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ก
ชื่อวิชา

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ท–ป–น

ลําดับที่วิชา 01 - 99
สาขาวิชา / วิชาเรียนร.วม

กลุ.มวิชา

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

3 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

3 x x x x

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาเลือกเสรี

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา
0X กลุมวิชาเรียนรวมกลุม / สาขาวิชา

กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
20 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 ฝ0กประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
85 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
9X วิชาเลือกเสรี

(-) รายวิชาพัฒนาโดยส.วนกลาง (*) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร.วม
ประเภทวิชา
01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม
04 ประเภทวิชาคหกรรม
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
06 ประเภทวิชาประมง

07
08
09
10
11

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท.องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

หลักสูตร
3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ก

ก

2563

ปวส.

ก

2563

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านภาษาและการสื อสาร ทัก ษะการคิดและการแก้ปัญหา
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชี พ
2. เพือให้มีค วามเข้าใจและสามารถประยุก ต์ใช้ หลัก การบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพทีสัมพันธ์เกียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิ จ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และเทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
5. เพื อให้ส ามารถปฏิ บัติ งานวิเ คราะห์ แก้ปัญ หา สร้ า งสรรค์แ ละนํา เทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนา
ซอฟต์แ วร์ คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
พัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกมส์ และแอนิเมชัน
6. เพือให้สามารถปฏิ บตั ิงานในอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แ วร์ คอมพิวเตอร์ หรื อ นักพัฒนาระบบเครื อ ข่าย
คอมพิ วเตอร์ และความปลอดภัย หรื อ นัก พัฒ นาระบบสมองกลฝั ง ตัวและไอโอที หรื อ นัก พัฒนา
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกมส์ และแอนิเมชัน ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ อิสระ รวมทังการ
ใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึนได้
7. เพือให้มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินัย เป็ นผูม้ ีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับคุ ณวุฒิการศึ กษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แ ก่ ความเสี ยสละ ความซื อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ ูกตเวที ความอดกลัน การละเว้นสิ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผู้อืน ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึ กรักษ์สิ งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุ ษยสัมพันธ์
ความเชื อมันในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มีค วามคิ ดริ เ ริ มสร้ า งสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึงตนเอง ต่ อต้า น
ความรุ น แรงและการทุ จริ ต ปฏิ บตั ิต นและปฏิ บตั ิ ง านโดยคํา นึ ง ถึ งหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสื อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื อสารและการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือ ง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับ ผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชี วิตประจําวัน
และในงานอาชี พ
2.3.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลัก การและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าทีพลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพ สุ ขอนามัยและคุ ณ ลักษณะเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิงานอาชี พและ
การอยู่ร่วมกับผูอ้ ืน

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู้ ได้แก่
3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชี พ
3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานและบริ หารจัดการงานอาชีพ
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้องกับการงานอาชี พ
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู้ และพัฒนางานอาชี พ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิ บตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริ หารจัดการ การประสานงานและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ
งานอาชีพ
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับที เชื อมโยงกันในการ
ปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับ ผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึ งถึ งการบริ หารงานคุ ณภาพ
การอนุ รั ก ษ์ พลัง งาน ทรั พยากรและสิ งแวดล้อ ม หลัก อาชี วอนามัย และความปลอดภัย และกฎหมาย
ทีเกี ยวข้อง
3.3.2 ปฏิ บตั ิง านอาชี พนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ค อมพิวเตอร์ หรื อ นักพัฒนาระบบเครื อ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ หรื อ นักพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที หรื อ นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และ
แอนิเมชัน ตามหลักการและแบบแผนทีกําหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิ บตั ิงานทีเหมาะสม
3.3.3 เลื อ ก ใช้และบํารุ งรั ก ษาเครื องมื อ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานอาชี พตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชี พ
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สาขางานนักพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
3.3.5 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาทีไม่คนุ ้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงาน
อาชี พนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ทีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิ บตั ิงานพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ออกแบบระบบ และทดสอบระบบ
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ นักทดสอบระบบด้วยตนเอง
สาขางานนักบริ หารจัดการระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
3.3.5 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาทีไม่คนุ ้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงาน
อาชี พนักบริ หารจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย ทีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงาน วิเคราะห์ออกแบบระบบเครื อข่าย ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบเครื อข่าย ติดตัง
และใช้งานระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย บริ หารจัดการระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ นัก บริ หารจัด การ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ดว้ ยตนเอง
สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3.3.5 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาทีไม่คนุ้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงาน
อาชี พนักพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิ บตั ิงาน วิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติดตังและใช้งานระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานอาชี พนัก พัฒนาระบบ
สมองกลฝั งตัวและไอโอที
สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชั น
3.3.5 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาทีไม่คนุ้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงาน
อาชี พคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชันทีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิ บตั ิงาน วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาและใช้งานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
3.3.7 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานอาชีพคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
เกม และแอนิเมชัน
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูส้ ํ าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิช าชีพ ชันสู ง พุ ทธศัก ราช 2563 ประเภทวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้ างต่อไปนี
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3
6
3
3
3
3

ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
(15
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(1
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(

ไม่ น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3. หมวดวิชาเลื อกเสรี

ไม่น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนีสําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื น
หรื อมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บพืนฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี
รหัสวิชา
30900-0001
30900-0002
30900-0003
30900-0004
30900-0005
30900-0006

ชื อวิชา
การโปรแกรมเว็บเบืองต้น
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบืองต้น
งานติดตังระบบคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
0-6-3
1-4-3
0-2-1
ไม่ น้อยกว่า

21 หน่ วยกิต

ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิช าจากทุ ก กลุ่ ม วิ ช า ตามเงื อนไขและจํา นวนหน่ วยกิ ตที กลุ่ ม วิ ช ากํา หนด
รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิ ต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิ ต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิ งวิชาชีพ
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิ งวิชาชี พ
30000-1103 การฟั งและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิ งสร้างสรรค์
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชี วศึ กษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา
- จํานวน หน่ วยกิ ต แล้วเลื อกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื นทีสอดคล้อง
กับสาขาวิชาทีเรี ยนจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-1201
30000-1202
30 00-1203

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิ บตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

ท-ป-น
2-2-3
1-2-2
1-2-2
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รหัสวิชา
30 00-1204
300 0-1205
300 0-1214

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท-ป-น
0-2-1
---

2) กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
3 000-12
30 00-1219
300 0-122
300 0-122
300 0-122
300 0-122
300 0-12
30 00-12
300 0-12
30 00-12
30 00-12
30 00-1229
300 0-123
30 00-123
300 0-123
30 00-123
30 00-12
30 00-12
30 00-12
30 00-12
300 0-12
300 0-12
300 0-124

ชื อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
การสนทนาภาษามาเลเซี ยเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
การสนทนาภาษารัสเซี ยเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

ท-ป-น
------------------------
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
300 0-124
การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
-300 0-124
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
-300 0-124
การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
-30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30 00-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
3 000-1302 การวิจยั เบืองต้น
3 000-1303 วิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื อสาร
3 000-1304 วิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิต
3 000-1308 วิทยาศาสตร์ งานธุ รกิจและบริ การ
30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ทีสถานศึ กษาอาชี วศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

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

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิ ต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30 00-1 1 คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพืองานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะการคิด
สถิติและการวางแผนการทดลอง
แคลคูลสั 1
แคลคูลสั
แคลคูลสั
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
------*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิ ต)
รหัสวิชา
30 00-1 1
-

ชื อวิชา
ชีวติ กับสังคมไทย
ศาสตร์ พระราชา

ท-ป-น
3-0-3
--
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
-*-*-*

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30 00การพัฒนาสุ ขภาพ
การคิดอย่างเป็ นระบบ
- 3 สุ ขภาวะกายและจิต
- 4 คุณภาพชีวติ เพือการทํางาน
- 5 มนุษยสัมพันธ์ ในการทํางาน
- 6 ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์
- 7 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
- 8 การออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ
- 9 ลีลาศเพือพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ
นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชี วศึ กษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิมเติม
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน (15 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
กลุ่มการจัดการอาชีพ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30001-1001 การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
30001-1051 กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

