนกีตารไฟฟาตามบันไดเสียงเมเจอร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับคอรดทาบ (Barre Chord) ปฏิบัติตามบันไดเสียงเมเจอร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การปฏิบัติคอรดทาบ
1. ตารางคอรด (Chord Diagram)
2. วิธีการปฏิบัติคอรดทาบแบบตาง ๆ
2
การปฏิบัตกิ ีตารไฟฟาตามบันไดเสียงเมเจอร
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

152

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารไฟฟา พรอมตูขยายเสียกีตาร ขาตั้ง กลอง และกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับ อากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัส ดุเก็บ เสียง ผนังอีก 1 ดานเป นกระจก
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธาน : มิวสิคโก.
- ศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท. (2549). กีตารไฟฟาเทคนิคกับหมู คาไล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.
- จําเริญ เพชรแสงธรรม. (2546 กุมภาพันธ). The History of Guitar เจาะลึก
ประวัติศาสตรกีตาร.Overdrive” 5(56), 42-46.
- ซ. เดชอุดม. (นามแฝง). (2521). การขึ้นสายกีตาร.
The Guitar Encyclopaedia. 1(2),5.
แหลงเรียนรู
- http://www.ibanez.co.jp/asia/products/accessories/case.html.
(2554,ตุลาคม 8).
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กีตารไฟฟา 1 (Folk Guitar 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2121 กีตารไฟฟา 3 (Electric Guitar 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ปฏิบัติเพาเวอรคอรด (Power Chord)
2. เลนกีตารไฟฟาตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับกีตารไฟฟาเพาเวอรคอรด (Power Chord) ตามเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
กีตารไฟฟาเพาเวอรคอรด (Power Chord)
2
การเลนกีตารไฟฟาตามเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

154

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารไฟฟา พรอมตูขยายเสียกีตาร ขาตั้ง เครื่องชวยเสียงสําหรับกีตาร (Effect) และกลองหรือ
กระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรีย นปรับ อากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัส ดุเก็บ เสียง ผนังอีก 1 ดานเป นกระจก
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธาน : มิวสิคโก.
- ศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท. (2549). กีตารไฟฟาเทคนิคกับหมู คาไล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.
- จําเริญ เพชรแสงธรรม. (2546 กุมภาพันธ). The History of Guitar เจาะลึก
ประวัติศาสตรกีตาร.Overdrive” 5(56), 42-46.
- ซ. เดชอุดม. (นามแฝง). (2521). การขึ้นสายกีตาร.
The Guitar Encyclopaedia. 1(2),5.
แหลงเรียนรู
- http://www.ibanez.co.jp/asia/products/accessories/case.html.
(2554,ตุลาคม 8).
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กีตารไฟฟา 2 (Folk Guitar 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2122 กีตารเบสไฟฟา 1 (Electric Guitar Bass 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติกีตารเบสไฟฟา
2. เลนกีตารไฟฟาตามโนตสากล
3. เลนกีตารไฟฟาตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับกีตารเบสไฟฟา ศึกษาและปฏิบัติโนตสากล ปฏิบัติตามเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารเบสไฟฟา
1. สวนประกอบของกีตารเบสไฟฟา
2. การปรับระดับเสียง
3. อุปกรณประกอบ
4. การบํารุงรักษา
2
ศึกษาและปฏิบัติโนตสากล
1. ตําแหนงโนตบนสาย 4 – 1
2. แบบฝกโนตสากล
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

156

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารเบสไฟฟา พรอมตูขยายเสียงกีตารเบส ขาตั้ง และกลองหรือกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับ อากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัส ดุเก็บ เสียง ผนังอีก 1 ดานเป นกระจก
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 เบส. อุดรธาน : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2123 กีตารเบสไฟฟา 2 (Electric Guitar Bass 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนกีตารไฟฟาตามบันไดเสียงเมเจอร
2. เลนกีตารไฟฟาตามแบบฝกหัดที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับบันไดเสียงเมเจอร แบบฝกที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
บันไดเสียงเมเจอร
2
แบบฝกกีตารเบสไฟฟาทีก่ ําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

158

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารเบสไฟฟา พรอมตูขยายเสียงกีตารเบส ขาตั้ง และกลองหรือกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับ อากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัส ดุเก็บ เสียง ผนังอีก 1 ดานเป นกระจก
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 เบส. อุดรธาน : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กีตารเบสไฟฟา 1 (Electric Guitar Bass 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

159

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2124 กีตารเบสไฟฟา 3 (Electric Guitar Bass 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนกีตารไฟฟาตามรูปแบบการดําเนินคอรด (Chord Pattern)
2. เลนกีตารไฟฟาตามโนตเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับตามรูปแบบการดําเนินคอรด ปฏิบัติตามโนตเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
รูปแบบการดําเนินคอรด
2
เลนเพลงตามโนตทีก่ ําหนด

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารเบสไฟฟา พรอมตูขยายเสียงกีตารเบส ขาตั้ง และกลองหรือกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับ อากาศ ผนัง 3 ดา นและเพดานบุดวยวัส ดุเก็บ เสียง ผนังอีก 1 ดานเป นกระจก
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 เบส. อุดรธาน : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กีตารเบสไฟฟา 2 (Electric Guitar Bass 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2125 กลองชุด 1 (Drum Set 1)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติกลองชุด
2. ตีกลองชุดจังหวัด 4 Beat และ 8 Beat
3. ตีกลองชุดตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกลองชุด ปฏิบัติจังหวะ 4 Beat และ 8 Beat และโนตที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกลองชุด
1. สวนประกอบ
2. โนตสําหรับกลองชุด
3. การบํารุงรักษา
2
การปฏิบัตจิ ังหวะ 4 Beat และ 8 Beat
3
การปฏิบัติตามโนตที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กลองชุด หรือกลองชุดฝก
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ทศ พนมขวัญ. (2546, พฤษภาคม – มิถุนายน). ปฐมบทแหงกลอง. Rhythm
section. 1(2)} 29 – 31.
- ไพรัชมากกาญจนกุล. (2535). การตีกลองชุด. กรุงเทพฯ : นีลนารถการพิมพ.
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- อูด ยานนาวา. (2549, พฤษภาคม – มิถุนายน). Drums story. Rhythm section.
3(20), 62 – 63.
แหลงเรียนรู
- กลองไฟฟา. (Online). Availabel :
http:///www.roland.com/products/en/TD-11K/. (2554, สิงหาคม 14).

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2126 กลองชุด 2 (Drum Set 2)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ตีกลองชุดจังหวัด 4 Beat 8 Beat และ 16 Beat
2. ตีกลองชุด Double Stroke
3. ตีกลองชุดตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับจังหวัด 4 Beat, 8 Beat, 16 Beat, Double Strocke และโนตที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ปฏิบัติจังหวัด 4 Beat, 8 Beat และ 16 Beat
2
ปฏิบัติ Double Stroke
3
ปฏิบตั ิตามโนตทีก่ ําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กลองชุด หรือกลองชุดฝก
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2549). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ :
ส.เอเซียเพรส.
- ทศ พนมขวัญ. (2546, พฤษภาคม–มิถุนายน). ปฐมบทแหงกลอง.Rhythm section.
1(2), 29–31.
- ไพรัชมากกาญจนกุล. (2535). การตีกลองชุด. กรุงเทพฯ : นีลนารถการพิมพ.
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- อูด ยานนาวา. (2549, พฤษภาคม–มิถุนายน). Drums workshop.Rhythm
section.1(2), 63–64.
- อูด ยานนาวา. (2549, มีนาคม–เมษายน). Drums story. Rhythm section. 3(19),
63–64.
- อูด ยานนาวา. (2549, พฤษภาคม–มิถุนายน). Drums story. Rhythm section. 3(20),
62–63.
2 แหลงเรียนรู
- กระเปาใสกลองชุด. (Online).Available.http://www.tamadrum.co.jp/usa/
products/accessories/index.html.(2554, สิงหาคม 24).
- กลองไฟฟา. (Online). Available.http://www.roland.com/products/en/TD11K/.(2554, สิงหาคม 14).
- กุญแจปรับระดับเสียงกลอง. (Online). Available.http://www.ddrum.com/
accessories.php.(2554, กันยายน 14).
- กุญแจปรับระดับเสียงกลองแบบมีมาตรวัดระดับความตึง. (Online).
Available.http://www.evansdrumheads.com/EvProductDetail.Page?ActiveID=
3567&productid=448&productname=Torque_Key. (2554, กันยายน 14).
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กลองชุด 1 (Drum Set 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2127 กลองชุด 3 (Drum Set 3)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ตีกลองชุดโนตสามพยางค
2. ตีกลองชุด Paradiddle
3. ตีกลองชุดตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับโนตสามพยางค Paradiddle และโนตที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
โนตสามพยางค
2
Paradiddle
3
กลองชุดตามโนตที่กําหนด

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กลองชุด หรือกลองชุดฝก
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2549). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ :
ส.เอเซียเพรส.
- ทศ พนมขวัญ. (2546, พฤษภาคม–มิถุนายน). ปฐมบทแหงกลอง.Rhythm section.
1(2), 29–31.
- ไพรัชมากกาญจนกุล. (2535). การตีกลองชุด. กรุงเทพฯ : นีลนารถการพิมพ.
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- อูด ยานนาวา. (2549, พฤษภาคม–มิถุนายน). Drums workshop.Rhythm
section.1(2), 63–64.
- อูด ยานนาวา. (2549, มีนาคม–เมษายน). Drums story. Rhythm section. 3(19),
63–64.
- อูด ยานนาวา. (2549, พฤษภาคม–มิถุนายน). Drums story. Rhythm section. 3(20),
62–63.
2 แหลงเรียนรู
- กระเปาใสกลองชุด. (Online).Available.http://www.tamadrum.co.jp/usa/
products/accessories/index.html.(2554, สิงหาคม 24).
- กลองไฟฟา. (Online). Available.http://www.roland.com/products/en/TD11K/.(2554, สิงหาคม 14).
- กุญแจปรับระดับเสียงกลอง. (Online). Available.http://www.ddrum.com/
accessories.php.(2554, กันยายน 14).
- กุญแจปรับระดับเสียงกลองแบบมีมาตรวัดระดับความตึง. (Online).
Available.http://www.evansdrumheads.com/EvProductDetail.Page?ActiveID=
3567&productid=448&productname=Torque_Key. (2554, กันยายน 14).
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน กลองชุด 2 (Drum Set 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2128 เครื่องประกอบจังหวะ 1 (Percussion 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวัด
2. ใชโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา และโนตเขบ็ดหนึ่งชั้นในอัตราจังหวะ 4/4, 2/4 และ 3/4
3. ใชเครื่องประกอบจังหวะตามโนตทึ่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องประกอบจังหวะ ศึกษาและปฏิบัติโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ดหนึ่ง
ชั้นในอัตราจังหวะ 4/4, 2/4, 3/4 และโนตที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครือ่ งประกอบจังหวะ
1. ประเภทของเครื่องประกอบจังหวัด
2. โนตและสัญลักษณสําหรับเครื่องประกอบจังหวะ
3. การบํารุงรักษา
2
โนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ดหนึ่งชั้นในอัตราจังหวะ 4/4, 2/4, 3/4
3
โนตที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องประกอบจังหวะและเพอคัชชั่นประเภทตาง ๆ
ขาตั้งโนต
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- สุรพล นามเสนา. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาเครือ่ งประกอบจังหวะและ
เพอคัชชั่น. นครราชสีมา : ถายเอกสาร
แหลงเรียนรู
- www.congaplace.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2129 เครื่องประกอบจังหวะ 2 (Percussion 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ใชโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ดหนึ่งชั้น และโนตตัวเขบ็ดสองชั้น ในอัตราจังหวะ 4/4, 2/4,
2/2 และ 3/4
2. ใชเครือ่ งประกอบจังหวะตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องประกอบจังหวะตามแบบฝกโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ดหนึ่งชั้น
โนต ตัวเขบ็ดสองชั้น ในอัตราจังหวะ 4/4, 2/4, 2/2 และ 3/4 ปฏิบัติเครื่องประกอบจัง หวะตามโนตที่
กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
เครื่องประกอบจังหวะตามโนตและสัญลักษณ
1. ตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ดหนึ่งชั้น โนตตัวเขบ็ดสองชั้น
2. อัตราจังหวะ 4/4, 2/4, 2/2 และ 3/4
2
เครื่องประกอบจังหวะตามโนตที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องประกอบจังหวะและเพอคัชชั่นประเภทตาง ๆ
ขาตั้งโนต
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- สุรพล นามเสนา. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาเครือ่ งประกอบจังหวะและ
เพอคัชชั่น. นครราชสีมา : ถายเอกสาร
แหลงเรียนรู
- www.congaplace.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน เครื่องประกอบจังหวะ 1 (Percussion 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2130 เครื่องประกอบจังหวะ 3 (Percussion 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ศึกษาและปฏิบัติโนตสามพยางค
2. ปฏิบัติ Paradiddle
3. ปฏิบัติตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับโนตสามพยางค Paradiddle และโนตที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
โนตสามพยางค
2
Paradiddle
3
กลองชุดตามโนตที่กําหนด

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องประกอบจังหวะและเพอคัชชั่นประเภทตาง ๆ
ขาตั้งโนต
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- สุรพล นามเสนา. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาเครือ่ งประกอบจังหวะและ
เพอคัชชั่น. นครราชสีมา : ถายเอกสาร
แหลงเรียนรู
- www.congaplace.com

พื้นความรูแ ละคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียน เครื่องประกอบจังหวะ 2 (Percussion 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2131 คียบอรด 1 (Key Board 1)

12 ชัว่ โมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับคียบอรด
2. ปฏิบัติคอรดเบื้องตน
3. ปฏิบัติตามโนตเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคียบอรด ปฏิบัติคอรดเบื้องตน สัดสวนโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา และเพลงที่
กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคียบอรด
1. สวนประกอบคียบ อรด
2. วิธีปฏิบัติคียบอรด
3. การบํารุงรักษา
2
คียบอรด
1. โนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา
2. รูปแบบคอรด (Chord Diagram)
3
คียบอรดตามเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คียบอรด พรอมหูฟงสเตอริโอและขาตั้ง
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สํานึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 คียบอรด. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สุชาติ สิมมี. (2554). Keyboard Beginer.กรุงเทพฯ : ถายเอกสาร.
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2132 คียบอรด 2 (Key Board 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ปฏิบัติคอรดในบันไดเสียง C เมเจอร
2. ปฏิบัติตามโนตเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอรดในบันไดเสียง C เมเจอรสัดสวนโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ด 1 ชั้น
และโนตเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
คียบอรด
1. โนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ด 1 ชั้น
2. คอรดในบันไดเสียง C เมเจอร
2
คียบอรดตามเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

176

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คียบอรด พรอมหูฟงสเตอริโอและขาตั้ง
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สมนึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 คียบอรด. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สุชาติ สิมมี. (2554). Keyboard Beginer.กรุงเทพฯ : ถายเอกสาร.
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผเู ขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนคียบอรด 1 (Keyboard 1) หรือผานเกรพการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2133 คียบอรด 3 (Key Board 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ปฏิบัติคอรดในบันไดเสียง C เมเจอร
2. ปฏิบัติตามโนตเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอรดในบันไดเสียง C เมเจอรสัดสวนโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ด 1 ชั้น
โนตประจุด สัญลักษณ ศัพทสังคีต และโนตเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
คียบอรด
1. โนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ด 1 ชั้น โนตประจุด
2. สัญลักษณ ศัพทสังคีต
3. คอรดในบันไดเสียง C เมเจอร
2
คียบอรดตามโนตเพลงทีก่ ําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

178

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คียบอรด พรอมหูฟงสเตอริโอและขาตั้ง
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สมนึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 คียบอรด. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สุชาติ สิมมี. (2554). Keyboard Beginer.กรุงเทพฯ : ถายเอกสาร.
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนคียบอรด 2 (Keyboard 2) หรือผานเกรพการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

179

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2134 เปยโนปอปปูลา 1 (Popular Piano 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับเปยโน
2. ปฏิบัติตามโนตเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเปยโนสัดสวนโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา และโนตเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเปยโน
1. สวนประกอบเปยโน
2. วิธีปฏิบัติเปยโน
3. การบํารุงรักษา
2
เปยโนโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา
3
เปยโนตามโนตเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

180

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปยโน พรอมหูฟงสเตอริโอและขาตั้ง
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Alert, H. Oswald. (n.d.). The Wright Piano Forte Tutor. London :
West Central.
- Barrow, Will, (2007)” Learn & Master piano with Will Barrow. USA :
Legacy Learn Systems.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2135 เปยโนปอปปูลา 2 (Popular Piano 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
ปฏิบัติตามโนตเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัดสวนโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ด 1 ชั้น บันไดเสียง C เมเจอรคอรด
เบื้องตน และโนตเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
เปยโน
1.
2.
3.
4.

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
โนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา และเขบ็ด 1 ชั้น
บันไดเสียง C เมเจอร
คอรดเบื้องตน
โนตเพลงที่กําหนด

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

182

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปยโน พรอมหูฟงสเตอริโอและขาตั้ง
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Alert, H. Oswald. (n.d.). The Wright Piano Forte Tutor. London :
West Central.
- Barrow, Will, (2007)” Learn & Master piano with Will Barrow. USA :
Legacy Learn Systems.
- Willard A. Palmer, Morton Manus, Amanda Vick Lethco. (n.d.) Adult
all-in-one course. USA : Alfred Publishing.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนเปยโนปอปปูลา 1 (Popular Piano 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

183

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2136 เปยโนปอปปูลา 3 (Popular Piano 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
ปฏิบัติตามโนตเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับสัดสวนโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ด 1 ชั้น โนตประจุด บันไดเสียงเมเจอร
คอรดในบันไดเสียง C เมเจอร และโนตเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
เปยโน
1.
2.
3.
4.

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
โนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา เขบ็ด 1 ชั้น โนตประจุด
บันไดเสียงเมเจอร
คอรดในบันไดเสียง C เมเจอร
โนตเพลงที่กําหนด

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

184

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปยโน พรอมหูฟงสเตอริโอและขาตั้ง
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Alert, H. Oswald. (n.d.). The Wright Piano Forte Tutor. London :
West Central.
- Barrow, Will, (2007)” Learn & Master piano with Will Barrow. USA :
Legacy Learn Systems.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนเปยโนปอปปูลา 2 (Popular Piano 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

185

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2137 เครื่องลมไม 1 (Woodwind Performance 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องลมไม
2. ปฏิบัติบันไดเสียง C เมเจอร
3. ปฏิบัติตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องลมไม ปฏิบัติบันไดเสียง C เมเจอร และโนตสากลที่กําหน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเครือ่ งลมไม
1. ประเภทของเครื่องลมไม
2. สวนประกอบของเครื่องลมไม
3. วิธีการปฏิบัติเครือ่ งลมไม
4. การบํารุงรักษา
2
บันไดเสียง C เมเจอร
3
โนตสากลที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

186

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฟลุต คลาริเนต โซปราโนแซกโซโฟนอัลโตแข็กโซโฟน เทเนอรแซ็กโซโฟน บาริโทนแซกโซโฟน
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี

187

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2138 เครื่องลมไม 2 (Woodwind Performance 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ปฏิบัติบันไดเสียงไมเกิน 1 แฟล็ต 1 ชารป
2. ปฏิบัติตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบันไดเสียงไมเกิน 1 แฟล็ต 1 ชารป และโนตสากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
บันไดเสียง
2
โนตสากลที่กําหนด

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ฟลุต คลาริเนต โซปราโนแซกโซโฟนอัลโตแข็กโซโฟน เทเนอรแซ็กโซโฟน บาริโทนแซกโซโฟน
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
4. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
5. คอมพิวเตอรดนตรี
6. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

สาขาวิชาดนตรี

188

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 1 (Woodwind Performance 1) หรือผานเกณฑการทดสอบ
กอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2139 เครื่องลมไม 3 (Woodwind Performance 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ปฏิบัติบันไดเสียง 2 แฟล็ต 2 ชารปขึ้นไป
2. ปฏิบัติตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบันไดเสียง 2 แฟล็ต 2 ชารปขึ้นไป และโนตสากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
บันไดเสียง
2
โนตสากลที่กําหนด

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฟลุต คลาริเนต โซปราโนแซกโซโฟนอัลโตแข็กโซโฟน เทเนอรแซ็กโซโฟน บาริโทนแซกโซโฟน
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 2 (Woodwind Performance 2) หรือผานเกณฑการทดสอบ
กอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2140 เครื่องทองเหลือง 1 (Brass Performance 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องทองเหลือง
2. ปฏิบัติบันไดเสียง C เมเจอร
3. ปฏิบัติตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับเครื่องทองเหลือง ปฏิบัติบันไดเสียง C เมเจอร และโนตสากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครือ่ งทองเหลือง
1. ประเภทของเครื่องทองเหลือง
2. สวนประกอบของเครื่องทองเหลือง
3. วิธีการปฏิบัติเครือ่ งทองเหลือ
4. การบํารุงรักษา
2
บันไดเสียง C เมเจอร
3
โนตสากลที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

192

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทรัมเปท ทรอมโบน
ขาตั้งโนต
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2141 เครื่องทองเหลือง 2 (Brass Performance 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ปฏิบัติบันไดเสียงไมเกิน 1 แฟล็ต 1 ชารป
2. ปฏิบัติตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบันไดเสียงไมเกิน 1 แฟล็ต 1 ชารป และโนตสากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
บันไดเสียง
2
โนตสากลที่กําหนด

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ทรัมเปท ทรอมโบน
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
4. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
5. คอมพิวเตอรดนตรี
6. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

สาขาวิชาดนตรี

194

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนปฏิบัตเิ ครื่องลมไม 1 (Woodwind Performance 1) หรือผานเกณฑการทดสอบ
กอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2142 เครื่องทองเหลือง 3 (Brass Performance 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ปฏิบัติบันไดเสียง 2 แฟล็ต 2 ชารป
2. ปฏิบัติตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบันไดเสียงไมเกิน 1 แฟล็ต 1 ชารป และโนตสากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
บันไดเสียง
2
โนตสากลที่กําหนด

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ทรัมเปท ทรอมโบน
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
4. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
5. คอมพิวเตอรดนตรี
6. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

สาขาวิชาดนตรี

196

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูแ ละคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนเครื่องทองเหลือง 2 (Brass Performance 2)หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

197

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2143 สรางผลงานเพลงดวยระบบมิติ

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการและสวนตาง ๆ ของอุปกรณดนตรี ระบบมิติ (MIDI)
2. แสดงความรูในหลักการใชโปรแกรมดนตรีสําเร็จรูปสรางเพลงเปนไฟลรูปแบบมิติ (MIDI File)
3. ใชโปรแกรมดนตรีสําเร็จรูปสรางผลงานเพลงเปนไฟลรูปแบบมิติ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบมิติสวนตาง ๆ ของอุปกรณดนตรีระบบมิติ การใชงาน
โปรแกรมดนตรีสําเร็จรูปสําหรับการสรางเพลงเปนไฟลรูปแบบมิติ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการ และสวนตาง ๆ ของอุปกรณดนตรีระบบมิติ
1. ความหมายของระบบมิติ
2. อุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบมิติ
2
โปรแกรมดนตรีสําเร็จรูปสําหรับการสรางผลงานมิติ
1. การติดตั้งโปรแกรม
2. การใชคําสั่งตาง ๆ สําหรับการสรางผลงานมิติ
3
การสรางผลงานเพลงเปนไฟลรปู แบบมิติ
1. การปอนขอมูลลงในโปรแกรม
2. การปรับแตงรายละเอียดของเสียง
3. การจัดเก็บขอมูลเปนมิติ
4. การเรียงงานไฟลมิติ
5. การแปลงขอมูลระบบมิติเปนไฟลรปู แบบอื่น ๆ

สาขาวิชาดนตรี

198

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
2. โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางงานระบบมิติ
3. หูฟงสเตอริโอ
4. เครื่องฉายวีดิทัศนพรอมจอ
5. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
6. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
บุคคลทั่วไปทีม่ ีความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลหรือผานการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

199

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2144 สรางผลงานเพลงดวยคอมพิวเตอร

