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คาํนํา 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช   เป็นหลกัสูตรทีพฒันาขึน เพือใช ้

ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง และเพือยกระดบัการศึกษาวิชาชีพของ

บุคคลใหสู้งขึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยดึโยงกบั

มาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพือพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัเทคนิค รวมทงัคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัทีเหมาะสมในการทาํงาน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคน

ของตลาดแรงงาน ชุมชน สงัคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกระบบ

และวิธีการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  ส่งเสริมให้มีการประสาน

ความร่วมมือเพือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน 

สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทงัในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช   สาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือ

อย่างดียิงจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทงัภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามทีปรากฏ ซึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ 

เพือการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั ในการนี สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ทีนี 
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รายช่ือสาขาวิชาแนบท้ายค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ ๒๑๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

---------------------------------- 

 ๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน  ๓๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
 ๒. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
 ๓. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
 ๔. สาขาวิชาไฟฟ้า 
 ๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๖. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 ๗. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 
 ๘. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 ๙. สาขาวิชาส ารวจ 
 ๑๐. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
 ๑๑. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 ๑๒. สาขาวิชาการพิมพ์ 
 ๑๓. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน 
 ๑๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรปูพลาสติก 
 ๑๕. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ 
 ๑๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ 
 ๑๗. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
 ๑๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 ๑๙. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
 ๒๐. สาขาวิชาโยธา 
 ๒๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 
 ๒๒. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ๒๓. สาขาวิชาปิโตรเคมี 
 ๒๔. สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
 ๒๕. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 ๒๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๒๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 
 ๒๘. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 ๒๙. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
 ๓๐. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบ ารุงเรือ 
 ๓๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ 
 ๓๒. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร 
 ๓๓. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร 

/๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ...  
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 ๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน  ๑๓  สาขาวิชา 
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 ๘. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 ๙. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 ๑๐. สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑๑. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 ๑๒. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา 
 ๑๓. สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

 ๓. ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน  ๑๒  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์
 ๒. สาขาวิชาการออกแบบ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
 ๔. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ 
 ๕. สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย 
 ๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
 ๗. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
 ๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
 ๙. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 
 ๑๐. สาขาวิชาช่างทองหลวง 
 ๑๑. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน 
 ๑๒. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

 ๔. ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน  ๗  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
 ๒. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 ๓. สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
 ๔. สาขาวิชาธุรกิจความงาม 
 ๕. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 
 ๖. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ 
 ๗. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย 
 

/๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ...  
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 ๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน  ๙  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๒. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 ๓. สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
 ๔. สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
 ๕. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๖. สาขาวิชาสัตวรักษ์ 
 ๗. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 
 ๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 ๙. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ 

 ๖. ประเภทวิชาประมง จ านวน  ๒  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ๒. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 

 ๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาการโรงแรม 
 ๒. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 ๓. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 
 ๔. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ 

 ๘. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 ๒. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 

 ๙. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
 ๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน 

 ๑๐. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง 
 ๒. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลย ี
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสรา้งเครื่องดนตรีไทย 
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง 
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�(�3�ก�	!	���0�6������,�
	�!,��3�	6�,ก��1#+ ��,�	-2&!����9&�3�ก�	!	��� 0��2&!����9&�)��,	�+
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;����������,0��03�
0��
	�����1#+<��*�+)��,!
��%��0
�� ��,�	-��	.�ก�	0��
	���ก�=*�+)��,	�+0����ก4��������ก�	 
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	�������0��
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	�ก&�ก�	 ��%*�+!���1,6�+&�ก�6� 54 ��%�9,��6&<�)!	��� 
	�,!���ก�	��#3� ,�)6�!�6�ก�� 1 ��6��ก�� 
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��,�	-�(�	��������%�	��	$&��,����=ก����ก4.����1
!	����	$&OPก*��-��
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	�!,��3� �	�
0��/�#�(�	�����!�$%&�(�!��& E7%�&�/�(�!
"�	����))��	$&ก��6,ก>1#+ �������  27��&��6ก��
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6.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+3�+ !	���/�#�(�9)	������'���,		-��������� 
��%��,����=�	$&�&#)�+&�ก����2����� *�<�)!	�����% 3 0���	$&<�)!	�����% 4 	�,/(���� 4 ��6��ก�� *�+!��� 
1,6�+&�ก�6� 216 ��%�9,� �������  �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+,���%�9,�!	��� 4 ��%�9,��6&��
#��= 
ก	.���%ก(���#*�+!	���	������9)	���� 4 ��6��ก�� 

 ��ก/�#*�+!	���	������9)	���� 2 ��6��ก�� )$& 9)	���� 1 0��9)	���� 2 *�+�-��7ก4�
&����7ก4��	$&�-����/�#*�+,���%�9,�!	����6&��
#��=��%!����!)���ก��!ก.N=#��ก�6��2+���+� 

6.2 ก�	��#���3�ก�	!	���0��*�+	�#��3�ก�	!	��� *�+
;�����!�6�!#���ก��	������&$%� 
 

7. ก�!ก��#$���#���ก���� 
 

7.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+,�ก�/ก		,!�	�,���ก���	1,6�+&�ก�6� 2 ��%�9,��6&��
#��=
��ก<�)!	��� !�$%&�6�!�	�,�,		-��0ก�ก���0���	$&�,		-��������� 
��กOC�)�.�		, /	���		, )6����, 
	�!��������� ก�	�6&�+��)��,	��0	� ��	!����#0��ก�	��/	�� !�	�,�	+��ก�	!
"���!,$&�1��0����9�ก 
*�#+��ก�		�ก���� !��#����	�,��ก4��	��= �6�!�	�,ก�	
ก)	&�	��&�
	�����
1��&��,��	�,��ก4��	��=
�	�!
"�
	�,�2  �����(�	������ ��
� ��'��		, <�,�
CDD�1�� 
��กOC�/���(��7ก0��/��&���*�ก�	&��	�ก4=
��%�0�#�+&,0���(�
	�9���=�6&��,��0���+&�-�%�  ������� 9#�*�+ก	����ก�	ก��6, *�ก�	���03� ��,$&
;����� 

	�!,��3� 0��
	��
	��ก�	�(���� 

 �(��	����ก!	���&����7ก4�	������<�)� *�+!2+�	6�,ก�/ก		,��%�-��
	�ก&�ก�	/�#27�� 
7.2 ก�	
	�!,��3�ก�/ก		,!�	�,���ก���	 *�+!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	

/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
 

8. ก��	����9�:�������� 
 

8.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+3�+!2+�!	������ก���	
	�ก�������	��������������
��%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��3�+ !2+�!	�����%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��

	�ก�������	������� (
��.) �	$&!����!�6� �6��
	�!<����� 0����2�������%ก(���# !	���	������
	���$��5��
���������%ก(���#1�+*����ก���	0�6��
	�!<����� ��2����� !�$%&*�+,�)��,	�+0����ก4��$��5����%/(�!
"�
�(��	��ก�	!	���*���2��������� 

8.2 ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	���	������
	���$��5��������� *�+!
"�1
��,
	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	
�������������� 

8.3 ก	.�3�+!2+�!	�����%,�)��,	�+0��
	���ก�	.=*�	������
	���$��5�����������%���ก���	ก(���# 
,�ก6&�!2+�!	��� ��,�	-2&!����9&�3�ก�	!	���	�+1#+ 9#�
;�������,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��
ก�	/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
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9. ก��!�".<ก��$��� 
 

!
"�ก�	ก(���#	��������,9)	��	+�����ก���	��%/�#(�!���ก�	!	���ก�	�&�*�0�6��<�)!	��� 
9#�/�#&��	��6��ก�	!	���	�+<�)�@4A��6&<�)
;�����*��,�#�����,		-��������� 
	�,�. 40 : 60 
������� 27��&��6ก����ก4.��	$&ก	����ก�	/�#ก�	!	���	�+2&�0�6����2����� E7%�,�2+&!��&0��#����� 

9.1 /�#	������*�0�6��<�)!	��� 9#�)(��7�-7�	��������%�+&�!	�����,�(�#��ก6&�-���� )��,�6��-��ก
2&�	������ )��,�6&!�$%&�0��!�$%&,9����,����=ก��2&�	������ 	�,����	��������%��,�	-��	.�ก�	/�#ก�	!	���	�+
	6�,ก��*���ก4.�2&���� 9)	����0���	$&�������*�0�6��<�)!	��� 

9.2 /�#*�+3�+!	���!	���	���������)��*��,�#�����,		-��0ก�ก��� �,�#�����,		-���������
*�ก��6,�,		-����������$��5��0��ก��6,�,		-���������!:��� 0��ก�/ก		,!�	�,���ก���	*�+)	�
��,��%ก(���#*�9)	��	+�����ก���	 

9.2.1 ก�	/�#	������*��,�#�����,		-��0ก�ก��� )�	/�#ก	�/����ก<�)!	��� 
9.2.2 ก�	/�#	������*�ก��6,�,		-����������$��5�� 9#�!:���	��������%!
"��$��5��2&�

ก�	!	����������)�	/�#*�+!	���*�<�)!	�����% 1 
9.2.3 ก�	/�#	������*�ก��6,�,		-���������!:��� )�	/�#*�+!	���ก6&�	������*�ก��6,�,		-��

�������!�$&ก0��	������*��,�#����!�$&ก!�	� 
9.3 /�#*�+3�+ !	���1#+!�$&ก!	���	������*�ก��6,�,		-���������!�$&ก0���,�#����!�$&ก!�	� 

��,)��,-��# )��,��*/ !�$%&��������ก�	
	�ก&�&�����	$&7ก4��6& 9#�)(��7�-7�)��,�&#)�+&�ก��
,��	5��ก�	7ก4��������#+���,		-���������2&���2�����0����2���� 

9.4 /�#	���������<�)���%�(�1
!	���0��OPก*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 
9#�
	�������	6�,ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&��/�	.�ก(���#<�)!	���
��%/�#OPก&���� 	�,����ก(���#	�������	$&ก��6,������%�	�ก����ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ 
�	$&��6�����2&�	�5��%�(�1
	6�,OPก&����*�<�)!	������� B 

9.5 /�#	������OPก���*�<�)!	�����% 3 �	$& 4 )	���!#��� /(���� 4 ��6��ก�� 320 ��%�9,� (!:��%� 20 ��%�9,� 
�6&��
#��=�6&<�)!	���) �	$& /�#*�+����!����!	���!
"� 2 )	��� )$& <�)!	�����% 3 /(���� 2 ��6��ก�� 0�� 
<�)!	�����% 4 /(���� 2 ��6��ก�� 	�������� 160 ��%�9,� (!:��%� 10 ��%�9,��6&��
#��=�6&<�)!	���) ��,!�$%&�12
2&����ก���	��2��������� B 

*�<�)!	�����%/�#OPก������ *�+�-��7ก4���/�	.�ก(���#	�������	$&ก��6,������%�	�ก����ก4.����
2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&�(�1
!	���0��OPก
;�����*�<�)!	�����%/�#OPก���#+�� 

ก�	/�#OPก���*�<�)!	���@#�	+&���,�	-�(�1#+9#��+&���/�	.�	���!���*�ก�	OPก*�+)	�
��,��%���ก���	ก(���# 

9.6 /�#	������9)	����*�<�)!	�����% 3 �	$& 4 )	���!#��� /(���� 4 ��6��ก�� (12 ��%�9,��6&��
#��=
�6&<�)!	���) �	$& /�#*�+����!����!	���!
"� 2 )	��� )$& <�)!	�����% 3 0��<�)!	�����% 4 	�, 4 ��6��ก�� 
(6 ��%�9,��6&��
#��=�6&<�)!	���) ��,!�$%&�122&����ก���	��2��������� B 
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9.7 /�#ก�/ก		,!�	�,���ก���	*�0�6��<�)!	��� <�)!	�����1,6�+&�ก�6� 2 ��%�9,��6&��
#��= 
9.8 /�#/(������6��ก��	�,*�0�6��<�)!	��� 1,6!ก�� 22 ��6��ก�� �(��	��ก�	!	���0��!�>,!��� 

0��1,6!ก�� 12 ��6��ก�� �(��	��ก�	!	���0��1,6!�>,!��� �6��<�)!	���@#�	+&�/�#1#+1,6!ก�� 12 ��6��ก�� 
������� !���*�ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�*�<�)!	���
ก��0��<�)!	���@#�	+&�9#�!:��%�1,6)�	!ก�� 35 ��%�9,�
�6&��
#��= �6��ก�	!	���0��1,6!�>,!���1,6)�	!ก�� 25 ��%�9,��6&��
#��= 

 ��ก�-��7ก4�&����7ก4��	$&�-����,�!���3�0��)��,/(�!
"�*�ก�	/�#��6��ก��0��!���
*�ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�0�6��<�)!	�����%0�ก�6��1
/�ก!ก.N=2+���+� &�/�(�1#+0�6�+&�1,6ก	����6&
,��	5��0��)�.<��ก�	7ก4� 
 

10. ก���,ก-��
�����>�/� 
 

!
"�	�
0��ก�	/�#ก�	7ก4���%!ก�#/�ก2+&�ก��	6�,ก��	���6���-��7ก4�&����7ก4��	$&�-���� 
ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 9#�3�+!	���*�+!����6����7%�*��-��7ก4�&����7ก4�
�	$&�-���� 0��!	���<�)
;�����*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&*�+ก�	/�#
ก�	7ก4�	������<�)���,�	-!��%,2�#)��,��,�	-#+��ก�	3���0����'��ก(����)��	���,)��,�+&�ก�	2&�
3�+*�+0��!
"�1
��,/�#�,��2&����ก���	 ������� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�#(�!���ก�	#����� 

10.1 �(�	���������<�)�*�ก��6,�,		-���������!�$&ก 	�,1,6�+&�ก�6� 12 ��6��ก�� 1
	6�,ก(���#
	����!&��#2&�	������ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5��%	6�,/�#ก�	7ก4�	������<�)� 
1#+0ก6 /�#
	���)=	������ �,		-��	������ )(�&�����	������ !�����%*�+OPก0��/(������6��ก��*�+�&#)�+&�ก��
��ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 	�,�����,		-���������2&���2���� 
������� ก�	ก(���#/(������6��ก��0��/(������%�9,���%*�+OPก&����2&�0�6��	���������<�)�*�+!
"�1
��,��%
���ก���	ก(���# 0��*�+	�����ก�	��'��	������#��ก�6��*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4��	��#+�� 

10.2 	6�,/�#�(�03�OPก&���� �	+&,0��ก�	��#0��
	�!,��3�*�0�6��	������ก���-��
	�ก&�ก�	 
	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5��%	6�,/�#ก�	7ก4�	������<�)� !�$%&�(�1
*�+*�ก�	OPก&���� 0��#(�!���ก�	
��#0��
	�!,��3�!
"�	������ 

10.3 /�#03�ก�	!	���	������<�)���,)��,�	+&,2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5
��%/�#ก�	7ก4�	������<�)�	6�,ก�� 9#�&�/�(�	������&$%���%�&#)�+&�ก����ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 
	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5���� B 1
/�#	6�,#+��ก>1#+ 
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11. ก��$�)�$��� 
 

 3�+!2+�!	����+&��(�!	>/ก�	7ก4�1,6�%(�ก�6�	�#��
	�ก�������	��������	$&!����!�6� �	$&	�#��
,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��,�)�.�,����!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#
ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
 

12. ก��	�
$#�<�ก��$��� 
 

 !�+�ก�	
	�!,���<��/	�� ������� *�+!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#ก�	7ก4�
0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
 

13. ก���?�$�@!ก���,ก-���#���ก���� 
 

13.1 1#+	������0��/(������6��ก�����,*���ก�,�#���� )	�-+����,��%ก(���#1�+*����ก���	
0�6��
	�!<�����0����2����� 0����,03�ก�	!	�����%�-��7ก4�ก(���# 

13.2 1#+)6�	�#��)�0��!:��%����,1,6�%(�ก�6� 2.00 
13.3 36��!ก.N=ก�	
	�!,��,��	5��������� 
13.4 1#+!2+�	6�,
;�����ก�/ก		,!�	�,���ก���	��,03�ก�	!	�����%�-��7ก4�ก(���# 0�� “36��” 

��ก<�)!	��� 
 

14. ก����6��������(���ก���� 
 

14.1 �,�#�����,		-��0ก�ก��� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-��'��	������!��%,!��,
*�0�6��ก��6,���� !�$%&!�$&ก!	����&ก!��$&/�ก	��������%ก(���#*�+!
"��������)��1#+ 9#���,�	-��'��!
"�	������
�	$&��ก4.���	.�ก�	 3�,3���!�$�&��������%)	&�)��,��	�2&�ก��6,����<�4�1�� ก��6,����<�4��6��
	�!� 
ก��6,������������	= ก��6,����).�����	= ก��6,�������),���	= ก��6,����,��4����	= *���#�6����%!�,���, 
9#���/�	.�/�ก,��	5��ก�	!	���	�+2&�ก��6,�������� B !�$%&*�+�		��/�#
	���)=2&��,�#�����,		-��0ก�ก��� 

14.2 �,�#�����,		-��������� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-!��%,!��,	����!&��#
2&�	������*�0�6��ก��6,����*�ก�	/�#�(�03�ก�	/�#ก�	!	���	�+ 0����,�	-��'��	������!��%,!��,*�ก��6,�,		-��
�������!�$&ก1#+ ��,)��,�+&�ก�	2&��-��
	�ก&�ก�	�	$&�������	=2&�<�,�<�)!�$%&!��%,2�#)��,��,�	- 
*�ก�	026�2��2&�
	�!� ������� �+&���/�	.�*�+�&#)�+&�ก��/�#
	���)=��2�����0���,		-�����������2����#+�� 

14.3 �,�#����!�$&ก!�	� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-��'��	������!��%,!��,1#+ 
��,)��,�+&�ก�	2&��-��
	�ก&�ก�	 ��,�� �+&�-�%� �	$&�������	=2&�<�,�<�)!�$%&!��%,2�#)��,��,�	-
*�ก�	026�2��2&�
	�!� 0���	$&!�$%&ก�	7ก4��6& 

�������  ก�	ก(���#	������� /(������6��ก��0��/(������%�9,�!	���2&�	��������%��'��!��%,!��, 
*�+!
"�1
��,��%���ก���	ก(���#  
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15. ก��	���	���.ก)A� ��6�������� ก��0#����.�
ก�� �#������ก���� 
 

15.1 ก�	��'�����ก���	�	$&ก�	
	��
	����	��(�)�D2&����ก���	��,!ก.N=,��	5��)�.��'�&����7ก4�
	�#��
	�ก�������	�������������� *�+!
"���+���%2&��(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� �-����ก�	&����7ก4� 
0���-��7ก4� 9#�)��,!�>��&�2&�).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 

15.2 ก�	&��,������ก���	 *�+!
"���+���%2&��(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 9#�)��,!�>��&�
2&�).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 

15.3 ก�	
	�ก�*�+���ก���	 *�+�(�!
"�
	�ก�ก	��	��7ก4���ก�	 
15.4 ก�	��'��	�������	$&ก��6,����!��%,!��, �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-#(�!���ก�	1#+ 

9#��+&�	�����*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4��	�� 
 

16. ก��	�
ก�/�%>��� ����ก����.�
ก��!�"ก��$���ก���  
 

 *�+��ก���ก���	ก(���#	���
	�ก��)�.<��2&����ก���	0��ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�1�+*�+��#!/� 
&�6���+&�
	�ก&�#+�� 4 #+�� )$& 

16.1 ���ก���	��%�7#9��ก��,��	5��&���� 
16.2 )	� �	����ก	0��ก�	�������� 
16.3 ����ก�	/�#ก�	!	���	�+ ก�	��#0��
	�!,��3� 
16.4 3�+�(�!	>/ก�	7ก4� 
 

*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� �-����ก�	&����7ก4�0���-��7ก4�/�#*�+,�ก�	
	�!,��
0��	�����3�ก�	#(�!���ก�	���ก���	 !�$%&��'���	$&
	��
	�����ก���	��%&��6*�)��,	��3�#�&�&�6���6&!�$%&� 
&�6���+&���ก 5 
J 
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ก��ก?��"�����������ก����	�
ก��������������������� ������ก��� 2563 

 
 

สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุ�มวิชาภาษาไทย 
12  กลุ�มวชิาภาษาต�างประเทศ 
13  กลุ�มวชิาวิทยาศาสตร� 
14  กลุ�มวชิาคณิตศาสตร� 
15  กลุ�มวชิาสังคมศาสตร� 
16  กลุ�มวชิามนุษยศาสตร� 
17  กลุ�มวชิาบูรณาการ 
20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
06 ประเภทวิชาประมง 

 

ช่ือวิชา 

ลําดับที่วิชา   01 - 99 

กลุ.มวิชา สาขาวชิา / วิชาเรียนร.วม 

1 2 3 4 5    - 6 7 8 9 
 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ�มวิชาเรียนร�วมหลักสูตร (การจดัการอาชีพ) 
20  กลุ�มวิชาเรียนร�วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
10  กลุ�มวิชาเรียนร�วมประเภทวิชา 
0X  กลุ�มวิชาเรียนร�วมกลุ�ม / สาขาวิชา 

 00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
10  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  ฝ0กประสบการณ�สมรรถนะวิชาชีพ 
85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 

3  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส. 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท.องเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
11 ประเภทวิชาพาณิชยนาว ี

หลักสูตร 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนร.วม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยส.วนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

3 0 0 0 1 

 
3 x x 0 0 

 

3 x x x x 

 

3 x x 0 0 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทุธศักราช 2563 

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 

1. เพือใหส้ามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการสือสาร ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา 

และทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพือให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพทีสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหท้นัต่อการเปลียนแปลงและความกา้วหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพือใหม้ีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. เพือใหส้ามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพฒันาตนเองและ

วิชาชีพ 

5. เพือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ พฒันา

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

พฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชนั 

6. เพือให้สามารถปฏิบตัิงานในอาชีพนักพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ นกัพฒันาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และความปลอดภัย หรือ นกัพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที หรือ นักพฒันา

คอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชนั ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทงัการ

ใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึนได ้

7. เพือใหม้ีเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ซือสัตย์สุจริต มีระเบียบวนิัย เป็นผูมี้ความ

รับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง ประเภทวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพงึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั ูกตเวที ความอดกลนั การละเวน้สิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสํานึกและเจตคติทีดีต่อวชิาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อืน ประพฤติปฏิบตัิตาม

บทบาทหนา้ทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษสิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษยสัมพนัธ์ 

ความเชือมนัในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึงตนเอง ต่อต้าน 

ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบตัิตนและปฏิบติังานโดยคํานึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ้ืนในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการสือสารและการเรียนรู้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใช้หลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 สือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั

และในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ทีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ

การอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน 
 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตัิงานและบริหารจดัการงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยุกต์ใชว้ธีิการ เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริหารจดัการ การประสานงานและการประเมินผลการปฏิบติั 

งานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะด้านสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัทีเชือมโยงกันในการ

ปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ 

การอนุรักษ์พลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดล้อม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภ ัย และกฎหมาย 

ทีเกียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ นกัพฒันาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ หรือ นกัพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที หรือ นกัพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และ

แอนิเมชนั ตามหลกัการและแบบแผนทีกาํหนด โดยใช้/เลือกใช/้ปรับใช้กระบวนการปฏิบตัิงานทีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเครืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพนกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ทีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการ

แก้ปัญหาและการปฏิบติังานพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ วเิคราะห์ออกแบบระบบ และทดสอบระบบ 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานอาชีพนกัพฒันาซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ นกัวเิคราะห์ออกแบบระบบ นกัทดสอบระบบดว้ยตนเอง 
 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพนกับริหารจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั ทีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แก้ปัญหาและการปฏิบติังาน วิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ติดตัง