ท-ป-น
2-2-3
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กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชิงโครงสร้ าง
30901-1002 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
30901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 1 หน่วยกิ ต)
ให้ทุกสาขางานเรี ยนรายวิชา
ถึง 30901-2005 จํานวน หน่ วยกิ ต และเลือ กเรี ยน
เพิ มเติม หน่วยกิต จากรายวิชาในสาขางานเดียวกันกับกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
30901-2001
30901-2002
30901-2003
30901-2004
30901-2005

ชื อวิชา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบตั ิการเครื องแม่ข่าย
การโปรแกรมเชิ งวัตถุดว้ ยเทคโนโลยีจาวา

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2006 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา
30901-2007 การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพา
30901-2008 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP
30901-2009 การสร้ างและจัดการเว็บไซต์

ท-ป-น
1-4-3
1- 1-4-3
1-4-3

สาขางานนักบริ หารจัดการระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2010 ความมันคงและปลอดภัยบนระบบเครื อข่าย
30901-2011 การบํารุ งรักษาเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
30901-2012 งานติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
30901-2013 การออกแบบและติดตังระบบเครื อข่ายไร้สาย

ท-ป-น
- -3
- -3
0-6-3
-4-3

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2014 เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2015 หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที

ท-ป-น
- -3
- -3
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รหัสวิชา
30901-2016
30901-2017

ชื อวิชา
อุปกรณ์และเครื องมือวัดในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
พืนฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชั น
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2018 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสําหรับเกมและแอนิเมชัน
30901-2019 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกม
30901-2020 การออกแบบและสร้ างงานแอนิเมชัน
30901-2021 การตัดต่อมัลติมีเดียและวิชวลเอฟเฟกต์

ท-ป-น
1- 1- ท-ป-น
- -3
- -3
1-4-3
1-4-3

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึง รวมไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิต โดยต้ องเป็ นสาขางาน
เดียวกันกับทีเลื อกเรี ยนในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ
2.3.1 สาขางานนักพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2101 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิ บตั ิการ
30901-2102 การโปรแกรมเชิ งวัตถุดว้ ยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิงวัตถุ
30901-2103 การโปรแกรมเชิ งวัตถุดว้ ยเทคโนโลยีจาวาขันสู ง
30901-2104 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
30901-2105 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
30901-2106 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง
30901-2107 ระบบปฏิบตั ิการและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ พกพา
30901-2108 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ พกพา
30901-2109 การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาขันสู ง
30901-2110 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาและเทคโนโลยีทนั สมัย
30901-2111 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย
30901-2112 พืนฐานและการใช้งาน XML
30901-2113 การพัฒนาเว็บเซอร์ วสิ
30901-2114 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
30901-2115 พืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
30901-2116 การพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
-1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
--
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
-2117 การพัฒนาโปรแกรมเว็บทันสมัยด้วยภาษา TypeScript
30901-2118 พืนฐานและการใช้งาน JSON
30901-2119 การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก
30901-2120 ภาษาทีใช้สําหรับตกแต่งเอกสาร
30901-2121 เทคโนโลยีเว็บสําเร็ จรู ป
30901-2122 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
30901-2123 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript
30901-2124 การทดสอบซอฟต์แวร์
30901-2125 การออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้
30901-2126 ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
30901-2127 วิทยาการก้าวหน้าการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
30901-2128 ปัญหาพิเศษการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
30901-2129 งานบริ การการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
30901-2130 สัมมนาการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
30901*2101 ถึง 30901 *2199 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-5101 งานพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 1
30901-5102 งานพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 2
30901-5103 งานพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 3
30901-5104 งานพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 4
30901-51xx งานพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ …
2.3.2 สาขางานนักบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2201 การติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
30901-2202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครื อข่าย
30901-2203 การบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
30901-2204 การจัดการโปรแกรมสําเร็ จรู ปบนเครื องแม่ข่าย
30901-2205 เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์
30901-2206 การติดตังระบบโทรศัพท์ VoIP

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
*-**-**-**-**-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2207 การติดตังระบบกล้องวงจรปิ ด
30901-2208 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 1
30901-2209 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 2
30901-2210 ปัญหาพิเศษระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 1
30901-2211 ปัญหาพิเศษระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 2
30901-2212 งานบริ การระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
30901*2201 ถึง 30901 *2299 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-5201 งานบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย 1
30901-5202 งานบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย 2
30901-5203 งานบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย 3
30901-5204 งานบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย 4
30901-52xx งานบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย …
2.3.3 สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2301 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัว
30901-2302 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบไอโอที
30901-2303 โปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2304 โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2305 การพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2307 ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ ในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2308 การทดสอบระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2309 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2310 วงจรดิจทิ ลั ประยุกต์ในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2311 การสื อสารข้อมูลในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2312 วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที

ท-ป-น
1-4-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
*-*-3

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2313 ปัญหาพิเศษการพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901-2314 งานบริ การการพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
30901*2 01 ถึง 30901 *2 99 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-5301 งานพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 1
30901-5302 งานพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 2
30901-5303 งานพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 3
30901-5304 งานพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 4
30901-53xx งานพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที …
2.3.4 สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชั น
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2401 การออกแบบบทและพัฒนาโครงเรื อง
30901-2402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกม
30901-2403 การออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานเกมและแอนิเมชัน
30901-2404 เทคโนโลยีเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
30901-2405 พืนฐานการผลิตคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
30901-2406 เสี ยงสร้างสรรค์สําหรับคอมพิวเตอร์ เกม
30901-2407 คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สําหรับคอมพิวเตอร์ เกม
30901-2408 การพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ พกพา
30901-2409 การพัฒนาเกมบนเว็บ
30901-2410 มัลติมเี ดียในงานคอมพิวเตอร์เกม
30901-2411 การออกแบบมัลติมเี ดียดิจทิ ลั เชิ งปฏิสัมพันธ์
30901-2412 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สําหรับแอนิเมชัน
30901-2413 การสร้ าง Motion Capture แอนิเมชัน
30901-2414 เสี ยงสร้างสรรค์สําหรับแอนิเมชัน
30901-2415 มัลติมเี ดียในงานแอนิเมชัน
30901-2416 สัมมนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
*-*-3

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-2417 วิทยาการก้าวหน้างานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
30901-2418 ปัญหาพิเศษงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
30901-2419 งานบริ การคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
30901-2420 ปฏิบตั กิ ารสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 1
30901-2421 ปฏิบตั กิ ารสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 2
30901-2422 ปฏิบตั กิ ารสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 3
30901-2423 ปฏิบตั กิ ารสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 4
30901*2401 ถึง 30901 *2499 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30901-5401 งานพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 1
30901-5402 งานพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 2
30901-5403 งานพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 3
30901-5404 งานพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 4
30901-54xx งานพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน …

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนัน ให้สถานศึ กษาและสถานประกอบการ
รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ ที ร่ วมจัดการศึ ก ษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเ คราะห์ ล กั ษณะงานของ
สถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ เพื อกํ า หนดรายละเอี ย ดของแต่ ล ะรายวิ ช า
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาทีใช้ฝึ กและจํานวนหน่วยกิ ต
เพื อนํา ไปจัด ทําแผนการฝึ กอาชี พและแนวการวัด และประเมิ น ผลรายวิช า ทังนี โดยให้ใช้เ วลาฝึ กใน
สถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมง มีค่าเท่ากับ หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชี พ ( หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30901-8001 จํานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิช า 30901-8002 และ 30901-8003
รวม 4 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
30901-8001
30901-8002
30901-8003

ชื อวิชา
ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ( หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30901-8501 จํานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 30901-8502 และ 30901-8503
รวม 4 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
30901-8501
30901-8502
30901-8503

ชื อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

3. หมวดวิชาเลื อกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
ไม่ น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชันสู ง
พุทธศักราช 256 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทังนี เพื อเป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ แ ละการสื อสารภาษาต่ า งประเทศในศตวรรษที 21
สถานศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปนี หรื อจากรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพืองานบริ การ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2

4. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชั วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2005 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

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

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ
30900-0001
30900-0002
30900-0003
30900-0004
30900-0005
30900-0006

การโปรแกรมเว็บเบืองต้น
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบืองต้น
งานติดตังระบบคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส

1-4-3
1-4-3
1-4-3
0-6-3
1-4-3
0- -

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ
30900-0001

การโปรแกรมเว็บเบืองต้น

1-4-3

(Basic Web Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการโปรแกรมเว็บเบืองต้น
. สามารถพัฒนาการโปรแกรมเว็บเบืองต้น
. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
.
.
.