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการและสวนตาง ๆ ของอุปกรณที่ใชในการบันทึกเสียง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานโปรแกรมดนตรีสําเร็จรูปเพื่อการบันทึกเสียง
3. สรางผลงานเพลงเปนระบบออดิโอ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการบันทึกเสียง สวนตาง ๆ ของอุปกรณที่ใชในการบันทึกเสียง
การใชงานโปรแกรมดนตรีสําเร็จรูปเพื่อการบันทึกเพลง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการ และสวนตาง ๆ ของอุปกรณทใี่ ชในการบันทึกเสียง
1. หลักการบันทึกเสียงดวยคอมพิวเตอร
2. อุปกรณที่ใชในการบันทึกเสียง
2
โปรแกรมดนตรีสําเร็จรูปเพือ่ การบันทึกเสียง
1. การติดตั้งโปรแกรม
2. การใชคําสั่งตาง ๆ สําหรับการสรางผลงานเพลง
3
การสรางผลงานเพลงเปนระบบออดิโอ
1. การสรางแนวเสียงดนตรี
2. การสรางแนวเสียงออดิโอ
3. การผสมสัญญาณเสียงเปนไฟลออดิโอ
4
การปรับแตงรายละเอียดของเสียง
1. การปรับแตง
2. การจัดเก็บ
3. การเรียกงานมาใช

สาขาวิชาดนตรี

200

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางงานระบบมิติ
หูฟงสเตอริโอ
เครื่องฉายวีดิทัศนพรอมจอ
เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
บุคคลทั่วไปทีม่ ีความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลหรือผานการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

201

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2145 สรางเอกสารทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางเอกสารทางดนตรี
2. สรางเอกสารทางดนตรีตามหลักวิชาการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางเอกสารทางดนตรี การสรางเอกสารทาง
ดนตรี
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โปรแกรมดนตรีสําเร็จรูปที่ใชในการสรางเอกสารทางดนตรี
1. การติดตั้งโปรแกรม
2. การใชคําสั่งตาง ๆ สําหรับการสรางเอกสารทางดนตรี
3. การเชื่อมตออุปกรณืการพิมพเอกสาร
2
การสรางเอกสารทางดนตรี
1. การปอนขอมูลลงในโปรแกรม
2. การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
3. การเรียกงานมาใช
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

202

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางเอกสารทางดนตรี
หูฟงสเตอริโอ
เครื่องฉายวีดิทัศนพรอมจอ
เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
บุคคลทั่วไปทีม่ ีความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลหรือผานการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

203

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2301 ขับรองเพื่อนันทนาการ (Singing for Recreation)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง
2. วิธีการควบคุมลมหายใจ ควบคุมเสียง
3. ฝกจังหวะ
4. ขับรองเพลงตาง ๆ บนเวที
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรอง วิธีการควบคุมลมหายใจ ควบคุมเสียง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง
1. อวัยวะที่ใชในการขับเพลง
2. การเก็บกักและเปลงลมเพื่อใชในการขับรอง
3. โครงสรางและองคประกอบของบทเพลง
2
วิธีการควบคุมลมหายใจ ควบคุมเสียง
1. การเก็บกักและเปลงลมเพื่อใชในการขับรอง
2. การควบคุมเสียง
3
การฝกจังหวะ
1. กลุมจังหวะนับ 4
2. กลุมจังหวะนับ 2
3. กลุมจังหวะนับ 3
4
การขับรองเพลงบนเวที
1. การขึ้นเวที
2. การใชไมโครโฟน
3. การฝกทาทางประกอบการรอง
4. การรองเพลงบนเวที

สาขาวิชาดนตรี

204

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
2. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
3. เวทีการแสดง
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายวีดิทัศนพรอมจอ / ทีวีแบบ LED ขนาด 50 นิ้วขึ้นไป
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ดุษฎี พนมยงค บุญทัศนกุล. สารฝนดวยเสียงเพลง มาฝกรองเพลงกันเถิด!. พิมพครั้งที่
4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานเพลง. 2547.
- กาญจนา อินทรสุนานนท. (2540). เทคนิคการขับรองเพลงไทย. ภาควิชาดุริยางค
ศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- สุปน แพงบุปผา. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาขับรอง. วิทยาลัยสารพัดชาง
ราชบุรี : เอกสารอัดสําเนา.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
บุคคลทั่วไปทีม่ ีความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลหรือผานการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

205

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2302 โสตทักษะและการขับรองประสานเสียง 1

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับโสตทักษะและการขับรอง
2. ออกเสียงรองตามทํานองที่ไดยิน
3. ออกเสียงพยัญชนะและสระทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อการขับรองประสานเสียง
4. รองประสานเสียง 2 แนว
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของโสตทักษะและการขับรอง อวัยวะที่ใชในการขับรอง วิธีการ
ออกเสียง กําหนดชวงระยะของการหายใจ การฟง การออกเสียงรองตามทํานองที่ไดยิน การออกเสียง
พยัญชนะสระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการขับรองประสานเสียง 2 แนว
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง
1. อวัยวะที่ใชในการขับเพลง
2. การเก็บกักและเปลงลมเพื่อใชในการขับรอง
3. โครงสรางและองคประกอบของบทเพลง
2
การฟง
1. ฟงโดยการแยกแยะระดับเสียง
2. ฟงแลวออกเสียงรองตามทํานองที่ไดยิน
3
การขับรองเพลงประสานเสียง
1. การออกเสียงรองตามอักขระ
2. ขับรองประสานเสียงเพลงสากล 2 แนว
3. ขับรองประสานเสียงเพลงไทย 2 แนว

สาขาวิชาดนตรี

206

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
2. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
3. เวทีการแสดง
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายวีดิทัศนพรอมจอ / ทีวีแบบ LED ขนาด 50 นิ้วขึ้นไป
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ดุษฎี พนมยงค บุญทัศนกุล. สารฝนดวยเสียงเพลง มาฝกรองเพลงกันเถิด!. พิมพครั้งที่
4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานเพลง. 2547.
- กาญจนา อินทรสุนานนท. (2540). เทคนิคการขับรองเพลงไทย. ภาควิชาดุริยางค
ศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2303 โสตทักษะและการขับรองประสานเสียง 2

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ออกเสียงรองตามทํานองที่ไดยินแบบโดเคลื่อนที่ (Movable Do)
2. แยกแนวเสียงรองประสานเสียง
3. รองประสานเสียง 3 – 4 แนว
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ยวกับ การออกเสี ยงรอ งตามทํ านองที่ไดยิ น แบบโดเคลื่ อนที่ (Movable Do)
การแยกแนวเสียงประสาน การออกเสียงพยัญ ชนะสระทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการขับ รอง
ประสานเสียง 3–4 แนว
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การออกเสียงรอยตามทํานองที่ดิ้ยนแบบโดเคลื่อนที่ (Movable Do)
2
หลักการแยกแนวเสียงประสาน
1. ระยะชวงเสียงรองของแนวประสานเสียงตาง ๆ
2. การคัดเลือกเสียงรองของแนวประสานเสียง
3
การขับรองเพลงประสานเสียง
1. ขับรองประสานเสียงเพลงสากล 3–4 แนว
2. ขับรองประสานเสียงเพลงไทย 3–4 แนว
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
การรองเพลงบนเวที
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
20
80
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
2. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
3. เวทีการแสดง
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายวีดิทัศนพรอมจอ / ทีวีแบบ LED ขนาด 50 นิ้วขึ้นไป
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ดุษฎี พนมยงค บุญทัศนกุล. สารฝนดวยเสียงเพลง มาฝกรองเพลงกันเถิด!. พิมพครั้งที่
4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานเพลง. 2547.
- กาญจนา อินทรสุนานนท. (2540). เทคนิคการขับรองเพลงไทย. ภาควิชาดุริยางค
ศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนโสตทักษะและการขับรองประสานเสียง 1

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2304 อูคเู ลเล (Ukulele)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับอูคูเลเล
เลนอูคเู ลเลตามโนตสากล คอรด บันไดเสียง และเทคนิคการเลน
เลนอูคเู ลเลตามแบบฝก
เลนอูคเู ลเลตามเพลงสมัยนิยมที่กําหนด

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอูคเู ลเล ปฏิบัติโตสากล คอรด บันไดเสียง เทคนิคการเลน แบบฝก และเพลง
สมัยนิยมที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอูคูเลเล
1. สวนประกอบ
2. การปรับระดับเสียง
3. วิธีการปฏิบัติ
4. การบํารุงรักษา
2
การศึกษาและปฏิบัติโนตสากล คอรด บันไดเสียง เทคนิคการเลน
3
การปฏิบัติแบบฝก
4
การปฏิบัติตามเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. อูคูเลเล พรอมขาตั้งหรือที่แขวน และกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนาม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกรินทร ศุภรณพานิช. กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล. หัดเลนอูคูเลเลเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพเอ็มไอเอส, 2554.
แหลงเรียนรู
- http://www.ukulelethai.com/
- http://th.wikipedia.org/wiki/อูคูเลเล

พืน้ ความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2305 ไวโอลิน (Violin)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี และโนตสากลสําหรับไวโอลิน
2. เลนไวโอลินตามโนตสากล และบันไดเสียง และเทคนิคการเลนไวโอลิน
3. เลนไวโอลินในเพลงตามโนตสากลที่กําหนดให
4. เลนไวโอลินตามโนตโดยฉับพลัน (Sight Reading)
5. เลนไวโอลินในเพลงสมัยนิยมที่เลือก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรี โนตสากลสําหรับไวโอลินขั้นสูง แบบฝกโนตสากล บันไดเสียง
เทคนิคการเลนเพลงตามโนตสากลที่กําหนด ปฏิบัติตามโนตโดยฉับพลัน (Sight Reading) และเพลงสมัย
นิยมที่เลือก
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2
3
4
5

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
โนตสากลสําหรับไวโอลินขั้นสูง
แบบฝกโนตสากลไวโอลิน บันไดเสียง และเทคนิคการเลน
ไวโอลินในเพลงทีก่ ําหนดให
โนตโดยฉับพลัน (Sight Reading)
ไวโอลินในเพลงสมัยนิยมที่เลือก

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5
6.

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ปฏิบัติแบบฝกโนตสากลไวโอลินบันไดเสียง
และเทคนิคการเลนไวโอลิน
ปฏิบัติไวโอลินในเพลงที่กําหนดให
ปฏิบัติไวโอลินตามโนตโดยฉับพลัน
ปฏิบัติไวโอลินในเพลงสมัยนิยมทีเ่ ลือก
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ

เกณฑการประเมิน
10
20

แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

20
30
30
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ไวโอลิน พรอมที่รองคาบ และกลอง
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนาม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประพันธศักดิ์ พุมอินทร. หัดเลนไวโอลิน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
เอ็มไอเส. 2547. ไวโอลินเทคนิค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอ็มไอเอส. 2548.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2306 กีตารคลาสสิก (Classic Guitar)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารคลาสสิก
2. เลนกีตารคลาสสิกตามโนตสากล คอรด บันไดเสียง และเทคนิคการเลนกีตารคลาสสิก
3. เลนกีตารคลาสสิกตามเพลงที่กําหนด
4. เลนกีตารคลาสสิกตามเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับ กีตารคลาสสิก โน ตสากล คอรด บันไดเสียง และเทคนิคการเล นกีตาร
คลาสสิก เลนกีตารคลาสสิกตามเพลงที่กําหนด และเพลงสมัยนิยมตามโนตสากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2
3
4

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารคลาสสิก
โนตสากล คอรด บันไดเสียง เทคนิคการเลนกีตารคลาสสิก
การเลนกีตารคลาสสิกเพลงทีก่ ําหนด
การเลนเพลงสมัยนิยมตามโนตสากลที่กําหนด

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารคลาสสิก พรอมขาตั้งและกระเปา
2. ที่วางเทาสําหรับการปฏิบัติกีตารคลาสสิก
3. ขาตั้งโนต
4. เกาอี้หัวกลมบุนาม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี
8. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ยุทธศักดิ์ จันทรมอ ม. การเลนกีตารคลาสิกเบื้องตน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอสซอฟทเทค.
2546.
- อมรฤทธิ์ บุญศรี. กีตารคลาสสิกเทคนิค เรียนรูเทคนิคการเลนกีตารคลาสสิกจากนัก
ดนตรีมืออาชีพ. กรุงเทพฯ :บริษัทเอ็มไอเอสซอฟทเทค จํากัด. 2549.
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2307 กีตารโฟลค (Folk Guitar)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติกีตารโฟลค
2. เลนกีตารโฟลคตามคอรดสายเปดเบื้องตน (Open Chord)
3. เลนกีตารโฟลคตามคอรดทาบ (Barre Chord)
4. เกากีตาร (Picking)
5. ใชคาโป (Capo)
6. เลนกีตารโฟลคตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกีตารโฟลค ปฏิบัติคอรดสายเปด คอรดทาบ เกากีตาร การใชคาโป และเพลง
ที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารโฟลค
1. สวนประกอบกีตารโฟลค
2. วิธีปฏิบัติกีตารโฟลค
3. การปรับระดับเสียง
4. การบํารุงรักษา
2
คอรดสายเปดเบื้องตน
1. ตารางคอรด (Chord Diagram)
2. รูปแบบการตีคอรด (Chord Pattern)
3
คอรดทาบ
4
เกากีตาร
5
การใชคาโป
6
การปฏิบัตกิ ีตารโฟลคตามเพลงที่กําหนด

สาขาวิชาดนตรี

216

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารโฟลค พรอมขาตั้งและกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนาม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- ยุทธศักดิ์ จันทรมอ ม. (2547).กีตารโฟลคเบื้องตนกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- อมรฤทธิ์ บุญศรี. (2549).เลนตามเพลงสากลดวยกีตารโปรง 1. กรุงเทพฯ
:MisSoftech.
แหลงเรียนรู
- www.kruoil.com
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2308 กีตารไฟฟา (Electric Guitar)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารไฟฟา
2. เลนกีตารไฟฟาตามโนตสากล คอรด และบันไดเสียง
3. เลนกีตารไฟฟาตามโนตสากลที่กําหนด
4. เลนกีตารไฟฟาตามเพลงสมัยนิยม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกีตารไฟฟา ศึกษาและปฏิบัติโนตสากล คอรด บันไดเสียง เทคนิคการเลน
และเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารไฟฟา
2
กีตารไฟฟา
1. โนตสากล
2. คอรด
3. บันไดเสียง
4. เทคนิคการเลน
3
เพลงสมัยนิยม
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5.

แนวทางการประเมิน
ทดสอบกอนเรียนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารไฟฟา พรอมขาตั้งและกลอง
2. ตูขยายเสียงกีตารไฟฟา พรอมเครื่องชวยเสียงสําหรับกีตารไฟฟา
3. เกาอี้หัวกลมบุนาม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. ขาตั้งโนต
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี
8. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สมนึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 กีตาร. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2309 กีตารเบสไฟฟา (Electric Bass Guitar)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารเบสไฟฟา
2. เลนกีตารเบสไฟฟาตามโนตสากล
3. เลนกีตารเบสไฟฟาตามบันไดเสียง
4. เลนกีตารเบสไฟฟาตามเพลงสมัยนิยม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกีตารเบสไฟฟา ศึกษาและปฏิบัติโนตสากล บันไดเสียง เทคนิคการเลน และ
เพลง สมัยนิยม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารเบสไฟฟา
2
กีตารเบสไฟฟา
1. โนตสากล
2. บันไดเสียง
3. เทคนิคการเลน
3
เพลงสมัยนิยม
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารเบสไฟฟา พรอมขาตั้งและกลอง
2. ตูขยายเสียงกีตารเบสไฟฟา พรอมเครื่องชวยเสียงสําหรับกีตารเบสไฟฟา
3. เกาอี้หัวกลมบุนาม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. ขาตั้งโนต
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี
8. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สมนึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 กีตาร. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2310 กลองชุด (Drums Set)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับกลองชุด
2. ตีกลองชุดตามโนตสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ
3. ตีกลองชุดตามโนตสากลที่กําหนด
4. ตีกลองชุดตามเพลงสมัยนิยม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกลองชุด ศึกษาและปฏิบัติโนตสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ เทคนิคการเลน
และเพลงสมัยนิยม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกลองชุด
2
กลองชุด
1. โนตสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ
2. เทคนิคการเลน
3
การปฏิบัตเิ พลงสมัยนิยม
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กลองชุดสําหรับฝก
2. เมโทรนอม พรอมตูแอมปขยายเสียงขนาดเล็ก และหูฟงเสตอริโอ
3. เกาอี้สําหรับตีกลอง
4. ขาตั้งโนต
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี
8. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
9. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
- สมนึก อุนแกว. (2549). รองเลนใหเปนวง 1 กีตาร. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี

223

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2311 เครื่องประกอบจังหวะ 1

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประกอบจังหวะ 1
2. ปฏิบั ติแบบฝ ก โน ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํ า ตัวเขบ็ ดหนึ่ งชั้ น โนตประจุในอัตราจัง หวะธรรมดา
(Simple Time)
3. ปฏิบัติ Double Stroke
4. ใชเครื่องประกอบจังหวะกับเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องประกอบจังหวะ ศึกษาและปฏิบัติโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ด
หนึ่งชั้น ตัวเขบ็ดสองชั้น ในอัตราจังหวะธรรมดา Double Stroke และเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครือ่ งประกอบจังหวะ
1. ประเภทของเครื่องประกอบจังหวะ
2. โนตและสัญลักษณสําหรับเครื่องประกอบจังหวะ
3. การบํารุงรักษา
2
โนต
1. ตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ดหนึ่งชั้น โนตประจุด
2. อัตราจังหวะธรรมดา
3
Double Stroke
4
เพลง

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องประกอบจังหวะและเพอคัชชั่นประเภทตาง ๆ
ขาตั้งโนต
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2545). เครื่องเคาะตี.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
- สุรพล นามเสนา. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องประกอบจังหวะและ
เพอคัชชั่น. นครราชสีมา : ถายเอกสาร
แหลงเรียนรู
- www.congaplace.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูแ ละสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2311 เครื่องประกอบจังหวะ 1

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ใชเครื่องประกอบจังหวะกับโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ดหนึ่งชั้น และโนตตัวเขบ็ ดสองชั้น
ในอัตราจังหวะ 4/4, 2/4, 2/2, 3/4 และโนตสามพยางค
2. ใชเครื่องประกอบจังหวะกับ Paradiddle
3. ใชเครื่องประกอบจังหวะกับเพลงสมัยนิยม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ดหนึ่งชั้น ตัวเขบ็ดสองชั้น ในอัตราจังหวัด
4/4, 2/4, 2/2, 3/4 โนตสามพยางค Paradiddle และปฏิบัติเพลงสมัยนิยม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โนตตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา ตัวเขบ็ดหนึ่งชั้น ตัวเขบ็ดสองชั้น ในอัตรา 4/4, 2/4, 2/2, 3/4 และ
โนตสามพยางค
2
Paradiddle
3
เพลงสมัยนิยม
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องประกอบจังหวะและเพอคัชชั่นประเภทตาง ๆ
2. ขาตั้งโนต
3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
4. คอมพิวเตอรดนตรี
5. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2545). เครื่องเคาะตี.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
- สุรพล นามเสนา. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องประกอบจังหวะและ
เพอคัชชั่น. นครราชสีมา : ถายเอกสาร
แหลงเรียนรู
- www.congaplace.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนเครื่องประกอบจังหวะ 1หรือผานการทดสอบ

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2313 คียบอรด (KeyBoard)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติคียบอรด การบํารุงรักษาเบื้องตน
2. เลนคียบอรดตามแบบฝกโนตสากลและบันไดเสียง
3. เลนคียบอรดตามแบบฝกคอรด
4. เลนคียบอรดในเพลงตามโนตสากลที่กําหนด
5. เลนคียบอรดในเพลงสมัยนิยมตามโนตสากลที่เลือก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติคียบอรด การบํารุงรักษาคียบอรดเบื้องตน ปฏิบัติเพลงตาม
โนตสากล บันไดเสียง การจับคอรดในระดับขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติเพลงตามโนตสากลที่กําหนด ปฏิบัติ เพลง
สมัยนิยมที่เลือก
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติคียบ อรด และโนตสากลสําหรับคียบอรด
1. หลักการปฏิบัติคียบอรด
2. การบํารุงรักษาคียบอรด
3. ความรูเรื่องโนตสากลสําหรับคียบอรด
2
คียบอรดตามแบบฝกโนตสากล และบันไดเสียง
1. ปฏิบัติแบบฝกโนตสากล
2. ปฏิบัติบันไดเสียง
3
คียบอรดตามแบบฝกคอรด
1. ความรูเรื่องคอรด
2. ปฏิบัติแบบฝกคอรด
4
คียบอรดในเพลงตามโนตสากลที่กําหนด
1. ปฏิบัติเพลงตามโนตสากล
5
ปฏิบัติคอรดในเพลงสมัยนิยมทีเ่ ลือก
1. ปฏิบัติเพลงสมัยนิยม

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด พรอมขาตั้งและกลอง
2. ตูขยายเสียงคียบอรดพรอมโวลลุมเทา และแพดเดิลทําเสียงกอง
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับไดพรอมทั้งที่พักเทาในตัว
4. ขาตั้งโนต
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี
8. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา.
- สมนึก อุนแกว. (2551). รองเลนใหเปนวง 1 คียบอรด. กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรู และสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2314 เปยโน (Piano)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเปยโน
2. เลนเปยโนตามแบบฝกโนตสากล คอรด บันไดเสียง และเทคนิคการเลนเปยโน
3. เลนเปยโนตามโนตเพลงสากลที่กําหนดให
4. เลนเปยโนตามโนตโดยฉับพลัน (Sight Reading)
5. เลนเปยโนตามเพลงสมัยนิยมที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลั กการปฏิบัติเปยโน โนตสากลสําหรับเปยโนแบบฝกโนตสากล คอรด
บันไดเสียง เทคนิคการเลนเปยโนเพลงที่กําหนดให ปฏิบัติตามโนตโดยฉับพลัน และเพลงสมัยนิยมตามที่
กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเปยโนและโนตสากลสําหรับเปยโน
1. หลักการปฏิบัติเปยโน
2. การบํารุงรักษาเปยโน
3. ความรูเรื่องโนตสากลสําหรับเปยโน
2
แบบฝกโนตสากล คอรด บันไดเสียง และเทคนิคการเลนเปยโน
1. ปฏิบัติแบบฝกโนตสากล
2. ปฏิบัติคอรด
3. ปฏิบัติบันไดเสียง
4. ปฏิบัติเทคนิคการเลนของเปยโน
3
เพลงตามโนตสากล
4
การปฏิบัติตามโนตโดยฉับพลันทีก่ ําหนด
5
การปฏิบัตเิ ปยโนในเพลงสมัยนิยมตามที่กําหนด

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. อะคลูสติกเปยโน หรือเปยโนไฟฟาพรอมขาตั้ง และกลอง
2. ตูขยายเสียงคียบอรดพรอมโวลลุมเทา และแพดเดิลทําเสียงกอง
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับไดพรอมทั้งที่พักเทาในตัว
4. ขาตั้งโนต
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี
8. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุด วยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Alert, H. Oswald. (n.d.). The Wright piano forte tutor. London : West
Central.
- Willard A. Palmer, Morton Manus, Amanda Vick Lethco. (n.d.). Adult
all-in-one course. USA : Alfred Publishing.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดความรู/เพศ/วัย

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2315 เครื่องดนตรีสากล (Music Performance)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี และโนตสากลสําหรับเครื่องดนตรีสากลที่เลือก
2. ใชเครื่องดนตรีฝกโนตสากล คอรด บันไดเสียง และเทคนิคการเลน
3. ใชเครือ่ งดนตรีสากลที่เลือกในเพลงตามโนตสากลที่กําหนด
4. ใชเครื่องดนตรีสากลที่เลือกตามโนตโดยฉับพลัน (Sight Reading)
5. ใชเครื่องดนตรีสากลที่เลือกในเพลงสมัยนิยมตามที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรี และโนตสากลสําหรับเครื่องดนตรีสากลที่เลื อก แบบฝกโนต
สากล คอรด บันไดเสียง เทคนิคการเลนเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเพลงที่กําหนดให ปฏิบัติตามโนตโดย
ฉับพลัน และเพลงสมัยนิยมตามที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีสากลและโนตสากลสําหรับเครื่องดนตรีสากล
ที่เลือก
1. หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลทีเ่ ลือก
2. ความรูเรื่องโนตสากลสําหรับเครือ่ งดนตรีสากลทีเ่ ลือก
3. การบํารุงรักษาเครือ่ งดนตรีสากลทีเ่ ลือก
2
โนตสากล คอรด บันไดเสียง และเทคนิคการเลนเครื่องดนตรีสากลทีเ่ ลือก
1. ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีสากลทีเ่ ลือกตามแบบฝกโนตสากล
2. ปฏิบัติคอรดดวยเครือ่ งดนตรีสากลทีเ่ ลือก
3. ปฏิบัติบันไดเสียงดวยเครื่องดนตรีสากลทีเ่ ลือก
4. ปฏิบัติเทคนิคการเลนของเครื่องดนตรีสากลที่เลือก
3
เพลงตามโนตสากล และตามโนตโดยฉับพลันที่กําหนด
1. เลนเพลงตามโนตสากลดวยเครื่องดนตรีสากลที่เลือก
2. ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีสากลทีเ่ ลือกตามโนตโดยฉัยพลันที่กําหนด
4
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีสากลทีเ่ ลือกตามเพลงสมัยนิยมที่กําหนด