และใช้งานระบบปฏิบติัการเครือข่าย บริหารจดัการระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพนกับริหารจดัการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ยตนเอง 
 

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพนกัพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แก้ปัญหาและการปฏิบตัิงาน วิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที ติดตงัและใชง้านระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพนักพฒันาระบบ

สมองกลฝังตวัและไอโอที 
 

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัทีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แก้ปัญหาและการปฏิบติังาน วเิคราะห์ออกแบบ พฒันาและใชง้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั  

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานอาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เกม และแอนิเมชนั 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทุธศักราช 2563 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ผูสํ้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  

รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปนี 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน (15  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 1  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (   หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (   หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชวัโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างนีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือเทียบเท่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วชิาชีพ ต่อไปนี 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30900-0001 การโปรแกรมเวบ็เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0002 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0003 การใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดียเบืองต้น 1-4-3 

30900-0004 งานติดตงัระบบคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 0-6-3 

30900-0005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0006 การพิมพดี์ดแบบสัมผสั 0-2-1 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเ รียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเงือนไขและจํานวนหน่วยกิตทีกลุ่มวิชากําหนด   

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    
 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพดูเพือพฒันาบุคลกิภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่    หน่วยกิต)  

 ใหเ้รียนรายวชิา -  จาํนวน  หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอืนทีสอดคล้อง 

กบัสาขาวชิาทีเรียนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 

1) กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบตัิงาน 1-2-2 

 30 00-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

300 0-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั - -  

300 0-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ - -  

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปนี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

3 000-12  ภาษาและวฒันธรรมจีน - -  

30 00-1219 การสนทนาภาษาจนีเพือการทาํงาน - -  

300 0-122  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น - -  

300 0-122  การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน - -  

300 0-122  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี - -  

300 0-122  การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย - -  

30 00-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน - -  

300 0-123  ภาษาและวฒันธรรมพม่า - -  

30 00-123  การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน - -  

300 0-123  ภาษาและวฒันธรรมเขมร - -  

30 00-123  การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมลาว - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย - -  

300 0-12  การสนทนาภาษารสัเซียเพือการทาํงาน - -  

300 0-124  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั - -  
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

300 0-124  การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน - -  

300 0-124  ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส - -  

300 0-124  การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน - -  

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (ไม่น้อยกวา่  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

3 000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

3 000-1303 วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

3 000-1304 วทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 

3 000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1 1 คณิตศาสตร์และสถติิเพืองานอาชีพ 3-0-3 

-  คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคดิ - -  

-  สถิติและการวางแผนการทดลอง - -  

-  แคลคูลสั 1 - -  

-  แคลคูลสั  - -  

-  แคลคูลสั  - -  

-  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม - -  

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1 1 ชีวิตกบัสังคมไทย 3-0-3 

-  ศาสตร์พระราชา - -  
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

-  การเมืองการปกครองของไทย - -  

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-  การพฒันาสุขภาพ -0-  

-  การคดิอย่างเป็นระบบ - -  

- 3 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

- 4 คุณภาพชีวติเพือการทาํงาน 2- -2 

- 5 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2- -2 

- 6 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2- -2 

- 7 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2- -2 

- 8 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ - -  

- 9 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ - -  

-  นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

 

2.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  (15 หน่วยกิต)   

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปนี 
 

 กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 
 

 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
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 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-3 

30901-1002 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 1-4-3 

30901-1003 ระบบฐานขอ้มูลและการออกแบบ 1-4-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 1  หน่วยกิต)    

 ให้ทุกสาขางานเรียนรายวชิา -  ถึง 30901-2005 จาํนวน  หน่วยกิต และเลือกเรียน

เพิมเติม  หน่วยกิต จากรายวิชาในสาขางานเดียวกันกับกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2001 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 1-4-3 

30901-2002 การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชิงวตัถ ุ 1-4-3 

30901-2003 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล  1-4-3 

30901-2004 ระบบปฏิบติัการเครืองแม่ข่าย  1-4-3 

30901-2005 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3 

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2006 การพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3 

30901-2007 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1- -  

30901-2008 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP 1-4-3 

30901-2009 การสร้างและจดัการเวบ็ไซต์ 1-4-3 
 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2010 ความมนัคงและปลอดภยับนระบบเครือข่าย - -3 

30901-2011 การบาํรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - -3 

30901-2012 งานติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-6-3 

30901-2013 การออกแบบและติดตงัระบบเครือข่ายไร้สาย -4-3 
 

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2014  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที - -3 

30901-2015 หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที - -3 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2016  อุปกรณแ์ละเครืองมือวดัในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1- -  

30901-2017 พืนฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1- -  
 

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2018 คอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับเกมและแอนิเมชนั - -3 

30901-2019 การออกแบบและพฒันาคอมพิวเตอร์เกม - -3 

30901-2020 การออกแบบและสร้างงานแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2021 การตดัต่อมลัติมีเดียและวชิวลเอฟเฟกต ์ 1-4-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึง รวมไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต โดยต้องเป็นสาขางาน

เดียวกันกับทีเลือกเรียนในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

2.3.1 สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ  1-4-3 

30901-2102 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ 1-4-3 

30901-2103 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวาขนัสูง 1-4-3 

30901-2104 การพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-3 

30901-2105 การพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-3 

30901-2106 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP ขนัสูง    1-4-3 

30901-2107 ระบบปฏิบติัการและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา  1-4-3 

30901-2108 การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์พกพา  1-4-3 

30901-2109 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาขนัสูง - -  

30901-2110 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาและเทคโนโลยทีนัสมยั 1-4-3 

30901-2111 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษาและเทคโนโลยเีวบ็ทนัสมยั 1-4-3 

30901-2112 พืนฐานและการใช้งาน XML  1-4-3 

30901-2113 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 1-4-3 

30901-2114 วศิวกรรมซอฟต์แวร์  1-4-3 

30901-2115 พืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  1-4-3 

30901-2116 การพฒันาระบบอีคอมเมิร์ซดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป - -  
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

-2117 การพฒันาโปรแกรมเวบ็ทนัสมยัดว้ยภาษา TypeScript 1-4-3 

30901-2118 พืนฐานและการใช้งาน JSON 1-4-3 

30901-2119 การเขียนโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยเีฟรมเวิร์ก 1-4-3 

30901-2120 ภาษาทีใช้สําหรับตกแต่งเอกสาร 1-4-3 

30901-2121 เทคโนโลยเีวบ็สําเร็จรูป 1-4-3 

30901-2122 การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Python 1-4-3 

30901-2123 การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Javascript 1-4-3 

30901-2124  การทดสอบซอฟตแ์วร์ 1-4-3 

30901-2125  การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช ้ 1-4-3 

30901-2126  ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1-4-3 

30901-2127 วทิยาการก้าวหน้าการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2128 ปัญหาพิเศษการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2129 งานบริการการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2130 สมัมนาการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901*2101 ถึง 30901 *2199  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5101 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 *-*-* 

30901-5102 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 *-*-* 

30901-5103 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3 *-*-* 

30901-5104 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 4 *-*-* 

30901-51xx งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ … *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2201 การติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-4-3 

30901-2202 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเครือข่าย 1-4-3 

30901-2203 การบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-4-3 

30901-2204 การจดัการโปรแกรมสําเร็จรูปบนเครืองแม่ข่าย 1-4-3 

30901-2205 เทคโนโลยกีารประมวลผลบนคลาวด ์ 1-4-3 

30901-2206 การติดตงัระบบโทรศพัท์ VoIP  1-4-3 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2207 การติดตงัระบบกลอ้งวงจรปิด 1-4-3 

30901-2208 วทิยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 *-*-3 

30901-2209 วทิยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 *-*-3 

30901-2210 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 *-*-3 

30901-2211 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 *-*-3 

30901-2212 งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *-*-3 

30901*2201 ถึง 30901 *2299  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5201 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 1 *-*-* 

30901-5202 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 2 *-*-* 

30901-5203 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 3 *-*-* 

30901-5204 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 4 *-*-* 

30901-52xx งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั … *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2301 การพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวั 1-4-3 

30901-2302 การพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบไอโอที 1-4-3 

30901-2303 โปรแกรมเวบ็ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี 1-4-3 

30901-2304 โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2305 การพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2306 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2307 ระบบปฏิบติัการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที             1-4-3 

30901-2308 การทดสอบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี 1-4-3 

30901-2309 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2310 วงจรดิจิทลัประยกุตใ์นระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2311 การสือสารขอ้มลูในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2312 วทิยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2313 ปัญหาพิเศษการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 

30901-2314 งานบริการการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 

30901*2 01 ถึง 30901 *2 99  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5301 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1 *-*-* 

30901-5302 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 2 *-*-* 

30901-5303 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 3 *-*-* 

30901-5304 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 4 *-*-* 

30901-53xx งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที … *-*-* 

2.3.4 สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2401 การออกแบบบทและพฒันาโครงเรือง 1-4-3 

30901-2402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2403 การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ชง้านเกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2404 เทคโนโลยเีสมอืนจริงในงานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2405 พืนฐานการผลิตคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2406 เสียงสร้างสรรคส์ําหรับคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2407 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สําหรับคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2408 การพฒันาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1-4-3 

30901-2409 การพฒันาเกมบนเวบ็ 1-4-3 

30901-2410 มลัติมเีดียในงานคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2411 การออกแบบมลัติมเีดียดิจิทลัเชิงปฏิสัมพนัธ์ 1-4-3 

30901-2412 การพฒันาความคิดสร้างสรรคส์ําหรับแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2413 การสร้าง Motion Capture แอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2414 เสียงสร้างสรรคส์ําหรับแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2415 มลัติมเีดียในงานแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2416 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน   *-*-3 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2417 วทิยาการก้าวหนา้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั     *-*-3 

30901-2418 ปัญหาพเิศษงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั   *-*-3 

30901-2419 งานบริการคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั     *-*-3 

30901-2420 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 *-*-3 

30901-2421 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 *-*-3 

30901-2422 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 *-*-3 

30901-2423 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 4 *-*-3 

30901*2401 ถึง 30901 *2499  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5401 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 *-*-* 

30901-5402 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 *-*-* 

30901-5403 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 *-*-* 

30901-5404 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 4 *-*-* 

30901-54xx งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน … *-*-* 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิตนนั ใหส้ถานศึกษาและสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกันวิเคราะห์ลกัษณะงานของ 

สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  เพือกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา 

ทวภิาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวชิา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวชิา เวลาทีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพือนําไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทังนี โดยให้ใช้เวลาฝึกใน 

สถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมง มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (   หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 30901-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวชิา 30901-8002 และ 30901-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30901-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (   หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 30901-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30901-8502 และ 30901-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-8501 โครงงาน *-*-4 

30901-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30901-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  

ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวชิาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง 

พุทธศกัราช 256  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทงันี เพือเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษที 21

สถานศึกษาสามารถเลอืกเรียนวชิาภาษาองักฤษจากรายวชิาต่อไปนี หรือจากรายวชิาในหมวดวิชาสมรรถนะ

แกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพอืงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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คาํอธิบายรายวิชา 

 

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คาํอธิบายรายวิชา 

รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ 

 

30900-0001 การโปรแกรมเวบ็เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0002 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0003 การใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดียเบืองต้น 1-4-3 

30900-0004 งานติดตงัระบบคอมพิวเตอร์เบอืงตน้ 0-6-3 

30900-0005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0006 การพิมพดี์ดแบบสัมผสั 0- -  
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รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ 
 

30900-0001 การโปรแกรมเว็บเบืองต้น 1-4-3 

 (Basic Web Programming) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการโปรแกรมเวบ็เบืองต้น 

. สามารถพฒันาการโปรแกรมเวบ็เบืองตน้ 

 . มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1.  แสดงความรู้เกยีวกบัการโปรแกรมเวบ็เบืองตน้ 

. ติดตงัเครืองมือสาํหรับการโปรแกรมเวบ็เบืองตน้ 

. เขียนโปรแกรมเวบ็ 

. ทดสอบโปรแกรมและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกยีวกบัหลกัการโปรแกรมเวบ็เบืองต้น หลกัการระบบเว็บไซต์ (Client-Server) การเขียน

โปรแกรมรองรับการแสดงผลฝั งไคลเอนต์ (Front-end) เรียนรู้และจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 

(Element) เบืองต้น และการเขียนโปรแกรมประมวลผลฝั งเซิร์ฟเวอร์ (Back-end) เบืองต้น คาํสั งพืนฐาน ตัวแปร  

ตวัดาํเนินการ เงือนไขและการทําซํา การจัดการด้านเวลา การสร้างและจดัการไฟล์ การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน

เบืองตน้ การอพัโหลดไฟลขึ์นเซิร์ฟเวอร์ 

 

30900-0002 หลกัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบืองต้น 1-4-3 

 (Computer Programming Principles) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบอลักอริทึมและเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบืองตน้ 

2. ออกแบบอลักอริทึมและเขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเลก็ ดว้ยภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบ

วินยั อดทน มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการออกแบบอลักอริทึมและเขียนโปรแกรมพนืฐาน  

2. เขียนโปรแกรมประยกุต์ขนาดเลก็ ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติ เกียวกบัหลกัการและขนัตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอลักอริทึม รูปแบบ 

การเขียนโปรแกรม การเขียนโฟลวช์าร์ตและคาํสั งเทียม การติดตังซอฟต์แวร์สําหรับพฒันาโปรแกรม ชนิดขอ้มูล

และตัวแปร ตัวดําเนินการ คาํสั งการรับขอ้มูลและการแสดงผล การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลาํดับ การเขียน

โปรแกรมแบบมีเงือนไข การเขียนโปรแกรมแบบทําซาํ การทดสอบโปรแกรม การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ขอ้มูลแบบ

อาร์เรย ์การสร้างและเรียกใช้งานฟังกช์นั 

 

30900-0003 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดยีเบืองต้น 1-4-3 

 (Multimedia Programs Usage) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1.  เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการใชง้านโปรแกรมมลัติมเีดีย   

2.  สามารถใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดีย ในการสร้าง ตกแต่งภาพกราฟิก เสียง และวิดีโอ 

3.  มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบตัิงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

อดทน มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา  

1.  แสดงความรู้เกียวกบัการใชโ้ปรแกรมมลัติมเีดีย 

2.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของแฟ้มขอ้มูลเสียงและวิดีโอ การจดัการแฟ้มขอ้มูลเสียงและวิดีโอ 

.  สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 

4.  บนัทึกและตัดต่อเสียงและวิดีโอ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัพนืฐานของขอ้มูลภาพ เสียง และวิดีโอ หลักการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์

และบิตแมพ ภาพเคลือนไหว แฟ้มขอ้มูลเสียง แฟ้มวิดีโอ ประเภทและคุณลกัษณะของแฟ้มภาพกราฟิก แฟ้มเสียง

แฟ้มวิดีโอ การสร้างภาพเคลือนไหว การใช้โปรแกรมวาดภาพ การถ่ายภาพ การบันทึกเสียงและวิดีโอ การใช้

โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมพ การใชโ้ปรแกรมตัดต่อเสียงและวิดีโอ ทาํการสืบคน้ขอ้มูล

สารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพวิเตอร์ 

 

30900-0004 งานติดตังระบบคอมพวิเตอร์เบืองต้น 0- -  

 (Basic Workshop on Computer System) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1.  เขา้ใจเกยีวกบัโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

2.  สามารถเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพวิเตอร์ 

3.  มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบตัิงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

อดทน มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรอบคอบและปลอดภยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมรรถนะรายวิชา  

1.  แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

2.  ปฏิบติัการเลือกใช้วสัดุ อปุกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบัติ เ กียวกับการกาํหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครืองคอมพิวเตอร์ การประกอบ การติดตัง  

การทดสอบ ตรวจซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์เบืองต้นและอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดตังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

ไดร์ฟเวอร์ โปรแกรมประยกุต์ โปรแกรมอรรถประโยชน์  

 

30900-0005 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์เบืองต้น 1-4-3 

 (Basic Computer Networking System) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1.  เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการทาํงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย 

2.  สามารถเชือมต่อและใช้งานระบบเครือขา่ย 

3.  มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบตัิงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

อดทน มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา  

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานและองคป์ระกอบของระบบเครือข่าย 

2.  เชือมต่อและใช้งานระบบเครือข่าย 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

ประเภทของระบบเครือข่าย ตัวกลางการเชือมต่อเครือข่าย โปรโตคอล มาตรฐานการสือสารขอ้มูล รูปแบบการ

เชือมต่อเครือข่าย การติดตัง ตรวจสอบและใช้งานระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย การเลือกใช้โปรแกรม

ประยกุต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนระบบเครือข่าย 

 

30900-0006 การพมิพ์ดดีแบบสัมผสั 0-2-1 

 (Touch Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและรูปแบบของการพมิพดี์ดแบบสัมผสัในคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถพมิพดี์ดแบบสัมผสัในคอมพวิเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

อดทน มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา  

1.  แสดงความรู้เกยีวกบัรูปแบบของการพิมพด์ีดแบบสมัผสัในคอมพวิเตอร์ 

2.  มทีักษะในการพมิพดี์ดแบบสัมผสัทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษในคอมพิวเตอร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบัติเกียวกบัการพฒันาทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผสัด้วยแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพือความรวดเร็ว 

แม่นยาํ และถูกต้องตามมาตรฐาน ทังการพิมพ์ภาษาไทย และภาษาองักฤษ พิมพเ์อกสารตามทีกาํหนดได้อย่าง 

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบตัิงาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นสือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพอืการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
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30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรสัเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 2-0-2 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวิจยัเบืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 

30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคดิ 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
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30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวิตกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 
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กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101  ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ      3-0-3 
   (Occupational Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวิชาชีพ 

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเครืองมือสือสารในวชิาชีพตามหลกัภาษา 

เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณคา่และความสําคญัของการใชภ้าษาไทยในวิชาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟัง การดู การพดู การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบั

กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พดูนาํเสนอขอ้มูลเพอืสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง  ๆ

4. เขยีนเพอืติดตอ่กิจธุระ บนัทึกขอ้มูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพตามหลกัการใชภ้าษาไทย 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทตา่ง ๆ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเพือสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

การเขียนเพือกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพและจรรยาบรรณในการใช้

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 

30000-1102  การเขยีนและการพูดเชิงวชิาชีพ     3-0-3 

   (Occupational Writing and Speaking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพดูภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัเขียนและพดูภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลักการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง  ๆเพอืวางแผนการเขียนและการพดูภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
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3. วางแผนการเขียนและการพดูภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลกัการ 

4. เขยีนและพดูภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูดเชิงวิชาชีพ 

การสืบคน้ข้อมูลจากแหล่งทีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ การเขียนและพูด

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

30000-1103  การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลิกภาพ    3-0-3 

   (Listening and Speaking for Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพดูภาษาไทยเพอืพฒันาบุคลิกภาพ 

2. สามารถฟังอย่างลึกซึงและพดูภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 

3. เห็นคุณคา่และความสําคญัของการใชภ้าษาไทยเพอืพฒันาบุคลิกภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟังและการพดูภาษาไทยเพอืพฒันาบุคลิกภาพ 

2. ฟังอยา่งลึกซึงและสรุปใจความสาํคญัจากการฟัง 

3. พดูภาษาไทยในโอกาสต่าง  ๆตามหลกัการ 

4. ใชภ้าษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึงและสรุป

ใจความสาํคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพดูภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด การพฒันา

บุคลิกภาพในการฟังและการพดู 

 

30000-1104  ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์      3-0-3 

   (Creative Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห ์

2. สามารถแสดงความคิดผ่านทกัษะการพดูและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 

3. เห็นคุณคา่และความสําคญัของการใชภ้าษาไทย 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การดู การคดิวิเคราะห์ภาษาไทย 

2. พดูและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 

3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพนืบา้นจากการฟัง การดู และ

การอ่าน 

4. นาํความรู้ทีไดจ้ากการศกึษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย การฟัง 

การดู และการอ่านเพอืวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลงพนืบา้น การแสดง

ความคิดดว้ยการพดูและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การนาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาการพดูหรืองานเขียน

เชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ช้ในงานอาชีพ 

 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษ  

30000-1201  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร      2-2-3 

   (English for Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารและการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสาํคญัของขอ้มูลจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน์ 

4. เขยีนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน  

การสอบถามและให้ขอ้มูลบุคคล สถานที เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท ์การอ่านขอ้มูลจากสือสิงพิมพ ์
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และสือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

 

30000-1202  ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัติงาน     1-2-2 

   (English -on-the-Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการปฏิบตัิงาน 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาองักฤษในงานอาชีพ และการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. พดูสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏบิติังาน 

3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบตัิงาน 

4. เขยีนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

5. นาํเสนอขนัตอนในการปฏิบตังิาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบัติงาน การให้ขอ้มูลหรือ

คาํแนะนําเกียวกบัการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือสือสังคม

ออนไลน์ การนาํเสนอขนัตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพอืการ

พฒันาภาษาองักฤษ 

 

30000-1203  การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ   1-2-2 

   (English Conversation in the Workplace) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจรูปแบบและวิธีการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสือสารในสถานประกอบการ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาองักฤษในงานอาชีพ และการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
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3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการสนทนาในสถานประกอบการเกียวกบัเรืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที ตาํแหน่ง 

หน้าที ความรับผิดชอบ ข้อมูลทางธุรกิจ สินค้าและบริการ การรายงานข้อมูล การอธิบายขนัตอนการปฏิบัติงาน  

การแลกเปลียนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการสนทนา

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

 

30000-1204  ภาษาองักฤษโครงงาน       0-2-1 

   (English Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใช้ภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการจัดทาํโครงงาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน 

2. เขยีนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขยีนรายงานผลของโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานโดยใชสื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจัดทาํโครงงาน การเลือกหวัขอ้การศึกษา 

สืบค้น และบันทึกข้อมูลทีเกียวข้อง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจัดทําโครงงาน การรายงานผล  

การจัดทาํสือประกอบการนาํเสนอ การนาํเสนอโครงงาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพฒันาทักษะภาษาองักฤษ

ในการทาํโครงงาน 

 

30000-1205  การเรียนภาษาองักฤษผ่านสือดจิิทัล     0-2-1 

   (English Learning through Digital Media) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. มีเจตคติและกจินิสยัในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศกึษาต่อ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

3. เลอืกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลัดว้ยตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทัลทีหลากหลาย การเรียนจาก

แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรออนไลน์ และสือสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษเพือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

30000-1214  ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ     3-0-3 

   (English for Information Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. พดูใหข้อ้มูลเกียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

4. สรุปสาระสาํคญัของเรืองทีอ่านเกียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เขยีนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คาํศพัท์เทคนิค การให้ขอ้มูล สาธิตและนําเสนอเกียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนทนาในสถานการณ์งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การอ่านเรือง เอกสาร คู่มือ ข้อมูลและปฏิบัติตามคาํสัง การสืบคน้ข้อมูลจากเว็บไซต์และ

นาํเสนอข้อมูลทีไดจ้ากการสืบคน้ การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน ขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

30000-1218  ภาษาและวฒันธรรมจีน      2-0-2 

   (Chinese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. ใชภ้าษาจีนไปใช้เป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาจีน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาจีน

กลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และการเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาจีน 

 

30000-1219  การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน     2-0-2 

   (Chinese Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาจีนเพือการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาจีนเพอืการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพอืการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพอืการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาจีนกลางเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกบัตนเอง และผู ้อืน  

การใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏบิติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพือการทาํงาน 