แสดงความรู ้เกียวกับการโปรแกรมเว็บเบืองต้น
ติดตังเครื องมือสําหรับ การโปรแกรมเว็บเบืองต้น
เขียนโปรแกรมเว็บ
ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการโปรแกรมเว็บเบื องต้น หลักการระบบเว็บไซต์ (Client-Server) การเขียน
โปรแกรมรองรั บ การแสดงผลฝั งไคลเอนต์ (Front-end) เรี ยนรู ้ และจัด การองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของเว็บไซต์
(Element) เบืองต้น และการเขียนโปรแกรมประมวลผลฝั งเซิ ร์ฟเวอร์ (Back-end) เบืองต้น คําสั งพืนฐาน ตัวแปร
ตัวดําเนินการ เงื อนไขและการทําซํา การจัดการด้านเวลา การสร้างและจัดการไฟล์ การสร้างและใช้งานฟั งก์ชัน
เบืองต้น การอัพโหลดไฟล์ขนเซิ
ึ ร์ฟเวอร์

30900-0002

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

1-4-3

(Computer Programming Principles)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับ หลักการออกแบบอัลกอริ ทึมและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
2. ออกแบบอัลกอริ ทึมและเขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติ และกิจนิ สั ยที ดี ต่อการศึกษาเรี ยนรู้/ การปฏิ บัติ งานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย มี ระเบี ยบ
วินยั อดทน มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการออกแบบอัลกอริ ทึมและเขียนโปรแกรมพืนฐาน
2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ หลักการและขันตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบอัลกอริ ทึ ม รู ปแบบ
การเขียนโปรแกรม การเขียนโฟลว์ชาร์ ตและคําสั งเทียม การติ ด ตังซอฟต์ แวร์ สําหรั บพัฒนาโปรแกรม ชนิ ดข้อมู ล
และตัว แปร ตัว ดําเนิ นการ คําสั งการรั บข้อมูลและการแสดงผล การเขียนโปรแกรมแบบเรียงลําดับ การเขี ยน
โปรแกรมแบบมีเงือนไข การเขียนโปรแกรมแบบทําซํา การทดสอบโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อมู ลแบบ
อาร์ เรย์ การสร้างและเรี ยกใช้งานฟังก์ชนั

30900-0003

การใช้ โปรแกรมมัลติมีเดียเบืองต้น

1-4-3

(Multimedia Programs Usage)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการใช้งานโปรแกรมมัลติ มเี ดี ย
2. สามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดี ย ในการสร้าง ตกแต่งภาพกราฟิ ก เสี ยง และวิดี โอ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย มี ระเบี ยบวินัย
อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
.
4.

แสดงความรู ้เกียวกับการใช้โปรแกรมมัลติ มเี ดีย
แสดงความรู ้เกียวกับหลักการของแฟ้มข้อมูลเสี ยงและวิดีโอ การจัดการแฟ้ มข้อมูลเสี ยงและวิดีโอ
สร้างและตกแต่ งภาพกราฟิ ก
บันทึกและตัดต่ อเสี ยงและวิดีโอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับพืนฐานของข้อมูลภาพ เสี ยง และวิดีโอ หลักการของภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์
และบิตแมพ ภาพเคลือนไหว แฟ้มข้อมูลเสี ยง แฟ้มวิดีโอ ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้ ม ภาพกราฟิ ก แฟ้ ม เสี ยง
แฟ้ ม วิดีโอ การสร้ างภาพเคลือนไหว การใช้โปรแกรมวาดภาพ การถ่า ยภาพ การบันทึ กเสี ยงและวิดี โอ การใช้
โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์และบิตแมพ การใช้โปรแกรมตัดต่อเสี ยงและวิดี โอ ทําการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

30900-0004

งานติดตังระบบคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น

0- -

(Basic Workshop on Computer System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้างและส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย มี ระเบี ยบวินัย
อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับโครงสร้างและส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบตั ิการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี ยวกับ การกํา หนดคุ ณ ลักษณะเฉพาะของเครื องคอมพิ ว เตอร์ การประกอบ การติ ด ตัง
การทดสอบ ตรวจซ่ อมเครื องคอมพิวเตอร์ เ บื องต้นและอุป กรณ์ ต่อพ่วง การติ ด ตังโปรแกรมระบบปฏิ บัติ การ
ไดร์ ฟเวอร์ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมอรรถประโยชน์

30900-0005

ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

1-4-3

(Basic Computer Networking System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย
2. สามารถเชื อมต่อและใช้งานระบบเครื อข่าย
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย มี ระเบี ยบวินัย
อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย
2. เชือมต่อและใช้งานระบบเครื อข่าย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการทํางานและองค์ป ระกอบของระบบเครื อข่าย อุปกรณ์ระบบเครื อข่าย
ประเภทของระบบเครื อข่าย ตัวกลางการเชือมต่ อเครื อข่าย โปรโตคอล มาตรฐานการสื อสารข้อมู ล รู ปแบบการ
เชื อมต่ อเครื อข่า ย การติ ดตัง ตรวจสอบและใช้งานระบบเครื อข่ายแบบใช้สายและไร้ส าย การเลือกใช้โปรแกรม
ประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนระบบเครื อข่าย

30900-0006

การพิมพ์ดดี แบบสัมผัส

0-2-1

(Touch Typing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและรู ปแบบของการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
2. สามารถพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย มี ระเบี ยบวินัย
อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับรู ปแบบของการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกียวกับการพัฒ นาทักษะในการพิม พ์ดีดสั มผัส ด้วยแป้ นพิม พ์คอมพิว เตอร์ เพือความรวดเร็ ว
แม่นยํา และถู กต้องตามมาตรฐาน ทังการพิม พ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พิม พ์เอกสารตามที กําหนดได้อย่าง
มีประสิทธิผลและประสิ ทธิภาพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101
30000-1102
30000-1103
30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1214

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํา งาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239
30000-1240
30000-1241
30000-1242
30000-1243

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301
30000-1302
30000-1303
30000-1304
30000-1308

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
การวิจยั เบืองต้น
วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
วิทยาศาสตร์งานเครื องกลและการผลิต
วิทยาศาสตร์งานธุ รกิจและบริ การ

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401
30000-1402
30000-1403

คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ
คณิตศาสตร์เพือพัฒนาทักษะการคิด
สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

3-0-3
3-0-3
3-0-3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30000-1404
30000-1405
30000-1406
30000-1407

แคลคูลสั 1
แคลคูลสั
แคลคูลสั
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501
30000-1502
30000-1503

ชีวิตกับสังคมไทย
ศาสตร์พระราชา
การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601
30000-1602
30000-1603
30000-1604
30000-1605
30000-1606
30000-1607
30000-1608
30000-1609
30000-1610

การพัฒนาสุขภาพ
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สุขภาวะกายและจิต
คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์
จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
การออกกําลังกายเพือสุขภาพ
ลีลาศเพือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

3-0-3

(Occupational Thai Language Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็ นเครื องมือสื อสารในวิชาชีพตามหลักภาษา
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั ง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมิ นค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิ นค่าสารในงานอาชีพจากสื อประเภทต่ าง ๆ ตามหลัก ภาษา เหมาะสมกับ
กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. พูดนําเสนอข้อมูลเพือสื อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
4. เขียนเพือติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชี พตามหลักการใช้ภาษาไทย

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขี ยนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ การพูดนําเสนอข้อมูลเพือสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
การเขี ย นเพื อกิ จ ธุ ระ การจดบัน ทึ กข้อมู ลและเขี ย นรายงานการปฏิ บัติ งานเชิ งวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณในการใช้
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