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องดนตรีสากลที่เลือกพรอมขาตั้ง และกลอง
2. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับไดพรอมทั้งที่พักเทาในตัว
3. ขาตั้งโนต
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดานและเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Novello, John. The Contemporary keyboardist video series. Part III.
New York, 1991.
- Electric guitar 1. (1997). Japan : Yamaha Music Foundation.
- อมร แมนเมืองแมน. (2524). แบบฝกหัด Bass guitar.กรุงเทพฯ :
แมนเมืองแมนการพิมพ.
- ไพรัช มากกาญจนกุล. (2535). การตีกลองชุด. กรุงเทพฯ : นีลนารถการพิมพ.
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดความรู/เพศ/วัย

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2316 รวมวงดนตรีสากล (Ensemble)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรี
2. รวมวงตามโนตสากลที่กําหนด
3. จัดความกลมกลืนของเสียง
4. รวมวงตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ประเภทของวงดนตรี การปฏิ บั ติ ร วมวงตามโน ต สากลที่ กํ า หนด
ความกลมกลืนของเสียง บรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรี
1. ประเภทของวงดนตรี
2
การบรรเลงรวมวงตามโนตสากลที่กําหนด
1. บรรเลงรวมวงตามโนตสากลที่กําหนด
3
การจัดความกลมกลืนของเสียง
1. ฝกปรับระดับเสียงของเสียงเครื่องดนตรี
2. ปรับความกลมกลืนของเสียงวงดนตรี
4
บรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
1. บรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
2. ปรับเสียงการบรรเลงวงดนตรีใหเหมาะสมกับอารมณเพลง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
-

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือซินธิไซเซอร พรอมตูขยายเสียงสําหรับคียบอรด
2. เปยโนไฟฟา พรอมตูขยายเสียงสําหรับเปยโนไฟฟา
3. กลองชุด
4. กีตารไฟฟา และเครื่องชวยเสียงกีตาร รวมทั้งตูขยายเสียงสําหรับกีตารไฟฟา
5. กีตารโปรงไฟฟา พรอมทั้งตูขยายเสียงสําหรับกีตารโปรงไฟฟา
6. กีตารเบสไฟฟา 5 สาย พรอมทั้งตูขยายเสียงสําหรับกีตารเบส
7. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย พรอมทั้งตูขยายเสียงสําหรับกีตารเบส
8. โซปราโนแซ็กโซโฟน
9. อัลโตแซกโซโฟน
10. เทเนอรแซ็กโซโฟน
11. บาริโทนแซ็กโซโฟน
12. ทรอมโบน
13. ทรัมเปต
14. ไวโอลิน
15. เครื่องเสียงสําหรับวงดนตรีกลางแจง
16. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับไดพรอมทั้งที่พักเทาในตัว
17. ขาตั้งโนต
18. กระดานบรรทัดหาเสน
19. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
20. คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Novello, John. The Contemporary keyboardist video series. Part III.
New York, 1991.
- Electric guitar 1. (1997). Japan : Yamaha Music Foundation.
- อมร แมนเมืองแมน. (2524). แบบฝกหัด Bass guitar.กรุงเทพฯ :
แมนเมืองแมนการพิมพ.
- ไพรัช มากกาญจนกุล. (2535). การตีกลองชุด. กรุงเทพฯ : นีลนารถการพิมพ.
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- Microsoft Home. (1994).Musical Instrument.[CD-ROM]. Microsoft
Corporation and Dorling Kindersley.
แหลงเรียนรู

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. จบการศึกษาตั้งแตชั้นประถมขึ้นไป
2. มีพื้นความรูเรื่องทฤษฎีดนตรีสากล
3. มีทักษะการปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีสากล

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2317 งานแกะเพลงและเขียนโนตสากล
(Song Transcription & Copy)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการแกะเพลง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสัญลักษณ และเครื่องหมายตาง ๆ ของเครื่องดนตรีแตละชนิด
3. ฟงเพื่อการวิเคราะหทํานองคอรดรูปแบบเพลง และบันทึกเปนโนตสากล
4. แกะเพลง และบันทึกโนตสากลตามเสียงที่ไดยิน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการแกะเพลง สัญลักษณ และเครื่องหมายตาง ๆ ของเครื่อง
ดนตรีแตละชนิด ฟงเพื่อการวิเคราะหทํานองคอรดรูปแบบเพลง การบันทึกเปนโนตสากล ปฏิบัติการแกะ
เพลงและบันทึกเปนโนตสากล
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแกะเพลง อุปกรณืที่ใชในการแกะเพลง
1. ความรูเกี่ยวกับการแกะเพลง
2. อุปกรณที่ใชในการแกะเพลง
2
สัญลักษณและเครื่องหมายตาง ๆ ของเครื่องดนตรีแตละชนิด
1. สัญลักษณ และเครื่องหมายตาง ๆ ของเครื่องดนตรีแตละชนิด
3
การฝกฟงเพื่อการวิเคราะหทํานองคอรดรูปแบบเพลง
1. รูปแบบของเพลง
2. ฝกการฟงเพื่อการวิเคราะหทํานองคอรด
4
การฝกแกะเพลง และบันทึกโนตสากลตามเสียงที่ไดยิน
1. ฟงเพื่อแยกแยะเสียงของเครือ่ งดนตรีชนิดตาง ๆ
2. บันทึกโนตสากลตามเสียงที่ไดยิน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เปยโนอะคลูสติก
2. เครื่องดนตรีตามถนัด
3. เครื่องแกะเพลง
4. ขาตั้งโนต
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมชาย รัศมี. (2539). เทคนิคการแกะเพลง. กรุงเทพฯ : พรานนกการพิมพ.
แหลงเรียนรู
-

2

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.

จบการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
ผานการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลมาแลว
ปฏิบัติเครือ่ งดนตรีไดอยางนอย 1 ประเภท
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2318 งานควบคุมระบบเสียง (Sound Engineer)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณระบบเสียง
2. ควบคุมระบบเสียง
3. วางแผนประกอบธุรกิจ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ อุปกรณการควบคุมและจัดการระบบเสียง ปฏิบัติการควบคุมและจัดการ
ระบบเสียง การวางแผนการประกอบธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณควบคุมและจัดการระบบเสียง
1. ประเภทของอุปกรณ
2. การใชอุปกรณ
3. การเลือก เตรียม และบํารุงรักษาเครื่องมือ
2
การควบคุมและจัดการระบบเสียง
1. การควบคุมและจัดการะรบบเสียงในหองขนาดเล็ก
2. การควบคุมระบบเสียงในหองขนาดใหญ
3. การควบคุมระบบเสียงกลางแจง
3
การวางแผนการประกอบธุรกิจ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

เครื่องขยายเสียงภาคสนาม
อุปกรณควบคุมระบบเสียง
เครื่องคอมพิวเตอร
รถขนยายอุปกรณ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- อรรถเดช สรสุชาติ. (2549). คูมืองานระบบเสียง. ม.ป.ท.
แหลงเรียนรู
- สื่อวิดีทัศนความรูเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการเสียงภาคสนาม
- สื่อการเรียนรูทางเว็บไซด เชน Youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2319 งานสรางคํารองในคาราโอเกะ (Lyric Editor)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางคํารอง (Lyric) ในคาราโอเกะ
2. สรางคํารองในคาราโอเกะประเภทมิติ (MIDI)
3. สรางคํารองในคาราโอเกะประเภทวิดีโอ (MV หรือ Music Video)
4. วางแผนประกอบธุรกิจการสรางคํารองในคาราโอเกะ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางคํารองในคาราโอเกะประเภทมิติ คาราโอเกะประเภทวิดีโอ หรือ
วิดีโอมิวสิค และวางแผนประกอบธุรกิจการสรางคํารองในคาราโอเกะ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การสรางคํารองคาราโอเกะประเภทมิติ
1. โปรแกรมสําหรับสราง
2. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
3. การสรางคํารองคาราโอเกะ
2
การสรางคํารองคาราโอเกะประเภทวิดีโอ หรือวิดีโอมิวสิค
1. โปรแกรมสําหรับสราง
2. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
3. การสรางคํารองคาราโอเกะ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับงานบันทึกเสียง และสื่อประสม
2. โปรแกรมสรางคํารองคาราโอเกะประเภทมิติ
3. โปรแกรมสรางคํารองคาราโอเกะประเภทวิดีโอ หรือวิดีโอมิวสิค
4. แผน DVD - RW
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สุปน แพงบุปผา. (2547). เอกสารประกอบการสอนการสรางคํารอง (Lyric)
ในคาราโอเกะ. ถายเอกสาร.
แหลงเรียนรู
- สื่อวิดีทัศนความรูเกี่ยวกับการสรางคาราโอเกะ
- สื่อการเรียนรูทางเว็บไซต เชน Youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2320 เครื่องลมไม (Woodwind Performance)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องลมไม
2. บํารุงรักษาเครื่องดนตรี
3. เลนเครื่องดนตรีตามโนตสากล
4. ใชเทคนิคพิเศษตาง ๆ สําหรับเครื่องลมไม
5. บรรเลงเพลงสมัยนิยมดวยโนตสากล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องลมไม สวนประกอบของเครื่องลมไมและอุป กรณ การบํารุงรัก ษา
ตําแหนงเสียง บันไดเสียง การศึกษาและปฏิบัติโนตสากลที่กําหนด เทคนิคพิเศษสําหรับเครื่องดนตรี และ
การบรรเลงเพลงสมัยนิยม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครือ่ งลมไม
1. ประเภทของเครื่องลมไม
2. สวนประกอบของเครื่องลมไม
3. วิธีการปฏิบัติเครือ่ งลมไม
4. การบํารุงรักษา
2
ตําแหนงเสียง
3
บันไดเสียง
1. บันไดเสียงเมเจอร
2. บันไดเสียงไมเนอร
4
โนตสากลที่กําหนด
5
เทคนิคพิเศษสําหรับเครื่องลมไม
6
บรรเลงเพลงสมัยนิยม

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ฟลุต
2. คลาริเน็ต
3. โซปราโนแซ็กโซโฟน
4. อัลโตแซ็กโซโฟน
5. เทเนอรแซ็กโซโฟน
6. บาริโทนแซ็กโซโฟน
7. ขาตั้งโตะ
8. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
9. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
10. คอมพิวเตอรดนตรี
11. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดาน และเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. อุดรธานี : มิวสิคโก.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูแ ละสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-2501 ขับรอง (Singing)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง
2. ฝกจังหวะ
3. ฟงและปรับระดับเสียงใหเหมาะสมกับระดับเสียงรอง
4. ใชไมโครโฟน และเทคนิคการขับรอง
5. ขับรองเพลงตาง ๆ บนเวที
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรอง ปฏิบัติ การฝกจังหวะ การฟงและปรับระดับเสียงใหเหมาะสมกับ
ระดับเสียงรอง การใชไมโครโฟน ปฏิบัติเทคนิคการขับรอง การขับรองเพลงตาง ๆ บนเวที
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง
1. อวัยวะที่ใชในการขับรอง
2. การเก็บกักและเปลงลมเพื่อใชในการขับรอง
3. โครงสรางและองคประกอบของบทเพลง
4. การวิเคราะหบทเพลงที่เหมาะสมเพื่อการนําไปใช
2
การฝกจังหวะ
1. กลุมจังหวะนับ 1
2. กลุมจังหวะนับ 2
3. กลุมจังหวะนับ 3
3
การฟงและปรับระดับเสียงใหเหมาะสมกับระดับเสียงรอง
1. การฟงและแยกแยะระดับเสียง
2. ปรับระดับเสียงรอง

สาขาวิชาดนตรี
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
การใชไมโครโฟน เทคนิคการขับรอง
1. ประเภทไมโครโฟนและการใช
2. เทคนิคการเอื้อนเสียงตามอารมณเพลง
3. เทคนิคการสรางลูกคอ (Vibrato)
5
การขับรองเพลงบนเวที
1. การขึ้นเวที
2. การฝกทาทางประกอบการรอง
3. การรองเพลงตาง ๆ บนเวที
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด หรือเปยโน หรือกีตาร
2. ขาตั้งโตะ
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
7. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดาน และเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ดุษฎี พนมยงค บุญทัศนกุล. สานผันดวยเสียงเพลง มาฝกรองเพลงกันเถิด!. พิมพครัง้ ที่
4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบานเพลง. 2547.
- สุปน แพงบุปผา. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาขับรอง. วิทยาลัยสารพัดชาง
ราชบุรี : เอกสารอัดสําเนา.
แหลงเรียนรู
- www.youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดความรู/เพศ/วัย

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2502 ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music Performance)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่เลือกปฏิบัติ
2. บํารุงรักษาเครื่องดนตรี
3. เลนเครื่องดนตรีตามโนตสากล
4. ใชเทคนิคตาง ๆ ของเครื่องดนตรี
5. เลนเครื่องดนตรีตามเพลงสมัยนิยมดวยโนตสากล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องดนตรีที่เลือกปฏิบัติ ไดแก คียบ อรด กีตาร กีตารเบส และกลอง
สวนประกอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ การบํารุงรักษา การเตรียมพรอมฝกปฏิบัติ ตําแหนงเสียง บันไดเสียง
คอรด การปฏิบัติเครื่องดนตรีตามจังหวะการเลนตาง ๆ เทคนิคพิเศษสําหรับเครื่องดนตรีและการบรรเลง
เพลงสมัยนิยม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครือ่ งดนตรีที่เลือกปฏิบัติ
1. ประวัติของเครื่องดนตรี
2. สวนประกอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ
3. การบํารุงรักษา
2
การเตรียมพรอมฝกปฏิบัติ
1. ทาทางการปฏิบัติ
2. การเทียบระดับเสียง
3. การฝกมือเพื่อปฏิบัติ
3
ปฏิบัติตําแหนงเสียง
4
ปฏิบัติบันไดเสียง
1. บันไดเสียงเมเจอร
2. บันใดเสียงไมเนอร
5
ปฏิบัติคอรด
6
ปฏิบัติเทคนิคพิเศษของเครือ่ งดนตรี
7
บรรเลงเพลงสมัยนิยม

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด
2. ซินธิไซเซอร
3. เปยโนไฟฟา
4. ตูขยายเสียงคียบอรด
5. กีตารไฟฟา
6. ตูขยายเสียงกีตาร
7. เครื่องชวยเสียงกีตาร
8. กีตารเบสไฟฟา
9. ตูขยายเสียงกีตารเบสไฟฟา
10. กลองชุด
11. กีตารโปรง
12. เครื่องฉายวิดีทัศนพรอมจอ
13. คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
14. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
15. กระดานบรรทัดหาเสน

สาขาวิชาดนตรี

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา.
- Electric Guitar 1. (1997). Japan : Yamaha Music Foundation.
- Leavitt, William. (1996). A Modern Method for Guitar Volume 1.
Berklee press.
- Rock Guitar mate course. (1970). Japan : Yamaha Music Foundation.
Systems.
- อมร แมนเมืองแมน. (2524). แบบฝกหัด Bass Guitar.กรุงเทพฯ :
แมนเมืองแมนการพิมพ.
- Drums. (n.d.). Siam Kolkarn School of Music. n.p.
- สมศักดิ์ สรอยระยา. (2545). เครื่องเคาะตี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
- สมนึก อุนแกว. (2549). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ :
ส.เอเชียเพรส.
แหลงเรียนรู

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. จบการศึกษาตั้งชั้นประถมขึ้นไป
2. มีพื้นความรูเรื่องทฤษฎีดนตรีสากล
3. มีทักษะการปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีสากล

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2503 กีตารคลาสสิก 1 (Classic Guitar Performance 1)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติกีตารคลาสสิก
2. เลนกีตารคลาสสิกตามโนตสากล คอรด การกระจายคอรด บันไดเสียง
3. เลนกีตารคลาสสิกตามเพลงพื้นฐานโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติกีตารคลาสสิก แบบฝกโนตสากล คอรดและการกระจายคอรด
เบื้องตน บันไดเสียง C Major บันไดเสียง A Minor บันไดเสียง Chromatic 1 Octave ปฏิ บัติตามโนต
สากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการปฏิบัติกีตารคลาสสิก
1. ประวัติความเปนมาของกีตารคลาสสิก
2. สวนประกอบของกีตารคลาสสิก
3. อุปกรณที่ใชงานรวมกับกีตารคลาสสิก
4. การบํารุงรักษากีตาร
5. การใสสายกีตารคลาสสิก
6. การปรับระดับเสียงสายกีตาร
2
หลักการเลนกีตารคลาสสิก
1. เครื่องหมายและสัญลักษณ
2. ลักษณะทาทางการปฏิบัติ
3. การฝกเคลื่อนไหวมือขวาและมือซาย
3
ปฏิบัติแบบฝกโนตสากล (Melody Line)
1. การปฏิบัติแบบฝกโนตสากล สาย 1 – 2 – 3
2. การปฏิบัติ Anacrusis
3. การศึกษาและปฏิบัติโนตเขบ็ด 1 ชั้น
4. การปฏิบัติตัวหยุด

สาขาวิชาดนตรี
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
ปฏิบัติเครือ่ งหมายทางดนตรี
1. เครื่องหมายทาย
2. โนตประจุด
3. เครื่องหมายยอน
4. เครื่องแปลงเสียง
5
ปฏิบัติแบบฝกโนตสากล (Bass Line) การกระจายคอรด
1. การปฏิบัติแบบฝกโนตสากล สาย 4 – 5 – 6
2. ปฏิบัติขั้นคูเสียง
3. ศึกษาและปฏิบัติโนตแนวคอรด (Bass) และแนวทํานอง
4. การกระจายคอรดเบื้องตน
6
ปฏิบัติบันไดเสียง (1)
1. ทักษะการปฏิบัติบันใดเสียงเมเจอร 1 Octave
2. ทักษะการปฏิบัติบันไดเสียงไมเนอร 1 Octave
3. ทักษะการปฏิบัติบันไดเสียงโคมาติก 1 Octave
7
การปฏิบัตบิ ทเพลงกีตารคลาสสิกเบื้องตน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารคลาสสิก พรอมขาตั้งและกระเปา
2. ที่วางเทาสําหรับกีตารคลาสสิก
3. ขาตั้งโนต
4. เกาอี้หัวกลมบุนวม
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Alfred. Practical Theory Complete. Sandy Feldstein :
Alfred Publishing Co. Inc.,
- Carlevaro, Abel. School of guitar. n.p.
- Chapman, Charles. Finger Gymnastics. Mel Bay’s Publications, Inc. 2000.
- Feldstein, S. &O’Reilty, j. A Band Method. New York :
Alfred’s Publishing Co., Inc.
- Neely, Blake and Gary Meisner. Keyboard 1. Milwaukee :
Hal Leonard Corporation, 1997.
- Noad, Frederick. The Complete Idiot’s Guide to Playing the Guitar.
A Pearson Education Company, 2002. First Book For the Guitar. A Pearson
Education Company, 2002.
- KoiZumi, T. Popular Guitar Course 1. Japan : Yamaha Music Foundation,
1983. www.MaximumMusician.com, 2003.
- Parkening, Christopher. Guitar Method. Vol. 1
- Tennant, Scott. Pumping Nylon The Classical Guitarist’s Technique
Handbook.
- Zamecnik, Vitek. Kytarovaskola. Prvnivydani, Cheb. 2005.
- Guitar Course fundamentals. Japan : Yamaha Music Foundation.
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
การศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2504 กีตารคลาสสิก 2 (Classic Guitar Performance 2)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ศึกษาและปฏิบัติโนตในตําแหนงชองที่ 2
2. เลนกีตารคลาสสิกดวยโนตตามเครือ่ งหมายประจํากุญแจเสียง
3. เลนกีตารคลาสสิก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติกีตารคลาสสิก แบบฝกโนตสากล คอรดและการกระจายคอรด
เบื้องตน บันไดเสียง C Major บันไดเสียง A Minor บันไดเสียง Chromatic 1 Octave ปฏิบัติตามโนต
สากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โนตตําแหนงชองที่ 2
1. ทักษะการวางตําแหนงนิ้วมือซายชองที่ 1 และชองที่ 2
2. ทักษะการเปลี่ยนตําแหนงนิ้วมือซายชองที่ 2
2
โนตตามเครื่องหมายประจํากุญแจเสียง
1. ทักษะการปฏิบัติเครื่องหมายประจํากุญแจเสียงชารป
2. ทักษะการปฏิบัติเครื่องหมายประจํากุญแจเสียงแฟล็ต
3
บันไดเสียง (2) และการกระจายคอรดตําแหนงชองที่ 2
1. ทักษะการปฏิบัติบันไดเสียง C Major – G Major – F Major
2. ทักษะการปฏิบัติกระจายคอรด C Arpeggios – G Arpeggios – F Arpeggios
4
เทคนิคกีตารคลาสสิก (1)
1. ทักษะการปฏิบัติศัพทดนตรีแสดงความชาและความเร็วของจังหวะ
2. ทักษะการปฏิบัติศัพทดนตรีทสี่ ัมพันธกบั ความเร็วของจังหวะ
3. ทักษะการปฏิบัติศัพทดนตรีแสดงความเบาและความดังของเสียง
4. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตเครือ่ งหมายแอคเซ็นต
5. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตเครือ่ งหมายสตัคกาโต
6. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตเครือ่ งหมายเลกาโต
5
การทาบสายควบ
1. ทักษะการปฏิบัติทาบครึ่ง
2. ทักษะการปฏิบัติทาบเต็ม
สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารคลาสสิก พรอมขาตั้งและกระเปา
2. ที่วางเทาสําหรับกีตารคลาสสิก
3. ขาตั้งโนต
4. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
30
50
10
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Alfred. Practical Theory Complete. Sandy Feldstein :
Alfred Publishing Co. Inc.,
- CeesHartog. Guitar Tripper. AlsbachEducaFlevolaan 41 NaardenHlland.
- Koizumi T. Classic Guitar Course 1. : Yamaha Music Foundation, 1974.
- Krenz, Steve. Learn & Master Guitar. Legacy Learning Systems, Inc., 2006.
- Noad, Frederick. First Book For the Guitar. A Pearson Education Company,
2002. The Complete idiot’s Guide to Playing the Guitar. A Pearson
Education Company, 2002.
- Phillips, Mark and Chappell Jon. Classical Guitar for Dummies. : Wiley
Publishing Co.Inc., 2009.
- Parkening, Christsopher. Guitar Method, Vol. 1
- The Royal Conservatory of Music. Guitar Series, Vol. 1
แหลงเรียนรู

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนกีตารคลาสสิก 1 (Classic Guitar 1) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2505 กีตารคลาสสิก 3 (Classic Guitar Performance 3)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ศึกษาและปฏิบัติโนตในตําแหนงชองที่ 3
2. ปฏิบัติ Glissando
3. ปฏิบัติ Grace note
4. ปฏิบัติ Natural harmonics
5. ศึกษาและปฏิบัติโนตในตําแหนงชองที่ 5
6. ปฏิบัติบันไดเสียง
7. ศึกษาและปฏิบัติโนตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น
8. ศึกษาและปฏิบัติโนต Shuffle
9. ศึกษาและปฏิบัติโนต Syncopation
10. ศึกษาและปฏิบัติโนตเขบ็ดสองชั้น
11. ปฏิบัติเพลงคลาสสิกตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกีตารคลาสสิกโดยใชโนตตําแหนงชองที่ 3 และชองที่ 5 กลิซซันโด เกรซโนต
ฮารโมนิก โนตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น โนตชัฟเฟล โนตเขบ็ดสองชั้น เพลงคลาสสิกตามโนตสากลที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โนตตําแหนงชองที่ 3
ทักษะการวางตําแหนงนิ้วมือซายชองที่ 3
2
เทคนิคกีตารคลาสสิก (2)
1. ทักษะการปฏิบัติ Glissando
2. ทักษะการปฏิบัติ Grace note
3. ทักษะการปฏิบัติ Natural harmonics
3
โนตตําแหนงชองที่ 5
ทักษะการวางตําแหนงนิ้วมือซายชองที่ 5