 

30000-1220  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น      2-0-2 

   (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญีปุ่นไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาญีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ญีปุ่น ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาญีปุ่น ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาญีปุ่น การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น 

 

30000-1221  การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน     2-0-2 

 (Japanese Conversation for Work)       

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาญีปุ่ นสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญีปุ่นไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาญีปุ่นในการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นเพอืการทาํงาน 

 

30000-1222  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี      2-0-2 

   (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลไีปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง และไวยากรณ์ภาษา

เกาหลี ปฏิบติัการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

30000-1223  การสนทนาภาษาเกาหลเีพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Korean Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลไีปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพอืการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพอืการทาํงาน 

 

30000-1224  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม      2-0-2 

   (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเวียดนาม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเวียดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเวียดนาม การสนทนาใน

ชีวิตประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เรืองสัน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเวียดนาม 

 

30000-1225  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Vietnamese Conversation for Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเวียดนามสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเวียดนามในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามเพือการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผู ้อืน  

การใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏบิติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามเพอืการทาํงาน 

 

30000-1226  ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย     2-0-2 

   (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

อินโดนีเซีย ปฏิบตัิการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาใน

ชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

30000-1227  การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Indonesian Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผู้อืน 

การใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏบิติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพอืการทาํงาน 

 

 

 



49 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

30000-1228  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย      2-0-2 

   (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนั ตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

มาเลเซีย ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษามาเลเซีย การสนทนาใน

ชีวิตประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เรืองสัน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 

30000-1229  การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Malaysian Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน 

 

30000-1230  ภาษาและวฒันธรรมพม่า      2-0-2 

   (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใช้เป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนั ตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาพม่า 

ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียนข้อความ  

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

30000-1231  การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน     2-0-2 

   (Burmese Conversation for Work )       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพมา่ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใช้เป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาพม่าในการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผู้อืน  การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

 

30000-1232  ภาษาและวฒันธรรมเขมร      2-0-2 

   (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนั ตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเขมร 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

เขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียนขอ้ความ  

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

30000-1233  การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน     2-0-2 

   (Khmer Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบตัิงาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาเขมรในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพอืการทาํงาน 

 

30000-1234  ภาษาและวฒันธรรมลาว      2-0-2 

   (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาลาว 

ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียนข้อความ  

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

30000-1235  การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน     2-0-2 

   (Laotian Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาลาวในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพอืการทาํงาน 

 

30000-1236  ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์     2-0-2 

   (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนั ตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาฟิลิปิโน การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

30000-1237  การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Filipino Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพอืการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

30000-1238  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย      2-0-2 

   (Russian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใช้เป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

รัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษารัสเซีย การอ่านและเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

30000-1239  การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Russian Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใช้เป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพอืการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพอืการทาํงาน 

 

30000-1240  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน      2-0-2 

   (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจําวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเยอรมัน การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

30000-1241  การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (German Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพอืการทาํงาน 

 

30000-1242  ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส      2-0-2 

   (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝรังเศสไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฝรั งเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส ระบบเสียง และไวยากรณ์ภาษา

ฝรั งเศส ปฏิบติัการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาฝรั งเศส การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563      ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

30000-1243  การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (French Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาฝรังเศสสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝรังเศสไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฝรั งเศสในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศสเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัเิกียวกบัการสนทนาภาษาฝรังเศสเพอืการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกับสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขันตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรังเศสเพอืการทาํงาน 

 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301  การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิพลงังานและสิงแวดล้อม  2-2-3 

   (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม  

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิพลงังานและสิงแวดลอ้ม และงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์

สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน การอนุรักษแ์ละการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 
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2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อมตามกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เรืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

สิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษแ์ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ ์และการจดัการพลงังาน 

และสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

30000-1302  การวจิัยเบืองต้น       2-2-3 

   (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจขนัตอนและวิธีการดาํเนินการวจิยัเบืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิัย วางแผนดาํเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวิจยั 

3. มีเจตคติทีดีต่อการวิจยัและและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานวจิัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัขนัตอนและวธีิดาํเนินการวิจยัเบืองตน้ 

2. เขยีนโครงร่างการวิจยั 

3. วางแผนการดาํเนินการวิจยั 

4. รวบรวม วเิคราะห ์และแปลผลขอ้มูล 

5. สรุปผลการวจิัย 

6. เขยีนรายงานการวิจยั 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติขนัตอนและวิธีการดาํเนินการวิจัยเบืองต้น เกียวกบัความหมายและความสําคญัของการวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวขอ้ กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงานวิจัย การกาํหนดสมมติฐาน การเขียน

โครงร่างการวิจยั สถิติการวจิัย การสร้างเครืองมือรวบรวมขอ้มูล การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

การสรุปผลการวิจยัและการเขียนรายงานการวจิยั 
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30000-1303  วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร  2-2-3 

   (Science for Electrical, Electronic and Communication Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุต์ใชว้ิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร 

3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร และกิจนิสยัทีดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย 

ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี 

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัเวกเตอร์ แรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ตามหลกัการและ

ทฤษฎ ี

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เกียวกบัแรงและสมดุลของแรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี 

และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เรืองวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสารในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร เกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของ

แรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยุกตใ์ช ้ในงานอาชีพ

ทีเกียวขอ้ง 

 

30000-1304  วทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลติ    2-2-3 

   (Science for Mechanical and Production Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ในงานเครืองกลและการผลิต 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

งานเครืองกล และการผลิต 

3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์งานเครืองกล และการผลิต และกิจนิสัยทีดีในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตมั สมบติั

ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณ สารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ ์

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์กโมเมนตมั สมบัติ

ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามหลกัการและ

ทฤษฎ ี

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เกียวกบัแรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต ์และทอร์ก โมเมนตมั 

สมบตัิของแขง็ ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียม

และผลิตภณัฑ ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองวิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิตในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิวิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิตเกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที 

โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตมั สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอน 

ความร้อน ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 

 

30000-1308  วทิยาศาสตร์งานธุรกจิและบริการ     2-2-3 

   (Science for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ในงานธุรกจิและบริการ 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

งานอาชีพธุรกิจและบริการ 

3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ และกจินิสยัทีดใีนงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกับไฟฟ้า เครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสํานักงาน การใช้พลังงานเพือการขนส่ง  

การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีทีใช้ในชีวิตประจาํวนั และสาํนกังาน 

สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ์ 

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัไฟฟ้า เครืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นและสํานกังาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี ตามหลักการ

และทฤษฎี 
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3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีทีใช้ในชีวิตประจาํวนัตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองวิทยาศาสตร์เพอืงานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกียวกบัไฟฟ้า เครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสํานักงาน 

สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีในชีวิตประจาํวนัและสาํนกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ ์การใชพ้ลงังานเพือการ

ขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 

 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

30000-1401  คณิตศาสตร์และสถติเิพืองานอาชีพ     3-0-3 

   (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจสถติิพนืฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถนําความรู้เกียวกบัสถิติพนืฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้นไปประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชค้า่กลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ใชค้า่มาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 

3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ทีกาํหนด 

4. ประยกุตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1402  คณิตศาสตร์เพือพฒันาทักษะการคิด     3-0-3 

   (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. สือสารสือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 

4. เชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยกุตค์วามคิดริเริมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใหเ้หตุผล 

ทกัษะในการสือสารและสือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเชือมโยงความรู้ต่าง  ๆทางคณิตศาสตร์ และทกัษะ

การคิดริเริมสร้างสรรค ์และการประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1403  สถิติและการวางแผนการทดลอง     3-0-3 

   (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจสถิติพนืฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบั สถิติพนืฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน 

การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลองไปประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชค้า่กลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ทดสอบค่าเฉลียของประชากร 

4. วเิคราะหค์วามแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลทีกาํหนด 

6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบั สถิติพนืฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผน การทดลอง และการ

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1404  แคลคูลสั         3-0-3 

   (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนยอ่ย ลิมิตและความต่อเนืองของฟังกช์ันอนุพนัธ์

ฟังกช์นัพชีคณิตอนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังกช์ันพชีคณิตอินทิกรัลฟังก์ชัน

อดิศยัและอนิทิกรัลจาํกดัเขต 

2. สามารถนําความรู้เรืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์ของ

ฟังกช์นัอนิทิกรัลของฟังกช์นัและอินทิกรัลจาํกดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัการกระจายทวินาม และเศษส่วนยอ่ย 

2. ดาํเนินการเกียวกบัลมิิต และตรวจสอบความต่อเนือง และอตัราการเปลียนแปลงของฟังก์ชนั 

3. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพชีคณิต และฟังกช์นัอดิศยั 

4. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลฟังกช์ันพชีคณิตและฟังก์ชนัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเกียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิต และความ

ต่อเนืองของฟังกช์นัอนุพนัธ์ ฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังกช์ันพชีคณิตและ

ฟังกช์นัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยกุต ์และการประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 

 

30000-1405  แคลคูลสั         3-0-3 

   (Calculus 2) 

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบ เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 

ฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังกช์ันหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชนั 

2. สามารถนําความรู้เรืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชัน

หลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชนัไป

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. ดาํเนินการเกียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภมิูสามมิติ 

3. ดาํเนินการเกียวกบัฟังกช์ันหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร 

4. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลหลายชนั และประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบ เรขาคณิต

วิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังกช์ันหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังกช์ันหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ยอ่ย 

อินทิกรัลหลายชนั และการประยกุต์ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1406  แคลคูลสั         3-0-3 

   (Calculus 3) 

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพอืให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึง สมการเชิงอนุพนัธ์  

เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถนาํความรู้เรืองลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n 

และการแปลงลาปลาซไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัลาํดบั 

2. ดาํเนินการเกียวกบัอนุกรม 

3. ดาํเนินการเกียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึงและอนัดบั n 

4. ดาํเนินการเกียวกบัการแปลงลาปลาซ 

5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธใ์นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเกียวกบัลาํดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอนัดบั

หนึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 
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30000-1407  คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม      3-0-3 

   (Industrial Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังกช์นัพชีคณิต และฟังกช์นั

อดิศยั 

2. สามารถดาํเนินการเกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังกช์นัพีชคณิต ฟังก์ชนัอดิศยั 

และการประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัเมทริกซ์ และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์จากเงือนไขทีกาํหนด 

2. หาคา่ดเีทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเงือนไขทีกาํหนด 

3. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 

4. คาํนวณหาระยะทาง จุดกงึกลาง และความชนัของเส้นตรงจากเงือนไขทีกาํหนด 

5. สร้างสมการเส้นตรงในรูปทวัไป และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

6. สร้างสมการ เขียนกราฟ และวเิคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการทีกาํหนด 

7. ดาํเนินการเกียวกบัฟังกช์ันพชีคณิต และฟังกช์นัอดิศยัจากเงือนไขทีกาํหนด 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชัน

พชีคณิต และฟังกช์นัอดิศยั และการประยกุตใ์ช้ในงานอาชีพ 

 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501  ชีวิตกบัสังคมไทย       3-0-3 

   (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัสงัคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนักและเหน็คุณคา่ของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการพฒันางาน 

พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต และความ

ร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะหแ์ละประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  

3. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจ

พอเพียง ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การดาํเนินชีวิตตามบทบาทหนา้ทีการเป็น

พลเมืองดี 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลกัธรรมาภิบาล 

หลกัธรรมเพือพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองด ีเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต 

ความร่วมกบัประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดลอ้มเพือการอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข สถานการณ์

การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย และสงัคมโลก 

 

30000-1502  ศาสตร์พระราชา       3-0-3 

   (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและวิธีการของศาสตร์พระราชา 

2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. ตระหนักถึงความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาเกียวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยกุตศ์าสตร์พระราชาใน

การดาํเนินชีวิต หลกัการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั 
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30000-1503  การเมืองการปกครองของไทย      3-0-3 

   (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต แนวทางการ

แกไ้ข และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ปัญหา

การทุจริต และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต  

แนวทางการแก้ไข และการพัฒ นาประเทศตามหลักการป กครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันาประเทศ

ตามสิทธิ บทบาทหน้าทีอย่างสร้างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมืองทีดี ตามหลกัปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง และตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ถึงการ

เปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  ถึงปัจจุบนั 

วกิฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล 

พรรคการเมือง การเลือกตงั องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพนืฐานแห่งรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

วกิฤตเศรษฐกิจ และปัญหา การทจุริต  
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

30000-1601  การพฒันาสุขภาพ       2-0-2 

  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ทีเปลียนแปลงและจัดการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิควิธีและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

2. วเิคราะห์สภาพการเปลียนแปลงของสังคมทีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบตักิารช่วยฟืนคืนชีพขนัพนืฐาน 

5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันตวิิธี 

6. ใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพฒันาสุขภาพ สิงคุกคามสุขอนามัยในการดาํรงชีวิต และการทาํงาน 

การเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน สารเสพติด โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD ปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนัพนืฐาน 

ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพผูบ้ริโภค ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวิธี 

กระบวนการคิด วเิคราะห์ และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ 

 

30000-1602  การคดิอย่างเป็นระบบ       2-0-2 

   (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพนืฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถคิดอยา่งเป็นระบบในการจดัลาํดบังาน การตดัสินใจ การจดัการกบัความเสียงและการแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตผุล 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการพนืฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
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2. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนอยา่งเป็นระบบ 

3. วเิคราะหก์ารตดัสินใจและผลทีตามมา 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค์ของ

คาํถามทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ขนัตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การตดัสินใจ

ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบค้น 

กระบวนการมีส่วนร่วม และการตงัคาํถาม 

 

30000-1603  สุขภาวะกายและจิต       2-0-2 

   (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศกึษาและนันทนาการทีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. สามารถใชกิ้จกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพอืพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพของตนเอง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการทีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. เลอืกกจิกรรมพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบตักิารช่วยฟืนคืนชีพขนัพนืฐาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมเพอืส่งเสริมสุขภาพทีสมัพนัธ์กบัชุมชน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต

และสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัครอบครัว เพอืนและสังคม สิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพ 

กระบวนการเรียนรู้เรืองเพศ สารเสพติด อุบติัภยั โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบัติการ

ช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน และการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมสุขภาพทีสัมพนัธ์กบัชุมชน  
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30000-1604  คุณภาพชีวติเพือการทํางาน      2-0-2 

   (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และสิงแวดลอ้มในการทาํงาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันตวิิธีและทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและสิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. วเิคราะหค์วามตอ้งการของตนเองเพอืวางเป้าหมายชีวิต 

3. มีทกัษะการเป็นผูน้าํ  

4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธี 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับปัจจัย สุขอนามัยและสิ งแวดล้อมในการทาํงานทีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย แรงจูงใจที

เกียวขอ้งกบัการทาํงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การไดรั้บการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าใน

หน้าทีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้ํา การจัดการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้ โดยสันติวิธี การอยูร่่วมกนัใน

สงัคมอยา่งมีความสุข การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อความรุนแรงและสิงเสพติด 

 

30000-1605  มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน      2-0-2 

   (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธแ์ละธรรมชาติของมนุษย ์

2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลกัธรรม 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ช้ในการทาํงาน 

2. วเิคราะหบ์ทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 

3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 

4. นาํกระบวนการทางจิตวิทยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัเิกยีวกบัความหมายและความสาํคญัของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย ์กระบวนการทาง

จิตวิทยาเพอืสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพอืความกา้วหน้าในชีวิตและการทาํงาน การนาํ

หลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 

30000-1606  ปัจจัยทเีกยีวข้องกับมนุษย์      2-0-2 

   (Human Factors) 

Course Objectives 

The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance of their 

role-playing duties and responsibility. 

Course Competencies 

1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 

2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions and 

the “Dirty Dozen”. 

3. Perform communication skills. 

4. Perform team work skills. 

Course Description 

 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors: 

  - Human Factors and Maintenance Resource Management, 

  - Human Factors: Awareness Phase, 

  - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 

  - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 

 

30000-1607  จติวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร     2-0-2 

   (Social Phychology of Disability) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพกิารในประเทศไทย 

2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพกิารอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทยีมของมนุษย ์
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพกิารในประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพกิาร 

3. แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสาํหรับคนพกิาร 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย ปัญหาสุขภาพจิต

และโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพกิาร กระบวนการทางจิตใจเมือเกิดความสูญเสียในคนพกิาร การปกป้องรักษา

สิทธิของคนพกิาร พระราชบญัญติัทีเกียวขอ้ง เทคนิคการให้คาํปรึกษา การประเมินและกจิกรรมบาํบดัสาํหรับคนพกิาร 

 

30000-1608  การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ      0-2-1 

   (Exercises for Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศกึษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. จดักจิกรรมเพอืเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. จดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพอืพฒันาสุขภาพ 

4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพือส่งเสริมสุขภาพ การจัดทาํ

โครงการออกกาํลงักายเพือพฒันาสุขภาพ การวางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและ

ผูอื้น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ ภาวะผูน้าํ และการมี

นาํใจนกักีฬา 
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30000-1609  ลลีาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ    0-2-1 

   (Social Dance for Health and Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลลีาศเบืองตน้ 

2. สามารถเตน้ลีลาศเพอืเขา้สังคมและนันทนาการ 

3. มีบุคลกิภาพทีดีและมีมารยาทในการเขา้สงัคม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัปฏิบตัิการลีลาศเบืองตน้ 

2. เตน้ลีลาศไดอ้ย่างมีความเชือมนัในตนเอง 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการเขา้สังคม 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมทางสังคม 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัประวตัิและความรู้พืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพอืเข้าสังคม การลีลาศเพือ

นนัทนาการ มารยาทในการเขา้สงัคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 

30000-1610  นันทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต     0-2-1 

   (Recreation for Life Quality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการนาํกิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพือพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 

2.  ใชก้จิกรรมนนัทนาการทีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 

3. ปฏิบตักิารฟืนคืนชีพขนัพนืฐาน 

4. มีทกัษะในการสือสาร 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัความสําคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ

หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาํวนัให้สอดคลอ้งกับสุขลกัษณะและปลอดภยั เหมาะสมกบัตนและ

สังคม ปฏิบติัการฟืนคืนชีพขันพนืฐานและทกัษะในการสือสาร การวางแผนดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 
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คาํอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน 

 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 
 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

30901-1001 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-3 

30901-1002 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ 1-4-3 

30901-1003 ระบบฐานขอ้มูลและการออกแบบ 1-4-3 
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2 

 (Quality Administration in Organization) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต และหลักการเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ มประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิ ม

ประสิทธิภาพการทาํงานในการจดัการงานอาชีพ  

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกับหลักกา รจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต  

และหลกัการเพมิประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพมิประสิทธิภาพขององค์การตามหลกัการ 

3. กาํหนดแนวทางจดัการความเสียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. เลือกกลยุทธ์เพอืเพิมประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคณุภาพและเพิมผลผลติ 

5. ประยกุต์ใช้กจิกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการจดัองค์การ การเพิมประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพและเพิม

ผลผลิต การจดัการความเสียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยุทธ์การเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน การนํา

กิจกรรมระบบคุณภาพและเพมิผลผลิตมาประยกุต์ใชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

 

30001-1051 กฎหมายทัวไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 

(Occupational Regulation and Laws) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพด้านการผลิตและการบริการ ความปลอดภัย 

สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. สามารถนาํขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งไปปฏิบัติในงานอาชีพ 

3. มีกิจนิสัยและเจตคติทีดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกยีวขอ้ง 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการ ความปลอดภัย 

สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. ปฏิบตัิตามวิธีการและขนัตอนของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการในสาขาวิชาทีเรียน  

กฎหมายเกียวกบัความปลอดภยั  สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ 2-2-3 

 (Information Technology for Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

การสืบคน้และสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัดาํเนินการข้อมูลสารสนเทศ นาํเสนอและสือสารข้อมูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูป 

ทีเกยีวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพอืการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดําเนินการและสือสารขอ้มูลสารสนเทศ 

ในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

และโปรแกรมสาํเร็จรูปทีเกียวขอ้ง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสือสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

4. นาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  

การประยกุต์ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

30901-1001 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์เชิงโครงสร้าง  1-4-3 

(Structural Computer Programming) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให้ 

1.  เขา้ใจขนัตอนวิธีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถปฏิบตัิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีตอ่การศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนัก

ถึงคณุภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสร้างผงัโครงสร้าง ผงังาน และลาํดับขนัตอนการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโครงสร้าง 

3. ทดสอบและพฒันาการโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมและขนัตอนวิธี ผงัโครงสร้าง ผงังาน ลาํดับขนัตอน 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง ประเภทขอ้มูลและตัวแปร (Data Types and Variables), 

การใช้งาน Operators, การรับและแสดงผลขอ้มูล, การกาํหนดเงือนไข Condition, การวนซาํ Loops, ขอ้มูล Arrays, 

การจดัการ String, การใช้งาน Pointers, การใช้งาน Library Functions, การสร้าง User-defined Functions และการ

จดัการแฟ้มขอ้มูล (File) 

 

30901-1002 การออกแบบและพฒันาเว็บไซต์  1-4-3 

(Website Development and Design) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1.  เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์

2.  สามารถใชโ้ปรแกรมและเครืองมือพฒันาเวบ็ไซต ์ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถงึคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์

2.  ปฏิบตัิการหลกัการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกยีวกบัหลกัการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทีเป็นทีนิยม ทฤษฎีการใช้สี 

การใช้ตัวอกัษร การเลือกรูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลือนไหวสําหรับเว็บไซต์ ระบบนําทาง 

(Navigation) ส่วนติดต่อผูใ้ช้ (User Interface) การเลือกใช้ Framework เพือตกแต่งเว็บไซต์ให้ทันสมยั การสร้าง

เวบ็ไซต์ เพือประยกุต์ใชง้านในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ การอพัโหลดสู่อินเทอร์เน็ต 
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30901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  1-4-3 

(Database System and Design) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการและการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

2.  สามารถออกแบบและจดัสร้างระบบฐานขอ้มูล 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถงึคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1.  แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

2.  จดัทาํระบบฐานขอ้มูลให้ถูกต้องและเหมาะสมกบัระบบงาน 

3.  เขียนคาํสั งและทดสอบการใชง้านระบบฐานขอ้มูล 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการของระบบจดัการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS), 

ประเภทของ DBMS, ระบบการจดัการ Relational Database Management System (RDBMS), ประเภทของ Keys, 

Integrity Rules, ความหมายของ Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

(Database Design), การทาํ Normalization, ประเภทของภาษาฐานขอ้มูล (Types of Database Languages), ภาษา 

Structured Query Language (SQL), Sub Query, Joins, Views และ Stored Procedures 



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 256   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาํอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 
 

 ใหทุ้กสาขางานเรียนรายวชิา -  ถึง 30901-2005 จาํนวน  หน่วยกิต และเลอืกเรียน

เพิมเติม  หน่วยกิต จากรายวิชาในสาขางานเดียวกันกับกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 

30901-2001 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 1-4-3 

30901-2002 การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชิงวตัถ ุ 1-4-3 

30901-2003 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล  1-4-3 

30901-2004 ระบบปฏิบติัการเครืองแม่ข่าย  1-4-3 

30901-2005 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3 
 

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
 

30901-2006 การพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3 

30901-2007 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1- -  

30901-2008 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP 1-4-3 

30901-2009 การสร้างและจดัการเวบ็ไซต์ 1-4-3 
 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 
 