30000-1102

การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ

3-0-3

(Occupational Writing and Speaking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิชาชีพ
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พตามหลักการ
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิชาชี พตามหลักการ
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พในรู ปแบบต่าง ๆ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิ งวิชาชี พ เทคนิ คการเขียนและพูดเชิ งวิ ชาชี พ
การสื บ ค้นข้อมู ลจากแหล่ งทีหลากหลาย การวางแผนการเขี ยนและการพู ดภาษาไทยเชิ งวิ ช าชี พ การเขียนและพู ด
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพรู ปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชี พ

30000-1103

การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ

3-0-3

(Listening and Speaking for Personality Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถฟังอย่างลึกซึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั งและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
ฟังอย่างลึกซึ งและสรุ ปใจความสําคัญจากการฟัง
พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ
ใช้ภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการฟั งและการพูดภาษาไทยเพือพัฒ นาบุคลิกภาพ การฟั งอย่างลึกซึ งและสรุ ป
ใจความสําคัญจากการฟัง เทคนิ คและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด การพัฒนา
บุคลิกภาพในการฟังและการพูด

30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์

3-0-3

(Creative Thai Language Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห์
2. สามารถแสดงความคิดผ่านทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ
3. วิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรื อเพลงพืนบ้านจากการฟัง การดู และ
การอ่าน
4. นําความรู ้ทีได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการฟั ง การพูด การอ่ าน การเขียน การดู และการคิ ดวิเคราะห์ภาษาไทย การฟั ง
การดู และการอ่านเพือวิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรื อเพลงพืนบ้าน การแสดง
ความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ การนําความรู ้ทีได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียน
เชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร

2-2-3

(English for Communication)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชี วิตประจําวัน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
อ่าน และสรุ ปใจความสําคัญของข้อมูลจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์
เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสือสังคมออนไลน์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติเกี ยวกับทักษะการฟั ง พู ด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษเพื อการสื อสารในชี วิ ตประจําวัน
การสอบถามและให้ขอ้ มูลบุคคล สถานที เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากสื อสิ งพิมพ์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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และสื อออนไลน์ การเขียนข้อมู ลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน

30000-1202

ภาษาอังกฤษสํ าหรับการปฏิบตั ิงาน

1-2-2

(English -on-the-Job)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พ และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน
พูดสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
อ่านเอกสาร คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นําเสนอขันตอนในการปฏิบตั งิ าน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับ ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน การให้ขอ้ มู ลหรื อ
คําแนะนําเกียวกับการปฏิบัติงาน การอ่ านเอกสาร คู่มื อ การอ่านและโต้ตอบจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อสื อสั งคม
ออนไลน์ การนําเสนอขันตอนการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ

30000-1203

การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1-2-2

(English Conversation in the Workplace)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจรู ปแบบและวิธีการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื อสารในสถานประกอบการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พ และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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3. ให้ขอ้ มูลทางธุรกิจ สินค้าหรื อบริ การของสถานประกอบการ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการสนทนาในสถานประกอบการเกี ยวกับเรื องราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที ตําแหน่ ง
หน้ าที ความรั บ ผิ ดชอบ ข้อมู ลทางธุ ร กิ จ สิ น ค้าและบริ การ การรายงานข้อ มู ล การอธิ บายขันตอนการปฏิ บัติงาน
การแลกเปลี ยนข้อมู ล การแสดงความคิ ด เห็ น และการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อพัฒ นาทัก ษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

30000-1204

ภาษาอังกฤษโครงงาน

0-2-1

(English Project Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดทําโครงงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงาน
เขียนโครงร่างของโครงงาน
เขียนรายงานผลของโครงงาน
นําเสนอโครงงานโดยใช้สือประกอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงาน การเลือกหัวข้อการศึกษา
สื บค้น และบันทึ กข้อมู ลที เกี ยวข้อง การเขี ยนโครงร่ าง (Proposal) ของโครงงาน การจั ดทําโครงงาน การรายงานผล
การจัดทําสื อประกอบการนําเสนอ การนําเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในการทําโครงงาน

30000-1205

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทัล

0-2-1

(English Learning through Digital Media)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิธีการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื บค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
3. เลือกใช้และเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั ด้วยตนเอง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี ยวกับการฟั ง พู ด อ่ านและเขี ยนภาษาอังกฤษผ่ านสื อดิ จิทัล ที หลากหลาย การเรี ย นจาก
แอพพลิ เคชั น เว็บ ไซต์ บทเรี ย นอิ เล็ก ทรอนิ กส์ หลักสู ต รออนไลน์ และสื อสั งคมออนไลน์ ใ นการพัฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพือการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง

30000-1214

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ

3-0-3

(English for Information Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พูดให้ขอ้ มูลเกียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
สรุ ปสาระสําคัญของเรื องทีอ่านเกียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี ยวกับ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอั งกฤษที ใช้ใ นงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คําศัพท์เทคนิ ค การให้ขอ้ มู ล สาธิ ตและนําเสนอเกียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนทนาในสถานการณ์ งาน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ การอ่านเรื อง เอกสาร คู่ มื อ ข้อมู ล และปฏิ บัติต ามคําสั ง การสื บค้น ข้อมู ล จากเว็บไซต์และ
นําเสนอข้อมู ลทีได้จากการสื บค้น การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบตั ิ งาน ข้อความบนสื อสั งคมออนไลน์ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศอืน
30000-1218

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

2-0-2

(Chinese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมจี น
2. ใช้ภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมจี น
อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาจีน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษาจี น
กลาง ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และการเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาจีน

30000-1219

การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน

2-0-2

(Chinese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาจีนเพือการทํางาน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาจีนเพือการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาจี นกลางเพื อการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับ ตนเอง และผู ้อืน
การให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือการทํางาน

30000-1220

ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น

2-0-2

(Japanese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
2. สามารถนําภาษาญีปุ่ นไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาญีปุ่ นในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ น
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึก ษาความรู ้ เบื องต้น เกี ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมญี ปุ่ น ระบบเสี ย งและไวยากรณ์
ภาษาญี ปุ่ น ปฏิ บัติการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาญี ปุ่ น การอ่ านและเขี ย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ น

30000-1221

การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

2-0-2

(Japanese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาญีปุ่ นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญีปุ่ นไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาญีปุ่ นในการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทํางาน
ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

30000-1222

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

2-0-2

(Korean Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ระบบเสี ยง และไวยากรณ์ ภาษา
เกาหลี ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30000-1223

การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

2-0-2

(Korean Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเกาหลีสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเกาหลีในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

30000-1224

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

2-0-2

(Vietnamese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเวียดนาม
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเวีย ดนาม ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาเวียดนาม ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเวียดนาม การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านข้อความ เรื องสัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม

30000-1225

การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน

2-0-2

(Vietnamese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื องมื อสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเวียดนามในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกียวกับ การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผู ้อืน
การให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพือการทํางาน

30000-1226

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

2-0-2

(Indonesian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. สามารถนําภาษาอินโดนี เซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ย
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนี เซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษา
อินโดนี เซี ย ปฏิ บตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พู ด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาอิ นโดนี เซี ย การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ย

30000-1227

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Indonesian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอินโดนี เซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาอิ นโดนี เซี ย เพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผู้อืน
การให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนี เซี ยเพือการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30000-1228

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย

2-0-2

(Malaysian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนําภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษามาเลเซี ยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
มาเลเซี ย ปฏิ บัติ การฝึ กทักษะการฟั ง พู ด อ่ านและเขี ยนอักษร คํา วลี และประโยคภาษามาเลเซี ย การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านข้อความ เรื องสัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ย

30000-1229

การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Malaysian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษามาเลเซียสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษามาเลเซี ยในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ยเพือการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษามาเลเซี ยเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียเพือการทํางาน

30000-1230

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

2-0-2

(Burmese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาพม่ าไปใช้เป็ นเครื องมือในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมพม่ า
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาพม่า
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบื องต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษาพม่า
ปฏิ บ ัติ การฝึ กทั กษะการฟั ง พู ด อ่ านและเขี ยนอัก ษร คํา วลี และประโยคภาษาพม่ า การอ่ านและเขี ย นข้อ ความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาพม่า

30000-1231

การสนทนาภาษาพม่ าเพือการทํางาน

2-0-2

(Burmese Conversation for Work )