สาขาวิชาดนตรี
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
บันไดเสียง (3)
1. ทักษะการปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร
2. ทักษะการปฏิบัติบันไดเสียงไมเนอรฮารโมนิก และบันไดเสียงไมเนอรเมโลติก
5
โนตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น และการศึกษาและปฏิบัติโนต Shuffle
1. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น
2. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นต Shuffle
3. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นต Syncopation
6
โนตเขบ็ดสองชั้น
ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตเขบ็ดสองชั้นรูปแบบตาง ๆ
7
เพลงคลาสติกตามโนตสากลที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารคลาสสิก พรอมขาตั้งและกระเปา
2. ที่วางเทาสําหรับกีตารคลาสสิก
3. ขาตั้งโนต
4. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
30
50
10
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Alfred. Practical Theory Complete. Sandy Feldstein :
Alfred Publishing Co. Inc.,
- CeesHartog. Guitar Tripper. AlsbachEducaFlevolaan 41 NaardenHlland.
- Koizumi T. Classic Guitar Course 1. : Yamaha Music Foundation, 1974.
- Krenz, Steve. Learn & Master Guitar. Legacy Learning Systems, Inc., 2006.
- Noad, Frederick. First Book For the Guitar. A Pearson Education Company,
2002. The Complete idiot’s Guide to Playing the Guitar. A Pearson
Education Company, 2002.
- Phillips, Mark and Chappell Jon. Classical Guitar for Dummies. : Wiley
Publishing Co.Inc., 2009.
- Parkening, Christsopher. Guitar Method, Vol. 1
- The Royal Conservatory of Music. Guitar Series, Vol. 1
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนกีตารคลาสสิก 2 (Classic Guitar 2) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2506 กีตารคลาสสิก 4 (Classic Guitar Performance 4)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. ศึกษาและปฏิบัติโนตในตําแหนงชองที่ 3
2. ปฏิบัติ Vibrato
3. ปฏิบัติ Artificail harmonics
4. ปฏิบัติ Tremolo
5. ศึกษาและปฏิบัติโนตในตําแหนงชองที่ 9
6. ปฏิบัติเพลงคลาสสิกตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ กีตารคลาสสิกโดยใชโนตตําแหนงชองที่ 7 และชองที่ 9 Vibrato Artificial
harmonics Tremolo บันไดเสียงเมเจอรและบันไดเสียงไมเนอร 2 Octave เพลงคลาสสิกตามโนตสากลที่
กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โนตตําแหนงชองที่ 7
ทักษะการวางตําแหนงนิ้วมือซายชองที่ 7
2
เทคนิคกีตารคลาสสิก (3)
1. ทักษะการปฏิบัติ Vibrato
2. ทักษะการปฏิบัติ Artificial harmonics
3. ทักษะการปฏิบัติ Tremolo
3
โนตตําแหนงชองที่ 9
ทักษะการวางตําแหนงนิ้วมือซายชองที่ 9
4
บันไดเสียง (4)
1. ทักษะการปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร 2 Octave และ 3 Octave
2. ทักษะการปฏิบัติบันไดเสียงไมเนอร 2 Octave และ 3 Octave
5
บทเพลงคลาสสิกตามโนตสากลทีก่ ําหนด

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กีตารคลาสสิก พรอมขาตั้งและกระเปา
2. ที่วางเทาสําหรับกีตารคลาสสิก
3. ขาตั้งโนต
4. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
5. กระดานบรรทัดหาเสน
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
7. คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
30
50
10
100

267

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- Alfred. Practical Theory Complete. Sandy Feldstein :
Alfred Publishing Co. Inc.,
- CeesHartog. Guitar Tripper. AlsbachEducaFlevolaan 41 NaardenHlland.
- Koizumi T. Classic Guitar Course 1. : Yamaha Music Foundation, 1974.
- Krenz, Steve. Learn & Master Guitar. Legacy Learning Systems, Inc., 2006.
- Noad, Frederick. First Book For the Guitar. A Pearson Education Company,
2002.
- The Complete idiot’s Guide to Playing the Guitar. A Pearson Education
Company, 2002.
- Phillips, Mark and Chappell Jon. Classical Guitar for Dummies. : Wiley
Publishing Co.Inc., 2009.
- Parkening, Christsopher. Guitar Method, Vol. 1
- The Royal Conservatory of Music. Guitar Series, Vol. 1
แหลงเรียนรู
- www.media.vec.go.th
- การเรียนรูท างไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล DLTV

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนกีตารคลาสสิก 3 (Classic Guitar 3) หรือผานเกณฑการทดสอบกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2507 คียบอรด 1 (Keyboard Performance 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติคียบอรด
2. เลนคียบอรดเพลงตามโนตสากลที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติคียบอรด ปฏิบัติมือขวา มือซาย เพือ่ การปฏิบัติคียบอรด ปฏิบัติ
เพลงตามโนตสากล สัดสวนโนตตัวดํา ตัวขาว ตัวกลม โนตเขบ็ดหนึ่งชั้น โนตตัวขาวประจุด โนตตัวดําประจุด
โนตที่ถูกเครื่องหมายทาย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติคียบ อรด
1. ประวัติความเปนมาของคียบอรด
2. สวนประกอบของคียบอรด
3. อุปกรณที่ใชรวมกับคียบ อรด
4. การบํารุงรักษา
2
การฝกมือขวาเพื่อการปฏิบัติคียบอรด
1. ทฤษฎีดนตรีสากลเบือ้ งตนเพื่อการฝกปฏิบัติคียบอรด
2. ทาทางการปฏิบัติคียบ อรด
3. ชื่อโนตบนลิ่มคียบ อรด
4. การวางตําแหนงนิ้วมือขวาเพื่อการปฏิบัติคียบ อรด
5. โนตอะนาครูลสิ
3
การฝกมือซายเพื่อการปฏิบัติคียบอรด
1. การฝกทักษะปฏิบัติคียบอรด
2. การศึกษาและปฏิบัติโนตและคอรด
4
ตัวโนตเพิ่มเติมเครือ่ งหมายทาย และโนตตัวขาวประจุด
1. ฝกทักษะการยืดนิ้วโปงและนิ้วกอยในการปฏิบัติตัวโนตเพิม่ เติม
2. ฝกทักษะการศึกษาและปฏิบัติโนตเครื่องหมายทาย
3. ฝกทักษะการศึกษาและปฏิบัติโนตตัวขาวประจุด
5
เพลงตามโนตสากลที่กําหนดให
1. ฝกทักษะการศึกษาและปฏิบัติโนตเขบ็ดหนึ่งชั้น
2. ฝกทักษะการศึกษาและปฏิบัติโนตตัวดําประจุด

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
30
50
10
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด พรอมหูฟงเสตอริโอ และขาตั้ง
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2538). คูมือคอรดคียบอรด. กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิ่ง.
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา.
- สุชาติ สิมมี. (2554). Keyboard 1 Beginner.กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร.ี
แหลงเรียนรู
-

2

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.

ไมจํากัดพื้นความรู อานออก เขียนได
อายุ 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2508 คียบอรด 2 (Keyboard Performance 2)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนคียบอรดตามคอรดในบันไดเสียง C เมเจอร
2. เลนคียบอรดตามบันไดเสียงโครมาติก
3. เลนคียบอรดตามบันไดเสียงเมเจอร
4. เลนคียบอรดตามเพลงตามโนตที่มีเทคนิคและเครื่องหมายตามที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ คอร ด ในบั น ไดเสี ย ง C เมเจอร (Progression Chords Key C Major)
เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงโครมาติก เครื่องหมายยอน บันไดเสียงเมเจอร เครื่องหมายกําหนดความเร็ว
เครื่องหมายควบคุม ลักษณะเสียง ขั้นคูอ็อกเทฟ โนตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น โนตชัฟเฟล
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การจับคอรดเพิ่มเติมใน Progression Chords Key C Major
1. ทักษะการจับคอรด F, Dm, Em, Am
2. การศึกษาและปฏิบัติโนตและคอรด
2
เครื่องหมายแปลเสียงและเครื่องหมายยอน
1. ทักษะการปฏิบัติบันไดเสียงโครมาติก
2. ทักษะการปฏิบัติเครื่องหมายยอน
3
บันไดเสียงเมเจอรและเครื่องหมายกําหนดความเร็ว
1. ทักษะการใชนิ้วมือไลบันไดเสียงเมเจอร
2. ทักษะการฝกปฏิบัติเพลงตามเครื่องหมายกําหนดความเร็วตาง ๆ
4
เครื่องหมายควบคุมลักษณะเสียง
1. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตเครือ่ งหมายเลกาโต
2. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตเครือ่ งหมายสตัคกาโต
3. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตเครือ่ งหมายแอคเซ็นต
5
การวางมือขวาปฏิบัติขั้นคูอ็อกเทฟ

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
30
50
10
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด พรอมหูฟงเสตอริโอ และขาตั้ง
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2538). คูมือคอรดคียบอรด. กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิ่ง.
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา.
- สุชาติ สิมมี. (2554). Keyboard 2Intermediate I.กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร.ี
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ผานรายวิชาปฏิบัติคียบอรด 1 (Keyboard Performance 1)
2. ผานการทดสอบทักษะปฏิบัติกบั ครูผูสอนกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2509 คียบอรด 3 (Keyboard Performance 3)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนคียบอรดตามโนตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น
2. เลนคียบอรดตามโนตชัฟเฟล
3. เลนคียบอรดตามโนตกลิชชันโด
4. เลนคียบอรดตามโนตซินโคเพชัน
5. เลนคียบอรดตามโนตเขบ็ดสองชั้น
6. เลนคียบอรดตามเพลงตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ โน ตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น โนตชัฟเฟลโนตกลิ ซซินโด โน ตซินโคเพชั น
โนตเขบ็ดสองชั้น เพลงตามโนตที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โนตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น และการศึกษาและปฏิบัติโนตซัฟเฟล
1. ปฏิบัติคอรดเพิ่มเติมบันไดเสียง G เมเจอร
2. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น
3. ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตซัฟเฟล
2
โนตกลิซซันโด
3
โนตซินโคเพชัน
4
โนตเขบ็ดสองชั้น
ทักษะการศึกษาและปฏิบัตโิ นตเขบ็ดสองชั้นรูปแบบตาง ๆ

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
30
50
10
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด พรอมหูฟงเสตอริโอ และขาตั้ง
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2538). คูมือคอรดคียบอรด. กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิ่ง.
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา.
- สุชาติ สิมมี. (2554). Keyboard 2Intermediate II.กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร.ี
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ผานรายวิชาปฏิบัติคียบอรด 2 (Keyboard Performance 2)
2. ผานการทดสอบทักษะปฏิบัติกบั ครูผูสอนกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2510 คียบอรด 4 (Keyboard Performance 4)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนคียบอรดตามโนตสามพยางคเขบ็ดหนึ่งชั้น
2. เลนคียบอรดตามโนตชัฟเฟล
3. เลนคียบอรดตามโนตกลิชชันโด
4. เลนคียบอรดตามโนตซินโคเพชัน
5. เลนคียบอรดตามโนตเขบ็ดสองชั้น
6. เลนคียบอรดตามเพลงตามโนตที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางคอรดบนบันไดเสียง การพลิกกลับคอรด และปฏิบัติเกี่ยวกับโนตเขบ็ด
หนึ่งชั้นประจุดตามดวยโนตเขบ็ดสองชั้น โนตสามพยางคตัวดํา เกรซโนต ทักษะการจับคอรดรูปแบบตาง ๆ
และเพลงสมัยนิยม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โนตเขบ็ดหนึง่ ชั้นประจุด
ศึกษาและปฏิบัติโนตเขบ็ดหนึง่ ชั้นประจุดตามดวยโนตเขบ็ดสองชั้น
2
โนตสามพยางคตัวดํา
3
เกรซโนต
4
การสรางคอรดบทบันไดเสียง
1. การสรางคอรดตาง ๆ
2. การพลิกกลับคอรด
3. ทักษะการจับคอรดรูปแบบตาง ๆ
4. การปฏิบัตเิ พลงสมัยนิยม

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
30
50
10
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คียบอรด พรอมขาตั้ง และกระเปา
2. ขาตั้งโนต
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมที่พักเทาในตัว
4. กระดานบรรทัดหาเสน
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมนึก อุนแกว. (2538). คูมือคอรดคียบอรด. กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิ่ง.
- ภักดี พรหมเกิด. (2545). เอกสารประกอบการเรียนวิชาคียบ อรด. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา.
- สุชาติ สิมมี. (2554). Keyboard 4Advance.กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร.ี
แหลงเรียนรู
-

2

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.

ผานรายวิชาปฏิบัติคียบอรด 3 (Keyboard Performance 3)
ผานการทดสอบทักษะปฏิบัติกบั ครูผสู อนกอนเรียน

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2511 ผูบ ันทึกเสียงและจัดทําตนฉบับ (Mastering)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกเสียง
2. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําตนฉบับ (Mastering)
3. บันทึกเสียง
4. จัดทําตนฉบับ
5. วางแผนการประกอบธุรกิจการบันทึกเสียงและการจัดทําตนฉบับ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเสียงและการจัดทําตนฉบับปฏิบัติบันทึกเสียง การจัดทําตนฉบับและ
วางแผนการประกอบธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการบันทึกเสียง
1. เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการบันทึกเสียง
2. การเลือก เตรียม ใช
3. การบํารุงรักษา
2
การบันทึกเสียง
3
การจัดทําตนฉบับ (Mastering)
1. การปรับแตงแนวดนตรี
2. การผสมสัญญาณเสียงเพื่อจัดทําตนฉบับ
4
การวางแผนการประกอบธุรกิจ

สาขาวิชาดนตรี

278

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับงานบันทึกเสียง
2. อุปกรณบันทึกเสียง ไมคบันทึกเสียง เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ชุดเครื่องเสียงสําหรับหอง
บันทึกเสียง
3. โปรแกรมบันทึกเสียง
4. หองบันทึกเสียง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ความรูเกี่ยวกับบันทึกเสียงและการจัดทําตนฉบับ (Mastering) โย ออสซี. (นามแฝง).
(2535). เทคนิคการบันทึกเสียง.The Quiet Storm. 13(124), 56 – 57
- . (2535).เทคนิคการบันทึกเสียง.The Quiet Storm. 13(125), 48 – 49.
- . (2535).เทคนิคการบันทึกเสียง.The Quiet Storm. 13(144), 95 – 96.
- . (2535).เทคนิคการบันทึกเสียง.The Quiet Storm. 13(145), 74 – 75.
- โยธิน ฤทธิพงศชูสิทธิ์. (2544). เทคนิคการบันทึกเสียงดวยตัวเอง. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
แหลงเรียนรู
- สื่อวิดีทัศนความรูเกี่ยวกับบันทึกเสียง
- สื่อการเรียนรูทางเว็ปไซต เชน Youtube.com

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ
2. อายุไมต่ํากวา 18 ป

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-2512 รองเลนใหเปนวง (Singing & Play Music to Band)

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. อานโนตสากล
2. เลนเครื่องดนตรีที่เลือกตามโนตสากล
3. เลนเครื่องดนตรีที่เลือกตามทํานองเพลง คอรด และรูปแบบจังหวะตาง ๆ
4. เลนเครื่องดนตรีตามบันไดเสียง C เมเจอร/การสงกลอง
5. เลนเครื่องดนตรีที่เลือกประกอบการรองเพลง
6. เลนเครื่องดนตรีที่เลือกรวมวง
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานโนตสากล เครื่องดนตรีที่เลือก ไดแก คียบอรด กีตาร กีตารเบส และ
กลองชุด ตามโนตสากล ตามทํานองเพลง คอรด และรูปแบบจังหวะตาง ๆ บันไดเสียง C เมเจอร ประกอบการรอง
เพลง และรวมวง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การอานโนตสากล (15 ชั่วโมง)
1. จังหวัด
1.1 จังหวะ
1.2 ตัวโนตและตัวหยุด
1.3 หองเพลง
1.4 เครื่องหมายประจําจังหวัด
1.5 การจัดกลุมโนต
1.6 ปฏิบัติจังหวะ
2. ระดับเสียง
2.1 การแบงระดับเสียง
2.2 บรรทัดหาเสน
2.3 กุญแจประจําหลัก
2.4 หลักการเขียนโนต
2.5 ปฏิบัติอานโนต

สาขาวิชาดนตรี
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
2
เครื่องดนตรีทเี่ ลือกตามโนตสากล (15 ชั่วโมง)
1. คียบอรด
1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคียบอรด
1.2 การฝกมือขวา และมือซายเพื่อการปฏิบัติคียบอรด
2. กีตาร
2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตาร
2.2 การฝกมือขวา และฝกมือซายเพื่อการปฏิบัตกิ ีตาร
3. กีตารเบส
3.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีตารเบส
3.2 การฝกมือขวา และฝกมือซายเพื่อการปฏิบัตกิ ีตารเบส
4. กลองชุด
4.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกลองชุด
4.2 การฝกขวาเพื่อการปฏิบัติกลอง
4.3 การฝกมือขวา และมือซายเพื่อการปฏิบัติเพลง
3
เครื่องดนตรีทเี่ ลือกตามทํานองเพลง คอรด และรูปแบบจังหวะตาง ๆ (45 ชั่วโมง)
1. คียบอรด กีตาร และกีตารเบส
2. กลองชุด
4
บันไดเสียง C เมเจอร/การสงกลอง (15 ชั่วโมง)
1. คียบอรด กีตาร และกีตารเบส ปฏิบัติบันไดเสียง C เมเจอร และเพลง Minuet
2. กลองชุด ปฏิบัตกิ ารสงกลอง และโนตเขบ็ดสองชั้น
5
เครื่องดนตรีทเี่ ลือกประกอบการรองเพลง (30 ชั่วโมง)
6
เครื่องดนตรีทเี่ ลือกรวมวง (30 ชั่วโมง)
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

สาขาวิชาดนตรี

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องดนตรีทเี่ ลือก ไดแก คียบอรด กีตาร กีตารเบส และกลองชุด พรอมตูแอมป
เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับได พรอมทั้งที่พักเทาในตัว
ขาตั้งโนต
กระดานบรรทัดหาเสน
เครื่องฉายภาพ Projector พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี
iPad
ชุดเครื่องเสียงสําหรับจัดแสดงดนตรีในอาคาร พรอมอุปกรณประกอบ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
-

เอกสารประกอบการฝกอบรม
สมนึก อุนแกว. (255). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 9. อุดรธานี : มิวสิคโก.
. (2549).รองเลนใหเปนวง 1 คียบอรด.อุดรธานี : มิวสิคโก.
. (2549).รองเลนใหเปนวง 1 กีตาร. อุดรธานี : มิวสิคโก.
. (2549).รองเลนใหเปนวง 1 เบส. อุดรธานี : มิวสิคโก.
. (2549).รองเลนใหเปนวง 1 กลองชุด. อุดรธานี : มิวสิคโก.

สาขาวิชาดนตรี
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ที่
2

รายการ
แหลงเรียนรู
- E-book : http://www.ebooks.in.th/musico
- E-Learning : http://www.uptechlms.in.th/eLearning/theory_music11/
lesson.htm
- วีดิทัศน : http://www.youtube.com/channel/UCKRTCzN9tWl4atbtlPgKzEA
http://www.youtube.com/playlist?list=PLf_h0S1M-23QG20jknh27jb8GHnlldTTf
http://www.youtube.com/playlist?list=Plf_h0S1M-23QJb7G_UEoBtMlkGrO9uAD5
http://www.youtube.com/playlist?list=Plf_h0S1M-23Qg2Mlcafs3XdpApfxyucmS
http://www.youtube.com/playlist?list=Plf_h0S1M-23Trqkmm2xqSCX3GfOmlqeCU

-

ดนตรีประกอบบทเรียน:
http://www.4shard.com/floder/3shm6X7h/1_online.html
http://www.4shard.com/folder/uxUufTr6/1_online.html
http://www.4shard.com/folder/Zgs4aQjkj/1_online.html
http://www.4shard.com/folder/ytt-mgmm/1_online.html
- เอกสารประกอบบทเรียน:
http://ww.dropbox.com/sh/btqanmbgnlnu7j[/AACVgg3-ixniq0sRbEE-ydcZa?al=0
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดความรู และสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีพื้นบาน
1306-3101 เครื่องดนตรีพนื้ เมือง 1 (Folk Music Performance 1)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือก
2. เลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของดนตรีพื้นเมืองที่เลือก ปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามเพลง
ที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองทีเ่ ลือก
2
การปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีพื้นเมืองทีเ่ ลือก
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

โหวด โปงลาง พิณ แคน ซอ สะลอ ซึง ป และอื่น ๆ
ขาตั้งโนต
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี

284

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดความรู และสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีพื้นบาน
1306-3102 เครื่องดนตรีพนื้ เมือง 2 (Folk Music Performance 2)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามแบบฝก
2. เลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองในเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือกแบบฝกโนตเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ฝกเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามแบบฝก
2
ฝกเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามโนตเพลงที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โหวด โปงลาง พิณ แคน ซอ สะลอ ซึง ป และอื่น ๆ
2. ขาตั้งโนต
3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
4. คอมพิวเตอรดนตรี

สาขาวิชาดนตรี
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ผานการเรียนเครื่องดนตรีพื้นเมือง 1 (Folk Music Performance 1)

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีพื้นบาน
1306-3103 เครื่องดนตรีพนื้ เมือง 3 (Folk Music Performance 3)

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามเพลงพื้นเมือง
2. เลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามเพลงสมัยนิยม
3. เลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองแบบประสมวงกับดนตรีสากล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองในเพลงพื้นเมือง เพลงสมัยนิยม และการประสม
วงกับดนตรีสากล
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองกับเพลงพื้นเมือง
2
การเลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองกับเพลงสมัยนิยม
3
การเลนเครือ่ งดนตรีพื้นเมืองกับการประสมวงกับดนตรีสากล
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โหวด โปงลาง พิณ แคน ซอ สะลอ ซึง ป และอื่น ๆ
2. ขาตั้งโนต
3. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
4. คอมพิวเตอรดนตรี
5. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดาน และเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ผานการเรียนเครื่องดนตรีพื้นเมือง 2 (Folk Music Performance 2)

สาขาวิชาดนตรี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีพื้นบาน
1306-3301 เครื่องดนตรีพนื้ เมือง 4 (Folk Music Performance 4)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติและโนตสําหรับเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือก
2. เลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือก ตามเพลงที่กําหนด
3. เทคนิคการเลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลนเครื่องดนตรีพื้นเมือง และโนตสําหรับเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่
เลือกเทคนิคการเลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือกและเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ และโนตสําหรับเครื่องดนตรีพื้นเมืองทีเ่ ลือก
1. หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือก
2. ความรูเรื่องโนตสําหรับเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือก
3. การบํารุงรักษาเครือ่ งดนตรีพื้นเมืองทีเ่ ลือก
2
เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือก
3
เทคนิคการเลนเครื่องดนตรีพื้นเมืองทีเ่ ลือก
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาดนตรี

290

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่เลือก (โปงลาง พิณ แคน สะลอ ซอ ซึง ฯลฯ) พรอมอุปกรณ ขาตั้ง และ
กลอง
2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
3. คอมพิวเตอรดนตรี
4. หองเรียนปรับอากาศ ผนัง 3 ดาน และเพดานบุดวยวัสดุเก็บเสียง ผนังอีก 1 ดานเปนกระจกเงา
ประตูมีชองกระจกใสใหมองเห็นภายในหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดความรู และสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี

291

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาดนตรี
กลุมวิชาดนตรีสากล
1306-3302 รวมวงดนตรีพนื้ เมือง (Folk Music Ensemble)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง
2. รวมวงดนตรีพื้นเมือง
3. จัดความกลมกลืนของเสียง
4. รวมวงตามเพลงที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง รวมวงตามโนตที่กําหนด ความกลมกลืน
ของเสียง บรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง
ประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง
2
การบรรเลงรวมวงตามโนตที่กําหนด
บรรเลงรวมวงตามโนตทีก่ ําหนด
3
การจัดความกลมกลืนของเสียง
1. ฝกปรับระดับเสียงของเสียงเครื่องดนตรี
2. ปรับความกลมกลืนของเสียงวงดนตรี
4
บรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
1. บรรเลงรวมวงตามเพลงที่กําหนด
2. ปรับเสียงการบรรเลงวงดนตรีใหเหมาะสมกับอารมณเพลง