30901-20  ความมนัคงและปลอดภยับนระบบเครือข่าย - -3 

30901-20  การบาํรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - -3 

1-2012 งานติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-6-3 

1-2013 การออกแบบและติดตงัระบบเครือข่ายไร้สาย -4-3 
 

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 
 

30901-2014  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที - -3 

30901-2015 หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที - -3 

3090 -2016  อุปกรณแ์ละเครืองมือวดัในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

3090 -  พืนฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 
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สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 
 

30901-20  คอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับเกมและแอนิเมชนั - -3 

30901-20  การออกแบบและพฒันาคอมพิวเตอร์เกม - -3 

30901-202  การออกแบบและสร้างงานแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2  การตดัต่อมลัติมีเดียและวชิวลเอฟเฟกต ์ 1-4-3 
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
 

30901-2001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม            1-4-3 

(Data Structures and Algorithms) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

2. สามารถปฏิบัติการจดัทาํโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบตัิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการเลือกใชโ้ครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึมใหเ้หมาะสมกบังาน 

2. ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมตามทีได้ออกแบบ 

3. ทดสอบโปรแกรมโครงสร้างขอ้มูล 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการของโครงสร้างขอ้มูล (Principle of Data Structures), ขอ้มูลแบบ

นามธรรม (Abstract Data Type), การจดัโครงสร้างแบบ Linear และ non-linear data structures, อลักอริทึมและการ

หาประสิทธิภาพ, Big-O Notations, การสร้างและจดัการโครงสร้างขอ้มูลแบบ Linked Lists, Stack, Queues, Trees 

และ Graph, การจดัการขอ้มูลแบบ Heap และ Hash Tables, อลักอริทึมการจดัเรียงขอ้มูลและการคน้หาขอ้มูล 

(Sorting and Searching Algorithms) 

 

30901-2002 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถ ุ            1-4-3 

 (Object Oriented Analysis and Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

2. สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบตัิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

2. ปฏิบติัการวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัขนัตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle), 

หลกัการพนืฐานและแนวคิดเชิงวตัถุ (Basic Principle of Object Orientation), กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ

โปรแกรมเชิงวตัถุ กลไกของการออกแบบเชิงวตัถุ โมเดลทีใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ, หลกัการของ UML 

Modeling, องค์ประกอบของ UML - Things, Relationships และ Diagrams, การเขียน Structural things, Behavioral 

things, Group things และ Annotational things, การเขียน Relationship - Meaning, Structural และ Generalized/Specialized, 

การเขียน Diagram - Use case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation 

 

30901-2003 การพฒันาระบบฐานข้อมูล            1-4-3 

 (Implement of Database) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลโดยใช ้Database Server Engine และการบริหารจดัการฐานขอ้มูล 

2. สามารถพฒันาระบบฐานขอ้มูลโดยใช ้Database Server Engine และการบริหารจดัการฐานขอ้มูล 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบตัิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลโดยใช ้Database Server Engine 

2. ติดตงัและเขียนคาํสังใช้งาน Database Server Engine ในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล 

3. ทดสอบและปรับปรุงการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลโดยใช้ Database Server Engine พืนฐานการบริหาร

จดัการฐานขอ้มูล (Concept of Database Management and Administration) การเขียนคาํสั ง SQL Command  

เพือจดัการระบบฐานข้อมูล การสร้างและใช้งาน View และ Stored Procedures การจดัการทรานแซคชั น (Transaction) 

การสํารองขอ้มูล (Data Backup) การกูคื้นขอ้มูล (Data Recovery) การรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล (Data 

Security) การกาํหนดสิทธิของผูใ้ช้ การเขา้รหัสขอ้มูล 

 

30901-2004 ระบบปฏิบตัิการเครืองแม่ข่าย            1-4-3 

 (Network Operating Systems for Server) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการพนืฐานระบบปฏิบติัการบนเครืองแม่ข่าย (Server) 

2. สามารถปฏิบัติการติดตังระบบปฏิบติัการและโปรแกรมให้บริการบนเครืองแม่ขา่ย (Server)  

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั    

ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัการติดตังและตังค่าระบบปฏิบัติการบนเครืองแม่ข่าย (Server) และโปรแกรม    

ให้บริการ 

2. กาํหนดรูปแบบการทาํงานต่าง ๆ ของเครืองแม่ข่าย 

3. ติดตงัและตงัค่าระบบปฏิบัติการบนเครืองแม่ขา่ย (Server) และโปรแกรมให้บริการ 

4. ทดสอบการใชง้านระบบปฏิบติัการบนเครืองแม่ข่าย (Server) และโปรแกรมให้บริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัระบบปฏิบัติการบนเครืองแม่ข่าย (Network Operating System), การติดตัง

โปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครืองแม่ข่าย  การตังค่าพืนฐานบนระบบปฏิบัติการเครืองแม่ข่าย การให้บริการ 

(Service) ในรูปแบบต่าง ๆ  การกาํหนดการทาํงานของ Firewall  การจดัการเกียวกบัรายละเอียดของผูใ้ช้งาน  

การกาํหนดสิทธิใช้งาน (User Management) การควบคุมเครืองแม่ข่าย (Remote Desktop) ระยะไกลผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  การติดตังและบริหารจดัการโปรแกรมให้บริการด้านต่างๆ เช่น เว็บไซต์ (Web Server),  ระบบ

ฐานขอ้มูล (Database Server), แบ่งปันขอ้มูล (File sharing Server), การพิมพ ์(Print Server), E-mail (Mail Server), 

จดัการชือเวบ็ไซต์ (DNS), ไอพีแอดเดรส (DHCP),  โปรแกรมจดัการ  Proxy Server และโปรแกรมให้บริการใน

ดา้นอืน ๆ  การเขียนคาํสังสคริปต์ Server Command 

 

30901-2005 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยจีาวา            1-4-3 

 (Object Oriented Programming with JAVA Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 

2. สามารถปฏิบัติการออกแบบเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบตัิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา 

2. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถดุ้วยเทคโนโลยจีาวา 

3. ทดสอบการใชโ้ปรแกรมเชิงวตัถุทีเขียนดว้ยเทคโนโลยจีาวา 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกยีวกบัการพฒันาโปรแกรมด้วยภาษา Java, หลกัการของ Java Platform, โมดูลในภาษา 

Java - Application Processing Interface (API), การติดตังและใช้งานโปรแกรม IDE และ Java Compiler ในการ

พฒันาโปรแกรม, ลาํดับขันตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, การสร้างและใช้งาน Class, Object, 

References, และ Constructor, หลกัการ Inheritance, Polymorphism and Overloading ด้วยภาษา Java, การสร้าง

และใช้งาน Abstract Class, Interfaces, Packages, รูปแบบและการใช้งาน Data Types and Variables, Operators, 
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Expression and Control Flow, Exception Handling, Input/Output, การสร้างและเรียกใช้ Java Applets, การสร้าง

ฟอร์มจดัการขอ้มูลด้วย Abstract Window Toolkit (AWT) และ Swing, การเขียนคาํสั งแบบ Event Handling, 

การสร้าง Java Database Connectivity (JDBC) ในการเชือมต่อและใช้งานระบบฐานขอ้มูล, การกาํหนดการเรียก 

ใชง้าน Classes และการกาํหนดรูปแบบการเขา้ถงึและเรียกใช้ขอ้มูล 

 

สาขางานนักพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

30901-2006 การพฒันาเว็บด้วยเทคโนโลยจีาวา            1-4-3 

(Web Development with JAVA Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการโปรแกรมเวบ็ด้วยเทคโนโลยจีาวา 

2. สามารถปฏิบัติการโปรแกรมเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีจาวา 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบตัิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการออกแบบโปรแกรมเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีจาวาให้เหมาะสมกบังาน 

2. ปฏิบติัการโปรแกรมเวบ็ดว้ยเทคโนโลยจีาวาตามทีไดอ้อกแบบ 

3. ติดตงัและทดสอบโปรแกรมเวบ็ทีสร้างขึน 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบั Java Technology โครงสร้างของการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา ลาํดับ

ขันตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีจาวา การสร้างและใช้งาน Servlet การติดตังเครืองมือและใช้งาน

โปรแกรมทีเกียวขอ้ง โครงสร้างของภาษา ขอ้มูล ตัวแปร ตัวดาํเนินการ การควบคุมคาํสั ง (Control Statements)  

Tag directives, Tab Action, Functions การตรวจจบัขอ้ผดิพลาด การจดัการขอ้มูลผา่นฟอร์ม Session, JavaBean, 

JavaMail และ Java Security การสร้างเวบ็ไซต์เพอืประยกุต์ใช้งานในหน่วยงานและภาคธุรกจิ 

 

30901-2007 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพา             1-4-3 

  (Program Development on Mobile Computers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบืองต้น 

2. ออกแบบและพฒันาโปรแกรมบนอปุกรณ์พาเบืองตน้ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการปฏบิติังานคอมพวิเตอร์ดว้ยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบืองตน้ 

2. ปฏิบติัการออกแบบและพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบืองตน้ 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกยีวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบืองต้น ประเภทของอุปกรณ์พกพา 

ระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์พกพา เครืองมือพฒันาระบบปฏิบัติการอุปกรณ์พกพา การใช้เครืองมือออกแบบและ

พฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 

 

30901-2008 การพฒันาเว็บด้วยภาษา PHP    1-4-3 

 (Web Development with PHP Language) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกยีวกบัการโปรแกรมเวบ็ด้วยภาษา PHP 

2. ปฏิบติัการโปรแกรมเวบ็ดว้ยภาษา PHP 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ออกแบบโปรแกรมเวบ็ด้วยภาษา PHP ให้เหมาะสมกบังาน 

2. ปฏิบติัการโปรแกรมเวบ็ดว้ยภาษา PHP ตามทีได้ออกแบบ 

3. ทดสอบโปรแกรมเวบ็ทีสร้างขึน 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการของการสือสารขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ Client Server 

การทาํงานของ Web Server การติดตังเครืองมือและโปรแกรมทีใช้ในการพฒันาเว็บด้วยภาษา PHP ลาํดับขนัตอน

การพฒันาเว็บ ข้อมูล ตัวแปร ตัวดําเนินการ การควบคุมคาํสั ง ฟังก์ชนั การจัดการแฟ้มขอ้มูล คุกกี เซสชั น  

การรับส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม การอพัโหลดไฟล์ การเชือมต่อและใช้งานระบบฐานข้อมูล การสร้างเว็บไซต์ 

เพือประยกุต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ 

 

30901-2009 การสร้างและจดัการเว็บไซต์     1- -  

 (Website Construction and Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัการสร้างและจดัการเวบ็ไซต์ด้วยโปรแกรม CMS 

2. สามารถสร้างและจดัการเวบ็ไซต์ดว้ยโปรแกรม CMS 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

อดทน มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ให้เหมาะสมกบังาน 
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2. ปฏิบติัการสร้างและจดัการเวบ็ไซตด์้วยโปรแกรม CMS ตามทีกาํหนด 

3. ทดสอบและปรับแต่งการทาํงานของเวบ็ไซต์ทีติดตงั 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกยีวกบัหลกัการและโครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ ขนัตอน

และส่วนประกอบของการสร้างเว็บไซต์ การติดตังและกาํหนดคุณลกัษณะการทาํงานของโปรแกรม Web Server 

การเลือกใช้โปรแกรม CMS (Content Management System) และการติดตัง การตังค่าและปรับสภาพแวดลอ้ม

เวบ็ไซต์ให้เหมาะสมกบังาน การจดัการหมวดหมู่และรายการของเนือหาในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างและจดัการเมนู 

การจดัการระบบสมาชิกและกาํหนดสิทธิการใช้งาน การใช้งานเทมเพลต การใช้เครืองมือ (Tools) การอปัโหลด

และสาํรองขอ้มูลบนเครืองแม่ข่าย การติดตังโปรแกรมเสริม (Extension) และใชง้านเพือประยุกต์ใชใ้นงานด้านต่าง ๆ 

 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และความปลอดภัย 

30901-2010 ความมนัคงและปลอดภัยบนระบบเครือข่าย            1-4-3 

(Computer Network Security) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2. สามารถออกแบบ วางแผน และบริหารจดัการระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน 

และจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้การรักษาความปลอดภยัระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

2. ออกแบบระบบความปลอดภยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. วางแผนติดตงั ตังคา่ ระบบความปลอดภยับนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4. ทดสอบความปลอดภยั ประเมินความเสียงบนระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบหลกั  

และกลไกการทาํงานของระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย ภยัคุกคาม ช่องโหว ่และการโจมตีผ่านระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอร์ การตรวจสอบและป้องกนัการบุกรุกเครือข่าย การป้องกนัเมือระบบปฏิเสธการให้บริการ เทคโนโลยี

ในการรักษาความปลอดภัยป้องกนัการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไฟร์วอลล์ (Firewall) ไอพีเอส (IPS)  

ไอดีเอส (IDS) การป้องกนัทางกายภาพและทีเกียวขอ้ง กฎหมายทีเกียวกับการให้บริการเครือข่าย มาตรฐาน 

ความปลอดภัย การกาํหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยและความมนัคง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะ

วิกฤตด้านการบริหารระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (BCP) การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย การติดตังระบบ

ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประเมินและการจดัการความเสียง การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ 

ความปลอดภยัและความมนัคงเครือข่าย และการจดัทาํรายงานความปลอดภยัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
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30901-2011 การบาํรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1-4-3 

(Computer Network Maintenance) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการการบาํรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถวางแผน วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการบาํรุงรักษาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

2. จดัทาํแผนงาน วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

3. การปรับปรุงอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ดา้นการสือสารขอ้มูลในระบบเครือขา่ยให้มีประสิทธิภาพ 

4. ทดสอบการทาํงานของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการบาํรุงรักษา วิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

มาตรฐานอีเทอร์เน็ต โดยมีเคเบิลสายนําสัญญาณชนิดสายคู่ตีเกลียว ใยแกว้นําแสง และระบบเครือข่ายไร้สาย 

ตามมาตรฐาน การวิเคราะห์ตรวจสอบระบบเครือข่ายด้วยเครืองมือและวิธีการต่าง ๆ การจดัทําแผนบาํรุงรักษา

ระบบเครือข่าย  การปรับปรุง (Upgrade Update and Optimize) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ด้านการสือสารขอ้มูลใน

ระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึน มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และการจดัทาํ

รายงานสรุปผลการบาํรุงรักษาระบบเครือข่าย 

 

30901-2012 งานติดตังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ - -3 

(Computer Network Implementation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการติดตงัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์เบืองตน้ 

2. สามารถติดตงัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์เบืองตน้ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการติดตงัระบบครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

2. ติดตงัและกาํหนดค่าอุปกรณ์ระบบครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

3. ประยกุต์ใช้ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ในองค์กร 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการติดตังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

การเลือกใช้เครืองมือในการติดตัง การจดัสภาพแวดล้อมในการติดตังเพือเพิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย  

จดัการอุปกรณ์ เครืองมือทีใชใ้นการติดตัง การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งานติดตังเครือข่ายแบบสายและ

แบบไร้สาย การตังค่าการใช้งานและกาํหนดคุณลกัษณะการทํางานของอุปกรณ์ และการทดสอบการทาํงานของ

ระบบเครือข่าย 

 

30901-  การออกแบบและติดตังระบบเครือข่ายไร้สาย                      -4-3 

(Wireless Network Design and Wireless Network Install) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัเทคโนโลยีเครือขา่ยไร้สาย 

2. สามารถออกแบบ และติดตงัระบบเครือข่ายไร้สาย  

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย หลกัการออกแบบและติดตังระบบเครือข่ายไร้สาย 

2. ออกแบบ ติดตงัและกาํหนดค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย 

3. ประยกุต์ใช้ระบบเครือขา่ยไร้สายในองค์กร 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลักการออกแบบและการติดตังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย 

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย คุณลักษณะของสัญญาณ การจดัการระบบเครือข่ายไร้สาย การวิเคราะห์สัญญาณ  

การใช้โปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ การเลือกใชเ้ครืองมือและอุปกรณ์ในการติดตัง จดัการอุปกรณ์ เครืองมือทีใช้

ในการติดตัง การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายไร้สาย งานติดตังเครือข่ายไร้สาย การตังค่าการใช้งานและ

กาํหนดคุณลกัษณะการทาํงานของอุปกรณ์ การทดสอบการทาํงานของระบบเครือข่ายไร้สาย 
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สาขางานนักพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี
 

30901-2014 เซนเซอร์และทรานสดวิเซอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี           1-4-3

  (Sensors and Transducers in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการทาํงานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. มทีักษะการใช้งานเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานด้วยความรับผดิชอบ มีวนิัยคุณธรรม จริยธรรม 

ความคดิสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการทาํงานของทรานสดิวเซอร์ในงานระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบติัการใช้งานทรานสดิวเซอร์ในงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ โครงสร้างและหลกัการทาํงานของ

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แบบต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งในการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การใช้งาน

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอทีในรูปแบบต่าง ๆ การใช้เครืองมือวดัและทดสอบ

การทาํงาน การประยกุต์ใช้งานเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

 

30901-2015 หน่วยประมวลผลและอปุกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี   1-4-3

  (Processor Unit and Peripheral in Embedded and IoT Systems) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจคุณลกัษณะและหลกัการทาํงานของหน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตัว

และไอโอที 

2. สามารถปฏิบัติติดตังและประยกุต์ใช้งานหน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตัว

และไอโอที 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 

1. คน้ควา้ ทดลอง หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบตัิการใช้งานหน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพว่งในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. รายงานผลการปฏิบัติการและนาํเสนอ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัแนวคิด หลกัการ สถาปัตยกรรมและคุณลกัษณะของหน่วยประมวลผลแบบต่าง ๆ 

การเลือกใช้หน่วยประมวลผลทีเหมาะสมในการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การติดตัง การกาํหนด

คุณลกัษณะ และการใชง้านเครืองมือช่วยในการพฒันาโปรแกรม ประเภทของอุปกรณ์ต่อพ่วงในการพฒันาระบบ

สมองกลฝังตวัและไอโอที แนวคิด คุณลกัษณะและหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ต่อพว่งแบบต่าง ๆ การเชือมต่อและ

ติดตงัอุปกรณ์ต่อพว่งเขา้กบัหน่วยประมวลผล การเลือกใช้อุปกรณ์ต่อพว่งทีเหมาะสมในการพฒันาระบบสมองกล

ฝังตัวและไอโอที การติดตงัไลบารีและเขียนคาํสังใช้งานอุปกรณ์ต่อพว่ง การประยกุต์ใช้งานหน่วยประมวลผลและ

อุปกรณ์ต่อพว่งในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

 

30901-201  อุปกรณ์และเครืองมือวัดในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที           1-4-3

 (Devices and Measuring Instruments in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทํางานของอุปกรณ์และเครืองมือว ัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทีเกยีวขอ้งในการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ใชง้านอุปกรณ์และเครืองมือวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวขอ้งในการพฒันาระบบสมองกล

ฝังตัวและไอโอที 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภยัและการอนุรักษ์พลงังาน ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเบืองต้นเกียวกบัอุปกรณ์และเครืองมือวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

และการปฏิบติังานด้วยความปลอดภยัและการอนุรักษพ์ลงังาน 

2. ปฏิบตัิงานเกยีวกบัการใชง้านอุปกรณ์และเครืองมือวดัทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในระบบสมองกล

ฝังตัวและไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกยีวกบัแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั สัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบแอนะลอก

และดิจิทลั อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์พนืฐาน วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พืนฐาน เครืองมือวดัทางไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์พนืฐาน การใช้งานอุปกรณ์และเครืองมือวดัทีเกียวขอ้งในการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและ 

ไอโอทีแบบต่าง ๆ หลกัความปลอดภยัและวิธีปฏิบติังานเกียวกบัไฟฟ้า การสร้างจิตสาํนึกเกียวกบัความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน การอนุรักษ์พลงังาน การป้องกนัและปฏิบติัเมือมีอคัคีภยั หลกัการปฐมพยาบาลเบืองตน้ และการจดัเก็บ

อุปกรณ์ทีเกียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกวิธี 
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30901-2017 พืนฐานเทคโนโลยรีะบบสมองกลฝังตวัและไอโอที             1-4-3

 (Fundamental of Embedded and IoT System Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

2. ติดตงัและจดัการระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

2. ปฏิบตัิงานเทคโนโลยรีะบบสมองกลฝังตวัไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเกียวกับหลักการและความสําคัญของ เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและ 

ไอโอที โครงสร้างสถาปัตยกรรม องคป์ระกอบ และหลกัการทาํงานของระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที อุปกรณ์

และเครืองมือดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเกียวขอ้ง แนวคิดและขนัตอนในการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและ

ไอโอที เทคโนโลยแีละแพลตฟอร์มทีเกียวขอ้งในการพฒันา การวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา และทดสอบระบบ

สมองกลฝังตวัและไอโอที ตวัอยา่งการวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ติดตัง และใช้งานระบบงานสมองกลฝังตัวและ

ไอโอที แนวทางการประยุกต์ใชร้ะบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในงานด้านต่าง ๆ  

 

สาขางานนักพฒันาคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

30901-2018 คอมพวิเตอร์กราฟิกสําหรับเกมและแอนิเมชัน 1-4-3

 (Computer Graphic for Game and Animation)  

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการสร้างกราฟิกสาํหรับเกมและแอนิเมชนั 

2. สามารถสร้างกราฟิกสาํหรับเกมและแอนิเมชัน 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการสร้างกราฟิกสาํหรับเกมและแอนิเมชนั 

2. ปฏิบติัการสร้างกราฟิกสําหรับเกมและแอนิเมชัน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัคอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับเกมและแอนิเมชัน หลกัการของภาพกราฟิกแบบ 

Vector และ Bitmap ประเภทและคณุลกัษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก ความแตกต่าง
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ของภาพกราฟิกแบบ  มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap หลกัการจดัวางตามหลกัการ

จดัองค์ประกอบศิลป์ การใช้พืนที สัดส่วน การจัดวางตาํแหน่งภาพ และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพือเป็น

กรณีศึกษาในการพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพวิเตอร์ 

 

- 0  การออกแบบและพฒันาคอมพวิเตอร์เกม 1-4-3

 (Computer Game Developer and Design) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัการออกแบบคอมพวิเตอร์เกม 

2. สามารถออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์เกม 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั 

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการออกแบบคอมพวิเตอร์เกม 

2. ปฏิบติัการออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์เกม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกียวกบัแนวทางเบืองต้นในการวิเคราะห์ การออกแบบ ผงังาน (Flow Chart) และ

กระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์เกม การออกแบบรูปแบบของเกมประเภทต่าง ๆ รูปแบบการพฒันาคอมพิวเตอร์เกม

ทีทันสมยั ปฏิบัติการออกแบบสร้างคอมพิวเตอร์เกมโดยใช้เครืองมือทีนิยมในปัจจุบันอย่างเป็นลาํดับขนัตอน  

วางโครงเรือง วางลกัษณะตวัละครท่าทาง และกระบวนการในคอมพวิเตอร์เกม  

 

-202  การออกแบบและสร้างงานแอนิเมชัน              1-4-3

 (Animation Developer and Design) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัการออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 

2. สามารถออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันเพือใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั 

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิกและแอนิเมชนั 

2. ปฏิบตัิการออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิกและแอนิเมชนัเพอืใชใ้นงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกียวกบัหลกัการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

แอนิเมชัน ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีนิยมในปัจจุบนั หลกัการสร้างแอนิเมชัน การวางแผนคอนเซปต์ (Concept) 