วิชาบังคับก่อน : 30000-1230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาพม่ าสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่ าไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาพม่าในการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาพม่ าเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผู ้อืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพือการทํางาน

30000-1232

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร

2-0-2

(Khmer Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื องมือในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเขมร
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเขมร ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษา
เขมร ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่ านและเขี ยนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขีย นข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเขมร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30000-1233

การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน

2-0-2

(Khmer Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเขมรในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ื น การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพือการทํางาน

30000-1234

ภาษาและวัฒนธรรมลาว

2-0-2

(Laotian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมลาว
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาลาว
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษาลาว
ปฏิ บ ัติการฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นอัก ษร คํา วลี และประโยคภาษาลาว การอ่ า นและเขี ย นข้อ ความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาลาว

30000-1235

การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน

2-0-2

(Laotian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาลาวสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาลาวในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพือการทํางาน

30000-1236

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์

2-0-2

(Filipino Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฟิ ลปิ ปิ นส์ในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์ ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาฟิ ลิปิโน ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาฟิ ลิปิโน การอ่านและเขี ยน
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน

30000-1237

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน

2-0-2

(Filipino Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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30000-1238

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

2-0-2

(Russian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมรั สเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมรัส เซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษา
รัส เซี ย ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษารั สเซี ย การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย

30000-1239

การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Russian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมื อสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษารัสเซี ยเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ยเพือการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษารั สเซี ยเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียเพือการทํางาน

30000-1240

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

2-0-2

(German Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนลีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบื องต้นเกียวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเยอรมัน ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาเยอรมัน ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเยอรมัน การอ่านและเขียน
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน

30000-1241

การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน

2-0-2

(German Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเยอรมันในการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ นื การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพือการทํางาน

30000-1242

ภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส

2-0-2

(French Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
2. สามารถนําภาษาฝรั งเศสไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศส
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส ระบบเสี ยง และไวยากรณ์ภาษา
ฝรั งเศส ปฏิ บตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่ านและเขี ยนอัก ษร คํา วลี และประโยคภาษาฝรั งเศส การอ่านและเขีย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศส

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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30000-1243

การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทํางาน

2-0-2

(French Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาฝรั งเศสสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฝรั งเศสไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฝรั งเศสในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อม

2-2-3

(Natural Resource, Energy and Environmental Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทดีี ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม และงานอาชีพทีเกียวข้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับทรั พยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
สารเคมี ในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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2. คํานวณข้อมูลเกียวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ ปั ญหาเกี ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ พลั งงานและสิ งแวดล้ อมตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม เกี ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม นิ เวศวิ ทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลี ยมและผลิตภัณ ฑ์ สารเคมี ในอุ ตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้
ทรั พยากรธรรมชาติ และพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงาน
และสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

30000-1302

การวิจัยเบืองต้น

2-2-3

(Introduction to Research)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและวิธีการดําเนินการวิจยั เบืองต้น
2. สามารถเขียนโครงร่ างการวิจัย วางแผนดําเนินการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปและเขียนรายงานการวิจยั
3. มีเจตคติทีดีต่อการวิจยั และและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานวิจัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับขันตอนและวิธีดาํ เนิ นการวิจยั เบืองต้น
2.
3.
4.
5.
6.

เขียนโครงร่างการวิจยั
วางแผนการดําเนิ นการวิจยั
รวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
สรุ ปผลการวิจัย
เขียนรายงานการวิจยั

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติขนตอนและวิ
ั
ธีการดําเนิ นการวิจัยเบืองต้น เกียวกับความหมายและความสําคัญของการวิจ ัย
ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย การกําหนดสมมติฐาน การเขีย น
โครงร่ างการวิจยั สถิติการวิจัย การสร้างเครื องมื อรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมู ล
การสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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30000-1303

วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร

2-2-3

(Science for Electrical, Electronic and Communication Works)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ และการสื อสาร
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใ น
งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร และกิจนิสยั ทีดีในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย
ปฏิกริ ิ ยาเคมี และไฟฟ้าเคมี
2. คํานวณข้อมู ลเกียวกับเวกเตอร์ แรง คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ตามหลักการและ
ทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกับแรงและสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี
และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ และการสื อสารในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร เกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของ
แรง คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้า สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้ าเคมี และการประยุกต์ใช้ ในงานอาชี พ
ทีเกียวข้อง

30000-1304

วิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิต

2-2-3

(Science for Mechanical and Production Works)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ ในงานเครื องกลและการผลิต
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใ น
งานเครื องกล และการผลิต
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานเครื องกล และการผลิต และกิจนิสยั ทีดีในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณ สารสัมพันธ์ ความร้ อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์
2. คํานวณข้อมู ลเกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ กโมเมนตัม สมบัติ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้ อน ตามหลักการและ
ทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกี ยวกับแรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์ และทอร์ ก โมเมนตัม
สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้ อน และการถ่ายโอนความร้ อน ปิ โตรเลี ยม
และผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรืองวิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิตในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิวิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิตเกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที
โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้ อนและการถ่ายโอน
ความร้อน ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทีเกียวข้อง

30000-1308

วิทยาศาสตร์ งานธุรกิจและบริการ

2-2-3

(Science for Business and Services)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ ในงานธุรกิจและบริ การ
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใ น
งานอาชีพธุรกิจและบริ การ
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานธุรกิจและบริ การ และกิจนิสยั ทีดีในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับ ไฟฟ้ า เครื องใช้ ไ ฟฟ้ าภายในบ้านและสํ านั ก งาน การใช้พลัง งานเพือการขนส่ ง
การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมี ทีใช้ในชี วิตประจําวัน และสํานักงาน
สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์
2. คํานวณข้อมู ลเกียวกับไฟฟ้ า เครื องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสํานักงาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี ตามหลักการ
และทฤษฎี
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญ หา เกี ยวกับสารละลาย ปฏิ กิริยาเคมี สารเคมี ทีใช้ ในชี วิตประจําวันตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องวิทยาศาสตร์ เพืองานธุรกิจและบริ การในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์ งานธุ รกิจและบริ การเกี ยวกับไฟฟ้ า เครื องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านและสํานักงาน
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีในชีวิตประจําวันและสํานักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพือการ
ขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทีเกียวข้อง

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401

คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พืองานอาชีพ

3-0-3

(Mathematics and Statistics for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสถิติพนฐาน
ื
ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้น
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับสถิติพนฐาน
ื
ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ใช้คา่ กลาง และการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
ใช้คา่ มาตรฐานในการเปรียบเทียบข้อมู ล
ประยุกต์ตรรกศาสตร์ ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ทีกําหนด
ประยุกต์กาํ หนดการเชิงเส้นในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี ยวกับสถิ ติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิ งเส้ น
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1402

คณิตศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะการคิด

3-0-3

(Mathematics for Thinking Skills Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
สือสารสือความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําเสนอข้อมูลในงานอาชีพ
เชือมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชี พ
ประยุกต์ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกี ยวกับการฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกียวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผ ล
ทักษะในการสื อสารและสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะในการเชื อมโยงความรู ้ ตา่ ง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และทักษะ
การคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1403

สถิติและการวางแผนการทดลอง

3-0-3

(Statistics and Experimental Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลอง
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับ สถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้คา่ กลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมู ล
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของประชากร
ทดสอบค่าเฉลียของประชากร
วิเคราะห์ความแปรปรวนของประชากร
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีกําหนด
ประยุกต์การวางแผนการทดลองในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับ สถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล และการวางแผน การทดลอง และการ
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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30000-1404

แคลคูลสั

3-0-3

(Calculus 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับ ทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟั งก์ชันอนุ พนั ธ์
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตอนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์อินทิกรั ลฟั งก์ชันพีชคณิ ตอินทิกรัลฟังก์ช ัน
อดิศยั และอินทิกรัลจํากัดเขต
2. สามารถนําความรู ้ เรื องทฤษฏี บททวิ นามเศษส่ ว นย่อย ลิ มิตและความต่อเนื องของฟั งก์ช ันอนุ พนั ธ์ของ
ฟังก์ชนั อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรั ลจํากัดเขตไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดําเนินการเกียวกับการกระจายทวินาม และเศษส่วนย่อย
ดําเนินการเกียวกับลิมิต และตรวจสอบความต่อเนือง และอัตราการเปลียนแปลงของฟั งก์ชนั
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์อนั ดับสู ง และประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลฟังก์ชันพีชคณิ ตและฟั งก์ชนั อดิศยั
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลจํากัดเขต และประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิ ต และความ
ต่อเนื องของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ ฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์ของอนุพนั ธ์อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิ ตและ
ฟังก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1405