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องดนตรีพื้นเมืองสําหรับวงดนตรีพื้นเมือง
2. เครื่องเสียงสําหรับวงดนตรีกลางแจง
3. เกาอี้หัวกลมบุนวม ปรับระดับไดพรอมทั้งที่พักเทาในตัว
4. ขาตั้งโนต
5. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
6. คอมพิวเตอรดนตรี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. จบการศึกษาตั้งแตชั้นประถมขึ้นไป
2. มีทักษะการปฏิบัตเิ ครื่องดนตรีพื้นเมือง

สาขาวิชาดนตรี

เกณฑการประเมิน
10
40
50

293

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-4301 ลีลาศ (Social Dance)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาดนตรีสากล
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการลีลาศ
2. พื้นฐานการลีลาศ การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลีลาศ
3. ฟงจังหวะเพลงและจําแนกจังหวะเพลง
4. กําหนดทิศทางและการเคลื่อนไหวของเทา
5. ลีลาศประเภทจังหวะเบ็ดเตล็ด และประเภทจังหวะลาตินอเมริกัน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของลีลาศ ความรูพื้นฐานในการเตนลีลาศ โครงการสราง
ของจั ง หวะดนตรี ทิ ศ ทางในการลี ล าศ (Line of Dance) การจั ด ทิ ศ ทางและการเคลื่ อ นไหวเท า
(Alignment and Foot Work) การฝกเดินในการลีลาศ (General Outline of The Walk) การจับคูลีลาศ
(The Hold) ปฏิบัติการเตนลีลาศจังหวะประเภทเบ็ดเตล็ด และประเภทลาตินอเมริกัน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการลีลาศ
1. ประวัติความเปนมาของการลีลาศ
2. ประโยชนของการลีลาศ
2
พื้นฐานการลีลาศ
1. ความรูพื้นฐานในการเตนลีลาศ
2. การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลลี าศ
3
การลีลาศประเภทจังหวะเบ็ดเตล็ด
1. ลีลาศประเภทจังหวะเบ็ดเตล็ด
2. การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลลี าศ

สาขาวิชาดนตรี

294

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
3. คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดความรู และสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
-

295

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-4501 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาลีลาศ
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ ยวกั บ ประวัติ ค วามเป น มาของการลี ล าศ จั ง หวะบี กิ น (Beguine), ชา -ชา -ช า
(Cha-Cha-Cha)
2. พื้นฐานลีลาศ การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลีลาศจังหวะบีกิน ชา-ชา-ชา
3. ฟงจังหวะเพลงและจําแนกจังหวะในจังหวะบีกิน ชา-ชา-ชา
4. กําหนดทิศทางและการเคลื่อนไหวของเทาในจังหวะบีกิตชา-ชา-ชา
5. ลีลาศจังหวะบีกิน ชา-ชา-ชา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของลีลาศบีกิน ชา-ชา-ชา ความรูพื้นฐานในการเตนลีลาศ
โครงสรางของจังหวะดนตรี ทิศทางในการลีลาศ (Line of Dance) การจัดทิศทางและการเคลื่อนไหวเทา
(Allgnment and Foot Work) การฝกเดินในการลีลาศ (General Outline of The Walk) การจับคูลีลาศ
(The Hold) ปฏิบัติการเตนลีลาศจังหวะบีกิน ชา-ชา-ชา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ
1. ประวัติความเปนมาของการลีลาศบีกิน ชา-ชา-ชา
2. ประโยชนของการลีลาศ
3. มารยาทของการลีลาศ
2
พื้นฐานการลีลาศ
1. ความรูพื้นฐานในการเตนลีลาศบีกิน ชา-ชา-ชา
2. การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลลี าศ
3
การลีลาศประเภทจังหวะลาตินอเมริกัน
1. บีกิน (Beguine)
2. ชา-ชา-ชา (Cha-Cha-Cha)

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
3. คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดความรู และสามารถอานออกเขียนได

สาขาวิชาดนตรี

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
-

297

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-4502 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาลีลาศ
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการลีลาศจังหวะคิวบันรัมบา, ตะลุง
2. พื้นฐานลีลาศ การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลีลาศ
3. ฟงจังหวะเพลงและจําแนกจังหวะในจังหวะคิวบินรัมบา, ตะลุง
4. กําหนดทิศทางและการเคลื่อนไหวของเทาในจังหวะคิวบันรัมบา, ตะลุง
5. ลีลาศประเภทจังหวะเบ็ดเตล็ด และประเภทจังหวะลาตินอเมริกัน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของลีลาศ ความรูพื้นฐานในการเตนลีลาศ โครงสรางของ
จังหวะดนตรี ทิศทางในการลีลาศ (Line of Dance) การจัดทิศทางและการเคลื่อนไหวเทา (Alignment
and Foot Work) การฝกเดินในการลีลาศ (General Outline of The Walk) การจับคูลีลาศ (The Hold)
ปฏิบัติการเตนลีลาศจังหวะตะลุง และคิวบันรัมบา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ
1. ประวัติความเปนมาของการลีลาศจังหวะคิดวบันรัมบา, ตะลุง
2. ประโยชนของการลีลาศ
3. มารยาทของการลีลาศ
2
พื้นฐานการลีลาศ
1. ความรูพื้นฐานในการเตนลีลาศคิวบันรัมบา, ตะลุง
2. การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลลี าศจังหวะคิวบันรัมบา, ตะลุง
3
การลีลาศประเภทจังหวะเบ็ดเตล็ด และประเภทจังหวะลาตินอเมริกัน
1. ลีลาศประเภทจังหวะเบ็ดเตล็ด-ตะลุง
2. ลีลาศประเภทจังหวะลาตินอเมริกัน-คิวบันรัมบา

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
3. คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สุภาภรณ เหลืองอราม. กศม. (พลศึกษา)
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนลีลาศเพือ่ สุขภาพ 1 หรือผานการทดสอบ

สาขาวิชาดนตรี

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
-
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-4503 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 3

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาลีลาศ
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการลีลาศจังหวะกัวราชา, อเมริกัน รัมบา
2. พื้นฐานลีลาศ การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลีลาศ
3. ฟงจังหวะเพลงและจําแนกจังหวะในจังหวะกัวราชา, อเมริกัน รัมบา
4. กําหนดทิศทางและการเคลื่อนไหวของเทาในจังหวะกัวราชา, อเมริกัน รัมบา
5. ลีลาศประเภทจังหวะเบ็ดเตล็ด และประเภทจังหวะลาตินอเมริกัน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของลีลาศจังหวัดกัวราชา, อเมริกัน รัมบา ความรูพื้นฐาน
ในการเตนลีลาศ โครงสรางของจังหวะดนตรี ทิศทางในการลีลาศ (Line of Dance) การจัดทิศทางและการ
เคลื่อนไหวเทา (Alignment and Foot Work) การฝกเดินในการลีลาศ (General Outline of The Walk)
การจับคูลีลาศ (The Hold) ปฏิบัติการเตนลีลาศจังหวะกัวราชา, อเมริกัน รัมบา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการลีลาศ
1. ประวัติความเปนมาของการลีลาศ
2. ประโยชนของการลีลาศ
3. มารยาทของการลีลาศ
2
พื้นฐานการลีลาศ
1. ความรูพื้นฐานในการเตนลีลาศ
2. การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลลี าศ
3
การลีลาศประเภทจังหวะลาตินอเมริกัน
1. กัวราชา
2. อเมริกัน รัมบา

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
3. คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สุภาภรณ เหลืองอราม. กศม. (พลศึกษา)
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนลีลาศเพือ่ สุขภาพ 2หรือผานการทดสอบ

สาขาวิชาดนตรี

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
-
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาดนตรี
1306-4504 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 4

ประเภทวิชาศิลปกรรม
กลุมวิชาลีลาศ
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของการลีล าศจังหวะแซมบา (Samba), ปาโซโดเบล
(Paso Double)
2. พื้นฐานลีลาศ การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลีลาศ
3. ฟงจังหวะเพลงและจําแนกจังหวะในจังหวะแซมบา (Samba), ปาโซโดเบล (Paso Double)
4. กํา หนดทิ ศ ทางและการเคลื่ อ นไหวของเท าในจั ง หวะแซมบ า (Samba), ปาโซโดเบล (Paso
Double)
5. ลีล าศประเภทจั ง หวะเบ็ ด เตล็ ด และประเภทจั ง หวะแซมบ า (Samba), ปาโซโดเบล (Paso
Double)
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของลีลาศจังหวัดแซมบา (Samba), ปาโซโดเบล (Paso
Double) ความรูพื้ นฐานในการเต นลี ล าศ โครงสรางของจัง หวะดนตรี ทิศ ทางในการลีล าศ (Line of
Dance) การจัดทิศทางและการเคลื่อนไหวเทา (Alignment and Foot Work) การฝก เดินในการลีลาศ
(General Outline of The Walk) การจั บ คู ลี ล าศ (The Hold) ปฏิ บั ติ ก ารเต น ลี ล าศจั ง หวะแซมบ า
(Samba), ปาโซโดเบล (Paso Double)
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการลีลาศแซมบา, ปาโซโดเบล
1. ประวัติความเปนมาของการลีลาศแซมบา, ปาโซโดเบล
2. ประโยชนของการลีลาศ
3. มารยาทของการลีลาศ
2
พื้นฐานการลีลาศ
1. ความรูพื้นฐานในการเตนลีลาศแซมบา, ปาโซโดเบล
2. การทรงตัว การยืน การกาวเทาเดิน การเขาคูลีลาศ
3
การลีลาศประเภทจังหวะเบ็ดเตล็ด และประเภทจังหวะลาตินอเมริกัน
1. แซมบา
2. ปาโซโดเบล

สาขาวิชาดนตรี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบประเมินการปฏิบัติ
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับ
การฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเสียงสําหรับดนตรีในอาคาร
2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร พรอมจอ
3. คอมพิวเตอรดนตรีพรอมอุปกรณ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สุภาภรณ เหลืองอราม. กศม. (พลศึกษา)
แหลงเรียนรู
-

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ตองผานการเรียนลีลาศเพือ่ สุขภาพ 3หรือผานการทดสอบ

สาขาวิชาดนตรี

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
-
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
3
4
2
9

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก
กลุมวิชางานคอมพิวเตอรกราฟฟกอารต กลุมวิชางานแอนิเมชัน กลุมวิชางานมัลติมีเดีย
ลําดับ รหัสหลักสูตร
1
1307-1101
2
1307-1102
3
1307-1103
4
1307-1201
5
1307-1202
6
1307-2201
7
1307-3201
8
1307-3301
9
1307-3302

หลักสูตร
งานออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑอาหาร
งานสรางภาพลอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
งานสรางโมเดลดวยโปรแกรม Google Sketch Up Pro
โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟก
โปรแกรม Adobe InDesign สําหรับงานสื่อสิงพิมพ
งานสรางภาพการตูนแอนิเมชันดวยโปรแกรม Adobe Flash
งานถายภาพดวยกลองดิจิตอล
งานพัฒนาสื่อดวยโปรแกรมมัลติมีเดีย
สรางกราฟกวีดิทัศนนําเสนองาน
รวม 9 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
30
30
30
60
60
60
48
72
72

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
1307-1101 งานออกแบบกราฟกบรรจุภณ
ั ฑอาหาร
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ
2. ออกแบบภาชนะบรรจุภัณฑอาหารดวยโปรแกรม Adobe Illustrator
3. ออกแบบกราฟกและทําหุนจําลองตามหลักการออกแบบบรรจุภัณฑอาหาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Illustrator การออกแบบบรรจุภัณฑ
อาหาร โครงสรางลักษณะบรรจุภัณฑ การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการขาย การเขียนแบบ
บรรจุภัณฑ การใชวัสดุ และการทําหุนจําลองบรรจุภัณฑประกอบแบบ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การใชงานโปรแกรม Adobe Illustrator
1. ความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ
2. คําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Illustrator
2
องคประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑโครงสรางบรรจุภัณฑ
1. การกําหนดลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาดปริมาตร
2. การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับหนาที่ใชสอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต
3. การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนสงออก
3
พื้นฐานการวาดและรางภาพ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ
1. ออกแบบและรางแบบ
2. กําหนดและเลือกใชสี
4
การใชงานโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจุภัณฑ
1. การสรางรูปทรงพื้นฐานของโปรแกรม และการหยิบจับวัตถุ
2. การวาดภาพและปรับแตงเครื่องมือ
3. แตงเติมสีสันใหวัตถุ
4. การปรับแตง หมุน บิดยอและขยายวัตถุ
5. การใชงานตัวอักษร
6. ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ
7. ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
8. การพิมพภาพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
สรางชิ้นงานสรางสรรค
1. การออกแบบ และนําเสนอแผนปฏิบัติงาน ในการสรางชิ้นงาน
2. การนําเสนอผลงาน ติดตาม และประเมินชิ้นงาน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมซอฟตแวร Adobe Illustrator
2. โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร
3. เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
4. เครื่องพิมพสี (Printer)
5. ชุดเครื่องขยายเสียง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือโปรแกรมคอมพิวเตอร Adobe Illustrator
- เอกสารการใชงาน Adobe Illustrator
แหลงเรียนรู
- youtube

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
1307-1102
งานสรางภาพลอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานสรางภาพลอ
2. สรางภาพลอดวยคําสั่งและเครื่องมือโปรแกรมกราฟก Adobe Photoshop
3. ตัดตอภาพลอแบบตาง ๆ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
4. เลือกใชเครื่องมือและฟลเตอรเพื่อสรางภาพลอ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop เรียกใชเ ครื่องมือและคําสั่ ง
การปรับแตงภาพลอ การเลือกพื้นที่และแยกวัตถุออกจากฉากหลัง การใชงานเลเยอร การวาดและระบายสี
การแกไขและปรับแตงสีสันของภาพลอ การใชเอฟเฟกตพิเศษปรับแตงภาพลอ การแตงภาพลอดวยการ
รีทัชภาพ การตัดตอตกแตง การเพิ่มความนาสนใจใหกับภาพลอ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การตกแตงออกแบบภาพลอดวยโปรแกรม Adobe Photoshop
1. คําสั่งพื้นฐานและการเลือกเครื่องมือ
2. การเลือกพื้นที่สรางภาพลอดวยเครือ่ งมือ Selection Tool
3. ปรับเปลี่ยนภาพ
4. การจัดการเรื่องสี
5. การจัดการ File ภาพ
2
การตกแตงภาพลอดวย Liquify จาก Filter
1. เครื่องมือสําคัญสําหรับการตกแตงภาพลอ
2. เทคนิคปรับแตงภาพ
3. การแตงภาพใหเบลอ
4. การเรียกใชLiquifyจาก Filter เพื่อการแตงภาพลอ
3
เทคนิคพิเศษการสรางเอฟเฟกตใหภาพดวยฟลเตอร
1. การสรางฉากหลังของภาพใหเบลอดวย Lens Blur
2. การปรับแตงฉากหลังภาพใหเบลอดวย Blur Gallery
4
เทคนิคการใส Special Effect
1. การใชงาน Filter Galleryเรียนรูการใชงา Layout & Text Design
2. การใชเครื่องมือชวยสําหรับการจัดวาง Layout Ruler/Grid/Guide
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมซอฟตแวร Adobe Photoshop
2. โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร
3. เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
4. เครื่องพิมพสี (Printer)
5. ชุดเครื่องขยายเสียง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Adobe Photoshop
แหลงเรียนรู
- youtube

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูก ารใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
งานสรางโมเดลดวยโปรแกรม Google Sketch Up
1307-1103
Pro
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การใชเทคโนโลยีกับการสรางโมเดลดวยโปรแกรม Google Sketch Up Pro
2. ใชคําสั่งสรางโมเดลดวยโปรแกรม Google Sketch Up Pro
3. สรางแมแบบโมเดลเชิงพาณิชย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Google Sketch Up Pro คําสั่งพื้นฐาน ขั้นตอนการผลิต
ผลงานรูปแบบการจําลองตนแบบสิ่งของเครื่องออกแบบเปนภาพฉาย 3 มิติการออกแบบกลไกการทํางาน
ของเครื่องจักร เฟอรนิเจอร ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ การบันทึกผลงานเพื่อนําไปใชในเชิงพาณิชย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การใชโปรแกรม Google Sketch Up Proและสวนประกอบ
1. แถบสําหรับแสดงชื่อไฟลที่กําลังทํางาน Title Bar (แถบไตเติ้ล)
2. แถบที่รวบรวมคําสั่งตาง ๆ ในการทํางาน Menu Bar (แถบเมนู)
3. แถบสําหรับรวบรวมเครื่องมือตาง ๆ ในการทํางาน Tool Bars (แถบเครื่องมือ)
4. พื้นที่สําหรับทํางาน Drawing Area (พื้นที่ทํางาน)
5. เสนแกนสําหรับอางอิงการทํางาน
2
การขึ้นโมเดลเกาอี้แบบงายๆ (Basic Model)
1. ขั้นตอนการขึ้นโมเดลเกาอี้
2. การบันทึกไฟลงานในโปรแกรม Google Sketch Up Pro
3
การเลือกใชเครื่องมือในแบบตาง ๆ
1. เครื่องมือ Select
2. เครื่องมือการวาดเสนตรง
4
องคประกอบของวัตถุใน Google Sketch Up Pro
1. การทํางานในมุมมอง 2D และ 3D
2. การยายตําแหนงแกนอางอิง
3. การอางอิงตําแหนงดวย Inference
4. การแบงเสนตรงออกเปนสวนๆดวยคําสั่ง Divide
5. การหมุนวัตถุดวยเครื่องมือ Rotate
6. การใชงานเครือ่ งมือ Follow Me
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
การผลิตผลงานรูปแบบจําลองตนแบบ
1. การออกแบบเครื่องใชแบบตาง ๆ
2. การออกแบบรานกาแฟสด
3. การนําผลงานมาใชในเชิงพาณิชย
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมซอฟตแวร Google Sketch Up Pro
2. โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร
3. เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
4. เครื่องพิมพสี (Printer)
5. ชุดเครื่องขยายเสียง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Google Sketch Up Pro
- ใบความรู
แหลงเรียนรู
- youtube

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
1307-1201
โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟก 60 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานกราฟก
2. เรียกใชและใชคําสั่งและเครื่องมือโปรแกรมกราฟก Adobe Photoshop
3. ตัดตอภาพดิจิตอลสําหรับงานกราฟฟกโปรแกรมสําเร็จรูป
4. สรางภาพโดยใชเครื่องมือและฟลเตอร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ การใช ง านโปรแกรมคอมพิ ว เตอรสํ า เร็ จ รูป ในการออกแบบกราฟ ก
Adobe Photoshop เครื่องมือและคําสั่งใน Adobe Photoshop การปรับ แตงภาพเบื้องตน การเลือก
พื้นที่ การแยกวัตถุก ารใชงานเลเยอรก ารวาดและระบายสี การใสปรับแตงดวยขอความ การแกไขและ
ตกแตงภาพ การสรางเอฟเฟกตพิเศษใหภาพดวยฟลเตอร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การใชงานและเครื่องมือการตกแตงออกแบบภาพดวยโปรแกรม Adobe Photoshop
1. การเลือกพื้นที่ภาพดวยเครื่องมือ Selection Tool และการปรับเปลี่ยนภาพ
(Transform)
2. เลือกเครือ่ งมือสราง Selection ใหตรงกับประเภทของงาน
3. ปรับเปลี่ยนภาพในพื้นที่ Selection
4. การจัดการเรื่องสี การจัดการ File ภาพ และการลงมือตกแตงภาพ
2
การตกแตงภาพ (Retouching Tools)
1. การใชงานเครือ่ งมือสําคัญสําหรับการตกแตงภาพ
2. เทคนิคการปรับแตงภาพดวย Oil Paint
3. การแตงภาพเบลอดวย Blur Gallery
4. การแกภาพฟชอายดวยฟลเตอร Adaptive Wide-Angle
5. การปรับแตงแสงและสีดวยฟลเตอร Listening Effects
6. การปรับสีภาพอัตโนมัติดวย Auto-Power color adjustments

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
เทคนิคพิเศษการสรางเอฟเฟกตใหภาพดวยฟลเตอร
1. การปรับภาพเบลอแบบเคลือ่ นไหวดวย Motion Blur
2. การปรับฉากหลังของภาพใหเบลอดวย Lens Blur
3. การปรับภาพใหเบลอดวย Blur Gallery
4
การแตงภาพและการรีทัชภาพ
1. การลบสวนของภาพดวย Content-Aware Patch
2. การใชงาน Layers & Layer Style
3. เทคนิคการตกแตงและซอนภาพ
5
เทคนิคการสรางเอฟเฟกตพิเศษ
1. การใชงานฟลเตอร
2. การใชงา Layout & Text Design
3. การใชเครื่องมือชวยสําหรับการจัดวาง LayoutRuler/Grid/Guide
4. เครื่องมือและคําสั่งสําหรับการพิมพขอความ
5. การใชเครื่องมือ Clipping Maskภาษาไทย สระลอย และ Font ตาง ๆ
6
เทคนิคการวาดภาพและระบายสี
1. เครื่องมือการวาด/ระบายสีดว Brush และ Pencil Tool
2. เครื่องมือการวาดรูปดวย Shape Tool
3. เรียนรูการสรางภาพ3D แล 3D Animation
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมซอฟแวร Adobe Photoshop
2. โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร
3. เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
4. กลองถายภาพระบบดิจิตอล
5. เครื่องปรับอากาศ
6. เครื่องพิมพ (Printer)
7. เครื่องสํารองไฟ (UPS)
8. ชุดเครื่องขยายเสียง
9. กระดาษโฟโต
10. แผน CD, DVD
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการเรียนในแตละหนวย
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรAdobe Photoshop
- ใบความรู
แหลงเรียนรู
- youtube

พื้นความรูแ ละคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

316

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

317

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
1307-1202
โปรแกรม Adobe InDesign สําหรับงานสื่อสิงพิมพ
60 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
2. ใชงานโปรแกรม Adobe InDesign ตามขั้นตอน
3. ออกแบบงานสิ่งพิมพดวยโปรแกรม Adobe InDesign ตามหลักการออกแบบ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ คําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Adobe InDesign
การออกแบบโครงหนา (Layout) ของงานพิมพ การออกแบบเอกสาร การตกแตงเอกสารการ ออกแบบ
หนังสือการสรางสื่อ e-book พื้นฐาน เพื่อการนําเสนอการประยุกตใชกับโปรแกรมอื่น
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
คุณลักษณะและความสามารถของ Adobe InDesign
1. สวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม
2. สวนประกอบหลักของโปรแกรม
3. ความสามารถในการผลิตสื่อสิ่งพิมพและหลักการใชสี
2
การใชงาน Adobe InDesign
1. การกําหนดคาการใชงาน Preferences
2. การใช Grids และGuides
3

4

การตั้งคาและสรางรูปแบบของงานสิง่ พิมพแตละประเภท
1. การตั้งคาหนากระดาษของงานสิง่ พิมพในแตละประเภท
2. การสรางรูปและวัตถุ
3. การสรางตัวอักษรและขอความ
4. การ Export และการพิมพงาน
การประยุกตงานรวมกับโปรแกรมอื่น
1 การใชรวมกับโปรแกรม Adobe Photoshop
2 การใชรวมกับโปรแกรม Adobe Illustrator
3 การใชนําเสนองานในรูปแบบตาง ๆ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

ชุดเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมซอฟแวร Adobe InDesign
โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร
เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
เครื่องพิมพสี (Printer)
ชุดเครื่องขยายเสียง

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรAdobe InDesign
- ใบความรู
แหลงเรียนรู
- youtube

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานคอมพิวเตอรแอนิเมชัน
1307-2201 งานสรางภาพการตนู แอนิเมชันดวยโปรแกรม Adobe Flash 60 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางภาพการตูนแอนิเมชันดวยโปรแกรม Adobe Flash
2. สรางภาพการตูนแอนิเมชันดวยโปรแกรม Adobe Flash
3. ปรับแตงรูปภาพเพื่อสรางภาพเคลื่อนไหว
4. จัดทํา Story Board เพื่อสรางภาพยนตรการตูน
5. สราง Symbol Instance และใชงาน Action Script พื้นฐาน
6. สรางชิ้นงานแอนิเมชันตาม Storyboard
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Flash หลักการออกแบบตัวการตูน
การเขียน Story board การออกแบบฉากประกอบ การนําเสียงมาประกอบภาพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การออกแบบฝกรางภาพการตูนลักษณะตาง ๆ
1. การออกแบบคาแรคเตอรตัวละคร
2. การออกแบบองคประกอบหนังการตูน คน บาน ตนไม
2
การใชโปรแกรม Adobe Flash
1. สวนประกอบและเครื่องมือ
2. การใชคําสั่ง
3
การสรางตัวละคร และสวนประกอบของฉากหลังดวยคอมพิวเตอร
1. การสรางสวนประกอบตาง ๆ ของรูปรางตัวละคร
2. การเลือกใชสีใหเหมาะสมกับภาพ
4
แสดงภาพการเคลื่อนไหวใหแกตัวละคร โดยใชเทคนิค Frame by Frame และ Tween
1. การเดิน วิ่ง พูด
2. การแสดงอารมณ ความรูสึก
5
การวางแผนการสรางภาพยนตรการตูน โดยการเขียน Story board
1. องคประกอบของภาพ
2. การดําเนินเรื่องตาม story board
3. การนําเสียงเขามาใชประกอบภาพ
4. การเผยแพรชิ้นงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมซอฟตแวร Adobe Flash
2. โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร
3. เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
4. ชุดเครื่องขยายเสียง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการสรางภาพการตูนแอนนิเมชัน
- หนังสือหลักการใชโปรแกรม Adobe Flash
- เอกสารประกอบการเรียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
แหลงเรียนรู
- Youtube