การวาดเส้น (Drawing) การสร้างรูปทรง (Shape) การสร้างบุคลิก (Character) การแสดงอารมณ์ (Emotion) การเขียน

สตอรีบอร์ด (Storyboard) การสร้างฉาก การลงสี การสร้างเทคนิคภาพพิเศษ (Special Effect) การควบคุม

ภาพเคลือนไหว ปฏิบัติการจัดทําแอนิเมชัน และทําการสืบคน้ข้อมูลสารสนเทศเพือการพฒันางานอาชีพด้วย

คอมพวิเตอร์ 

 

-  การตดัต่อมัลติมีเดยีและวิชวลเอฟเฟกต์ 1-4-3

 (Multimedia Editing and Visual Effect)  

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัการตดัต่อมลัติมีเดียแและวิชวลเอฟเฟกต์ 

2. ปฏิบตัิการตดัต่อมลัติมีเดียและวชิวลเอฟเฟกต์ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการตดัต่อมลัติมเีดียแและวิชวลเอฟเฟกต์ 

2. ปฏิบตัิการตดัต่อมลัติมีเดียและวชิวลเอฟเฟกต์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการตดัต่อมลัติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มทีนิยมในปัจจุบัน ภาพรวมและ

ความรู้พืนฐานในการทาํงาน การตังค่า Project การใช้ Transition, Effect และ Plug in ต่าง ๆ ปฏิบัติการตัดต่อ

มลัติมีเดีย การทาํเทคนิคภาพพเิศษ การจดัการขอ้ความ หลกัและวิธีการทาํ Mastering การบนัทึกผลงานลงสือต่าง ๆ 

หรือ Upload ขึนเวบ็ไซต์ และทาํการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพด้วยคอมพวิเตอร์  

 

 



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาํอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

 

สาขางานนักพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

30901-2101 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และระบบปฏิบตัิการ  1-4-3 

30901-2102 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ 1-4-3 

30901-2103 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวาขนัสูง 1-4-3 

30901-2104 การพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ต 1-4-3 

30901-2105 การพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-3 

30901-2106 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP ขนัสูง   1-4-3 

30901-2107 ระบบปฏิบตัิการและการประยุกต์ใชง้านคอมพวิเตอร์พกพา  1-4-3 

30901-2108 การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับนคอมพวิเตอร์พกพา  1-4-3 

30901-2109 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพาขนัสูง 1-4-3 

30901-2110 การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้วยภาษาและเทคโนโลยทีนัสมยั 1-4-3 

30901-2111 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษาและเทคโนโลยเีวบ็ทนัสมยั 1-4-3 

30901-2112 พืนฐานและการใช้งาน XML  1-4-3 

30901-2113 การพฒันาเวบ็เซอร์วิส 1-4-3 

30901-2114 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  1-4-3 

30901-2115 พืนฐานเทคโนโลยีธุรกจิและพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  1-4-3 

30901-2116 การพฒันาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 1-4-3 

30901-2117 การพฒันาโปรแกรมเวบ็ทนัสมยัดว้ยภาษา TypeScript 1-4-3 

30901-2118 พืนฐานและการใช้งาน JSON 1-4-3 

30901-2119 การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยเีฟรมเวิร์ก 1-4-3 

30901-2120 ภาษาทีใช้สาํหรับตกแต่งเอกสาร 1-4-3 

30901-2121 เทคโนโลยีเวบ็สําเร็จรูป 1-4-3 

30901-2122 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 1-4-3 

30901-2123 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript 1-4-3 

30901-2124  การทดสอบซอฟต์แวร์ 1-4-3 

30901-2125  การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้ 1-4-3 

30901-2126  ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1-4-3 

30901-2127 วิทยาการกา้วหนา้การพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ *-*-3 

30901-2128 ปัญหาพิเศษการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ *-*-3 
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30901-2129 งานบริการการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ *-*-3 

30901-2130 สัมมนาการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ *-*-3 
 

รายวิชาทวิภาคี 

30901-51xx งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ … *-*-* 

 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และความปลอดภัย 

30901-2201 การติดตังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1-4-3 

30901-2202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย 1-4-3 

30901-2203 การบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-4-3 

30901-2204 การจดัการโปรแกรมสาํเร็จรูปบนเครืองแม่ข่าย 1-4-3 

30901-2205 เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ 1-4-3 

30901-2206 การติดตังระบบโทรศพัท ์VoIP  1-4-3 

30901-2207 การติดตังระบบกลอ้งวงจรปิด 1-4-3 

30901-2208 วิทยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  *-*-3 

30901-2209 วิทยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  *-*-3 

30901-2210 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1 *-*-3 

30901-2211 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2 *-*-3 

30901-2212 งานบริการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ *-*-3 
 

รายวิชาทวิภาคี 
 

30901-52xx งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั … *-*-* 

 

สาขางานนักพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี

30901-2301 การพฒันาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวั 1-4-3 

30901-2302 การพฒันาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที 1-4-3 

30901-2303 โปรแกรมเวบ็ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2304 โปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี 1-4-3 

30901-2305 การพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2307 ระบบปฏิบตัิการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที             1-4-3 

30901-2308 การทดสอบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2309 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 1-4-3 

30901-2310 วงจรดิจทิลัประยุกต์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 
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30901-2311 การสือสารขอ้มูลในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2312 วิทยาการกา้วหนา้ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที *-*-3 

30901-2313 ปัญหาพิเศษการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 

30901-2314 งานบริการการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที *-*-3 
 

รายวิชาทวิภาคี 

30901-53xx งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที … *-*-* 

 

สาขางานนักพฒันาคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 
 

30901-2401 การออกแบบบทและพฒันาโครงเรือง 1-4-3 

30901-2402 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2403 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้านเกมและแอนิเมชัน 1-4-3 

30901-2404 เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน 1-4-3 

30901-2405 พืนฐานการผลิตคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน 1-4-3 

30901-2406 เสียงสร้างสรรคส์ําหรับคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2407 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สําหรับคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2408 การพฒันาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1-4-3 

30901-2409 การพฒันาเกมบนเวบ็ 1-4-3 

30901-2410 มลัติมีเดียในงานคอมพวิเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2411 การออกแบบมลัติมีเดียดิจทิัลเชิงปฏิสัมพนัธ ์ 1-4-3 

30901-2412 การพฒันาความคิดสร้างสรรคส์ําหรับแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2413 การสร้าง Motion Capture แอนิเมชัน 1-4-3 

30901-2414 เสียงสร้างสรรคส์ําหรับแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2415 มลัติมีเดียในงานแอนิเมชัน 1-4-3 

30901-2416 สัมมนาคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั   *-*-3 

30901-2417 วิทยาการกา้วหนา้งานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน     *-*-3 

30901-2418 ปัญหาพิเศษงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน   *-*-3 

30901-2419 งานบริการคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั     *-*-3 

30901-2420 ปฏิบตัิการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 *-*-3 

30901-2421 ปฏิบตัิการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 *-*-3 

30901-2422 ปฏิบตัิการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 *-*-3 

30901-2423 ปฏิบตัิการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 4 *-*-* 
 

รายวิชาทวิภาคี 

30901-54xx งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั … *-*-* 
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

สาขางานนักพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
 

30901-2101 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และระบบปฏิบตักิาร 1-4-3 

 (Computer Architecture and Operating Systems) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความเขา้ใจโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และระบบปฏิบตัิการ 

2. สามารถปฏิบัติการระบบปฏิบติัการและโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. เลือกใชโ้ครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบปฏบิติัการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม 

2. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

3. ทดสอบการทาํงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบปฏบิติัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ วงจร Digital Logic Circuits ภายในคอมพิวเตอร์, 

ระบบตวัเลข Number Systems ทีเกียวขอ้ง, CPU (Central Processing Unit), หน่วยความจาํ Memory, หน่วย Input 

และ Output, หน่วยเก็บขอ้มูลแบบ Secondary Storage Devices, อุปกรณ์ต่อพ่วง Computer Peripherals, โครงสร้างของ 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) และ CISC (Complex Instruction Set Computer) Architecture, หลกัการ

ของ System Programming และระบบปฏิบัติการ Operating Systems, การจดัการระบบงานแบบ Multitasking และ 

Multithreading, การจดัการระบบงาน Process Management, การจดัการหน่วยความจาํ Memory Management และ

การจดัการแฟ้มขอ้มูล 

 

30901-2102 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพวิเตอร์เชิงวตัถ ุ 1-4-3 

 (Object Oriented Programming with OOP Language) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์เชิงวตัถ ุ

2. ออกแบบเชิงวตัถุด้วยภาษาคอมพวิเตอร์เชิงวตัถุ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 

2. เขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์เชิงวตัถ ุ

3. ทดสอบการใชโ้ปรแกรมทีเขียนดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการพืนฐานของการโปรแกรมเชิงวตัถุ ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ การติดตัง

และกาํหนดการทาํงานของโปรแกรมทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุ ลาํดับขนัตอนการเขียนโปรแกรม

เชิงวตัถุ การสร้างและเรียกใช้งาน Classes และ Objects, หลักการของ Inheritance, Constant and References, 

Polymorphism และ Over Loading, การจดัการ Exceptions Handlings และการทาํงานกบัแฟ้มขอ้มูล 

 

30901-2103 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยจีาวาขันสูง 1-4-3 

 (Advanced Object Oriented Programming with JAVA Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความเขา้ใจหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย Enterprise JAVA Technology 

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุด้วย Enterprise JAVA Technology 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบเชิงวตัถุด้วย Enterprise JAVA Technology 

2. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถดุ้วย Enterprise JAVA Technology 

3. ติดตงัและทดสอบการใชโ้ปรแกรมเชิงวตัถุทีเขียนดว้ย Enterprise JAVA 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการพืนฐานของการโปรแกรมเชิงวตัถุ ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ การติดตัง

และกาํหนดการทาํงานของโปรแกรมทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุ ลาํดบัขนัตอนการเขียน โปรแกรม

เชิงวตัถุ การสร้างและเรียกใช้งาน Classes และ Objects หลกัการของ Inheritance, Constant and References, 

Polymorphism และ Over Loading, การจดัการ Exceptions Handlings และการทาํงานกบัแฟ้มขอ้มูล 
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30901-2104 การพฒันาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยดีอตเน็ต 1-4-3 

 (Application Development with .NET Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยดีอตเน็ต 

2. สามารถปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ต 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบการพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ตให้เหมาะสมกบังาน 

2. ปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยดีอตเน็ตตามทีได้ออกแบบ 

3. ติดตงัและทดสอบโปรแกรมทีสร้างขึน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี .NET, แนวคิดและสถาปัตยกรรมของ 

เทคโนโลย ี.NET, ขนัตอนการพฒันาโปรแกรมดว้ย .NET Technology, การติดตังและใช้งานโปรแกรมช่วยพฒันา 

โปรแกรมด้วย .NET Technology, การสร้าง Project, การสร้างและใช้งาน Class, Namespace, Variable, Array, 

Data Type, Operator Conditions and Loops, การจดัการ Error handling, CLS and CTS, การสร้างและเรียกใช้ 

Function, หลกัการของ Delegates and Events, Boxing and Unboxing, Structuring Data, User basic control, String 

Numeric and Date Time handling, การทาํงานกบั Mouse and Keyboard events, การสร้าง Form Module และ MDI 

form, การตรวจสอบ Data validation, การสร้าง Menu and Toolbar, การจดัการ File and Directory, การสร้าง 

Report and Printing, การเชือมต่อและใชง้านDatabase Management  

 

30901-2105 การพฒันาเว็บด้วยเทคโนโลยดีอตเน็ต 1-4-3 

 (Web Development with .NET Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการโปรแกรมเวบ็ด้วยเทคโนโลยดีอตเน็ต 

2. ปฏิบัติการโปรแกรมเวบ็ดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ต 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบโปรแกรมเวบ็ด้วยเทคโนโลยดีอตเน็ตให้เหมาะสมกบังาน 

2. ปฏิบติัการโปรแกรมเวบ็ดว้ยเทคโนโลยดีอตเน็ตตามทีได้ออกแบบ 

3. ติดตงัและทดสอบโปรแกรมเว็บทีสร้างขึน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการของ Web Technology และ .NET Technology, การพัฒนาเว็บด้วย 

.NET, การติดตังและใช้งาน IDE and Web Server, รูปแบบและโครงสร้างของภาษา HTML & Form, การเขียน

คาํสังร่วมกับ HTML, การเขียนคาํสั งควบคุม Web Control-Standard Control, การกาํหนด Navigation Controls, 

การเขียนคาํสั ง Web Control & Data Binding, การจดัการ Web Control & Event Handlers, การสร้าง Web User 

Controls, Master Page, การเขียน VB Script หรือ C#  Script, การกาํหนด Namespace and Class, การสร้างและ 

ใชง้าน Variables and Data Types, การกาํหนด Condition และ Loop, การสร้างและเรียกใช้งาน Sub หรือ Function, 

String Function, Conversion Function, Check Type Function, Format Function, Numeric Function, การจดัการ 

ข้อมูลแบบ Date & Time, การจดัการ Directory and File, การจดัการ Component, การใช้งาน DataGrid Control, 

GridView Control และ Validation Controls, การเชือมต่อและเรียกใชง้าน Database, การสร้าง Report and Printing  

 

30901-2106 การพฒันาเว็บด้วยภาษา PHP ขนัสูง 1-4-3 

 (Web Development with Advanced PHP Language) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP ขนัสูง 

2. สามารถปฏิบัติการพฒันาเว็บด้วยภาษา PHP ขนัสูง 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและ มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP ขนัสูง 

2. ติดตงัเครืองมือสาํหรับการพฒันาเวบ็ด้วยภาษา PHP ขนัสูง 

3. ติดตงัโปรแกรมสาํหรับจาํลองเซิร์ฟเวอร์และการตังค่า 

4. เขียนโปรแกรมเวบ็ด้วยภาษา PHP ขนัสูง 

5. ทดสอบโปรแกรมและแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวหลกักบัการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP ขนัสูง การจาํลองเซิร์ฟเวอร์ ตังค่าไฟลค์อนฟิก 

การติดตังเครืองมือและโปรแกรมทีใช้ในการพฒันาเว็บด้วยภาษา PHP ขนัสูง การสร้างตัวแปร ตัวด ําเนินการ  

การควบคุมคาํสั ง ฟังกช์ัน การจดัการแฟ้มขอ้มูล การสร้างและจดัการรูปภาพ การจดัการคุกกีและเซสชัน การรับส่ง

ขอ้มูลผา่นฟอร์ม การตรวจสอบฟอร์ม การเขียนโปรแกรมภาษา PHP แบบ OOP (Object-Oriented Programming) 

Class, Object, Method, Constructor, การสืบทอด (Inheritance) การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เชือมต่อฐานขอ้มูล 

อาทิ MySQL, Access, SQL Server เป็นต้น การพฒันา API (Application Programming Interface) ด้วยภาษา PHP 

การเขียนพัฒนาเว็บด้วย PHP ร่วมกบัภาษาอืน ๆ เพือให้ทํางานแบบ Asynchronous เรียนรู้การใช้งาน PHP 

Frameworks เบืองตน้ การอพัโหลดขึนเวบ็ไซต์ ประยกุต์ใช้งานการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP ในงานอาชีพ 
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30901-2107 ระบบปฏิบตัิการและการประยุกต์ใช้งานคอมพวิเตอร์พกพา 1-4-3 

 (Operating Systems for Mobile) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัระบบปฏิบตัิการและการประยุกต์ใชง้านคอมพิวเตอร์พกพา 

2. ประยกุต์ใชง้านคอมพวิเตอร์พกพา 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัระบบปฏิบติัการและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา 

2. ติดตงัโปรแกรมและประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาตามทีกาํหนด 

3. ทดสอบและปรับแต่งการทาํงานของโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพา 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัวิวฒันาการและสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอร์พกพา

แบบต่าง ๆ โครงสร้างและองคป์ระกอบภายในของคอมพิวเตอร์พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการในการ

กาํหนดคุณลกัษณะการทํางานรูปแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลและหน่วยความจาํการเชือมต่อกับระบบ

เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การติดตังโปรแกรม (Mobile Application) การถอนการติดตังโปรแกรม การใช้งานอุปกรณ์

ภายในต่าง ๆ การบาํรุงรักษาคอมพวิเตอร์พกพาและอุปกรณ์ต่อพว่งต่าง ๆ  

 

30901-2108 การพฒันาเว็บแอปพลเิคชันบนคอมพวิเตอร์พกพา 1-4-3 

 (Web Applications on Mobile Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับนคอมพวิเตอร์พกพา 

2. ปฏิบัติการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชันบนคอมพวิเตอร์พกพา 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ออกแบบการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับนคอมพวิเตอร์พกพาให้เหมาะสมกบังาน 

2. ปฏิบติัการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชันบนคอมพวิเตอร์พกพาตามทีไดอ้อกแบบ 

3. ทดสอบการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนับนคอมพวิเตอร์พกพาทีสร้างขึน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัมาตรฐานสําหรับการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile) 

วิวฒันาการของเว็บเทคโนโลยี (Web Technology) เว็บเทคโนโลยีทีใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน
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คอมพิวเตอร์พกพา คุณลักษณะและการเปรียบเทียบรูปแบบของการพฒันาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์พกพา 

องคป์ระกอบ การติดตัง และใชง้านเครืองมือทีใช้ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั ขนัตอนและเทคนิคการพฒันาเว็บ 

แอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้การจดัการขอ้มูลภาพ เสียงและวิดีโอ การรับส่งขอ้มูลผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต การติดต่อกบัระบบฐานขอ้มูล การติดตังและเรียกใชเ้วบ็แอปพลิเคชัน 

 

30901-2109 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพาขันสูง 1-4-3 

 (Advanced Mobile Applications Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาขนัสูง 

2. ปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพาขนัสูง 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบการพฒันาโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพาขนัสูงให้เหมาะสมกบังาน 

2. ปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพาขนัสูงตามทีไดอ้อกแบบ 

3. ทดสอบการใชง้านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาทีสร้างขึน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกียวกบัการพฒันาโปรแกรมทีมีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ การกาํหนดให้โปรแกรม

ทาํงานในรูปแบบเบืองหลงั (Background or Service Process) การสร้างแผนที (Map) เส้นทางและการระบุตาํแหน่ง  

การใชง้าน Bluetooth การติดต่อและใชง้านระบบฐานขอ้มูล การเชือมต่อและรับส่งขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

การใช้งานร่วมกบั Social Network การอพัโหลดโปรแกรมเขา้สู่เครืองแม่ข่ายทีให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรม 

 

30901-211  การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้วยภาษาและเทคโนโลยทีันสมยั 1-4-3 

 (Application Development with Modern Language and Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาและเทคโนโลยทีีทนัสมยั 

2. พฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาและเทคโนโลยทีีทันสมยั 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ออกแบบการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาและเทคโนโลยทีีทันสมยั 

2. พฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาและเทคโนโลยทีีทันสมยัตามทีกาํหนด 

3. ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมทีพฒันาขึน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการของภาษาและเทคโนโลยียุคใหม่ทีทันสมยั การออกแบบและพฒันา

โปรแกรมด้วยภาษาและเทคโนโลยีในยุคใหม่ เลือกใช้เครืองมือและโปรแกรมทีใช้ในการพฒันาโปรแกรม

ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประยกุต์ใชง้านในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ 

 

30901-211  การพฒันาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทนัสมัย 1-4-3 

 (Web Development with Modern Web Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีเวบ็ทีทันสมยั 

2. พฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยเีวบ็ทีทันสมัย 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษาและเทคโนโลยเีวบ็ทันสมยั 

2. ออกแบบการพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีเวบ็ทีทันสมยั 

3. พฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยเีวบ็ทีทันสมัยตามทีกาํหนด 

4. ทดสอบและปรับปรุงเวบ็ทีพฒันาขึน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการเทคโนโลยีเว็บยุคใหม่ทีทันสมัย การออกแบบและพฒันาเว็บด้วย

เทคโนโลยเีวบ็ในยคุใหม่ เลือกใชเ้ครืองมือและโปรแกรมทีใชใ้นการพฒันาเวบ็ สร้างและทดสอบ ประยุกต์ใช้งาน

ในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ 

 

30901-2112 พืนฐานและการใช้งาน XML 1-4-3 

(Fundamental and Using of Extensible Markup Language) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการพนืฐานและการประยุกต์ใชง้าน XML 

2. สามารถสร้างและการประยกุต์ใชง้าน XML 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและ มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. สร้างและการประยกุต์ใช้งาน XML 

2. ประยกุต์ใชง้าน XML 

3. ทดสอบและปรับปรุงการการประยุกต์ใช้งาน XML 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการและโครงสร้างภาษา HTML สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของภาษา 

XML, ขอ้ไดเ้ปรียบเทียบของการใช้งาน XML, หลกัการของ Parser, การสร้างเอกสาร XML document, การกาํหนด 

Document Type Definition (DTDs), การใช้งาน Namespaces, การใช้งาน Cascading Style Sheet (CSS) และ 

Extensible Style sheet Language (XSL), การใช้แท็กคาํสัง XSL:import and XSL:include, Schemas และการ

กาํหนด Validation and Constraints 

 

30901-21  การพฒันาเว็บเซอร์วิส 1-4-3 

 (Web Service Development) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 

2. ปฏิบติัการพฒันาเวบ็เซอร์วิส 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบพฒันาเวบ็เซอร์วสิให้เหมาะสมกบังาน 

2. ปฏิบติัการพฒันาเวบ็เซอร์วิสตามทีได้ออกแบบ 

3. ทดสอบการใชง้านเวบ็เซอร์วสิทีสร้างขึน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการของ Web Service และ Distributed Computing  แนวคิดและการใช้งาน 

Web Services หลกัการทาํงานของ Web Service บทบาทและความสําคญัของ XML และ JSON โปรโตคอล SOAP 

และ UDDI การใช้งาน Web Service หลกัการของ WSDL โปรโตคอลทีเกียวขอ้งของระบบ Distributed Computing 

สถาปัตยกรรมของ SOAP Messages และ SOAP Attributes การใช้งาน XML หรือ JSON ในการสร้าง SOAP 

Messaging ประเภทของ SOAP Data Types หลกัการของ Fault Codes and Encoding Rules โครงสร้างของ 

Registry Architecture โปรโตคอล DISCO Protocol การทาํงานของ UDDI  RDF และ RDF OWL  

 

30901-211  วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 1-4-3 

(Software Engineering) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความเขา้ใจหลกัการพฒันาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2. สามารถเขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบระบบงานตามโครงสร้างวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2. เขียนโปรแกรมตามระบบวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

3. ประเมนิและทดสอบโปรแกรม  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการเบืองต้นของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และกาํหนดความ

ต้องการ Software Requirement Specifications การวิเคราะห์ Structure Analysis แนวคิดและหลกัการออกแบบ

ซอฟต์แวร์ Software Design Structured Design การกาํหนด Software Metrics and Estimation การจดัทํา Software 

Planning แนวทางการจดัทาํ Software Quality Assurance กระบวนการ Software Testing 

 

30901-2115 พืนฐานเทคโนโลยธุีรกจิและพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ 1-4-3 

 (E-Business and E-Commerce Technology Fundamentals) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความเขา้ใจพืนฐานเทคโนโลยีระบบธุรกิจและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. จดัทาํแผนงานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 

2. ออกแบบและจดัทาํระบบธุรกิจและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 

3. ติดตงัและบริหารระบบธุรกิจและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการพืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Main E-Business Solutions and 

their Characteristics, Main Technology Underlying E-Business Solutions, Building Blocks in Designing  