แคลคูลสั

3-0-3

(Calculus 2)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1404 แคลคูลสั 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรั ลไม่ตรงแบบ เรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิ ติ
ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ยและอินทิกรั ลหลายชัน
2. สามารถนําความรู ้ เรื องเทคนิ คอินทิเกรตอินทิ กรั ลไม่ ตรงแบบเรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิ สามมิ ติ ฟั งก์ช ัน
หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชนั หลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ยและอินทิกรั ลหลายชันไป
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินการเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรั ลไม่ตรงแบบ
ดําเนินการเกียวกับระบบพิกดั ฉากในปริ ภมู ิสามมิติ
ดําเนินการเกียวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์ยอ่ ยของฟังก์ชนั หลายตัวแปร และประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลหลายชัน และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบ เรขาคณิ ต
วิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิ ติ ฟั งก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนื องของฟั งก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ย
อินทิกรัลหลายชัน และการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1406

แคลคูลสั

3-0-3

(Calculus 3)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1405 แคลคูลสั 2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับ ลําดับ อนุ กรมสมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิ งเส้นอันดับหนึ ง สมการเชิ งอนุ พนั ธ์
เชิงเส้นอันดับ n และการแปลงลาปลาซ
2. สามารถนําความรู ้เรื องลําดับ อนุกรมสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึงสมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิ งเส้นอันดับ n
และการแปลงลาปลาซไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกียวกับลําดับ
2. ดําเนินการเกียวกับอนุกรม
3. ดําเนินการเกียวกับสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ งและอันดับ n
4. ดําเนินการเกียวกับการแปลงลาปลาซ
5. ประยุกต์สมการเชิงอนุพนั ธ์ในงานอาชี พ
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิ ดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับลําดับ อนุ กรม สมการเชิ งอนุ พ ันธ์เชิ งเส้นอันดับ
หนึง สมการเชิ งอนุพนั ธ์เชิ งเส้นอันดับ n การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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30000-1407

คณิตศาสตร์ อตุ สาหกรรม

3-0-3

(Industrial Mathematics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั
อดิศยั
2. สามารถดําเนิ นการเกียวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชนั พีชคณิ ต ฟังก์ชนั อดิศ ยั
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดําเนินการเกียวกับเมทริ กซ์ และอินเวอร์ สการคูณของเมทริ กซ์จากเงือนไขทีกําหนด
หาค่าดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์จากเงือนไขทีกําหนด
ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ในงานอาชีพ
คํานวณหาระยะทาง จุดกึงกลาง และความชันของเส้นตรงจากเงือนไขทีกําหนด
สร้างสมการเส้นตรงในรู ปทัวไป และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
สร้างสมการ เขียนกราฟ และวิเคราะห์หาส่ วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการทีกําหนด
ดําเนินการเกียวกับฟังก์ชันพีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั จากเงือนไขทีกําหนด

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึก ษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี ยวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิ แนนต์ ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชัน
พีชคณิต และฟังก์ชนั อดิศยั และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501

ชีวิตกับสังคมไทย

3-0-3

(Life and Thai Society)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับสังคม วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิ บาล หลักธรรมในการพัฒนางาน
พัฒ นาคนและสังคม สันติวฒ
ั นธรรม ความเป็ นพลเมื องดี เศรษฐกิจพอเพียง ปั ญ หาการทุ จริ ต และความ
ร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรม ศาสนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิ จ
พอเพียง ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต ปัญ หาสังคม การดําเนิ นชีวิตตามบทบาทหน้าทีการเป็ น
พลเมืองดี

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมเพือพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม สันติวฒ
ั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปั ญหาการทุจริ ต
ความร่ วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ งแวดล้อมเพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข สถานการณ์
การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก

30000-1502

ศาสตร์ พระราชา

3-0-3

(The King’s Philosophy)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต
3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์ พระราชา การประยุกต์ศาสตร์พระราชาใน
การดําเนินชี วิต หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิ ธาน ตามรอยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

68

30000-1503

การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3

(Thai Politics and Administration)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิว ฒ
ั นาการการเมื องการปกครองของไทย สภาพปั ญหาทางการเมือง ปัญ หาการทุจริ ต แนวทางการ
แก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
2. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ภายใต้หลักสุจริ ตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิจ นิ สัยที ดีในการมี ส่ว นร่ วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง ปั ญหา
การทุ จ ริ ต และการพัฒ นาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับวิ ว ฒ
ั นาการการเมื องการปกครองไทย สภาพปั ญ หาทางการเมื อง ปั ญ หาการทุจริ ต
แนวทางการแก้ไ ข และการพั ฒ นาประเทศตามหลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. มีส่วนร่ วมในการเมื องการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมื อง ปั ญหาการทุจริ ต และการพัฒนาประเทศ
ตามสิ ทธิ บทบาทหน้าทีอย่างสร้ างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมื องทีดี ตามหลักปรั ชญา ของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมื องดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข
ภายใต้หลักสุ จริ ต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกี ยวกับวิ วฒ
ั นาการการเมื อ งการปกครองไทยสมัยสุ โ ขทัย อยุธยา ธนบุ รี และรั ตนโกสิ นทร์ ถึงการ
เปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
ถึงปั จจุบนั
วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 475 ถึงปั จจุบนั การบริ หารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริ หารประเทศของรัฐบาล
พรรคการเมือง การเลือกตัง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ แนวนโยบายพืนฐานแห่ งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาประเทศ การบริ หารกิจการบ้านเมื องทีดีภายใต้หลักสุ จริ ต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิกฤตเศรษฐกิจ และปั ญหา การทุจริ ต
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601

การพัฒนาสุ ขภาพ

2-0-2

(Health Improvement)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
2. สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์ทีเปลียนแปลงและจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
3. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สาธารณะและหลัก การดําเนิ น ชี วิ ตตามหลั กของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
วิเคราะห์สภาพการเปลียนแปลงของสังคมทีมีผลกระทบกับสุ ขภาพของตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
แก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบในการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับเทคนิ ควิ ธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพ สิ งคุ กคามสุ ขอนามัยในการดํารงชี วิต และการทํางาน
การเพิ มประสิ ทธิภาพการทํางาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD ปฏิบตั ิการช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
ภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ สิ ทธิและระบบการบริ การสุ ขภาพ สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค ทักษะการแก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งอย่างสันติวิธี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบ

30000-1602

การคิดอย่างเป็ นระบบ

2-0-2

(Systematic Thinking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสิ นใจ การจัดการกับความเสี ยงและการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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2. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนอย่างเป็ นระบบ
3. วิเคราะห์การตัดสิ นใจและผลทีตามมา
4. ประยุกต์ใช้เทคนิ คการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกี ยวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุ ประสงค์ของ
คําถามทีใช้ในการรวบรวมข้อมู ล ขันตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสิ นใจ
ปั ญ หาที อาจจะเกิ ดขึนโดยใช้ ท ักษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิ ด อย่า งมี วิ จารณญาณ กระบวนการสื บ ค้น
กระบวนการมีส่วนร่ วม และการตังคําถาม

30000-1603

สุ ขภาวะกายและจิต

2-0-2

(Healthy Body and Mind)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการทีส่ งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือพัฒนาทักษะชีวิตและสุ ขภาพของตนเอง
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนิ นชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการทีส่ งเสริ มสุขภาวะกายและจิต
เลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพเหมาะสมกับตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริ มสุขภาพทีสัมพันธ์กบั ชุมชน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิ ต
และสุ ขภาพ การจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างสัมพันธภาพทีดีกบั ครอบครั ว เพือนและสังคม สิ งแวดล้อมทีเกียวข้องกับสุ ขภาพ
กระบวนการเรี ยนรู ้เรื องเพศ สารเสพติด อุบตั ิภยั โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค การปฏิบัติการ
ช่วยฟื นคืนชี พขันพืนฐาน และการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพทีสัมพันธ์กบั ชุมชน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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30000-1604