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

เกณฑการประเมิน
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40
40
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานมัลติมีเดีย
1307-3201
งานถายภาพดวยกลองดิจิตอล

48 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การถายภาพดวยกลองดิจติ อล
2. เลือกใชและบํารุงรักษากลองถายภาพไดกับลักษณะการใชงาน
3. เลือกใชเลนสถายภาพไดตามลักษณะการถายภาพ
4. ถายและพิมพภาพตามหลักองคประกอบศิลป
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถายภาพ องคประกอบศิลป การใชและบํารุงรักษากลองถายภาพดิจิตอล
เลนสและอุปกรณการถายภาพ การจัดการไฟล และการพิมพภาพผลงานภาพถาย การเลือกวัสดุอุปกรณ
พิมพภาพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานใช และบํารุงรักษากลองถายภาพ เลนส และอุปกรณการถายภาพ
1. สวนประกอบของกลอง เลนส และอุปกรณการถายภาพ
2. การเลือกใช กลองถายภาพดิจิตอล เลนส และอุปกรณการถายภาพ
3. การบํารุงรักษากลองถายภาพดิจิตอล เลนส และอุปกรณการถายภาพ
2
งานถายภาพตามหลักองคประกอบศิลป
1. การศึกษาองคประกอบศิลปการถายภาพ
2. การจัดแสงและการวัดแสง
3. การถายภาพดวยกลองถายภาพดิจิตอล
4. การจัดการไฟลภาพแบบตาง ๆ
3
งานพิมพภาพถาย
1. การเลือกใชเครื่องพิมพและกระดาษพิมพ
2. การพิมพภาพถายขนาดตาง ๆ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กลองถายภาพดิจิตอล
2. เลนสถายภาพ
3. ขาตั้งกลองและอุปกรณการถายภาพ
4. เครื่องพิมพแบบอิงกเจ็ต
5. กระดาษพิมพภาพถาย
6. เครื่องฉายภาพ
7. เครื่องคอมพิวเตอร
8. จอรับภาพ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ณัฐวุฒิ ปยบุปผชาติ. ถายภาพสวยดวยกลองDSLR ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ:บริษัท
ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, 2552
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานมัลติมีเดีย
1307-3301 งานพัฒนาสื่อดวยโปรแกรมมัลติมีเดีย

72 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การพัฒนาสื่อดวยโปรแกรมมัลติมีเดีย
2. เลือกใชเครื่องมือ และอุปกรณการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
3. เลือกใชโปรแกรมสําหรับการสรางสื่อมัลติมีเดีย
4. สรางสื่อมัลติมีเดียตามงานที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมัลติมีเดียเบื้องตน การใชโปรแกรมสําหรับจัดทําสื่อมัลติมีเดีย การนําเสนอ
ผานระบบคอมพิวเตอร การควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร การบันทึกไฟลรูปแบบตาง ๆ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
มัลติมเี ดียเบื้องตน
1. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
2. องคประกอบ และประเภทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3. เครื่องมือที่เหมาะสมในการสรางสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
2
งานใชโปรแกรมสําหรับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
1. การใชคําสั่งของโปรแกรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย.
2. การเตรียมไฟลภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สําหรับใชประกอบงานมัลติมีเดีย
3. การแปลงไฟลเพื่อนําออกใชงาน
3
งานสรางและพัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย
1. การวางแผนการสรางสื่อมัลติมีเดีย
2. การสรางสื่อมัลติมีเดียดวยโปรแกรมพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. ชุดหูฟงหรือลําโพงคอมพิวเตอร
3. ชุดไมโครโฟน
4. เครื่องฉายภาพ
5. จอรับภาพ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- กฤษณพงศ เลิศบํารุงชัย บังอร เลิศบํารุงชัย. สรางสื่อการสอนมัลติมเี ดียดวย Adobe
Captivate6. กรุงเทพฯ : บ.โปรวิชั่น จก. ,2556
- สมรัก ปริยะวาที. สรางสือ่ บทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ:
บ.ซีเอ็ดยูเคชัน่ จก. , 2555
- สรวุฒิ ชัยดรุณ. Flash Game Workshop. กรุงเทพฯ: บ.โปรวิชั่น จก. 2555
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
กลุมวิชางานมัลติมีเดีย
1307-3302 สรางกราฟกวีดิทศั นนําเสนองาน

72 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางกราฟกวีดิทัศนนําเสนองาน
2. เลือกใชกลองวีดิทัศนดิจิตอลในงานกราฟก
3. เลือกใชโปรแกรมกราฟกวีดิทัศน
4. สรางกราฟฟกวีดิทัศนเพื่อนําเสนองาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การถายภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) การใชและบํารุงรักษากลองพรอมอุปกรณ
การถายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรผลิตผลงานกราฟกวีดิทัศน การบันทึก
ผลงานและการแปลงไฟลตามรูปแบบที่นําไปใชงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งาน เตรียม ใชและบํารุงรักษากลองวีดิทัศนดจิ ิตอล
1. การใชกลองวีดิทัศนดิจิตอล
2. การใชอุปกรณประกอบกลองวีดิทัศนดิจิตอล
3. การดูแลและบํารุงรักษากลองวีดิทัศนดิจิตอล
2
งานถายภาพวีดิทัศน
1. การเลือกมุมภาพและระยะของภาพ
2. การถายภาพเคลื่อนไหว
3. การจัดการไฟลภาพ
3
งานเตรียม และใชโปรแกรมผลิตผลงานกราฟกวีดิทัศน
1. การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรผลิตผลงานกราฟกวีดิทัศน
2. การใชคําสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอรผลิตผลงานกราฟกวีดิทัศน
3. การลําดับภาพวีดิทัศนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. การบันทึกผลงานในรูปแบบที่นําไปใชงาน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กลองวีดิทัศนดิจติ อล
2. ขาตั้งกลอง
3. สื่อบันทึกขอมูล
4. เครื่องคอมพิวเตอร
5. เครื่องเลนดีวีดี
6. เครื่องฉายภาพ
7. จอรับภาพ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- วิภา อุดมฉันท. การผลิตสื่อโทรทัศนและวีดิทัศน. กรุงเทพฯ:บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
- ณัฐพงศ วณิชชัยกิจ. After Effects Essential .กรุงเทพฯ: บ.ไอดีซี พรีเมียร จํากัด,
2556
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นความรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาพยากรณ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
4
5
9

สาขาวิชาพยากรณ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รหัสหลักสูตร
1308-1101
1308-1102
1308-1103
1308-1104
1308-1301
1308-1302
1308-1303
1308-1304
1308-1305

ชื่อหลักสูตร
งานพยากรณดวยโหราศาสตรไทย (การดูดวงจร)
งานพยากรณดวยการดูฤกษ
งานพยากรณดวยการอานเสนลายมือชั้นสูง
งานพยากรณโหราศาสตรไทยภูมทิ ัศน
งานพยากรณดวยเลข 7 ตัว ขั้นพื้นฐาน
งานพยากรณดวยเลข 7 ตัวขั้นสูง
งานพยากรณดวยโหราศาสตรไทย
งานพยากรณดวยการอานเสนลายมือ
งานพยากรณชื่อและการตัง้ ชื่อ
รวม 9 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
30
30
30
30
75
75
75
75
75

สาขาวิชาพยากรณ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1101 งานพยากรณดวยโหราศาสตรไทย (การดูดวงจร)

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับดวงดาว หลักการพยากรณดวยโหราศาสตร โหราศาสตรกับธุรกิจการลงทุน
และจรรยาบรรณโหราศาสตร
2. วิเคราะหดวงตามหลักโหราศาสตร
3. ดูดวงชะตาชีวิตจากการโคจรของดาวในระบบสุริยะ
4. พยากรณเรื่องตาง ๆ ตามหลักโหราศาสตร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงโคจรของดาวในระบบสุริยะปรากฏการณและผลของดาวเดินถอยหลังกับ
ชะตาชีวิตหลักการดูดาวจรมุมของดาวแฝงการพยากรณเหตุการณจรเรื่องตาง ๆ การพยากรณ ลม ฟา
อากาศ โหราศาสตรกับธุรกิจการลงทุน และจรรยาบรรณโหราศาสตร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับดาว
1. ดาวจรกับการโคจรของดาวในระบบสุริยะ
2. ดาวพักร (ดาวเดินถอยหลัง) กับการโคจรของดาวในระบบสุริยะ
3. ผลของการโคจรของดาวในระบบสุริยะกับชะตาชีวิต
2
งานดูดาว
1. หลักการดูดาวจร
2. หลักการดูดวงพักร (ดาวเดินถอยหลัง)
2.1 หลักการดูดวงพักร (ดาวเดินถอยหลัง) ในดวงกําเนิด
2.2 หลักการดูดวงพักร (ดาวเดินถอยหลัง) ในดวงจร
3. มุมของดาว
4. ดาวแฝง
3
งานพยากรณ
1. การพยากรณเหตุการณจรเรื่องตาง ๆ
2. การพยากรณ ลม ฟา อากาศ
4
งานธุรกิจโหราศาสตร
1. โหราศาสตรกับธุรกิจการลงทุน
2. จรรยาบรรณโหราศาสตร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการวิเคราะห
โหราศาสตรไทย
ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพโหราศาสตร
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน

เกณฑการประเมิน
60

แบบประเมินจรรยาบรรณ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องโปรเจคเตอร
3. เครื่อง Visual Basic
4. เมาสปากกา
5. กลองถายภาพ
6. แวนขยาย
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- โหรศิลป. การอานโคดวิทยุแหงจักรวาล. เลม 1-4.
- พีระพล แพถนอม. โหราศาสตรไทยแนวใหม. วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ.
แหลงเรียนรู
- สถาบันโหราศาสตร

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานและเขียนภาษาไทยได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1102 งานพยากรณดวยการดูฤกษ

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับฤกษลักขณาและจันทรในการวางฤกษ และหลักการใหฤกษ
2. เลือกใชฤกษที่เหมาะสมกับพิธีการตาง ๆตามหลักการ
3. คํานวณตําแหนงของลักขณาและจันทรในการวางฤกษตามหลักการ
4. แกไขตําแหนงดาวเสียในดวงเดิมโดยใชดวงฤกษ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ที่ม าและความหมายของฤกษทั้ง 27 ฤกษก ารแบง ราศีเปนตรียางคและ
นวางคจักร ตําแหนงของตรียางคพิษและนวางคขาดในราศีตาง ๆ การเลือกใชฤกษที่เหมาะสมกับพิธีการ
ตาง ๆ การแกไขดาวเสียในดวงเดิมโดยการใชฤกษ และขอหามในการใหฤกษ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับฤกษ
1. ที่มาของฤกษทั้ง 27 ฤกษ
2. ความหมายของฤกษทั้ง 27 ฤกษ
2
ความรูเกี่ยวกับตรียางคและนวางคจักร
1. การแบงราศีออกเปนตรียางคและนวางคจักร
1.1 การคํานวณหาตําแหนงดาวและลักขณาในตรียางค
1.2 การคํานวณหาตําแหนงดาวและลักขณาในนวางคจักร
2. ตําแหนงของตรียางคพิษและนวางคขาดในราศรีตาง ๆ
3
งานใหฤกษและหามใหฤกษ
1. การเลือกใชฤกษที่เหมาะสมกับพิธีการตาง ๆ
2. ขอหามในการใหฤกษ
4
งานแกไขดาวเสียในดวงเดิมโดยการใชฤกษ
1. การวางลัคนาในดวงฤกษ
2. การวางตําแหนงดาวในดวงฤกษ
3. การวางตําแหนงจันทรในดวงฤกษ
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ านและผลงาน
3 ประเมินคุณธรรมและจรรยาบรรณของ
นักโหราศาสตร
4 ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานและผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
80
10

100

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องโปรเจคเตอร
3. จอรับภาพ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- พีระพล แพรถนอม. ใบความรูเรื่องการใหฤกษ. วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ.
2 แหลงเรียนรู
- สมาคมโหราศาสตร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานและเขียนภาษาไทยได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1103 งานพยากรณดวยการอานเสนลายมือชั้นสูง

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเสนลายมือและหลักการพยากรณดวยการอานเสนลายมือ
2. วิเคราะหชะตาชีวิตดานตาง ๆ จากเสนลายมือของตนเอง
3. วิเคราะหชะตาชีวิตดานตาง ๆ จากเสนลายมือของผูอื่น
4. พยากรณและใหคําปรึกษาดานอาชีพและธุรกิจที่เหมาะกับเสนวาสนา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศักยของเสนลายมือ กฎของเสนลายมือเพื่อนําไปประยุกตใชในการวิเคราะห
เสนลายมือ หลักการผสมเสนและผสมความหมายของเสนลายมือเขาดวยกันเปนเรือ่ งราวเรื่องใหม หลักการ
อานเสนวาสนา การวิเคราะหดานอาชีพและฐานะทางการเงิน การลงทุน ความรูเสริมประกอบการอาน
เสนลายมือ คุณธรรมและจรรยาบรรณของโหราศาสตร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับเสนลายมือ
1. ศักยของเสนลายมือ
2. กฎของเสนลายมือ
2.1 เสนตั้งและเสนตัด
2.2 เสนขนาน
2.3 เสนแตกเปนงาม
2.4 เสนโคง
2.5 น้ําหนักของเสน
2.6 เสนขาดเปนทอนๆ
งานผสมเสนและผสมความหมายของเสนลายมือ
1. การผสมเสนลายมือ
2. การผสมความหมายของเสนลายมือ
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หนวยที่
3
4

5

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานอานเสนวาสนา
1. เสนวาสนากับการลงทุนกับเสนวาสนา
2. การสรุปฐานะและอาชีพจากเสนวาสนา
งานอานเสนหลักทรัพย
1. การแยกประเภทของสิ่งปลูกสรางจากเสนหลักทรัพย
2. การแยกประเภทของที่ดินจากเสนหลักทรัพย
3. หลักทรัพยที่แสดงถึงแหลงน้ํา
4. หลักทรัพยที่แสดงถึงถนน
5. การดูหลักทรัพย 3 มิติ
งานอาชีพอานเสนลายมือ
1. การถายภาพเสนลายมือ
2. การจัดทําฐานขอมูลลายมือลูกคา
3. การใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการประกอบอาชีพโหราศาสตร
4. จรรยาบรรณนักโหราศาสตร
5. ศัพทภาษาอังกฤษวิชาการอานเสนลายมือ

การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ านและผลงาน
ประเมินคุณธรรมและจรรยาบรรณของ
3 นักโหราศาสตร
4 ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

สาขาวิชาพยากรณ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานและผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
60
30
100
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เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่อง Visual Basic
โทรทัศน ขนาด 50 นิ้ว
เมาสปากกา
กลองถายภาพ
แวนขยาย
ตรายางรูปมือ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- โหรศิลป. การอานโคดวิทยุแหงจักรวาล. เลม 1-4.
- พีระพล แพถนอม. เอกสารประกอบการสอนการอานเสนลายมือ.
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
2 แหลงเรียนรู
- สมาคมโหราศาสตร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานในการอานเสนลายมือเบื้องตน
2. อานและเขียนภาษาไทยได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1104 งานพยากรณโหราศาสตรไทยภูมิทศั น

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ ยวกั บ หลั ก การและกระบวนการผูก ดวงชะตา การพยากรณ โ หราศาสตรไทย
ภูมิทัศน และจรรยาบรรณของนักโหราศาสตร
2. ผูกดวงชะตาตามหลักโหราศาสตรไทย
3. ปรับแตงแกไขภูมิทัศนใหถูกกับภพ ธาตุ ทิศ สี ตามหลักโหราศาสตรไทยภูมิทัศน
4. วิเคราะหการใชเข็มทิศตามหลักโหราศาสตร
5. วิเคราะหการจัดบานเพื่อการหนุนดวงชะตา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตหิ ลักของลักขณาและภพตาง ๆ ธาตุประจําราศีและธาตุประจําทิศตาง ๆ การปรับแตง
ภูมิทัศน หลักการใชเข็มทิศ หลักการหนุนดวงชะตา หลักการจัดบานที่ดี และจรรยาบรรณนักโหราศาสตร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับหลักการพยากรณโหราศาสตรไทยภูมทิ ัศน
1. การผูกดวงชะตา
2. ลักขณาและภพตาง ๆ
3. ธาตุประจําราศีและธาตุประจําทิศตาง ๆ
4. จรรยาบรรณในโหราศาสตร
2
งานปรับแตงภูมิทัศนตามหลักโหราศาสตร
1. การปรับแตงภูมิทัศนโดยใชสิ่งของตาง ๆ
2. การใชเข็มทิศ
3. การหนุนดวงชะตา
4. การจัดบานที่ดี
5. การปรับแตงภูมิทัศนใหถูกกับภพ ธาตุ ทิศ และสี
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการวิเคราะหโหราศาสตรไทย
2 ประเมินจรรยาบรรณนักโหราศาสตร
3 ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
60
แบบประเมินจรรยาบรรณ
40
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม
100

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องโปรเจคเตอร
3. เข็มทิศ
4. กระดานไวทบอรดพรอมปากกาเขียนไวทบอรด
5. เมาสปากกา
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ตําราประกอบการสอนโหราศาสตรไทยภูมิทัศน
แหลงเรียนรู
- สมาคมโหราศาสตร

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานและเขียนภาษาไทยได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1301 งานพยากรณดวยเลข 7 ตัว ขั้นพื้นฐาน

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเลข 7 ตัว หลักพื้นฐานในการพยากรณดวยเลข 7 ตัว
2. พยากรณพื้นดวงเดิมของผูรับบริการดวยเลข 7 ตัว
3. พยากรณจรของผูรับบริการดวยเลข 7 ตัว
4. ทํานายการพยากรณตามความตองการของผูรับบริการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเลข 7 ตัว ภพ ดาว พระเคราะหคู ทักษา กาลโยค ยาม การพยากรณเดิม
การพยากรณจร และจรรยาบรรณในงานโหราศาสตร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับภพ
1. ชื่อและความหมายของภพตาง ๆ ของเลข 7 ตัว 4 ฐาน
2. ชื่อและความหมายของภพตาง ๆ ของเลข 7 ตัว 5 ฐาน
3. ชื่อและความหมายของภพตาง ๆ ของเลข 7 ตัว 9 ฐาน
2
ความรูเกี่ยวกับดาว
1. ความรูพื้นฐานตัวเลข กําเนิดดาว นิทาน ชาติเวร
2. ความหมายของดาว
3. ดาว กําลังดาว
4. คุณภาพดาว
5. ธาตุ
6. เชื้อชาติ
7. ทิศ
8. สี
9. นิสัย
10. จริต
11. สถานที่
12. อวัยวะ
13. รสชาติ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
ความรูเกี่ยวกับพระเคราะหคู
1. พระเคราะหคูธาตุ
2. พระเคราะหคูสมพล
3. พระเคราะหคูมิตร
4. พระเคราะหศัตรู
5. พระเคราะหคูอื่น ๆ
4
ความรูเกี่ยวกับทักษา
1. ทักษาคูธาตุ
2. ทักษาคูสมพล
5
ความรูเกี่ยวกับกาลโยค
1. กาลโยคเดิม
2. กาลโยคจร
6
ความรูเกี่ยวกับยาม
1. ยามอัฐกาล
2. ยามใหญ
3. ยามซอย
4. ยามยอย
7
งานพยากรณเดิมดวยเลข 7 ตัว
1. การลงตัวเลขในผังดวงชะตา
2. ความสัมพันธของดาวและภพ และการอานสัมพันธ
3. การประยุ ก ต ค วามรู พื้ น ฐานเพื่ อ การพยากรณ เ ดิ ม ด ว ย ตั ว เลข ดาว ภพ ทั ก ษา
กาลโยค ยาม
4. การพยากรณดวงเดิม
8
งานพยากรณจรดวยเลข 7 ตัว
1. การหาจุดเพื่อการพยากรณ
2. การพยากรณจร
3. จิตวิทยาและจรรยาบรรณในการใหบริการงานพยากรณ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
- การพยากรณเลข 7 ตัว
- การอานดวงชะตาเดิม
ประเมินจรรยาบรรณงานพยากรณ
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน

เกณฑการประเมิน
60

แบบประเมินจรรยาบรรณ
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

40
100

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องโปรเจคเตอร
3. เครื่อง visual Basic
4. เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด
5. เครื่องคิดเลข
6. กระดานไวทบอรด พรอมปากกาไวทบอรด
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เจษฎา คําไหล. หนังสือเลข 7 ตัว 9 ฐาน.
- เจษฎา คําไหล. 2530.ตําราพยากรณเลข 7 ตัว. ฉบับโรเนียว. กรุงเทพฯ.
- เจษฎา คําไหล. 2530.คําบรรยาย 7 ตัว 9 ฐาน. วันอาทิตย รุนที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคม
โหราศาสตรนานาชาติ วัดราชนัดดา.
- เจษฎา คําไหล. 2540.โหราศาสตร “เลข 7 ตัว 9 ฐาน”. กรุงเทพฯ : จัดทําและจัดพิมพ
โดย สมภพ
- เจษฎา คํ า ไหล. 2541.ตํ า ราโหราศาสตร ไทย เลข 7 ตั ว 9 ฐาน “ภาคพยากรณ ” .
กรุงเทพฯ : จัดทําและจัดพิมพโดยชยุต ธรรมปตานนท.
- เจษฎา คําไหล และจารึก เพชรจรัส. ตําราพยากรณ เลข 7 ตัว 9 ฐาน ประยุกต.
- จํารัส ศิริ. 2508. อานดวงชะตาดวยตนเอง. กรุงเทพฯ : อาศรมการคนควาวิทยาการ
ทางโหราศาสตร.
- นภา วรบุตร. หนังสือเลข 7 ตัว .
- บุญไทย ศาสตรเปลง. 2529.ตําราเลข 7 ตัว แบบพิสดาร. กรุงเทพฯ : ชมรม-โหราวิทยา.
- พาชื่น รมยานนท . 2542. เอกสารประกอบการสอนกิ จ กรรมอิ ส ระกิ จ กรรมชุ ม นุ ม
โหราศาสตรวิชาการพยากรณเลข 7 ตัว 9 ฐาน. ชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลาย โรงเรียน
จันทรหุนบําเพ็ญ. กรุงเทพฯ.
สาขาวิชาพยากรณ
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ที่

รายการ
-

2

มหาไผ. หนังสือสัตตาภิธรรม.
ศ.ดุสิต. หนังสือ 7 มหัศจรรย. เลม 1 – 5
ศ.ดุสิต. เรื่องลึกในเลข 7 ตัว.
ศ.ดุสิต. 2551. เลข 7 ตัวมหัศจรรย เลม 2 ภาคพยากรณจร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุ สิ ต . 2551. เลข 7 ตั ว มหั ศ จรรย เล ม 3 ภาคเคล็ ด ลั บ การทาย. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 2.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสิต. 2552. ตอบปญหาโหร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสิต. 2553. สารพันปญหาโหร (ตอบปญหาโหร 3). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสิต. 2553. คุย เฟองเรื่องดาว คูมือการศึก ษาโหราศาสตรใหงายขึ้น . กรุง เทพฯ :
สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสิต. 2554. เลข 7 ตัวมหัศจรรย. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสิต. 2554. เลข 7 ตัวมหัศจรรย เลม 5 ภาคเปดขุมทรัพย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสิต. 2555. เลข 7 ตัวมหัศจรรย เลม 4 ภาคเคล็ดวิธีก ารอานชาตา.พิม พครั้ง ที่ 3.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสติ . 2555. ทีเด็ดเกร็ดโหร (เคล็ดลับโหร 2). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสิต. 2555. กุญแจโหร (ตอบปญหาโหร2). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติ
ชน.
- ศ.ดุสิต. 2556. ทายชีวิตคูดวยเลข 7 ตัว. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน.
- ศ.ดุสิต. 2556. เรื่องลึกในเลข 7 ตัว. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน.
แหลงเรียนรู
- สมาคมโหราศาสตร