E-Business Solutions, Law of E-Business การออกแบบ พฒันา ติดตัง และบริหารระบบ E-Commerce  
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30901-211  การพฒันาระบบอคีอมเมร์ิซด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 1-4-3 

 (E-Commerce System Development with Program) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความเขา้ใจหลกัการพฒันาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

2. ปฏิบติัการพฒันาระบบอีคอมเมิร์ซดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. พฒันาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

2. ทดสอบติดตงัระบบระบบอีคอมเมิร์ซดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการพฒันาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบ พฒันา 

ติดตงั และบริหารระบบอีคอมเมิร์ซ การวางแผน การประชาสัมพนัธ์ ระบบการสั งซือ ระบบคลงัสินคา้ ระบบการ

ชาํระเงิน การส่งสินคา้ กฎหมาย จรรยาบรรณการประกอบกิจการ และกรณีศกึษา 

 

30901-2117 การพฒันาโปรแกรมเว็บทันสมัยด้วยภาษา TypeScript          1-4-3 

 (Development of Modern Web Applications on Portable Devices)  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของเทคโนโลยเีวบ็ทันสมยั 

2. สามารถพฒันาโปรแกรมแบบเวบ็ทนัสมยัได ้

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัเทคโนโลยีการโปรแกรมเวบ็ทันสมยั 

2. ติดตงัเครืองมือทีใช้ในการพฒันา ตงัค่าและทาํสอบการทาํงานเบืองตน้ 

3. เขียนโปรแกรม Front-end และ Back-end 

4. ทดสอบการทาํงานและแกไ้ขปัญหาโปรแกรมเวบ็ทันสมยั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมเวบ็ทนัสมยั ภาษาทีใชใ้นการพฒันาเวบ็ทันสมยั การเลือกใช้

ภาษา การติดตงัเครืองมือในการพฒันา การเขียนโปรแกรมเว็บทันสมยัด้วยภาษา TypeScript เช่น Angular, React, 

Vue.js เป็นต้น ออกแบบและเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ช้ให้รองรับการทาํงานผา่นอุปกรณ์พกพา เขียนโปรแกรม

ติดต่อฐานขอ้มูลแบบ SQL และแบบ NoSQL เขียนโปรแกรมเพือเรียกใช้งานฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์พกพา เขียนโปรแกรม

สร้างและรับส่งขอ้มูลรูปแบบ JSON การส่งออกโปรแกรมไปยงัแพลตฟอร์มต่าง ๆ ( Cross-platform ) 
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30901-2118 พืนฐานและการใช้งาน JSON 1-4-3 

(Fundamental and Using of JSON) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการพนืฐานและหลกัการของฟอร์แมตขอ้มูล 

2. สามารถสร้างและประยุกต์ใชง้าน JSON 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัและการประยกุต์ใชข้อ้มูล JSON 

2. สร้างและใชง้านขอ้มูล JSON 

3. ทดสอบการทาํงานขอ้มูล JSON 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัรูปแบบขอ้มูล JSON (JavaScript Object Notation) กฎไวยากรณ์ อาร์เรยใ์น 

JSON การเปลยีนขอ้มูล JSON เป็น JavaScript Object การสร้างขอ้มูล Object JSON ฟังก์ชันสําหรับจดัการ JSON 

การรับส่งขอ้มูล JSON ระหว่าง Client กบั Server การส่งขอ้มูล JSON ด้วย Ajax (Asynchronous Javascript and 

XML) การใช้งาน JSON ร่วมกบัฐานขอ้มูล นาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสร้าง JSON การประยุกต์ใช้งาน JSON ร่วมกบั

ภาษาอืน ๆ การประยกุต์ใชง้าน JSON ในงานอาชีพ 

 

30901-2119 การเขียนโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยเีฟรมเวิร์ก            1-4-3 

 (Programming with Framework Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของเทคโนโลยเีฟรมเวิร์ก 

2. สามารถพฒันาโปรแกรมด้วยเฟรมเวิร์กได ้

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัเฟรมเวร์ิกและการประยกุต์ใชง้านเฟรมเวิร์ก 

2. สร้างและใชง้านเฟรมเวิร์ก 

3. ทดสอบการทาํงานและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการทาํงานของเฟรมเวิร์ก 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการทํางานของเฟรมเวิร์ก ความสามารถของเฟรมเวิร์ก พืนฐาน OOP 

(Object Oriented Programming) และ MVC (Model View Controller), Security การเลือกใช้งานเฟรมเวิร์ก การใช้
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งานเฟรมเวิร์ก โครงสร้างไฟล์ ขนัตอนการทํางานของเฟรมเวิร์ก ใช้งาน Controller และ View การแก้ไข

ขอ้ผดิพลาด ความปลอดภยัของขอ้มูล การใชง้านเฟรมเวิร์กร่วมกบัฐานขอ้มูล ประยกุต์ใช้เฟรมเวร์ิกสร้างโปรแกรม

การทาํงานฝั งเซิร์ฟเวอร์ ประยกุต์ใช้เฟรมเวิร์กในงานอาชีพ 

 

30901-2120 ภาษาทีใช้สําหรับตกแต่งเอกสาร            1-4-3 

(Language Used for Decorating Documents) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัภาษาทีใช้สาํหรับตกแต่งเอกสาร 

2. สามารถพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ชด้้วยภาษาทีใชส้ําหรับตกแต่งเอกสาร 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

ตระหนกัถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัภาษาทีใช้สาํหรับตกแต่งเอกสาร 

2. ใชเ้ครืองมือสําหรับภาษาทีใช้ตกแต่งเอกสาร 

3. เขียนส่วนติดต่อผูใ้ช้ดว้ยภาษาทีใช้สาํหรับตกแต่งเอกสาร 

4. ทดสอบผลลพัธแ์ละแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการของภาษาทีใชส้ําหรับตกแต่งเอกสาร เทคโนโลยีและความกา้วหน้าของ

ภาษาทีใชต้กแต่งเอกสาร ภาษาสําหรับการสร้างส่วนติดต่อผูใ้ช้ทีใช้ร่วมกบัภาษา HTML ภาษาสําหรับการสร้าง

ส่วนติดต่อผูใ้ช้ทีใช้ร่วมกบัภาษา JavaScript ส่วนเสริมของภาษา กฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ เรียนรู้เกียวกับ 

ตวัแปร SELECTOR, PROPERTY, การสร้างฟังก์ชนั เครืองมือสาํหรับการพฒันา ประยกุต์ใช้สร้างงานให้รองรับ

ไดห้ลายแพลตฟอร์ม สร้างตาราง จดัการภาพ จดัการวิดีโอ การสร้างการเคลือนไหว การจดัการสี ออกแบบการ

แสดงผลให้รองรับกับหน้าจอทุกขนาด (Responsive) สร้างธีม (Theme) สร้างเทมเพลต ทดสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาด 

 

30901-2121 เทคโนโลยีเว็บสําเร็จรูป 1-4-3 

 (Content Management System Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเวบ็สาํเร็จรูป 

2. สามารถติดตงัและใชง้านโปรแกรมเวบ็สําเร็จรูป 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัโปรแกรมเวบ็สาํเร็จรูป 

2. ติดตงัโปรแกรมเวบ็สําเร็จรูป 

3. ติดตงัส่วนเสริม 

4. ทดสอบผลลพัธแ์ละแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเทคโนโลยโีปรแกรมเวบ็สําเร็จรูป ความเหมาะสมและการเลือกใช้เว็บสําเร็จรูป 

การเตรียมความพร้อมเกียวกบัเครืองมือสําหรับใช้งานเว็บสําเร็จรูป การติดตังเว็บสําเร็จรูป การ Backup ขอ้มูล  

การยา้ยและเปลียนทีอยู่เว็บไซต์ จัดการสิทธิระบบผูดู้แล ระบบผูใ้ช้ การติดตังส่วนเสริม ส่วนขยาย เทมเพลต  

ปลกัอิน การประยกุต์ใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ ทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

 

30901-2122 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 1-4-3 

 (Python Programming) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัภาษา Python 

2. สามารถพฒันาโปรแกรมด้วยภาษา Python 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการเขียนโปรแกรมภาษา Python 

2. ติดตงัเครืองมือสาํหรับการเขียนโปรแกรมภาษา Python 

3. เขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Python 

4. ทดสอบผลลพัธแ์ละแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษา Python ประโยชน์และการนําไปใช้ในงานอาชีพ  

การติดตังและการเตรียมความพร้อมก่อนการพฒันา รูปแบบไวยากรณ์ของภาษา โครงสร้างของภาษา เรียนรู้

เกียวกับ Network, Process, Trade, Regular, Expression, XML, JSON การเขียนส่วนติดต่อผูใ้ช้แบบกราฟิก 

(Python GUI) การเขยีนโปรแกรมให้สามารถทาํงานบนอนิเทอร์เน็ตผ่าน Sockets การติดต่อฐานขอ้มูลต่าง ๆ อาทิ 

MySQL, Sybase, Informix, ODBC การอ่านไฟล์และเขียนไฟล์ การประยุกต์ใช้งานร่วมกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

เซ็นเซอร์ การทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
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30901-2123 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript 1-4-3 

 (JavaScript Programming) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัภาษา JavaScript 

2. สามารถพฒันาโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript ได้ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript 

2. ติดตงัเครืองมือสาํหรับการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript 

3. เขียนโปรแกรมดว้ยภาษา JavaScript 

4. ทดสอบผลลพัธแ์ละแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ประโยชน์และการนําไปใช้ในงานอาชีพ 

การติดตังและการเตรียมความพร้อมก่อนการพฒันา รูปแบบไวยากรณ์ โครงสร้างของภาษา เรียนรู้เกียวกบั Object 

,Function Statement ,DataType ,Loop ,Validation การจดัการ DOM (Document Object Model) การทาํงานของ 

DHTML, XML, JSON, CSS, DOM การจดัการ XML HTTP Request การเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript  

แบบ Object-Oriented การประยุกต์ใชง้าน JavaScript Framework เบืองตน้ การทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

 

30901-2124 การทดสอบซอฟต์แวร์ 1-4-3 

 (Software Testing) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเขา้ใจในแนวคดิเกียวกบัการทดสอบซอฟต์แวร์ 

2. สามารถปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ได ้

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการทดสอบซอฟต์แวร์ 

2. ออกแบบการทดสอบ 

3. ทดสอบซอฟต์แวร์ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการทวนสอบ ระดบัการทดสอบ ชนิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ เครืองมือ

ในการทดสอบ การวางแผนการทวนสอบ การวเิคราะห์ผล  การทดสอบ การจดัทํารายงานการทดสอบซอฟต์แวร์

คอมพวิเตอร์ และการวิเคราะห์คุณภาพซอฟต์แวร์ 

 

30901-2125 การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ 1-4-3 

  (User Experience AND User Interface) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้

2. สามารถออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ได ้

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้

2. ศึกษาเกยีวกบัเครืองมือทีใชใ้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้

3. ปฏิบัติการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ User Experience (UX) และ User Interface 

(UI) สาํหรับการสร้างแอพพลิเคชั น นิยามความหมายของ User Experience (UX) ประเภทความต้องการของผูใ้ช ้

(User) เรียนรู้และเขา้ใจกระบวนการออกแบบ UX ความคาดหวงัของผูใ้ช้ เรียนรู้และเขา้ใจหลกัการและเทคนิค

พืนฐานในการออกแบบ UI/UX ขนัตอนการทํา Basic UX หลกัในการออกแบบ UI ให้ตอบโจทย ์Usability 

ขันตอนและแนวทางในการออกแบบ UI ออกแบบการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Design) การค้นหาและวิเคราะห์

ความต้องการผู ้ใช้ การกําหนดความต้องการ การเ ขียนแผนภาพความต้องการ การออกแบบ Wireframe  

สร้างแบบจาํลอง กาํหนด Prototype การทดสอบ แกไ้ขจุดบกพร่อง 

 

30901-2126 ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1-4-3 

  (Cloud Computing) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจระบบประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 

2. สามารถเลือกและใช้งานระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆได ้

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัระบบประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 

2. ศึกษาเกยีวกบัระบบประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 

3. ปฏิบัติการใช้งานระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกียวกบัระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ความหมายของระบบ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ประเภทการบริการบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ รูปแบบบริการระบบการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การให้บริการดา้นซอฟต์แวร์ การให้บริการแฟลตฟอร์ม การให้บริการโครงสร้างพืนฐาน

บริการระบบจดัเกบ็ขอ้มูล บริการร่วมและรวม (Composite Service) การใช้ประโยชน์ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพฒันาระบบงานในสาขาอาชีพบนระบบ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 

30901-2127 วิทยาการก้าวหน้าการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ *-*-3 

  (Advance Topics in Software Development) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจวิทยาการกา้วหนา้ดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

2. คน้ควา้และหาความรู้ทางด้านการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์เพมิเติม 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถงึคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. กาํหนดประเด็นการพฒันาระบบงานดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

2. คน้ควา้หาความรู้ทางด้านการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์เพอืการพฒันาระบบงาน 

3. สรุปและรายงานผลการคน้ควา้และนาํเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัพฒันาระบบงานด้านการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ความหมายของพฒันา

ระบบงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ประเภทการพัฒนาระบบงานด้านการพฒันาซอฟต์แวร์

คอมพวิเตอร์ รูปแบบพฒันาระบบงานดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ การประยกุต์ การพฒันาระบบงานใน

สาขาอาชีพ 
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30901-2128 ปัญหาพเิศษการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ *-*-3 

 (Special Problems in Software Development) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนในการพฒันาระบบงานทางดา้นพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

2. วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบงานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานดา้นพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

2. พฒันาระบบงานทางด้านพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

3. ทดสอบระบบงานและนาํเสนอรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบงานด้านพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

เพือประยกุต์ใช้งานในหน่วยงานหรือองคก์ร ขนัตอนการพฒันาระบบงานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การจดัทํา

เอกสารประกอบ และรายงานผลการดาํเนินงาน 

 

30901-2129 งานบริการการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ *-*-3 

 (Software Development Services) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความเขา้ใจหลกัการงานบริการการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

2. ปฏิบัติงานการบริการดา้นพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์และวางแผนงานบริการการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

2. ดาํเนินงานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

3. จดัทาํเอกสารรายงานเพือนาํเสนอ 

4. ตรวจสอบประเมนิผล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกยีวกบังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดตังและซ่อมบาํรุงเครืองคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ การวางแผน การดาํเนินงาน การจดัทาํเอกสารการบริการสารสนเทศ และการประเมินผลงานการบริการ 
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30901-2130 สัมมนาการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ *-*-3 

 (Software Development Seminar) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. มีความเขา้ใจหลกัการคน้ควา้ขอ้มูลทางดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

2. พฒันางาน จดัสัมมนาทางวิชาการ และแลกเปลียนความรู้เกียวกบัความรู้ทางด้านพฒันาซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. คน้ควา้ขอ้มูลทางดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

2. จดัสัมมนาทางวิชาการ และแลกเปลียนความรู้เกียวกบัความรู้ทางด้านพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

3. ประเมินผลการจดัสัมมนาวิชาการดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการศึกษา คน้คว้า ด้านการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในหัวขอ้ทีสนใจ หรือ

ประเด็นทีกาํหนดให้จดัสัมมนาทางวชิาการ แลกเปลียนองคค์วามรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา เผยแพร่ผลการดาํเนินงาน

ในรูปแบบต่าง ๆ และประเมินผลการดาํเนินงานการสัมมนาวิชาการ  

 

รายวชิาทวภิาค ี

30901-51xx งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ …        *-*-* 

 (Computer Software Development Work …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์

ออกแบบระบบ และทดสอบระบบ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและแกไ้ขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางด้านพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ออกแบบระบบ และ

ทดสอบระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินัย 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น พฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ออกแบบระบบ และทดสอบระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามขอ้กาํหนด 
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3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางด้านการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ออกแบบระบบ 

และทดสอบระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผดิชอบ ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบัติงานระดบัเทคนิคทางด้านพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ออกแบบระบบ และทดสอบ

ระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน 

ทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดับเทคนิคทางดา้นพฒันาซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ วเิคราะห์ออกแบบ

ระบบ และทดสอบระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล  

การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดาํเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุป 

จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทังแนวทางการวดัและประเมินผล 

ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน) 

 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และความปลอดภัย 

30901- 2 1   การตดิตังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1-4-3 

 (Computer Network Implementation) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการจดัการอุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ในการติดตงัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2. สามารถติดตงั ตรวจสอบและแกไ้ขการทาํงานระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ การปฏิบตัิงานด้วยความรอบครอบ ปลอดภัย ตระหนักถึง

คุณภาพของงาน และจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการจดัการอุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ในการติดตงัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2. ออกแบบ ติดตงัและกาํหนดค่าอุปกรณ์ระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์  

3. ตรวจสอบการทาํงานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

4. แกไ้ขปัญหาการทาํงานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

5. ประยกุต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ในองค์กรและระหว่างองค์กร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการติดตงัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ การออกแบบระบบเครือข่ายภายในองค์กร 

การจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครืองมือในการติดตัง การเลือกสือสัญญาณ จดัการอุปกรณ์ 
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เครืองมือทีใช้ในการติดตัง การจดัสภาพแวดลอ้มในการติดตังเพือเพิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย การใช้

เครืองมือตรวจสอบสัญญาณเครือข่าย การรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย งานติดตังเครือข่ายแบบสายและไร้สาย  

การตังค่าการใชง้านและกาํหนดคุณลกัษณะการทาํงานของอุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่าย การจดัช่องทางสือสาร

ข้อมูลเสมือน (VLAN) กาํหนดเส้นทางการส่งขอ้มูลบนระบบเครือข่าย (IP Routing) ทังแบบ Static Route และ 

Dynamics Route การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการทาํงานระบบเครือข่าย   

 

30901- 2 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย 1-4-3 

(Systems Analysis and Design Network) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

2. สามารถวิเคราะห์และออกแบบแผนผงัระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

2. วิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

3. เลือกอุปกรณ์ทีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

4. ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

5. อธิบายองคป์ระกอบและขนัตอนการทาํงานของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทีออกแบบ 

6. จดัทาํคู่มือการติดตงัระบบเครือข่ายและกาํหนดคณุลกัษณะอุปกรณ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

   ศึกษาและปฏิบติัเกยีวกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความต้องการ

ของผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายในองคก์ร  เทคโนโลยีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในปัจจุบัน การเลือกใช้

อุปกรณ์ ระบบสือสาร สายสัญญาณ และโปรแกรมจดัการระบบเครือข่าย  การบริหารจัดการ IP Address  หลักการ

ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมจาํลองการทํางานระบบเครือข่าย และโปรแกรมสําหรับ

ออกแบบระบบเครือข่าย  เขียนแผนผงั กาํหนดคุณลกัษณะอุปกรณ์ และจดัทําคู่มือการติดตังระบบเครือข่าย ตวัอยา่ง

การออกแบบระบบเครือข่ายในทีพกัอาศัย สํานักงาน และองค์กรขนาดใหญ่  การจดัทาํคู่มือการติดตังระบบเครือข่าย

และการกาํหนดคุณลกัษณะอุปกรณ์ 
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30901- 2 3 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1-4-3 

 (Computer Network Management System) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจการบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2. ติดตงัและเชือมต่ออุปกรณ์บริหารจดัการระบบเครือข่ายตามคู่มือ 

3. ตงัค่าอปุกรณ์บริหารจดัการระบบเครือข่ายตามลกัษณะงาน 

4. ทดสอบการใชง้านระบบเครือข่าย 

5. วิเคราะห์ปริมาณขอ้มูลทีใชง้านในระบบเครือข่าย 

6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย   

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัคุณสมบติัของอุปกรณ์ทีใชบ้ริหารจดัการระบบเครือข่าย การเลือกเครืองมือและ

อุปกรณ์ทีใช้ในการบริหารจดัการระบบเครือข่าย การเชือมต่อและตังค่าอุปกรณ์บริหารจดัการระบบเครือข่าย   

การติดตังระบบบริหารจดัการผูใ้ชง้าน (Authentication) การกาํหนดสิทธิผูใ้ช้งาน การใช้คาํสั งพืนฐานตรวจสอบ

การทาํงานของระบบเครือข่าย การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ปริมาณขอ้มูลทีใช้งาน

ในระบบเครือข่าย การจดัการระบบอินเทอร์เน็ตหลายเส้นทาง (Load Balance) การทาํ VLAN การตังค่า IP Routing 

เชือมต่อและคน้หาเส้นทางระหว่างเครือข่าย การตังค่าระบบรักษาความปลอดภยั (Firewall) การทาํระบบ VPN  

การเพิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย การจดัการบริหารแบนด์วิดธ์หรือช่องทางของระบบเครือข่าย (QoS)   

การควบคุมเครือง (Remote Desktop) ระยะไกลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเฝ้าระวงัและตรวจสอบสถานการณ์

ทาํงานของเครือข่ายจากระบบติดตามการทํางานของเครือขา่ย (Network Monitoring) การจัดทํารายงานสรุปผล 

การทาํงานของระบบเครือข่าย 

 

30901-2204 การจัดการโปรแกรมสําเร็จรูปบนเครืองแม่ข่าย 1-4-3 

 (Program Management on the Server) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานและการจดัการโปรแกรมสําเร็จรูปบนระบบเครืองแม่ข่าย 

2. สามารถติดตงัและตงัค่าโปรแกรมสําเร็จรูปบนระบบเครืองแม่ข่าย 
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3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการคดัเลือกโปรแกรมสาํเร็จรูปตามความต้องการของผูใ้ชง้าน 

2. สร้างระบบฐานขอ้มูลเชือมต่อกบัโปรแกรมสาํเร็จรูป 

3. ปฏิบัติการติดตังและตงัคา่การใช้งานโปรแกรมสาํเร็จรูป 

4. ทดสอบการทาํงานของโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัโปรแกรมสําเร็จรูปบริหารจดัการเนือหาบนระบบเครืองแม่ข่าย การคดัเลือก

โปรแกรมสาํเร็จรูปให้เหมาะสมกบังาน การสร้างฐานขอ้มูลบนระบบปฏิบัติการเครืองแม่ข่าย วิธีการจดโดเมนและ

การจัดการพืนทีเว็บไซต์ การติดตังและตังค่าโปรแกรมสําเ ร็จรูปบริหารจัดการเนือหาเว็บไซต์ ( Content 

Management Software) โปรแกรมสาํเร็จรูปบริหารจดัการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Learning Management 

Software) โปรแกรมสาํเร็จรูปบริหารจดัการระบบซือขายสินคา้และบริการออนไลน์ (E-Commerce Management 

Software) โปรแกรมระบบจดัเก็บขอ้มูลขององคก์รบนเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Management Software) 

และโปรแกรมสาํเร็จรูปอืน ๆ 

 

30901-2205 เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ 1-4-3 

 (Cloud Computing Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบการประมวลผลบนคลาวด ์

2. สามารถติดตงัโปรแกรมบนระบบประมวลผลบนคลาวด์ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัระบบประมวลผลแบบคลาวด ์

2. ติดตงัโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ 

3. ทดสอบการทาํงานการประมวลผลแบบคลาวด ์

4. ประยกุต์ใช้ระบบคลาวด์ในการเพิมประสิทธิภาพให้กบัระบบงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทํางานระบบประมวลผลแบบคลาวด์ แนวคิดการให้บริการบนคลาวด์

รูปแบบต่าง ๆ  การให้บริการดา้นโครงสร้างพนืฐาน (Infrastructure as a Service) การให้บริการเกียวกบัแพลตฟอร์ม 

(Platform as a Service) การให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software as a Service) รูปแบบการนาํคลาวด์ไปใช้งานทัง