คุณภาพชีวติ เพือการทํางาน

2-0-2

(Quality of Life at Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับปัจจัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมในการทํางาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สามารถจัดการปั ญหาโดยสันติวิธแี ละทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
3. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนินชีวิตสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับปัจจัย สุ ขอนามัยและสิ งแวดล้อมในการทํางาน
วิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพือวางเป้ าหมายชีวิต
มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ
จัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
วางแผนดําเนิ นชีวิตอย่างมี คุณธรรม จริ ย ธรรม และจิ ตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึก ษาเกี ยวกับปั จ จัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมในการทํางานที ถู กสุ ขลักษณะและปลอดภัย แรงจู งใจที
เกียวข้องกับการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรั บนับถือ ความรับผิ ดชอบ ความก้าวหน้าใน
หน้าทีการงานตามลักษณะของงาน ทักษะการเป็ นผูน้ ํา การจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้ง โดยสันติวิธี การอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างมี ความสุ ข การหลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงต่อความรุ นแรงและสิ งเสพติด

30000-1605

มนุษยสั มพันธ์ ในการทํางาน

2-0-2

(Human Relations at Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
2. สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิ ตวิทยาและหลักธรรม
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการพัฒนาตนและชุมชน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักมนุ ษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทํางาน
วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน
นํากระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับความหมายและความสําคัญของมนุ ษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพือสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพือความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนํา
หลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

30000-1606

ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์

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

จิตวิทยาสังคมว่าด้ วยคนพิการ

2-0-2

(Social Phychology of Disability)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ ความพิการในประเทศไทย
2. สามารถปกป้ องรั กษาสิ ทธิของคนพิการอันเป็ นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิ ทธิความเท่าเทียมของมนุ ษย์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับสาเหตุของและการจัดประเภทของความพิการในประเทศไทย
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการปกป้องรั กษาสิ ทธิ ของคนพิการ
3. แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา การประเมินและกิจกรรมบําบัดสําหรับคนพิการ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกี ยวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ ความพิการในประเทศไทย ปั ญหาสุ ขภาพจิ ต
และโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเมื อเกิดความสู ญเสี ยในคนพิการ การปกป้ องรักษา
สิทธิของคนพิการ พระราชบัญญัติทีเกียวข้อง เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา การประเมิ นและกิจกรรมบําบัดสําหรับคนพิการ

30000-1608

การออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ

0-2-1

(Exercises for Health)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ืนด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและการใช้กจิ กรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
จัดกิจกรรมเพือเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายตามลักษณะงานได้อย่างปลอดภัย
จัดทําโครงการออกกําลังกายเพือพัฒนาสุ ขภาพ
วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติเกียวกับหลักการและกิจ กรรมทางพลศึ กษา การเล่นกี ฬ าเพือส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ การจั ดทํา
โครงการออกกําลังกายเพือพัฒนาสุ ขภาพ การวางแผนแก้ปัญ หาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและ
ผูอ้ ืน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย การส่ งเสริ มบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ ภาวะผูน้ าํ และการมี
นําใจนักกีฬา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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30000-1609

ลีลาศเพือพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ

0-2-1

(Social Dance for Health and Personality Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบืองต้น
2. สามารถเต้นลีลาศเพือเข้าสังคมและนันทนาการ
3. มีบคุ ลิกภาพทีดีและมีมารยาทในการเข้าสังคม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบืองต้น
เต้นลีลาศได้อย่างมีความเชื อมันในตนเอง
เตรี ยมความพร้ อมทางด้านบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม
เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับประวัติและความรู ้ พืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพือเข้าสังคม การลีลาศเพือ
นันทนาการ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ และการปรั บปรุ งบุคลิกภาพ

30000-1610

นันทนาการเพือพัฒนาคุณ ภาพชีวิต

0-2-1

(Recreation for Life Quality Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพือพัฒนาสุ ขภาวะตามลักษณะงานอาชี พ
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ
ใช้กจิ กรรมนันทนาการทีเหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม
ปฏิบตั กิ ารฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
มีทกั ษะในการสือสาร
วางแผนดําเนิ นชีวิตอย่างมี คุณธรรม จริ ย ธรรม และจิ ตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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75
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกียวกับ ความสําคัญ ขอบข่ าย ประโยชน์ ประเภท และรู ปแบบของกิจ กรรมนันทนาการ
หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชี วิตประจําวันให้ สอดคล้องกับสุ ขลักษณะและปลอดภัย เหมาะสมกับตนและ
สังคม ปฏิบตั ิการฟื นคืนชีพขันพืนฐานและทักษะในการสื อสาร การวางแผนดําเนิ นชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
กลุ่มการจัดการอาชีพ
30001-1001
30001-1051

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

1-2-2
1-0-1

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30001-2001

เทคโนโลยีส ารสนเทศเพือการจัดการอาชี พ

2-2-3

กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
30901-1001
30901-1002
30901-1003

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชิ งโครงสร้าง
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

1-4-3
1-4-3
1-4-3

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
กลุ่มการจัดการอาชีพ
30001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

1-2-2

(Quality Administration in Organization)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลักการจัด การองค์การ หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิ ต และหลักการเพิ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. สามารถประยุกต์ ใ ช้ ห ลักการจัด การองค์การ การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพขององค์การ และการเพิ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางานในการจัดการงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี ยวกับ หลัก การจั ด การองค์ก าร หลั ก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิ ต
และหลักการเพิมประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิมประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี ยงและความขัดแย้งในงานอาชี พตามหลักการและสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพือเพิ มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กจิ กรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตในการจัดการงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ หลักการจัด องค์การ การเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ ห ารงานคุณภาพและเพิ ม
ผลผลิต การจัดการความเสี ยง การจัดการความขัด แย้งในองค์การ กลยุท ธ์การเพิ มประสิ ทธิภาพการทํางาน การนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชี พ

30001-1051

กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

1-0-1

(Occupational Regulation and Laws)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจข้อกําหนดและกฎหมายที เกียวข้องกับ งานอาชี พด้านการผลิต และการบริ การ ความปลอดภัย
สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. สามารถนําข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องไปปฏิบัติในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยและเจตคติที ดีต่อการปฏิบัติงานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายที เกียวข้อง
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชี พการผลิตและการบริ การ ความปลอดภัย
สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการและขันตอนของกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริ การในสาขาวิชาที เรี ยน
กฎหมายเกียวกับความปลอดภัย สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชี พ

2-2-3

(Information Technology for Works)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจเกียวกับ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิว เตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัด ดํา เนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นํา เสนอและสื อสารข้อมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้ คอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสํา เร็ จรู ป
ทีเกียวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เ กียวกับ หลักการและกระบวนการสื บ ค้น จัด ดํา เนิ นการและสื อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเกียวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุป กรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บค้นและสื อสารข้อมู ลสารสนเทศผ่านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสือสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กียวกับ คอมพิว เตอร์ และอุ ป กรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ลสารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ ง ผ่า นและจัด ดํ า เนิ น การข้อมู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในการนําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
30901-1001

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชิงโครงสร้ าง

1-4-3

(Structural Computer Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื อให้
1. เข้าใจขันตอนวิธีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยทีดีตอ่ การศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการสร้างผังโครงสร้าง ผังงาน และลําดับขันตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโครงสร้าง
3. ทดสอบและพัฒนาการโปรแกรม คอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบ ัติเกียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและขันตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน ลําดับขันตอน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาเชิ งโครงสร้ าง ประเภทข้อมูลและตัวแปร (Data Types and Variables),
การใช้งาน Operators, การรับและแสดงผลข้อมูล, การกําหนดเงื อนไข Condition, การวนซํา Loops, ข้อมู ล Arrays,
การจัดการ String, การใช้งาน Pointers, การใช้งาน Library Functions, การสร้าง User-defined Functions และการ
จัดการแฟ้มข้อมูล (File)