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. อานและเขียนภาษาไทยได
2. คํานวณพื้นฐานทางคณิตศาสตรได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1302 งานพยากรณดวยเลข 7 ตัว ขั้นสูง

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพยากรณดวยเลข 7 ตัวชั้นสูง
2. พยากรณพื้นดวงเดิมของผูรับบริการตามหลักโหราศาสตร
3. พยากรณจรแบบตาง ๆ อยางนอย 2 แบบ
4. ทํานายการพยากรณตามความตองการของผูรับบริการตามหลักโหราศาสตร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การพยากรณดวยเลข 7 ตัวขั้นสูง ดวงพิเศษ เกณฑการทายจรดวยระบบ
ตาง ๆ การพยากรณตามเรื่องราว และกลวิธีการนับอายุจร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับดวงพิเศษ
1. ดวงฝาแฝด
2. ดวงตอง
3. ดวงสะพายแลงซาย
4. ดวงสะพายแลงขวา
5. ดวงแทงหอก
2
ความรูเกี่ยวกับเกณฑการทายจรดวยระบบตาง ๆ
1. การพับดวง ทักษา-มหาภูติเคล็ดลับทายดาว
2. ดวงทุคตะ สัตตวรรษ ดวงวรรษาจร กาลชะตา
3. การนับอายุจรดาววันเกิดจร
4. เรือนนอก เรือนใน รัตนมาลา
5. ปากใจที่นั่งกับทักษา และภูมิทัศน
6. เกณฑชันษา กาลกินีแฝง
7. ทักษาซอน มหาทักษา ทักษาดาวลอย ทักษาปอน
8. ผูกเรือนราง หลักทั้ง 7 หลัก
9. กุงกชัมพุการพยากรณจรวัน – เวลา
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
งานพยากรณตามเรือ่ งราว
1. ดวงยาม ของหายคนหาย คําพูดถูกหลอกหรือจริง คนปวยหายหรือตาย
2. ชันษากําเนิดกับภพตาง ๆ การอานจรป จรเดือน จรวัน จรเวลา
3. การสองดวง ปกปองและมุมถูกทํารายฆาตเคราะหตาง ๆ
4. ดวงขึ้น-ดวงตกดวงคนติดคุก-ดวงคนคุมคุก
5. ดวงถูกทําราย ดวงเจออุบัติเหตุ
6. ดวงนพเคราะห ลัคนาในเลข 7 ตัว
7. เลข 7 กับชีวิตคู ดวงมีคูครองมากดวงไดโชคลาภ ดวงขายหลักทรัพย ดวงสอบได
8. เลข 7 ตัวแนวพุทธ การหาฤกษแนวพุทธ
9. ดวงกับความสัมพันธลูก คูครองเดิม คูครองคนตอไป
10. การแปลงเลข 7 ตัวเปนโหราศาสตรไทย
4
กลวิธีการนับอายุจร
1. รายภพ มหาวัย-อนุวัย ฐานวัย
2. หลักเวนหลัก อายุเกิน 80 ป มหาภูติ ทักษามหาภูติ กาลโยค
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
- การอานดวงชะตาเดิมอยางนอย 2 แบบ
- การอานดวงชะตาจรอยางนอย 2 แบบ
- เทคนิคการใหบริการ
ประเมินคุณธรรมและจรรยาบรรณในงาน
พยากรณ
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องโปรเจคเตอร
3. เครื่อง visual Basic
4. เครื่อง Scanner
5. ปฏิทินโหราศาสตร
6. เครื่องคิดเลข
7. กระดานไวทบอรด พรอมปากกาไวทบอรด
สาขาวิชาพยากรณ

เครือ่ งมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
และผลงาน
30
30
20
แบบประเมินจรรยาบรรณ
10
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เจษฎา คําไหล. หนังสือเลข 7 ตัว 9 ฐาน.
- เจษฎา คําไหล. 2530. ตําราพยากรณเลข 7 ตัว. ฉบับโรเนียว. กรุงเทพฯ.
- เจษฎา คําไหล. 2530. คําบรรยาย7 ตัว9 ฐาน วันอาทิตย รุนที่ 1. กรุงเทพฯ :
สมาคมโหราศาสตรนานาชาติ วัดราชนัดดา.
- เจษฎา คําไหล. 2540. โหราศาสตร “เลข 7 ตัว 9 ฐาน”. กรุงเทพฯ:
จัดทําและจัดพิมพโดยสมภพ
- เจษฎา คําไหล. 2541. ตําราโหราศาสตรไทย เลข 7 ตัว 9 ฐาน “ภาคพยากรณ”.
กรุงเทพฯ : จัดทําและจัดพิมพโดย ชยุต ธรรมปตานนท.
- เจษฎา คําไหล และจารึก เพชรจรัส. ตําราพยากรณ เลข 7 ตัว 9 ฐาน ประยุกต.
- จํารัส ศิริ. 2508. อานดวงชะตาดวยตนเอง. กรุงเทพฯ : อาศรมการคนควาวิทยาการทาง
โหราศาสตร.
- นภา วรบุตร. หนังสือเลข 7 ตัว.
- บุญไทย ศาสตรเปลง. 2529. ตําราเลข 7 ตัว แบบพิสดาร. กรุงเทพฯ : ชมรม-โหราวิทยา.
- พาชื่น รมยานนท. 2542. เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมอิสระกิจกรรมชุมนุม
โหราศาสตรวิชาการพยากรณเลข 7ตัว 9 ฐาน. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ. กรุงเทพฯ.
- มหาไผ. หนังสือสัตตาภิธรรม.
- ศ.ดุสิต. หนังสือ 7 มหัศจรรย. เลม 1 – 5
- ศ.ดุสิต. เรือ่ งลึกในเลข 7 ตัว.
2 แหลงเรียนรู
- สมาคมโหราศาสตร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. อานและเขียนภาษาไทยได
2. มีความรูพื้นฐานในการพยากรณเลข 7 ตัว
3. สามารถคํานวณเลขพื้นฐาน

สาขาวิชาพยากรณ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1303 งานพยากรณดวยโหราศาสตรไทย

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับที่มาของวิชาโหราศาสตรไทยและวิชาชีพโหราศาสตร จักรราศี ลักขณา ภพ
และดาว
2. วิเคราะหดาราศาสตรในวิชาโหราศาสตรตามหลักโหราศาสตร
3. แบงจักรราศีลักขณาและภพตามหลักโหราศาสตร
4. ผูกดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร
5. พยากรณพื้นดวงเรื่องตาง ๆ ตามหลักโหราศาสตร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ที่ม าของวิชาโหราศาสตรไทย ดาราศาสตรในวิชาโหราศาสตร การแบง
จัก รราศีลัก ขณาและ ภพการผูก ดวงชะตา ความหมายภพ ความหมายดาวการไลภพ 1 จั งหวะ และ
2 จังหวะมุมของดาว การพยากรณพื้นดวงเรื่องตาง ๆ และวิชาชีพโหราศาสตร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับโหราศาสตร
1. ที่มาของวิชาโหราศาสตร
2. ดาราศาสตรในวิชาโหราศาสตร
2.1 ระบบสุริยะ
2.2 ปรากฏการณดาวเดินถอยหลัง
2.3 ที่มาของราหูและเกตุ
2
ความรูเกี่ยวกับจักรราศี ลักขณาและภพ
1. การแบงจักรราศี
2. ลักขณา
3. ภพ
3.1 ความหมายภพ
3.2 การไลภพ 1 จังหวะ และ 2 จังหวะ
3
งานผูกดวงชะตา
1. การอานปฏิทินโหราศาสตร
2. การหาลักขณาโดยการคํานวณ และใชตารางสําเร็จรูป
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
ความรูเกี่ยวกับดาว
1. ความหมายดาว
2. มุมของดาว
3. ดาวแฝง
5
งานพยากรณพื้นดวงเรือ่ งตาง ๆ
1. เรื่องสุขภาพ
2. เรื่องฐานะ
3. เรื่องหลักทรัพย มรดก
4. เรื่องลาภลอย
5. เรื่องความรัก คูครอง
6. เรื่องอุบัติเหตุ โรค
7. เรื่องอาชีพ
8. เรื่องการลงทุน
9. เรื่องการเดินทางไกล
6
งานวิชาชีพโหราศาสตร
1. จรรยาบรรณโหราศาสตร
2. ศัพทภาษาอังกฤษในโหราศาสตร
3. วิชาชีพโหราศาสตรกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการวิเคราะหเสนลาย
มือ (ลายพระกรณ)
ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพโหราศาสตร
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

สาขาวิชาพยากรณ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
และผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
60
30

100
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เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่อง Visual Basic
เมาสปากกา
กลองถายภาพ
แวนขยาย

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- โหรศิลป. การอานโคดวิทยุแหงจักรวาล เลม 1-4.
- พีระพล แพถนอม. โหราศาสตรไทยแนวใหม. วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
2 แหลงเรียนรู
- สมาคมโหราศาสตร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานและเขียนภาษาไทยได

สาขาวิชาพยากรณ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1304 งานพยากรณดวยการอานเสนลายมือ

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การวิเ คราะห ลั ก ษณะรู ป มื อ นิ้ วมื อ ผิ ว มื อ เนิ น และเส น ลายมื อ
หลักการวิเคราะหพยากรณและใหคําแนะนําในดานบุคลิกภาพและชะตาชีวิตจากลักษณะรูปมือ
นิ้วมือ ผิวมือ เนิน และเสนลายมือ
2. วิเคราะหลักษณะรูปมือ นิ้วมือ ผิวมือ เนิน และเสนลายมือตามหลักโหราศาสตร
3. วิเคราะหบุคลิกภาพและชะตาชีวิตจากลักษณะรูปมือ นิ้วมือ ผิวมือ เนิน และเสนลายมือ
4. พยากรณโดยชี้จุดออน จุดแข็ง และใหคําแนะนําในดานบุคลิกภาพและชะตาชีวิตตามลักษณะมือ
และเสนลายมือ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก การวิเคราะห รูป มือ นิ้วมือ ผิวมือ เนิน เสนลายมือและเสนตาง ๆ
การวิเคราะหบุคลิกภาพและชะตาชีวิตในดานตาง ๆ จากลักษณะรูปมือ นิ้วมือ ผิวมือ เนินและเสนลายมือ
การพยากรณโดยชี้จุดออน จุดแข็ง และการใหคําแนะนําในดานบุคลิกภาพและชะตาชีวิต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับเสนลายมือ
1. หลักการวิเคราะหลักษณะรูปมือ นิ้วมือ ผิวมือ เนิน และเสนลายมือ
2. หลักการอานเสนลายมือ
2
ลักษณะของมือ
1. รูปมือ
2. นิ้วมือ
3. ผิวมือ
4. เนิน
5. มือซาย มือขวา
3
เสนหลักของเสน
1. เสนใจ
2. เสนสมอง
3. เสนชีวิตและเสนคุมชีวิต
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
เครื่องหมายและชองนิ้ว
1. รูปเกาะ
2. รูปสี่เหลี่ยม
3. รูปสามเหลี่ยม
4. รูปกากบาท
5. รูปดาว
6. ชองหมดเปลือง
7. ชองผิดหวัง
8. ชองเสียหาย
5
เสนพฤหัสและเสนวาสนา
1. เสนพฤหัส
2. เสนวาสนา
2.1 ที่เกิดของเสนวาสนา
2.2 ปลายเสนวาสนา
2.3 วาสนาลาภลอย
2.4 วาสนาเดินทาง
2.5 วาสนาโยกยาย
2.6 เสนค้ําวาสนา
2.7 การสรุปฐานะและอาชีพจากเสนวาสนา
6
เสนอาทิตย
1. ที่เกิดของเสนอาทิตย
2. ปลายเสนอาทิตย
3. เสนอาทิตยทําหนาที่แทนเสนวาสนา
7
เสนพุธ
1. ที่เกิดของเสนวาสนา
2. ปลายเสนพุธ
8
เสนคู
1. เสนความรัก
2. เสนคู
9
เสนเดินทาง
1. เสนเดินทางไปเที่ยวตางประเทศ
2. เสนเดินทางไปทํางานตางประเทศ
3. เสนยายที่อยู ยายงานและออกจากงาน
10
เสนหลักทรัพย
1. การดูสิ่งปลูกสราง
2. การดูที่ดิน
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
11
งานวิชาชีพโหราศาสตร
1. จรรยาบรรณโหราศาสตร
2. ศัพทภาษาอังกฤษในวิชาการอานเสนลายมือ
3. วิชาชีพโหราศาสตรกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
60
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ านและผลงาน แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
30
และผลงาน
ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของนัก
แบบสังเกต
10
โหราศาสตร
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา แบบบันทึกการเขารับการ
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร ฝกอบรม
รวม
100

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องโปรเจคเตอร
3. โทรทัศน ขนาด 50 นิ้ว
4. เมาสปากกา
5. กลองถายภาพ
6. แวนขยาย
7. ตรายางรูปมือ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- โหรศิลป. การอานโคดวิทยุแหงจักรวาล เลม 1-4.
- พีระพล แพถนอม. เอกสารประกอบการสอนการอานเสนลายมือ. วิทยาลัยสารพั ดชาง
สมุทรปราการ
2 แหลงเรียนรู
- สมาคมโหราศาสตร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานและเขียนภาษาไทยได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาพยากรณ
กลุมวิชางานโหราศาสตร
1308-1305 งานพยากรณชื่อและการตั้งชื่อ

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับทักษาตัวเลข 7 ตัว 9 ฐาน หลักการตั้งชื่อมงคลและการพยากรณชื่อ
2. วิเคราะหและพยากรณชื่อเดิมตามหลักการพญากรณชื่อ
3. ตั้งชื่อตามหลักการพยากรณ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษาตัวเลข 7 ตัว 9 ฐาน ความสําคัญของตัวเลขและตัวหนังสือในทักษา
การตั้งชื่อมงคลและการพยากรณชื่อ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทักษา
1. ความหมายของทักษา
2. ความหมายของดาวในทักษา
3. ความหมายของวันในทักษา
2
ความรูเบื้องตน เลข 7 ตัว 5 ฐาน
1. วิธีการตั้งเลข 7 ตัว 5 ฐาน
2. ความหมายของคําในแตละแถว
3
ความรูเบื้องตนของพยัญชนะ
1. ความหมายของพยัญชนะ
2. การวิเคราะหพยัญชนะ
3. การพยากรณชื่อ
4. การตั้งชื่อใหดีเปนมงคล
5. การเขียนชื่อ เซ็นชื่อใหสุขภาพดี ร่ํารวย
6. พิธีกรรมหลังจากการตั้งชื่อ
4
งานตั้งชื่อมงคลและพยากรณชื่อ
1. การตัง้ ชื่อมงคล (กรณีศึกษา)
2. การพยากรณชื่อ
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบความรูห ลังการฝกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ านและผลงาน
- การวิเคราะหชื่อ
- การตั้งชื่อ
3 ประเมินพฤติกรรมนักพยากรณ
4 ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
70
และผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. เครื่องเขียน ไดแก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด
2. แวนขยาย 5 เทาจากของจริง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการพยากรณชื่อ
- ตัวอยางชื่อและการตั้งชื่อ
2 แหลงเรียนรู
- สมาคมโหราศาสตร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานและเขียนภาษาไทยได
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ภาคผนวก

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ. 2558
____________________________
โดยที่ ได มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รวิช าชี พ ระยะสั้ น
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวน
หนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อใหการบริหารงาน ดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน จึงสมควรออก
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม จึ ง ออกระเบี ยบสํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาวาด วยการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 ไวดังนี้
ขอ 1 ระเบีย บนี้ เรีย กวา “ระเบีย บสํ านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษาวาดวยการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ขอ 3 ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอ 4 ใหยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550
บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“หลัก สูต ร” หมายความวา หลัก สูต รวิช าชีพ ระยะสั้น ที่ มี ส มรรถนะอยางน อยหนึ่ง หน วย
สมรรถนะและมีร ะยะเวลาในการเรียนไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ที่ได พัฒ นาหลักสูตรและอนุมัติห ลัก สูตรโดย
สถานศึกษา
“ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เฉพาะ” หมายความวา คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสําหรับ ผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ มีสมรรถนะอยางนอยหนึ่ง หนวยสมรรถนะและมีร ะยะเวลาใน
การเรียนไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ใชอักษรยอวา “ปวพ.”
“สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“หัวหนา สถานศึก ษา” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
/“นักศึกษา”...

“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงือ่ นไขของการสําเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล
แตละกลุม
“สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษา
“ครูที่ปรึกษา” หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“วิทยากร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาเชิญเปนผูสอนหรือรวมเปนผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข อ 6 ให ร องเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ได รั บ มอบหมายจากเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
หลักสูตร
ขอ 7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปนการศึก ษานอกระบบ โดยใหส ถานศึก ษาพัฒ นาหลักสูตร
ตามกรอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ที่ กํ า หนดแนบท า ยระเบี ย บนี้ โ ดยการมี ส ว นร ว มของ
สถานประกอบการ ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ และคํานึงถึงการที่นักศึกษา
จะนํ าไปใช ป ระโยชน เ กี่ย วกั บ การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต การประกอบอาชีพ เสริ ม การเปลี่ ย นอาชี พ ใหม
การพั ฒ นางานในอาชี พ เดิ ม การเข าทดสอบมาตรฐานอาชี พ การเข า ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน
การเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ขอ 8 ใหสถานศึกษากําหนดระบบประกันคุณภาพหลักสูตรแตละหลักสูตรใหชัดเจน อยางนอย
ประกอบดวย 4 ประเด็นคือ
(1) คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
(2) การบริหารหลักสูตร
(3) ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา
(4) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน
ขอ 9 ใหส ถานศึก ษาเปนผูอนุมัติห ลัก สูตรและจัดทําทะเบียนหลัก สูตรของสถานศึก ษาแลว
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่อนุมัติหลักสูตร
ในกรณีที่สถานศึกษายกเลิกหลักสูตรใดหรือปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตรใดใหสถานศึกษา
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศยกเลิกหลักสูตร
หรือประกาศปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตร
/หมวด 2...

หมวด 2
การเปนนักศึกษา
ขอ 10 พื้นความรูและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในแตละหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร
ขอ 11 ใหสถานศึกษาพิจารณารับสมัครและคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรตางๆไดตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน และความพรอมของสถานศึกษา
ขอ 12 สถานศึกษาอาจใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญ ญา เฉพาะผูที่ไดรับ การคัดเลือก
เขาศึกษาในบางหลักสูตรก็ได
ขอ 13 ผูที่ไดรับ การคัดเลือกเขาศึก ษา จะมีส ภาพเปนนั ก ศึก ษาเมื่อไดล งทะเบี ยนเขาเรียน
ในหลักสูตรตางๆและชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆตามที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษา
เชื่ อ ถื อ มาให คํ า รั บ รองและทํ า หนั ง สื อ มอบตั ว เว น แต นั ก ศึ ก ษาที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะแล ว สถานศึ ก ษา
อาจใหผูปกครองมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัวหรือไมก็ได
ขอ 14 ใหส ถานศึ ก ษาจั ดการประชุม ชี้แ จงและปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให ท ราบแนวทาง
การศึกษา และระเบียบ ขอบังคับและประกาศตางๆที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่นักศึกษายังไมบรรลุนิติภาวะ ใหสถานศึกษาพิจารณาเชิญผูปกครองเขารวมประชุมดวย
ขอ 15 สถานศึกษาอาจออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษาก็ได
บั ต รประจํ า ตั ว ต อ งระบุ เ ลขที่ ชื่ อ สถานศึ ก ษา รหั ส สถานศึ ก ษา ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล นั ก ศึ ก ษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน ชื่อหลักสูตร วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหนา
สถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับใหมีลายมือชื่อของนักศึกษาและใหมีตราสถานศึกษา
บนบัตรโดยใหติดที่รูปถายบางสวน
บัตรประจําตัวนี้ใหมีอายุเทากับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 16 สถานศึกษาอาจแตงตั้งครูที่ปรึกษาประจํากลุม นักศึกษาแตละหลักสูตร เพื่อทําหนาที่
ใหคําปรึกษาใหคําแนะนํา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
ขอ 17 การพนสภาพนักศึกษา ใหเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ลาออก
(3) ถึงแกกรรม
(4) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพ ติดตอกันเกินรอยละ 20 ของจํานวนชั่วโมงการเรียนของ
หลักสูตร
ข. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในระหวางการเปนนักศึกษา เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ทั้งนี้ยกเวนกรณีที่สถานศึกษาจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหผูตองขังอยูแลว
ค. ขาดพื้นความรูหรือขาดคุณสมบัติ ตามขอ 10
/ขอ 18 ในกรณี....

ขอ 18 ในกรณี ที่นัก ศึก ษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ ของสถานศึก ษาให ส ถานศึก ษา
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษาภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ขอ 19 ใหสถานศึกษากําหนดวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอนแตละหลักสูตรไวในการรับ
สมัครเขาศึกษา
ขอ 20 ให ส ถานศึก ษาจั ดกลุม การเรียนการสอนไดต ามความเหมาะสมกับ หลัก สูต รแตล ะ
หลักสูตร โดยมีจํานวนนักศึกษาตอกลุมไมนอยกวา 10 คน และไมเกิน 20 คน
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดกลุมเรียนแตกตางไปจากเกณฑที่กําหนด ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ขอ 21 ใหสถานศึกษาดําเนินการใหครู วิทยากร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติ
และจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติ
ไดจริง และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกหลักสูตร
ขอ 22 ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหครู วิทยากร กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสม และนําผลจากการวัดผลและประเมินผลไปใชในการพัฒนานักศึกษา
ขอ 23 ใหครู วิท ยากร แจงวิธีก ารจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน
ใหนักศึกษาทราบกอนการจัดการเรียนการสอนดวย
ขอ 24 นัก ศึก ษาตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงการเรียนของ
หลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆไป
ขอ 25 การประเมินผลการเรียนใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ดังนี้
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดี
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออน
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก
0
หมายถึง ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (ตก)
/ขอ 26 ผูสําเร็จ...

ขอ 26 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา ตามขอ 24
(2) เปนผูทผี่ านเกณฑประเมินทุกสมรรถนะของหลักสูตร
(3) เปนผูที่ไดระดับผลการเรียนตัง้ แต 1.0 ขึ้นไป
ขอ 27 ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา
หมวด 4
เอกสารการศึกษา
ขอ 28 สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา ดังตอไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษา ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชชื่อยอวา
“รบ.1 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
การจัดทํา “รบ.1 ปวพ.58” ใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนเปน
ผูจัดทํา ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทน
เปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) รายงานผลการเรียนของผูท ี่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบนี้ ซึ่งใชชื่อยอวา “รบ.2 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 29 ใหสถานศึกษาจัดทําประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ประจําตัวนักศึกษา มอบใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 30 ใหสถานศึก ษาจัดทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนัก ศึกษาจากตนฉบับ
ที่ส ถานศึก ษาตองเก็บ รักษาไว และประทับ ตรา“สําเนาถูก ตอง”แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือผู ที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนา
ขอ 31 ในกรณีที่นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา ตองการระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัว
นักศึกษา ฉบับ ภาษาอังกฤษ (Transcript) ใหสถานศึก ษาจัดทําตามแบบที่ กําหนดทายระเบียบนี้ และเก็บ
รักษาไวตลอดไป โดยจัดทําสําเนาและประทับตรา CERTIFIED TRUE COPY แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือ
ผูที่ไดรับ มอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนามอบใหแก
นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 32 ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ฉบับภาษาอังกฤษให
สถานศึกษาจัดทําตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 33 ใหส ถานศึกษาจัดทําสําเนารายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึก ษาตามหลักสูตร
วิชาชี พระยะสั้น แตล ะหลั ก สู ตร แต ล ะรุ นจากต น ฉบั บ ที่ ส ถานศึ ก ษาต องเก็บ รัก ษาไว และประทั บ ตรา
“สําเนาถูกตอง” แลวใหหัวหนาสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรองสําเนา พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่ออกสําเนา
แลวรวมจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปละ 2 ครั้งดังนี้
(1)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวัน ที่
1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 30 เมษายน ของป
(2)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวัน ที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของป
/บทเฉพาะกาล...