แบบสาธารณะ (Public) แบบส่วนบุคคล (Private) และแบบผสมผสาน (Hybrid)  หลักการ Virtualization 
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Technology, Cloud Dashboard System, Container Technology  การติดตังโปรแกรมประมวลผลแบบคลาวด์ 

บนระบบปฏิบัติการเครืองแม่ข่าย  จัดการเครืองมือประยุกต์และความมั นคงในการประมวลผลแบบคลาวด ์  

การประยกุต์ใชร้ะบบคลาวด์ในด้านต่าง ๆ และตวัอย่างผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ 

 

30901-2206 การติดตังระบบโทรศัพท์ VoIP               1-4-3 

(Installer Voice over IP System) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบโทรศพัท์ VoIP  

2. สามารถติดตงัและตงัค่าระบบโทรศพัท์ VoIP  

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัววิฒันาการของระบบโทรศพัท ์หลกัการทาํงานระบบโทรศพัท์ VoIP  

2. ออกแบบและเลือกอปุกรณ์ระบบโทรศพัท์ VoIP 

3. ติดตงัและตงัค่าระบบโทรศพัท์ VoIP ตามขอ้กาํหนด 

4. ทดสอบการทาํงานระบบโทรศพัท์ VoIP  

5. บาํรุงรักษาระบบโทรศพัท์ VoIP  

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการทํางานของระบบโทรศพัท์ วิวฒันาการของระบบโทรศัพท์ หลกัการ

ทาํงานของโทรศพัท์ VoIP เทคโนโลยี SIP Phone การออกแบบวางระบบโทรศพัท์ VoIP การเลือกใช้เทคโนโลยี

และอุปกรณ์สําหรับระบบโทรศพัท์ VoIP การจัดสภาพแวดลอ้มในการติดตังเพือเพิมประสิทธิภาพของระบบ

โทรศัพท์ VoIP งานติดตังและตังค่าระบบโทรศัพท์ VoIP การทดสอบการใช้งานระบบโทรศัพท์ VoIP  

การบาํรุงรักษาระบบโทรศพัท์ VoIP  การรักษาความปลอดภยัระบบโทรศพัท์ VoIP   

 

30901-2207 การติดตังระบบกล้องวงจรปิด 1-4-3 

 (Installer Closed-circuit television System) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบกลอ้งวงจรปิด  

2. สามารถติดตงัและตงัค่าระบบกลอ้งวงจรปิด  

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัววิฒันาการของระบบโทรศพัท ์หลกัการทาํงานระบบกลอ้งวงจรปิด 

2. ติดตงัและตงัค่าระบบกลอ้งวงจรปิดตามขอ้กาํหนด 

3. ทดสอบการทาํงานระบบกลอ้งวงจรปิด 

4. บาํรุงรักษาระบบกลอ้งวงจรปิด  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานของระบบกลอ้งวงจรปิด ส่วนประกอบของระบบกลอ้งวงจรปิด  

ความรู้พืนฐานกลอ้งและเลนส์ หลกัการทาํงานของกลอ้งวงจรปิด ชนิดของกลอ้งวงจรปิด การการออกแบบวาง

ระบบระบบกลอ้งวงจรปิด การเลือกใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณ์สําหรับระบบกลอ้งวงจรปิด การจดัสภาพแวดลอ้ม

ในการติดตังเพอืเพมิประสิทธิภาพของระบบกลอ้งวงจรปิด งานติดตังและตังค่าระบบกลอ้งวงจรปิด การทดสอบ

การใช้งานระบบกลอ้งวงจรปิด และการบาํรุงรักษาระบบกลอ้งวงจรปิด การรักษาความปลอดภัยบนระบบกลอ้ง

วงจรปิด  

 

30901-2208 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1 *-*-3 

 (Advance Topics in Computer Network 1) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจวิทยาการกา้วหนา้เทคโนโลยรีะบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และความปลอดภยั 

2. คน้ควา้หาความรู้และปฏิบติังานดา้นวิทยาการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และความปลอดภยัเพมิเติม  

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. กาํหนดประเด็นการปฏิบติังานระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 

2. คน้ควา้หาความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และความปลอดภยั 

3. สรุปและรายงานผลการคน้ควา้และนาํเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการศึกษา คน้คว้าด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและความปลอดภัย และ 

องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ทีทนัสมยัในปัจจุบนั ทีสามารถนาํมาใชใ้นการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

มากยิงขัน โดยศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ เครืองมือ ทฤษฎีทีเกียวข้อง และวิธีการใช้งานเพือพฒันาระบบ

เครือข่ายในหัวขอ้ทีกาํหนด โดยจดัทาํเอกสารรายงานและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน 
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30901-2209 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2 *-*-3 

 (Advance Topics in Computer Network 2) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจวิทยาการด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยรีะบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2. ค้นคว้าหาความรู้และปฏิบัติงานด้วยวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ทีทันสมยั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. เลือกใชว้ิทยาการด้านเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

2. พฒันาระบบด้วยวิทยาการเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทีทันสมยั 

3. สรุปและรายงานผลการคน้ควา้และนาํเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการประยกุต์ใช้วิทยาการทางด้านเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายทีเกิดขึนในอนาคต 

เพือการพฒันางานทีทนัสมยัต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ซึงมีความสําคญัต่อนักเทคโนโลยีระบบเครือข่าย 

โดยกาํหนดหัวขอ้ปัญหาระบบงานทีต้องการ เลือกใช้เทคโนโลยีและเครืองมือทีเหมาะสมในการติดตังระบบ

เครือข่าย ตามลาํดบัขนัตอนของการพฒันาระบบงานทีถกูตอ้ง และจดัทาํเอกสารประกอบการติดตงั 

 

30901-2210 ปัญหาพเิศษระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1 *-*-3 

 (Special Problems in Computer Network 1) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาพิเศษในงานระบบเครือข่ายและความปลอดภัย 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญญาพเิศษในงานระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. วิเคราะห์ปัญหาพิเศษในงานระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 

2. คน้ควา้ ทดลองในงานระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 

3. สรุปและรายงานผลการคน้ควา้และนาํเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการพฒันาระบบเครือข่ายและความปลอดภยั การวิเคราะห์ปัญหา การคน้คว้า 

ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล และรายงานผลหัวขอ้งานพิเศษด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัย  

ตามความเหมาะสม 



124 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

30901-2211 ปัญหาพเิศษระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2 *-*-3 

(Special Problems in Computer Network 2) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนการปฏิบติังานทางด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 

2. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และปฏิบติังานระบบเครือขา่ยและความปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. วิเคราะห์ และออกแบบระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 

2. คน้ควา้ ทดลองในงานระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 

3. สรุปและรายงานผลการคน้ควา้และนาํเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการพฒันาระบบเครือข่ายและความปลอดภยั การวิเคราะห์ปัญหา การคน้คว้า 

ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล และรายงานผลหัวขอ้งานพิเศษด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัย  

ตามความเหมาะสม 

 

30901-2212 งานบริการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ *-*-3 

(Service in Computer Network) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการออกแบบและทาํงานของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2. สามารถออกแบบ ติดตงั และบริหารจดัการระบบเครือขา่ยข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

2. ติดตงัและบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

3. บริการงานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามสภาพแวดลอ้ม 

4. ทดสอบการทาํงานและบาํรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานเกียวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มก่อนการติดตัง การออกแบบ 

ติดตงัและบริหารจดัการระบบเครือข่าย การให้บริการระบบเครือข่ายตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน การบํารุงรักษา

และรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การทดสอบการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเพิม

ประสิทธิภาพให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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รายวชิาทวภิาคี 

30901-52xx งานบริหารจัดการเครือข่ายคอมพวิเตอร์และความปลอดภยั …        *-*-* 

 (Computer Network and Security Management Work …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขา่ย ติดตังและใช้งานระบบปฏิบติัการเครือข่าย บริหารจดัการระบบ

เครือข่ายและความปลอดภยั 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและแกไ้ขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นการวเิคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบเครือข่าย ติดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย บริหารจดัการระบบเครือข่ายและความ

ปลอดภยัในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินัย 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้น การวิเคราะห์ออกแบบระบบ

เครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ติดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย บริหาร

จดัการระบบเครือข่ายและความปลอดภยัในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบเครือข่าย ติดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย บริหารจดัการระบบเครือข่ายและความ

ปลอดภยัในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบัติงานระดบัเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

เครือข่าย ติดตงัและใชง้านระบบปฏิบัติการเครือขา่ย บริหารจดัการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย  

ในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานทีรับผดิชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย ปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ติดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย บริหารจดัการระบบเครือข่ายและความ

ปลอดภยัในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน   

การวางแผน การดาํเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน การบันทึก สรุป จดัทํารายงานและ

นาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทังแนวทางการวดัและประเมินผล 

ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน) 
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สาขางานนักพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี
 

30901-2301 การพฒันาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวั 1-4-3 

 (Software Development in Embedded System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวั 

2. มีทักษะการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ความคดิสร้างสรรค์ ขยนั อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวั 

2. ปฏิบติัการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการและขนัตอนการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์

ระบบ การออกแบบระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม หน่วยประมวลผล อุปกรณ์ และเครืองมือที

เหมาะสมสําหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ การจดัเตรียมและติดตงัอุปกรณ์และเครืองมือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที

เกียวขอ้งการพฒันาระบบสมองกลฝังตัว การใช้เครืองมือในการสร้างซอฟต์แวร์และติดตังลงหน่วยประมวลผลที

กาํหนด การเขียนชุดคาํสั งเพืออ่านค่าและสั งงานฮาร์ดแวร์ การเขียนฟังก์ชันเพือการประมวลผลโปรแกรม  

การกาํหนดไฟลไ์ลบรารีทีใช้ในการสร้างโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบแยกส่วนเป็นโมดูลสําหรับระบบสมอง

กลฝังตัว การรวบรวมโปรแกรมย่อยทุกส่วนเขา้เป็นโปรแกรมระบบ (System  Integration) วิธีการพฒันาแบบขา้ม

แพลตฟอร์ม การคอมไพล์และลิงคไ์ฟล์ชุดคาํสั ง การแก้ไขปัญหาและความผิดพลาด (ERROR) ของชุดคาํสั ง  

การทดสอบโปรแกรมแต่ละโมดูลและฟังก์ชันเพือตรวจสอบรูปแบบความผิดพลาด การพฒันาโปรแกรมเพือ

ประยกุต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในงานด้านต่าง ๆ 

 

30901-2302 การพฒันาซอฟต์แวร์ระบบไอโอท ี 1-4-3 

 (Software Development in IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที 

2. มีทักษะการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ความคดิสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้นื 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบไอโอท ี

2. ปฏิบติัการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการและขนัตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที การวิเคราะห์ระบบ  

การออกแบบระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม หน่วยประมวลผล อุปกรณ์ และเครืองมือทีเหมาะสม

สําหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครืองมือด้านฮาร์ดแวร์และการสือสารบนระบบเครือข่าย 

การติดตังเครืองมือในการพฒันาซอฟต์แวร์และการสือสารบนระบบเครือข่ายทีเกียวขอ้ง การเขียนโปรแกรมเพือ

สั งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ บนระบบไอโอที การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด การติดตงัและทดสอบซอฟต์แวร์ การประยกุต์ใช้งาน

ระบบไอโอทีในงานดา้นต่าง ๆ 

 

30901-2303   โปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  1-4-3 

 (Web Programming in Embedded and IOT Systems) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการพฒันาโปรแกรมเวบ็ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

2. พฒันาโปรแกรมเวบ็ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 

1. คน้ควา้ ทดลอง การพฒันาโปรแกรมเวบ็ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมเวบ็ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3. รายงานผลการปฏิบตัิการและนาํเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการของการสือสารขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประมวลผลขอ้มูลใน

รูปแบบ Client/Server วิวฒันาการของเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) หลกัการการทาํงานของเครืองแม่ข่าย

บริการเวบ็ (Web Server) กบัเครืองลูกข่าย (Client) การเลอืกใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และภาษาทีใช้ในการเขียน

โปรแกรมเวบ็ การติดตงัและกาํหนดคุณลกัษณะของโปรแกรมให้บริการ Web server เครืองมือช่วยในการพฒันา

เวบ็ไซต์และโปรแกรมเวบ็ ลาํดบัขนัตอนในการพฒันาโปรแกรมเวบ็ โครงสร้างของโปรแกรมเว็บ การกาํหนดตัวแปร 

ชนิดขอ้มูล ตวัดาํเนินการ การประมวลผลคาํสัง การสร้างฟังกช์นั การเขียนคาํสังติดต่อกบัผูใ้ช้ การจดัการคุกกีและ

เซสชัน การจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ทางด้านอินพุตและเอาท์พุตทีเกียวข้องกับ 

การพฒันาโปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที มาตรฐานและโปรโตคอลทีใช้สําหรับการเชือมต่อ

ระหวา่งเครืองแม่ข่ายบริการเวบ็กบัหน่วยประมวลผลต่าง ๆ ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การติดตังและใช้

งานไลบารีทีเกียวขอ้ง การติดตัง ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  

การพฒันาโปรแกรมเพอืประยกุต์ใช้งานในดา้นต่าง ๆ 
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30901-2304    โปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี 1-4-3 

  (Mobile Computer Programming in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจหลกัการพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. พฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 

1. คน้ควา้ วิเคราะห์ ออกแบบ และการพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตัว

และไอโอที 

2. ปฏิบัติการพฒันาโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3. รายงานผลการปฏิบัติการและนาํเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Computer) โครงสร้าง

และสถาปัตยกรรมของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์พกพาแบบต่าง ๆ การเลือกใช้เทคโนโลย ี

แพลตฟอร์ม และภาษาทีใช้ในการพฒันาโปรแกรม การติดตังและกาํหนดคุณลกัษณะของโปรแกรมช่วยในการ

พฒันาโปรแกรม  การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม ลาํดับขนัตอนในการพฒันาโปรแกรม โครงสร้างและ

ส่วนประกอบของโปรแกรม องค์ประกอบและคุณสมบัติของส่วนติด ต่อกับผู้ใช้บนหน้าจอแบบสัมผัส  

การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ การกาํหนดรูปแบบการประมวลผลคาํสัง การเขียนโปรแกรมจดัการขอ้มูลใน

รูปแบบขอ้ความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ การเชือมต่อและใช้งานระบบฐานขอ้มูลการรับและส่งขอ้มูลระหว่าง

คอมพิวเตอร์พกพากบัหน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่างๆในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การประยุกต์การ

พฒันาโปรแกรมในงานดา้นต่าง ๆ 

 

30901-2305  การพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  1-4-3 

 (Innovations Development in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการการพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. มีทักษะการพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ความคดิสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการการพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

2. ปฏิบติัการพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการและขันตอนการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  

การวางแผนการพฒันานวตักรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมและระบบงาน การเลือกใชเ้ทคโนโลย ี

แพลตฟอร์ม หน่วยประมวลผล อุปกรณ์ และเครืองมือทีเหมาะสมกบัการพฒันานวัตกรรมทีกาํหนด การออกแบบ

โปรแกรมและส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ การจดัเตรียม ติดตังอุปกรณ์และเครืองมือด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่ายทีเกียวขอ้ง การพฒันาโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การทดสอบโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว

และไอโอที การประยกุต์ใชง้านระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในงานด้านต่าง ๆ 

 

30901-2306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี  1-4-3 

 (Analysis and Design in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการการวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. มีทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ความคดิสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการการวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบติัการวเิคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ขนัตอนในการพฒันาระบบ

สมองกลฝังตัวและไอโอที การกาํหนดขอบเขตของงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มูล 

ทีเกียวขอ้ง การออกแบบระบบงาน การกาํหนดคุณลกัษณะและเลือกใช้หน่วยประมวลผล เครืองมือและอุปกรณ์

ดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบขอ้มูลและอลักอริทึมในการพฒันาโปรแกรม การกาํหนดรูปแบบ

และขนัตอนการทดสอบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

 

30901-2307  ระบบปฏิบตัิการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี       1-4-3 

 (Operating Systems and Software Packages in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการติดตงัและใชง้านระบบปฏิบติัการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. มีทักษะการติดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ความคดิสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 



130 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการติดตงัและใชง้านระบบปฏิบติัการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตัวและ

ไอโอที 

2. ปฏิบัติการติดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การติดตัง

และใช้งานระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ประมวลผลร่วมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  

การเชือมต่อและใช้งานร่วมกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การติดตังและใช้งานซอฟต์แวร์ 

ทีเกียวขอ้งในการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การปรับปรุง (Upgrade and Update) ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  

ให้ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมากขึน ตวัอยา่งการประยกุต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 
 

30901-2308 การทดสอบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี            1-4-3 

 (Software Testing in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการทดสอบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. มทีักษะการทดสอบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ความคดิสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการทดสอบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว 

2. ปฏิบติัการทดสอบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวัเบืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทดสอบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที รูปแบบและลกัษณะ

ของการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนและขนัตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ

ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การจดัทาํแผนการทดสอบ (Test Plan) กรณีการทดสอบ (Test Case) 

ระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบหน่วย (Unit Testing) การทดสอบการรวมระบบ (Integration Testing) 

การทดสอบระบบ (System Testing) การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) และการทดสอบคุณภาพของ

ซอฟต์แวร์ การประเมินผลและจดัทาํรายงานผลการทดสอบ 
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30901-2309    สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี            1-4-3 

          (Computer Architecture in Embeded and IoT)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. มีความเขา้ใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. มทีักษะในการทาํงานและเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคณุภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและ

ไอโอท ี

2. ปฏิบติัการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการ โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทีใช้งาน

ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอทีในรูปแบบต่าง ๆ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครืองคอมพิวเตอร์

ขนาดเลก็ หน่วยประมวลผล การจดัการหน่วยความจาํ การจดัการพอร์ตส่วนรับเขา้และส่งออกขอ้มูล รูปแบบของ

การเชือมต่อกบัอุปกรณ์ทางด้านอินพุตและเอาท์พุตทังรูปแบบผา่นสายตัวนาํและไร้สาย การเลือกใช้เทคโนโลยี 

แพลตฟอร์ม และเครืองมอืทางดา้นซอฟต์แวร์ทีเหมาะสม การติดตังโปรแกรมระบบปฏิบติัการ โปรแกรมเครืองมือ

ช่วยในการพฒันาซอฟต์แวร์ การเชือมต่อและสือสารข้อมูลระหว่างกนั ขนัตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา 

ติดตงั ทดสอบ และบาํรุงรักษาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การประยกุต์ใชง้านในดา้นต่าง ๆ 

 

30901-2310  วงจรดจิิทัลประยุกต์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี            1-4-3 

 (Applied Digital Circuit in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการวงจรดิจิทลัประยกุต ์

2. ประยกุต์ใชง้านวงจรดิจิทลัในการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความซือสัตย ์มีคณุธรรม และความรับผดิชอบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการวงจรดิจิตอลประยกุต ์

2. ปฏิบัติการประยกุต์ใชง้านวงจรดิจทิัลในการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. ประยกุต์ใช้หลกัการและกระบวนการในการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการของวงจรดิจิทัลประยกุต์ การออกแบบลอจิกเกต การออกแบบวงจร 

คอมบิเนชั นลอจิก หลกัการออกแบบวงจรดิจทิลัโดยใช ้FPGA ดว้ยภาษา Hardware Description Languages (HDLs) 

การใช้งาน Library Package, Process State Machine การประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิทัลประยุกต์ในการพฒันาระบบ 

สมองกลฝังตวัและไอโอที  

 

30901-2311 การสือสารข้อมูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี 1-4-3 

  (Data Communication in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการการสือสารขอ้มูลในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. มีทักษะการใช้งานการสือสารขอ้มูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ความคดิสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการการสือสารขอ้มูลในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบัติการใช้งานการสือสารขอ้มูลในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการสือสารขอ้มูล องคป์ระกอบของการสือสาร ทิศทางการสือสาร สัญญาณ 

การสือสารชนิด Base Band และ Board Band การสือสารขอ้มูลในรูปแบบผา่นสายตัวนาํสัญญาณ การสือสารขอ้มูล

ในรูปแบบไร้สายหรือสัญญาณวิทยุ การมอดดูเลต รหัสขอ้มูลแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีระบบการสือสารเครือข่าย

โทรศพัท์ดิ จิทัล มาตรฐานการสือสารขอ้มูลผา่นบริการเครือข่ายโทรศพัท์ดิจิทัล โปรโตคอลทีเกียวข้องกับการ

พฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที อุปกรณ์และเครืองมือทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องกับ 

การสือสารข้อมูลทังรูปแบบผ่านสายตัวนาํและไร้สาย การเขียนโปรแกรมในการสือสารขอ้มูลระหว่างหน่วย

ประมวลผลและอุปกรณ์ หรือระหว่างหน่วยประมวลผล รวมทังระหว่างหน่วยประมวลผลและเครืองแม่ข่ายผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ การประยกุต์ใชก้ารสือสารขอ้มูลในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอทีในงานดา้นต่าง ๆ 

 

30901-2312 วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี *-*-3 

 (Advance Topics in Embedded and IoT System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที   

2. อธิบายเกียวกบัวิทยาการกา้วหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคณุภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ   
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัวทิยาการกา้วหนา้ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัวทิยาการกา้วหนา้ด้านการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การวิเคราะห์ 

ออกแบบและพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีด้วยเทคโนโลยทีีทันสมัย การคน้ควา้เพือประยุกต์

ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในงานด้านต่าง ๆ 

 

30901-2313 ปัญหาพเิศษการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี *-*-3 

 (Special Problem in Embedded System and IoT)  

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาพิเศษในงานระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. สามารถปฏิบัติการแกปั้ญหาพเิศษในงานระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 

1. คน้ควา้ ทดลองในงานระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบติัการแกปั้ญหาพเิศษในงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3. รายงานผลการปฏิบตัิการและนาํเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัแนวคิดการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีเพือการประยุกต์ใช้งานและ

แกปั้ญหา การกาํหนดขอบเขตของระบบงาน การคน้ควา้ การทดลอง การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และออกแบบ 

การพฒันาระบบ การทดสอบระบบ การติดตังและการใชง้านระบบ การจดัทาํคู่มือประกอบการพฒันาและผูใ้ช้งาน 

การจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

 

30901-2314 งานบริการการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 

 (Service in Embedded System and IoT) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี  

2. สามารถออกแบบ พฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา  

1. ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  

2. พฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

3. งานบริการระบบสมองกลฝังตวัและไอโอทีตามสภาพแวดลอ้ม 

4. ทดสอบการทาํงานและบาํรุงรักษาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติังานเกียวกบัการพฒันาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การออกแบบ ติดตังระบบสมองกลฝังตัว

และไอโอที การให้บริการงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ตามความต้องการของผูใ้ช้งาน การบาํรุงรักษาและ

รักษาความปลอดภยัในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอทีการทดสอบการทาํงานของระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

การเพมิประสิทธิภาพใหร้ะบบสมองกลฝังตัวและไอโอที  

 

รายวิชาทวิภาคี 

30901-53xx งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี…      *-*-* 

 (Embedded System Development and IoT Work …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางด้านวิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและ

ไอโอที ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติดตังและใช้งานระบบสมองกลฝังตัว

และไอโอที 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและแกไ้ขปัญหาในการ

ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติดตังและใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและ 

ไอโอทีในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินัย 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

สมองกลฝังตวัและไอโอที ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติดตังและใช้งาน

ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผดิชอบ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดําเนินงานทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติดตังและใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและ 

ไอโอทีในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลกัการและกระบวนการ 
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4. ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติดตังและใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

ในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานทีรับผดิชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดับเทคนิคทางดา้นการวิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและ

ไอโอที ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติดตังและใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

ในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผดิชอบ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน 

การดาํเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด ําเนินงาน การบันทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผล

การปฏิบติังานอาชีพ 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทังแนวทางการวดัและประเมินผล 

ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน) 

 

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 
 

-  การออกแบบบทและพฒันาโครงเรือง 1-4-3

 (Script Design and Story Development)  

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการออกแบบบทและพฒันาโครงเรือง 

2. สามารถเขียนบทและพฒันาโครงเรือง 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการเขียนบทและพฒันาโครงเรือง 

2. ปฏิบติัการเขียนบทและพฒันาโครงเรือง  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัออกแบบบทและพฒันาโครงเรือง ออกแบบกรอบความคิดเบืองต้นของตัวละคร

และฉาก หลกัการทาํสตอรีบอร์ด สคริปต์ ออกแบบโครงสร้างตัวละคร และทาํสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ ประยุกต์

เพือการพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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-  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เกม 1-4-3
 (Computer Game Program)  

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการออกแบบเชิงวตัถดุ้วยภาษาคอมพวิเตอร์เชิงวตัถ ุ

2. ออกแบบเชิงวตัถุด้วยภาษาคอมพวิเตอร์เชิงวตัถ ุ

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการออกแบบเชิงวตัถดุ้วยภาษาคอมพวิเตอร์เชิงวตัถุ 

2. ออกแบบโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์เชิงวตัถ ุ

3. ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เกม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบืองต้นสําหรับคอมพิวเตอร์เกม ลาํดับขนัตอน

การเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างและเรียกใช้งานการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ Classes และ Objects, 

หลกัการของ Inheritance, Constant and References, Polymorphism และ Over Loading, การจดัการ Exceptions 

Handlings, การทาํงานกบัแฟ้มขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพือเป็นกรณีศึกษาในการพฒันางานอาชีพด้วย

คอมพวิเตอร์   

 

-  การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้งานเกมและแอนิเมชัน 1-4-3
 (User Interface Design for Game and Animation )  

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชเ้กมและแอนิเมชนั 

2. สามารถออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ได้เกมและแอนิเมชัน 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชเ้กมและแอนิเมชัน 

2. แสดงความรู้เกยีวกบัเครืองมือทีใชใ้นการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชเ้กมและแอนิเมชนั 

3. ปฏิบติัการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชเ้กมและแอนิเมชนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ User Experience (UX) และ User Interface 

(UI) สาํหรับการสร้างเกมและแอนิเมชัน นิยามความหมายของ User Experience (UX) ประเภทความต้องการของ

ผูใ้ช้ (User) กระบวนการออกแบบ UX หลกัการและเทคนิคพืนฐานในการออกแบบ UI/UX  ขนัตอนและแนวทาง

ในการออกแบบ UI ออกแบบการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Design)  การคน้หาและวิเคราะห์ความต้องการผูใ้ช้ และ

การเขียนแผนภาพความตอ้งการ  
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-  เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน 1-4-3 

  (Reality Technology for Computer Game and Animation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการออกแบบสือเสมือนจริงในงานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 

2. สามารถสร้างและทดสอบสือเสมือนจริงในงานคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการออกแบบสือเสมือนจริงในงานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 

2. ปฏิบัติการสร้างและทดสอบงานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนัโดยใช้เทคโนโลยเีสมือนจริง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการออกแบบสือเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR), 

Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทีนิยม สร้างวตัถุเสมือนจริงในงาน

คอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชนั และทาํการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพด้วยคอมพวิเตอร์ 

 

-  พืนฐานการผลติคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน 1-4-3 

(Fundamentals of Computer Game Production and Animation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจพืนฐานการผลิตคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน 

2. สามารถเตรียมการผลิตคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิยั ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัพืนฐานการผลติคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน 

2. ปฏิบติัการผลิตคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัพนืฐานการผลิตสาํหรับคอมพวิเตอร์เกมและแอนิเมชัน การกาํหนดเป้าหมายและ

วตัถุประสงคก์าร รวบรวมขอ้มูล เนือหา สร้างกรอบแนวคิด (Concept) ออกแบบ (Design) การสร้างสตอรีบอร์ด 

(Storyboard) และการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพด้วยคอมพวิเตอร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  เสียงสร้างสรรค์สําหรับคอมพวิเตอร์เกม 1-4-3 

(Creative Sounds for Computer Game) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัขา้ใจเกยีวกบัวศิวกรรมระบบเสียงและดิจิทลัออดิโอ 

2. สามารถออกแบบระบบเสียงและดิจิทลัออดิโอ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิยั ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัระบบเสียงและดิจิทลัออดิโอ 

2. ปฏิบัติการออกแบบระบบเสียงและดิจิทลัออดิโอคอมพวิเตอร์เกม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัระบบเสียงและดิจิทัลออดิโอ พืนฐานในการบันทึกเสียง ทฤษฎีเกียวกับเสียง  

การใช้โปรแกรมในการบนัทึกเสียง (Sound Record) และปรับแต่งเสียง ฝึกปฏิบติัการบันทึกเสียงโดยใช้โปรแกรม

ทีนิยมในปัจจบุัน การเลือกเพลงให้เหมาะสมกบังานคอมพิวเตอร์เกม และทาํการสืบคน้ข้อมูลสารสนเทศเพือการ

พฒันางานอาชีพดว้ยคอมพวิเตอร์  

 

-  คณิตศาสตร์คอมพวิเตอร์สําหรับคอมพวิเตอร์เกม 1-4-3 

(Computer Arithmetic for Computer Game) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สาํหรับงานคอมพวิเตอร์เกม 

2. สามารถนาํความรู้เกยีวกบัคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สาํหรับงานคอมพวิเตอร์เกมไปประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีวนิยั ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สาํหรับงานคอมพวิเตอร์เกม 

2. ประยกุต์ใชค้ณิตศาสตร์และฟิสิกส์สาํหรับงานคอมพวิเตอร์เกมในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัคณิตศาสตร์และฟิสิกส์สาํหรับงานคอมพิวเตอร์เกม เวกเตอร์ (Vector) เมทริกซ์ 

(Matrix) ควอเทอร์เนียน (Quaternion) ทรานสฟอร์เมชัน (Transformation) ระบบพิกดัในคอมพิวเตอร์กราฟิก 

Motion, Collision Detection และทาํการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพด้วยคอมพวิเตอร์  
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-  การพฒันาเกมบนคอมพวิเตอร์พกพา 1-4-3 

(Mobile Game Development) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพอืให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัการพฒันาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา 

2. สามารถพฒันาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการพฒันาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา 

2. ปฏิบัติการพฒันาและทดสอบเกมบนคอมพวิเตอร์พกพา 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พกพาตา แนวคิดพืนฐานกระบวนการการสร้าง

คอมพวิเตอร์เกม ประเภทของเกม เครืองมือสําหรับการพฒันาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา การออกแบบส่วนติดต่อ

กบัผูใ้ช้ (User Interface) การควบคุมวตัถุ (Object) การสร้างและใช้งานรีซอร์ส (Resource) เสียงในคอมพวิเตอร์เกม 

การเชือต่อฐานข้อมูล การอัพโหลดเกมขึน Store ตามแพลตฟอร์ม กรณีศึกษา โครงงานการพฒันาเกมบน

คอมพวิเตอร์พกพา และทาํการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพด้วยคอมพวิเตอร์ 
 

-  การพฒันาเกมบนเว็บ 1-4-3 

 (Web Game Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัการพฒันาเกมบนเวบ็ 

2. สามารถพฒันาเกมบนเวบ็ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการพฒันาเกมบนเวบ็ 

2. ปฏิบัติการพฒันาและทดสอบเกมบนเวบ็ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พกพาตา แนวคิดพืนฐานกระบวนการการสร้าง

คอมพวิเตอร์เกม ประเภทของเกม เครืองมือพฒันาเกมบนเวบ็ตามมาตรฐาน HTML  framework, JavaScript, CSS   

หรือภาษา Script ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User Interface) การควบคุมวัตถุ (Object) การสร้างและใช้งานรีซอร์ส 

(Resource) การประยุกต์ใช้งานกบัฐานขอ้มูลการเบืองต้น การทดสอบบนเบราวเ์ซอร์ และทําการสืบคน้ข้อมูล

สารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพวิเตอร์ 
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-  มัลตมิีเดยีในงานคอมพวิเตอร์เกม 1-4-3 

 (Computer Game Multimedia) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัมลัติมเีดียในงานคอมพิวเตอร์เกม 

2. สามารถมลัติมีเดียไปใชใ้นงานคอมพวิเตอร์เกมได้อย่างเหมาะสม 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัมลัติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์เกม 

2. ปฏิบัติการนาํมลัติมีเดียไปใชใ้นงานคอมพวิเตอร์เกม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัมลัติมีเดียในงานคอมพวิเตอร์เกม สือพนืฐานมลัติมีเดีย ตัวอกัษร (Text) ภาพนิง 

(Slide) ภาพเคลือนไหว (Animation) ภาพกราฟิก (Graphic) และเสียง (Sound) การนํามัลติมีเดียไปใช้ในงาน

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และทาํการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพวิเตอร์ 

 

3090 -2 11  การออกแบบมัลติมีเดยีดจิทิัลเชิงปฏิสัมพนัธ์ 1-4-3 

 (Interactive Multimedia Digital Design) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัการออกแบบมลัตมิีเดียดิจทิลัเชิงปฏิสมัพนัธ์ 

2. สามารถประยกุต์ใช้งานปฏิสัมพนัธ์เทคนิคการออกแบบปฏิสมัพนัธ์ดิจิทลั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิยั ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัการออกแบบมลัติมเีดียดิจทิลัเชิงปฏิสัมพนัธ์ 

2. ปฏิบติัการใช้งานสือมลัติมีเดียดิจทิลัปฏิสมัพนัธที์สมัพนัธ์กบัสาขางานอาชีพ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความหมายของมลัติมีเดียดิจิทลัเชิงปฏิสมัพนัธ์ ความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์

กบัผูใ้ช้องคป์ระกอบทีสําคญัของมลัติมีเดียดิจิทัล คุณลกัษณะสําคญัของสือมัลติมีเดีย เครืองมือสําหรับสร้างสือ

มลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์ แนวทางการออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ การประยุกต์ใช้งานปฏิสัมพนัธ์ เทคนิค 

การออกแบบปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลด้วยภาษาทีนิยม เพือประสิทธิภาพในการสร้างผลงานและการสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพวิเตอร์ 
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30901-2 1   การพฒันาความคิดสร้างสรรค์สําหรับแอนิเมชัน 1-4-3 

 (Creativity Development for Animation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรคแ์นวทางพทุธและแนวทางวิทยาศาสตร์ วิธีการตีความ แปรความ

เชือมโยงขนัตอนการสร้างสรรค ์

2. สามารถสร้างสรรคชิ์ นงาน ตีความ แปรความ เชือมโยงเนือหาและรูปแบบ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการขนัตอนกระบวนการคิดสร้างสรรคแ์นวทางพุทธและแนวทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการตีความ แปรความ เชือมโยงขนัตอนการสร้างสรรค์ 

2. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ชินงาน ตีความ แปรความ เชือมโยงเนือหาและรูปแบบ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกียวกบัหลกัความรู้ กระบวนคิดสร้างสรรคแ์นวทางพุทธและแนวทางวิทยาศาสตร์ 

ความคิดสร้างสรรคเ์นน้ทกัษะกระบวนการ กลวิธีตีความ แปรความ เชือมโยง ค้นหาสาระ รูปแบบแปลก รูปแบบ

ตีความ กระบวนการคิดสร้างสรรคบ์นพนืฐานเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพือ

การพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพวิเตอร์ 

 

30901-2   การสร้าง Motion Capture แอนิเมชัน 1-4-3

 (Animation Motion Capture Design) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการสร้าง Motion Capture แอนิเมชัน 

2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลติ Motion Capture แอนิเมชนั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการออกแบบ Motion Capture แอนิเมชนั 

2. ปฏิบติัการวางแผนและควบคมุการผลิต Motion Capture แอนิเมชนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความรู้เบืองต้น Motion Capture แอนิเมชัน การใช้งานอุปกรณ์ Motion Capture 

ออกแบบและสร้างการเคลือนไหว ทดสอบและปรับแต่งการเคลือนไหวสัมพนัธ์กบัโมเดลสามมิติ กรณีศึกษาและ

การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพด้วยคอมพวิเตอร์ 
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-  เสียงสร้างสรรค์สําหรับแอนิเมชัน 1-4-3

 (Creative Sounds for Animation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัขา้ใจเกียวกบัวศิวกรรมระบบเสียงและดิจทิลัออดิโอ 

2. สามารถออกแบบระบบเสียงและดิจิทลัออดิโอแอนิเมชนั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิยั ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัระบบเสียงและดิจิทลัออดิโอ 

2. ปฏิบติัการออกแบบระบบเสียงและดิจิทลัออดิโอแอนิเมชัน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัระบบเสียงและดิจิทลัออดิโอในงานแอนิเมชนั พนืฐานในการบันทึกเสียง ทฤษฎี

เกียวกบัเสียง การใช้โปรแกรมในการบันทึกเสียง (Sound Record) และปรับแต่งเสียง ฝึกปฏิบัติการบันทึกเสียง 

โดยใช้โปรแกรมทีนิยมในปัจจุบัน การเลือกเพลงให้เหมาะสมกับงานแอนิเมชัน และทําการสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพวิเตอร์ 

 

-  มัลตมิีเดยีในงานแอนิเมชัน 1-4-3

 (Animation Multimedia) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัมลัติมีเดียในงานแอนิเมชนั 

2. สามารถนาํมลัติมีเดียไปใช้ในงานแอนิเมชนัได้อยา่งเหมาะสม 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัมลัติมีเดียในงานแอนิเมชัน 

2. ปฏิบัติการนาํมลัติมีเดียไปใชใ้นงานแอนิเมชนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัมลัติมีเดียในงานแอนิเมชัน สือพนืฐานมลัติมีเดีย ตัวอกัษร (Text) ภาพนิง (Slide)  

ภาพเคลือนไหว (Animation) ภาพกราฟิก (Graphic) และเสียง (Sound) การนาํมลัติมีเดียไปใช้ในงานอาชีพ และ

สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพด้วยคอมพวิเตอร์ 
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3 901-   สัมมนาคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน *-*-3

 (Seminar of Computer Graphic, Game and Animation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัความกา้วหน้าของคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. สามารถพฒันางาน ติดตาม และแลกเปลยีนความรู้เกียวกบัความกา้วหน้าของคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม 

และแอนิเมชนั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัความกา้วหน้าของคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

2. ปฏิบัติการพฒันางาน ติดตาม และแลกเปลียนความรู้เกียวกบัความกา้วหน้าของคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เกม และแอนิเมชนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติโดยให้ผูเ้รียนคน้ควา้ หาความรู้มาแลกเปลียน และเผยแพร่ในรูปแบบของการสัมมนา

วิชาการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน และทําการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพือการพฒันางานอาชีพ

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

3 901-   วิทยาการก้าวหน้างานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน  *-*-3

 (Computer Graphic, Game and Animation Advance) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัวทิยาการกา้วหนา้ดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัในปัจจบุัน 

2. สามารถคน้ควา้และหาความรู้คอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัในปัจจบุนั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัวทิยาการกา้วหนา้ดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชันในปัจจุบนั 

2. ปฏิบัติการคน้ควา้และหาความรู้คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานวทิยาการความกา้วหน้าทางคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชันทีเกิดขึน

ในปัจจุบนั ซึงมีความสําคญัต่อวงการคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน และวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทีมิได้มีไวใ้นหลกัสูตรนี รายละเอียดของเนือหาให้จดัได้ตามความเหมาะสมและทาํการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ

เพือการพฒันางานอาชีพดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชันดว้ยคอมพวิเตอร์ 
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3 901-   ปัญหาพเิศษงานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน  *-*-3

 (Computer Graphic, Game and Animation Special Problem) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการวิเคราะห์และแกปั้ญหาพเิศษในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. สามารถวิเคราะห์และแกปั้ญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวิเคราะห์และแกปั้ญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และ

แอนิเมชัน 

2. ปฏิบัติการแกปั้ญหาพเิศษในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัขนัตอนการวิเคราะห์ปัญหา การคน้ควา้ ทดลอง รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล

และรายงานผลหัวขอ้งานพิเศษดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชันตามความเหมาะสมและทาํการสืบคน้

ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

 

3 901-   งานบริการคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน  *-*-3

 (Computer Graphic, Game and Animation Service) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการของงานบริการคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

2. สามารถให้บริการคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการของงานบริการคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. ปฏิบติัการให้บริการคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน สือผสม (Multimedia) 

การจดัทาํเอกสารการให้บริการ และการประเมินผลการให้บริการและทาํการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันา

งานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 
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3 901-24   ปฏิบตัิการสร้างงานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 1  *-*-3

 (Computer Graphic, Game and Animation Apprenticeship 1) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

2. สามารถดาํเนินการวางแผนงานการสร้างคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. ปฏิบติัการวางแผนการสร้างคอมพวิเตอร์เกม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน และทาํการสืบคน้

ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

 

3 901-2421  ปฏิบตัิการสร้างงานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 2  *-*-3

 (Computer Graphic, Game and Animation Apprenticeship 2) 

 วิชาบงัคบัก่อน: 3 901-2420 ปฏิบติัการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. เขา้ใจหลกัการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

2. สามารถออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. ปฏิบติัการออกแบบคอมพวิเตอร์เกม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน และสืบค้นขอ้มูล

สารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 
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3 901-2422  ปฏิบตัิการสร้างงานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 3  *-*-3

 (Computer Graphic, Game and Animation Apprenticeship 3) 

 วิชาบงัคบัก่อน: 3 901-24  ปฏิบติัการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการสร้างคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

2. สามารถสร้างคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทน และสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

2. ปฏิบติัการสร้างคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน และสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ

เพือการพฒันางานอาชีพดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

 

3 901-2423  ปฏิบตัิการสร้างงานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 4  *-*-3

 (Computer Graphic, Game and Animation Apprenticeship 4) 

 วิชาบงัคบัก่อน: 3 901-242  ปฏิบติัการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกยีวกบัหลกัการบริหารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน รวมทังการ

ควบคุมคุณภาพงาน 

2. สามารถบริหารโครงการ การสร้างคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั รวมทังการควบคุมคุณภาพงาน 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการบริหารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน

รวมทงัการควบคมุคุณภาพงาน 

2. ปฏิบติัการบริหารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการบริหารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน และ

สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพอืการพฒันางานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 
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รายวชิาทวภิาค ี

30901-54xx งานพฒันาคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน … *-*-* 

 (Computer Graphics Development, Games and Animation Work …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบ พฒันาและใช้งาน

คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและแกไ้ขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นการวิเคราะห์ออกแบบ พฒันาและใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เกม และแอนิเมชนัในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินัย 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการวเิคราะห์ออกแบบ พฒันา

และใชง้านคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผดิชอบ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบ พฒันาและใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เกม และแอนิเมชนัในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผดิชอบ ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบตัิงานระดบัเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบ พฒันาและใชง้านคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และ

แอนิเมชันในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน 

ทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบังานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบ พฒันาและใช้งาน

คอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชันในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ การเตรียมความพร้อม

ส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดําเนินงาน  

การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทังแนวทางการวดัและประเมินผล 

ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30901-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

30901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30901-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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30901-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ  

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลง่วทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

30901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ  

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวทิยาการกาํหนด 
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3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลง่วทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

30901-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ  

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพระดบั

เทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลง่วทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติงานใหม่หรืองานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30901-8002 ในสถานประกอบการ  

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30901-8501 โครงงาน *-*-4 

30901-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30901-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

30901-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ  

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

 

30901-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ  

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

 

30901-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ  

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพที

ศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

 (ผู ้เรียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30901-8502 หรือเป็น

โครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพือการทํางาน 1-2-2 

 (English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษเพือการสมคัรงานและการปฏิบติั 

งานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ  

4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

5. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับการสมคัรงานและ 

การปฏิบัติงานอาชีพ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ การกรอก

แบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท ์สํานวนประโยคทีใชใ้นการปฏิบติังาน 

การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

เพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

 

30000-9202 ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ 1-2-2 

 (English for Presentation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอโดยใชสื้อประกอบ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. เขียนโครงร่างเรืองทีนาํเสนอ 

3. ผลิตสือเพือใชป้ระกอบการนาํเสนอ 

4. พูดนาํเสนอขอ้มูลโดยใชสื้อประกอบ 
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5. ตอบขอ้ซกัถามเกียวกบัสิงทีนาํเสนอ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวการใช้ภาษาองักฤษในการนําเสนอ คาํศัพท์ สํานวนทีใช้ การเขียนโครงร่าง 

(Outline) เรืองทีนาํเสนอ การผลิตสือรูปแบบต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการนาํเสนอ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบั

หน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชสื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเกียวกบัเรืองทีนาํเสนอ 

การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 

 

30000-9203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ               1-2-2  

 (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษทีใชใ้นงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. ใชก้ลยุทธ์การอ่านเพือหาขอ้มูลเฉพาะทีตอ้งการหรือจบัประเดน็สําคญั 

3.  เดาความหมายของคาํหรือขอ้ความจากบริบททีกาํหนด 

4. สรุปใจความสําคญัของเรืองทีอ่านเกียวกบังานอาชีพจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านข้อความ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสือสิงพิมพ ์และสือออนไลน์ การใช้กลยุทธ์การอ่าน

อย่างเร็วเพือหาขอ้มูลเฉพาะทีตอ้งการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพือจบัประเด็นสําคญั (Skimming) การเดา

ความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั (Main Idea) การสรุปใจความ

สําคญัของเรืองเกียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงาน

อาชีพ 
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30000-9204 การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ                      1-2-2 

  (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 

3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบทีกาํหนด 

4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั บนัทึก

ขอ้ความ ป้ายประกาศ ใบสั งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม (Inquiry 

Letter) จดหมายสั งซือ (Order Letter) ขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม

ในงานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

30000-9205 ภาษาอังกฤษเพืองานบริการ               1-2-2 

  (English for Service Sectors) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเกียวกบัการใหบ้ริการ  

3.  ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  ฟังและสรุปเรืองทีเกียวขอ้งกบังานบริการ  

3.  สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  

4.  อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารทีใชใ้นงานบริการ 

5.  เขียนขอ้ความทีเกียวขอ้งกบังานบริการ 

6.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเรืองทีเกียวขอ้งกบังานบริการ 

การสนทนาในสถานการณ์การตอ้นรับ การให้ขอ้มูลเกียวกบัหน่วยงาน สินคา้หรือบริการ การให้ความช่วยเหลือ 

การให้ค ําแนะนํา การประชาสัมพันธ์ การตอบคําถามลูกค้าหรือผู ้มาติดต่อ การอ่านข้อมูล คู่มือ เอกสาร 

ทีใชใ้นงานบริการ การเขียนขอ้ความทีเกียวขอ้ง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

  



160 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

30000-20xx กิจกรรมองค์การวชิาชีพ ...          0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพือพฒันาตน องคก์ร 

ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวชิาชีพเพือ

พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสงัคม การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรม

องค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ ําผู ้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและร่วม

กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           0-2-0 

 (Moral and Ethics Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงาม

ของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซือสัตย์สุจริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในสิงทีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในสิงทีไม่ควรปฏิบติั 
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2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   

3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถิน

และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถินและ

ประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

 

 

 