บทเฉพาะกาล
ขอ 34 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกอนวันทีร่ ะเบียบนี้ใชบงั คับ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550 จนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558

(นายชัยพฤกษ เสรีรักษ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ พ.ศ. 2558
๑. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจวิเคราะหความตองการกําลังคน ความตองการอาชีพและความ
พรอมของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา
และครูผูส อน เพื่อสํารวจวิเคราะหความตองการอาชีพ ความตองการกําลังคนในทองถิ่น รวมทั้งความ
พรอมของสถานศึกษา และกฎ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร
๒. สถานศึก ษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งประกอบดวยหัวหนางานพัฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับลักษณะของงานอาชีพและสมรรถนะของผูปฏิบัติงานที่อาชีพนั้น
ตองการตามแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประกอบดวยรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ ผูแทนสมาคมหรือองคกรวิชาชีพ ผูแทนชุมชน
และผูแทนคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูตร จํานวน ๗-๑๐ คน เพื่อดําเนินการทวนสอบความถูก ตอ ง
เหมาะสมของหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวของหากเห็นวาควรปรับปรุงแกไข ใหสงกลับคณะกรรมการ
พัฒ นาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับ ปรุงแกไข หากเห็นวาถูก ตองเหมาะสมแลวใหนําเสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษาเพื่ออนุมัติหลักสูตร
๔. สถานศึ ก ษาจัด ทํ าทะเบี ยนหลัก สูต รที่ผ านการอนุมั ติ และรายงานให สํานั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบ
๕. สถานศึกษาติดตามประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชเพื่อการประกันคุณภาพหลัก สูตร อยางนอยใน ๔
ประเด็น สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒ นาหลัก สูตร รวมทั้งการปรับ ปรุงและพัฒ นามาตรฐานและ
คุณภาพการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ ไดแก
(๑). คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
(๒). การบริหารหลักสูตร
(๓). ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา
(๔). ความตองการของตลาด แรงงาน สังคมและชุมชน

การกําหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
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ลําดับที่รายวิชา ตั้งแต 01-99
ชวงระยะเวลาเรียน
กลุมวิชาชีพ/กลุมงานอาชีพ
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
1 = หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รหัสสถานศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ประเภทวิชา (รหัสตัวที่ 2)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ชวงระยะเวลาเรียน (รหัสตัวที่ 6)
ระยะเวลาเรียน
1 – 30 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 31 – 60 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 61 – 90 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 91 – 120 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 121 – 150 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 151 – 180 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 181 – 210 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 211 – 240 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน ตั้งแต 241 ชั่วโมงขึ้นไป

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง ชางยนต

เลข 02 หมายถึง ชางกลโรงงาน
เลข 03 หมายถึง ชางเชื่อมโลหะ
เลข 04 หมายถึง ชางไฟฟา
เลข 05 หมายถึง ชางอิเล็กทรอนิกส

เลข 06 หมายถึง ชางกอสราง

เลข 07 หมายถึง ชางพิมพ
เลข 08 หมายถึง ชางเครื่องทําความเย็น

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6 หมายถึง
7 หมายถึง
8 หมายถึง
1 หมายถึง
1 หมายถึง
1 หมายถึง
2 หมายถึง

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานจักรยานยนต
งานเครื่องยนตเล็ก
งานเครื่องยนต
งานไฟฟารถยนต
งานระบบสงกําลังรถยนต
งานเครื่องลางรถยนต
งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต
งานบริการยานยนต
งานชางกลโรงงาน
งานชางเชื่อมโลหะ
งานชางไฟฟา
งานชางบํารุงรักษาระบบไฟฟา
ขนสงทางราง
งานพื้นฐานชางอิเล็กทรอนิกส
งานเสียงและภาพ
งานโทรคมนาคม
งานเครื่องใชสํานักงาน
งานระบบควบคุม
งานเขียนแบบกอสราง
งานไม
งานคอนกรีต
งานปูน
งานประปา – สุขภัณฑ
งานสีและตกแตงพื้นผิว
งานสํารวจ
งานพิมพ
งานเครื่องทําความเย็น

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

01
02
03
04
05

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร
ธุรกิจและการจัดการ

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
1
1
1
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานบัญชี
งานขาย
งานเลขานุการ
งานคอมพิวเตอร
งานโลจิสติกส

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง การโรงแรม
เลข 02 หมายถึง การทองเทีย่ ว
เลข 03 หมายถึง ภาษาเพื่องานโรงแรมและ
การทองเทีย่ ว

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
1
2
3
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานโรงแรมและบริการ
งานทองเที่ยวและบริการ
งานนวดแผนไทย
งานสปาและความงาม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน
ภาษาเกาหลี

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)

เลข 01 หมายถึง ผาและเครื่องแตงกาย

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4
5
6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 02 หมายถึง อาหารและโภชนาการ

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 03 หมายถึง คหกรรมศาสตรทั่วไป

เลข 04 หมายถึง คหกรรมธุรกิจ

งานเสื้อผาสตรี
งานเสื้อผาชาย
งานเสื้อผาเด็ก
งานเสื้อผาอุตสาหกรรม
งานปกจักร
งานออกแบบและธุรกิจ
เครื่องแตงกาย
งานขนมอบ
งานอาหารไทยและขนมไทย
งานอาหารนานาชาติ
งานถนอมอาหารและแปรรูป
งานเสริมสวย
งานดอกไมสด
งานใบตอง
งานแกะสลัก
งานดอกไมประดิษฐ
งานประดิษฐ
งานสมุนไพร
งานธุรกิจจัดตกแตงพิธีและสถานที่
งานบริบาล

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง วิจิตรศิลป
เลข 02 หมายถึง ออกแบบ
เลข 03 หมายถึง หัตถกรรม

เลข 04 หมายถึง ถายภาพและวีดิทัศน
เลข 05 หมายถึง เครื่องประดับและอัญมณี

เลข 06 หมายถึง ดนตรี

เลข 07 หมายถึง คอมพิวเตอรกราฟก

เลข 08 หมายถึง พยากรณ

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานจิตรกรรม
งานปฏิมากรรม
งานออกแบบตกแตง
งานออกแบบผลิตภัณฑ
งานออกแบบพาณิชยศิลป
งานจักสาน
งานเพนทสี
งานผา
งานโลหะรูปพรรณ
งานหลอ
งานหนัง
งานไม
งานเครื่องเคลือบดินเผา
งานอื่น ๆ (งานแกว ...)
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งานศิลปการถายภาพ
งานการถายภาพโฆษณา
งานวีดิทัศน
งานการออกแบบและตนแบบ
งานรูปพรรณ
งานประดับอัญมณี
งานเจียรไนอัญมณี
งานการวิเคราะหอัญมณี
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
ดนตรีพื้นบาน
ลีลาศ
งานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
งานแอนิเมชั่น
งานมัลติมีเดีย

เลข 1 หมายถึง งานโหราศาสตร

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง พืชศาสตร
เลข 02 หมายถึง สัตวศาสตร

เลข 03 หมายถึง อุตสาหกรรมเกษตร
เลข 04 หมายถึง เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
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งานพืชไร
งานพืชสวน
งานสัตวปก
งานสัตวเล็ก
งานสัตวใหญ
งานสัตวน้ํา
งานผลิตภัณฑพืช
งานผลิตภัณฑสัตว
งานผลิตภัณฑสัตวน้ํา
งานชางเกษตร
งานธุรกิจเกษตร

คําสั่ง

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่
/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการอาชีวศึกษา
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระตามลัก ษณะภูมิภาคและยุท ธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการ
และหน วยงานที่ เกี่ ยวขอ งได มีส วนรวมในการพั ฒ นา เพื่ อให มั่ นใจวาผู สําเร็จ การศึ ก ษามี ความรู ทัก ษะ
ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒ นา
ตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากนโยบายดัง กลาว สํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษา จึง มอบหมายให ห นว ย
ศึก ษานิเทศกดําเนินโครงการพั ฒ นาหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้นมุง เนนสมรรถนะอาชีพ เพื่อ ใหก ารดําเนิ น
โครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูม ี
รายชื่อเปนคณะกรรมการดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นายอกนิษฐ
คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นายวณิชย
อวมศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นายชาญเวช
บุญประเดิม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. นายประชาคม จันทรชิต
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษา
ชางอุตสาหกรรม
6. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
7. นายประจวบ แกวเขียว
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี
8. นายประภาส คงสบาย
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
9. นายอนันต
หอมพิกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
10. นายสมบูรณ
ชดชอย
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
11. นายพิศิษฐ
พลแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
12. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนครศรีอยุธยา
13. นายพิษณุ
รัตนเลิศลบ
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก
14. นางสุรางค
อภิรมยวิไลชัย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลลภา อยูทอง
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
3. นางสินีนาท
ภูมิพล
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นางธีรวรรค
วระพงษสทิ ธิกุล หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางธัญญาภรณ จําลองกุล
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
8. นายประพนธ จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
9. นายเลิศ
วุฒิชาติปรีชา
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
10. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
11. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
12. นายวิชัย
จิตมาลีรัตน
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
13. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
14. นางสาวสุกญ
ั ญา แดงจักรศรี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
15. นางสุดา
ปลื้มพันธ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
16. นางอัมพร
พีรพลานันท
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
17. นางพรทิพย
เอกมหาราช
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
18. นางสาวอารี
โอสถจันทร
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
19. นางวิพร
ภักดีวานิช
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
20. นางสาวกิ่งกาญจน ศรีทองสุข
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
21. นางวิยดา
วัฒนาเมธี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวโสภี
นิลรักษ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวประไพพิศ เกษพานิช
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
24. นางสาวขนิษฐา นามวงค
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่
1. จัดเตรียมสถานที่ประชุม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการ การจัดกิจกรรม ประสานงานกับสํานัก
สถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวของ
2. จัดพิธีเปด-ปด การเชิญประธานในพิธีเปด ดําเนินพิธีการในการประชุม พิธีกร บันทึกภาพหรือวีดิทัศน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. นายธงชัย
กัณฑานนท
ผูทรงคุณวุฒิ
2. นายอุดมศักดิ์ ธัญญรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ
3. นายรังษี
สุขารมณ
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท โมโตยูกิ (ประเทศไทย) จํากัด
4. นายกันยารัตน พัชรารักษ
ผูอํานวยการอาวุโส บริษทั คันทรี กรุป (มหาชน) จํากัด
5. นางสาวรินทรลภัส สิริวัฒนชนะ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยธรรมอัลไลแอนซ จํากัด
6. นางสาวพิชญา
เอกมหาราช ผูจัดการโรงเรียนแฟชั่นบางกอกดีไซนอารท
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการวิชาการและวิทยากร
1. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นายประพนธ
จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธุ หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นายวิชัย
จิตมาลีรัตน
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
8. นายเลิศ
วุฒิชาติปรีชา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
9. นางสุดา
ปลื้มพันธ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
10. นางอัมพร
พีรพลานันท
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
11. นายจรูญ
เตชะเจริญกิจ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
กรรมการ
12. นายสุธี
โรจนบุญถึง
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
กรรมการ
13. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
14. นางสาวสุกญ
ั ญา แดงจักรศรี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
15. นางสาววัลลภา อยูทอง
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
16. นางวิยดา
วัฒนาเมธี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นางสาวโสภี
นิลรักษ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่
1. วางแผนการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ รวบรวม เรียบเรียง และ
จัดทําเอกสารวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของประกอบการประชุมปฏิบัติการฯ
2. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูตามตารางการประชุมปฏิบัติการฯ
3. เปนวิทยากรในการปฏิบัติงานกลุมตามประเภทวิชา และสาขาวิชา
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
1. นายอนันต
หอมพิกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล
เทงใหญ
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการ
3. นายชุมพล
แกวศิริ
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
กรรมการ
4. นายอํานาจ
ไพศาลสุขสมปอง วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี
กรรมการ
5. นายโสภณ
อินทรเพ็ญ
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
6. นายอรุณรวี เกิดสมบัติ
วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
กรรมการ
7. นายปรินทร สีเที่ยงธรรม
วิทยาลัยสารพัดชางสุมทรปราการ
กรรมการ
8. นายสุรสิงห ศรีชะตา
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
1. นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา
รอสูงเนิน
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
กรรมการ
3. นายกรีพล
ศิริบุญสุข
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
กรรมการ
/4. นายตวงอัฐ...

4. นายตวงอัฐ
ตุมอญ
5. นายสุรศักดิ์
เทพทอง
6. นายพัชรินทร แกวเจริญ
7. นายศรายุทธ ทองอุทัย
8. นายสุพัฒน ศรีสัมฤทธิ์
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1. จาสิบเอกสมพร ชูทอง
2. นางสาวจิตราวรรณ บุตราช
3. นายพิรชัช
ชังเภา
4. นายวัชรศักดิ์ ดาราศาสตร
5. นายธีระพงศ คชเสน
6. นายธนวัฒน จิตตใจฉ่ํา
๗. นายชาญณรงค สวนพาณิชย
สาขาวิชาชางไฟฟา
1. นายสมบัติ
นาหลวง
2. นายทนง
ทองมาก
3. นายเฉลิมศักดิ์ พงษกลาวขํา
4. นายธีระยุทธ นุยนุน
5. นายธีรพงษ
เรือลม
6. นายสุริยา
เสนา
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
1. นายอาชวิศร ถาวรสุข
2. นายชยพล
โพธิ
3. นางวิจิตรา
แสงศรี
4. นายอนุศักดิ์ แตงภู
4. นายทศทิศ
วินิจฉัยภาค
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
1. นายอนุชิต
อรรถานิธี
2. นายชัยพัฒนพงษ ภูสัตยคํา
3. นายกฤตพล รามสวัสดิ์
4. นายไพโรจน พอใจ
5. นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ
6. นายวชิระ
ไชยสิงห
7. นายปกรณ
สุขพูลผล
8. นายสุธาพัฒน ภูริอริยฐานนท

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
ประธานกรรมการ
หนองจอก
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
กรรมการ
หนองจอก
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางระยอง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางแพร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนาน
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
/สาขาวิชา...

สาขาวิชาชางกอสราง
1. นายโสรัฐ
นาคทัต
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานแพว ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา
บุรา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมการ
3. นายสุเชษฐ
อาจสมโภชน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
กรรมการ
4. นายบัณฑิต
ทองคํา
วิทยาลัยเทคนิคนาน
กรรมการ
5. นายอาทิตย
สุทธพันธ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
กรรมการ
6. นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
2. นางสุชาดา
เทพพิบูล
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางสุวะดี
เพชรจํารัส
วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส
กรรมการ
4. นางกมลมาศ
หมาดหมาน
วิทยาลัยสารพัดชางกระบี่
กรรมการ
5. นางสาวอัศณีย เวทวัง
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
6. นางพชรมน
ซื่อตรง
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการเลขานุการ
1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
2. นางพชร
พุทธิเนตร
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
3. นางสุกญ
ั ญา
แยมยิ้ม
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
1. นายประภาส
คงสบาย
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
บรรหาร-แจมใส
2. นางสุทิศา
ออนสมกฤษ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
กรรมการ
3. นางมรกต
จันทรเจริญ
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
4. นางกันนิกา
มะลิตัน
วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน
กรรมการ
5. นางสาวอพรรัตน บุญรักษา
วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร
กรรมการ
6. นางสาวอรุณี
สุขชวย
วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร
กรรมการ
7. นางสมจิตร
อุระงาม
วิทยาลัยสารพัดชางสระแกว
กรรมการ
8. นายสุวิทย
เดือนดาว
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาโลจิสติกส
1. นายวศินวุฒิ
พุทธศิริรังษี
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือฟา อุทธิยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์
คงคามี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร
กรรมการ
4. นางชนาธิป
อรุณสุรัตน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการและเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1. นางธารทิพย
พัชรมณีปกรณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
ประธานกรรมการ
การทองเที่ยวกรุงเทพ
2. นางกนกพรรณ คุณาจารย
วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ
กรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน เหลาตระกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ฤทธา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
5. นางกุลสิ รา
สุวรรณ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว กรรมการและเลขานุการ
กรุงเทพ
สาขาวิชานวดแผนไทย
1. นายสมนึก
พุมขุน
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา
เจริญภัทรเภสัช คลินิกราชาวดีการแพทยแผนไทย
กรรมการ
3. นางรัติยา
ชัยเทือง
วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
กรรมการ
4. นางธนัชพร
คุมเมือง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กรรมการ
5. นางสายสุนี
ทองดีนอก
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการ
6. นางกนกพรรณ คุณาจารย
วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ
กรรมการ
7. นางแสงรัศมี
ปนทอง
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
กลุมวิชาภาษา
1. นายพิศิษฐ
พลแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
ประธานกรรมการ
2. นางวารี
ฤทธิโยธี
วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
กรรมการ
3. นางคนึงนิจ
แววประเสริฐ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
4. Miss Jin
Chaoyang
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
5. Mr. Jang
Ghuangyil
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
6. Miss Li
Jia-Fu
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
กรรมการ
7. นางศรีสรุ างค
อนุชาติกิจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมการ
8. นายทรงวุฒิ
อุดวงค
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
กรรมการ
9. นายปลิว
ตอเจริญ
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
10. นางจิราภา
บุพพโก
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
1. นางจําเรียง
หนูดํา
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
2. นายสมศักดิ์
อัตโสภณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
3. นายนพดล
บุญยัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
4. นายวิทยา
สุริยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
5. นายทวิพจน
บุญเหลือ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
6. นายทศพร
ถังมณี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
7. นายกิติศักดิ์
พุทธรัตน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
8. นายสมพัก
บัวหลวง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
/สาขาวิชา...

สาขาวิชาออกแบบ
1. นางจําเรียง

หนูดํา

2. นางสาววราภรณ ทิมประดับ
3. นางสาวศริญญา วรจันทร
4. นางศุลีพร
ใบไพศาล
5. นางอัปสร
ชายโอฬาร
6. นายอุทัย
สันติวีรยุทธ
7. นางสาวนิภาพรรณ คงแกว
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
1. นางจําเรียง
หนูดํา
2. นายธราธร
แกวโสนด
3. นางวิสา
เพ็ชรธงไชย
4. นายชัยภัทร
สอนเครือ
5. นายหมัดหนูด บุญเทียม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
1. นางจําเรียง
หนูดํา

ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ

2. นายจิรายุศ
3. นางสาวลัดดา
4. นายวีรศักดิ์
สาขาวิชาพยากรณ
1. นายธนกฤต

จิราวัลย
มุขแจง
ยินดี

2. นายณัทกิจพัฒน
3. นางสมพร
4. นายพีระพล
สาขาวิชาดนตรี
1. นายสมนึก
2. นายสนธิ
3. นายระวิ
4. นายพิพัฒน
5. นายสุรัตน
6. นายสมนึก
7. นายสุรพล
8. นายสุบัน

หอมวิจิตรกุล
อภิสิทธิสกุล
แพถนอม

รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ

พุมขุน
ภูละมูล
ดาบทอง
ทองระอา
อมราภรณพสิ ุทธิ์
อุนแกว
นามเสนา
แพงบุปผา

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
กรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
กรรมการ

แยมเผื่อน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

/9. นายสุริยา...

9. นายสุริยา
มันตะรักษ
วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร
กรรมการ
10. นายพิทักษ
ขจรธรรมรักษ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
กรรมการ
11. นายเจริญ
ธรรมชาติ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
กรรมการ
12. นายกฤษฎี
ศรีจามร
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรรมการ
13. นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
14. นายสุชาติ
สิมมี
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1. นายชูชาติ
พรามจร
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ
ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย
พงศสรอยเพ็ชร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
3. นางบุษบา
เจียมเกาะ
วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี
กรรมการ
4. นางพนิดา
พฤกภูษณ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
5. นางวันทนีย
ถวิลการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
6. นางสุทธิลักษณ เกิดสวางกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
7. นางสาวสุวลี
บุญญามณี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
8. นางสาวอรรยา นุสีวอ
วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน
กรรมการ
9. นางมนัสนันท จันทรศักดิร์ า
วิทยาลัยสารพัดชางตรัง
กรรมการ
10. นางรัตนา
บํารุงวงศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
11. นางสาวประภา ทําจะดี
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางยุพิน
พิมศร
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ประธานกรรมการ
2. นางมาลี
ทองคํา
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางสาวสิรินีย แซตัน
วิทยาลัยสารพัดชางตรัง
กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ทรัพยสําราญ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการ
5. นางณัชชา
กุมาวรสิงห
วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
กรรมการ
6. นางพรพรหม
หาญเจริญ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
7. นางรัมภา
ศิริวงศ
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
กรรมการ
8. นายสมภพ
อุตสาหะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
9. นางจารุพรรณ สุขสมบูรณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน
กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี
นอยใจบุญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
11. นางกัลยาณี
ไขมุกข
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
กรรมการ
12. นางอุมาพร
แขดอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
กลุมงานเสริมสวย
1. นายเจนวิทย
ครองตน
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุมทรปราการ ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ
โอภาโส
วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี
กรรมการ
3. นางชฤทธิพร
คงธนเกริก
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
4. นายศิวพร
วรวิทย
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
/5. นางพิชญพิมล...

5. นางพิชญพิมล
6. นางสาวกัลยา
7. นายระพีพฒ
ั น
กลุมงานตัดผมชาย
1. นายเริงศักดิ์

เลิศสุริยะกุล
มะหะหมัด
ศรีทะ
ใจสําราญ

วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
นครราชสีมา
2. นายสุวรรณ
พรมบุญ
วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ
กรรมการ
3. นายสมาน
บุตรกะอะ
วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
กรรมการ
4. นางชลธิชา
ตนโพธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการและเลขานุการ
กลุมงานดอกไมประดิษฐ, งานแกะสลัก, งานสมุนไพร, งานบริบาล
1. นางสาววิภาวรรณ สุขสวัสดิ์
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรินทร เลี้ยงสุข
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางธนภร
ฤทธิเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กรรมการ
4. นางพรสวรรค สระบัว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร รักเรือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
6. นางจรรยา
สุวรรณประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
7. นายชานนท
บุรี
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
8. นางปทมา
พงศพัชราพันธ วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
9. นางสุวรรณี
พุกภิญโญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
10. นางวัชรี
โอวธีระกุล
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
11. นางเอกกาญจน พรหมเกิด
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
12. นางพชร
พุทธิเนตร
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลง
กรรมการ
12. นางวรรณา
อาภาอดุล
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่
1. จัดเตรียมขอมูล ทางวิชาการ รวมกันพัฒ นาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ ใน
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ
ชุมชน
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
1. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นางสาวโสภี
นิลรักษ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นายประพนธ
จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางวิยดา
วัฒนาเมธี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวขนิษฐา นามวงค
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการทําหนาที่
1. ติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินโครงการและหลัง ดําเนินโครงการ สรางเครื่องมือ เก็บ
รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะห/ประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการเอกสารวิชาการ การเงินและพัสดุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวโสภี
นางธัญญาภรณ
นายอภิวัชร
นางสาวปยวีร
นางวิยดา
นางเฉลิมศรี

7. นางสาววัชรี
8.
9.
10.
11.

นางสาววันวิสาข
นายประพนธ
นางสาวขนิษฐา
นางสาวชุลีพร

นิลรักษ
จําลองกุล
พจนจริ าภรณ
จุติพงษรกั ษา
วัฒนาเมธี
เกตากุล
บุตระคํา
สงวนสัตย
จุนทวิเทศ
นามวงค
วรรณบัณฑิตย

หนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
กรรมการ
และกรุงเทพมหานคร
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
กรรมการ
และกรุงเทพมหานคร
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการทําหนาที่
1. การเบิกจายเงินงบประมาณโครงการ การจัดซื้อ/จัดจาง เอกสารการพิมพ การลงทะเบียนและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.2558

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่
/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
(เพิ่มเติม)
อนุสนธิคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 836/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อผลิตกําลังคนที่มี
สมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ตามลักษณะภูมิภาคและยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจวา
ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกอสรางระบบขนสงทางราง
1. นายไชยนันท แสงเมฆา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
2. นายณัฎฐกฤศ สาธินีเศษฐ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
3. นายอภิชาต
สรอยระยา
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
4. นายสมชาติ
บุญศรี
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต
5. นายอํานวย
ขมิ้นเครือ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
6. นายอิทธิวัฒน สุวรรณรังสิมา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
7. นายสมศักดิ์ แกวพันธ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
8. นายวิชัย
ตันติราพันธ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
9. นายสมควร
รุงเรือง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
10. นายธํารงศักดิ์ หมินกาหลีม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
11. นายมาโนช
รังษีมณีรัตน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
12. นายสมศักดิ์ วรรณชนะ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
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