30901-1002

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

1-4-3

(Website Development and Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2. สามารถใช้โปรแกรมและเครื องมือพัฒนาเว็บไซต์
3. มีเจตคติ และกิจนิ สั ยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2. ปฏิบตั ิการหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บ ไซต์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ที เป็ นที นิ ยม ทฤษฎี การใช้สี
การใช้ ตัว อักษร การเลื อกรู ปภาพ การออกแบบกราฟิ กและภาพเคลือนไหวสํ า หรั บ เว็บ ไซต์ ระบบนํ า ทาง
(Navigation) ส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้ (User Interface) การเลือกใช้ Framework เพือตกแต่ งเว็บไซต์ ให้ทันสมัย การสร้าง
เว็บไซต์ เพือประยุกต์ใช้งานในหน่ วยงานหรื อภาคธุรกิจ การอัพโหลดสู่ อินเทอร์เน็ต
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-1003

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

1-4-3

(Database System and Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการออกแบบระบบฐานข้อมูล
2. สามารถออกแบบและจัดสร้างระบบฐานข้อมูล
3. มีเจตคติ และกิจนิ สั ยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการออกแบบระบบฐานข้อมูล
2. จัดทําระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระบบงาน
3. เขียนคําสั งและทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการของระบบจัดการฐานข้อมู ล (Database Management System - DBMS),
ประเภทของ DBMS, ระบบการจัด การ Relational Database Management System (RDBMS), ประเภทของ Keys,
Integrity Rules, ความหมายของ Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, การออกแบบระบบฐานข้อมูล
(Database Design), การทํา Normalization, ประเภทของภาษาฐานข้อมู ล (Types of Database Languages), ภาษา
Structured Query Language (SQL), Sub Query, Joins, Views และ Stored Procedures

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
ให้ทุกสาขางานเรี ยนรายวิชา
ถึง 30901-2005 จํานวน หน่วยกิต และเลือกเรี ยน
เพิ มเติม หน่วยกิต จากรายวิชาในสาขางานเดียวกันกับกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
30901-2001
30901-2002
30901-2003
30901-2004
30901-2005

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบตั ิการเครื องแม่ข่าย
การโปรแกรมเชิ งวัตถุดว้ ยเทคโนโลยีจาวา

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
30901-2006
30901-2007
30901-2008
30901-2009

การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา
การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพา
การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP
การสร้ างและจัดการเว็บไซต์

1-4-3
1- 1-4-3
1-4-3

สาขางานนักบริ หารจัดการระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
30901-20
30901-20
1-2012
1-2013

ความมันคงและปลอดภัยบนระบบเครื อข่าย
การบํารุ งรักษาเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
งานติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การออกแบบและติดตังระบบเครื อข่ายไร้สาย

- -3
- -3
0-6-3
-4-3

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
30901-2014
30901-2015
3090 -2016
3090 -

เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
อุปกรณ์และเครื องมือวัดในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
พืนฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที

- -3
- -3
1-4-3
1-4-3

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

82
สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชั น
30901-20
30901-20
30901-202
30901-2

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสําหรับเกมและแอนิเมชัน
การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกม
การออกแบบและสร้ างงานแอนิเมชัน
การตัดต่อมัลติมีเดียและวิชวลเอฟเฟกต์

- -3
- -3
1-4-3
1-4-3

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30901-2001

โครงสร้ างข้อมูลและอัลกอริทึม

1-4-3

(Data Structures and Algorithms)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
2. สามารถปฏิบัติการจัดทําโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึมให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมตามที ได้ออกแบบ
3. ทดสอบโปรแกรมโครงสร้างข้อมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับหลักการของโครงสร้ างข้อมู ล (Principle of Data Structures), ข้อมู ลแบบ
นามธรรม (Abstract Data Type), การจัดโครงสร้างแบบ Linear และ non-linear data structures, อัลกอริ ทึมและการ
หาประสิ ทธิภาพ, Big-O Notations, การสร้างและจัดการโครงสร้ างข้อมูลแบบ Linked Lists, Stack, Queues, Trees
และ Graph, การจัด การข้อมูลแบบ Heap และ Hash Tables, อัลกอริ ทึม การจัดเรี ยงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล
(Sorting and Searching Algorithms)

30901-2002

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

1-4-3

(Object Oriented Analysis and Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
2. สามารถปฏิบัติการวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
2. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ ขันตอนการพัฒ นาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle),
หลักการพืนฐานและแนวคิดเชิ งวัต ถุ (Basic Principle of Object Orientation), กระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบ
โปรแกรมเชิ ง วัต ถุ กลไกของการออกแบบเชิ ง วัตถุ โมเดลที ใช้ ใ นการออกแบบเชิ ง วัต ถุ, หลักการของ 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

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

1-4-3

(Implement of Database)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Server Engine และการบริ หารจัดการฐานข้อมูล
2. สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Server Engine และการบริ หารจัดการฐานข้อมูล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Server Engine
2. ติดตังและเขียนคําสั งใช้งาน Database Server Engine ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล
3. ทดสอบและปรับปรุ งการทํางานของระบบฐานข้อมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมู ลโดยใช้ Database Server Engine พืนฐานการบริ ห าร
จัดการฐานข้อมู ล (Concept of Database Management and Administration) การเขียนคําสั ง SQL Command
เพือจัดการระบบฐานข้อมูล การสร้ างและใช้งาน View และ Stored Procedures การจัดการทรานแซคชั น (Transaction)
การสํ ารองข้อมู ล (Data Backup) การกูค้ ืนข้อมูล (Data Recovery) การรั กษาความปลอดภัยของข้อมู ล (Data
Security) การกําหนดสิ ทธิของผูใ้ ช้ การเข้ารหัสข้อมูล

30901-2004

ระบบปฏิบตั ิการเครื องแม่ ข่าย

1-4-3

(Network Operating Systems for Server)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการพืนฐานระบบปฏิบตั ิ การบนเครื องแม่ข่าย (Server)
2. สามารถปฏิบัติการติดตังระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมให้บริ การบนเครื องแม่ขา่ ย (Server)
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการติ ดตังและตังค่า ระบบปฏิบัติ การบนเครื องแม่ ข่าย (Server) และโปรแกรม
ให้บริ การ
2. กําหนดรู ปแบบการทํางานต่าง ๆ ของเครื องแม่ข่าย
3. ติดตังและตังค่าระบบปฏิบัติการบนเครื องแม่ขา่ ย (Server) และโปรแกรมให้บริ การ
4. ทดสอบการใช้งานระบบปฏิบตั ิ การบนเครื องแม่ข่าย (Server) และโปรแกรมให้บริ การ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ ระบบปฏิบั ติการบนเครื องแม่ ข่าย (Network Operating System), การติ ดตัง
โปรแกรมระบบปฏิ บัติการบนเครื องแม่ข่าย การตังค่าพืนฐานบนระบบปฏิ บัติการเครื องแม่ข่าย การให้บริ การ
(Service) ในรู ป แบบต่ าง ๆ การกํา หนดการทํางานของ Firewall การจัดการเกียวกับรายละเอียดของผูใ้ ช้งาน
การกําหนดสิ ทธิใช้งาน (User Management) การควบคุมเครื องแม่ ข่าย (Remote Desktop) ระยะไกลผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เ น็ต การติ ด ตังและบริ หารจัด การโปรแกรมให้ บริ การด้านต่ างๆ เช่ น เว็บไซต์ (Web Server), ระบบ
ฐานข้อมูล (Database Server), แบ่งปั นข้อมูล (File sharing Server), การพิม พ์ (Print Server), E-mail (Mail Server),
จัดการชื อเว็บ ไซต์ (DNS), ไอพีแอดเดรส (DHCP), โปรแกรมจัดการ Proxy Server และโปรแกรมให้บริ การใน
ด้านอืน ๆ การเขียนคําสั งสคริ ปต์ Server Command

30901-2005

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา

1-4-3

(Object Oriented Programming with JAVA Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเชิ งวัตถุดว้ ยเทคโนโลยีจาวา
2. สามารถปฏิบัติการออกแบบเชิงวัต ถุด ้วยเทคโนโลยีจาวา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการออกแบบเชิงวัตถุดว้ ยเทคโนโลยีจาวา
2. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา
3. ทดสอบการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุทีเขียนด้วยเทคโนโลยีจาวา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, หลักการของ Java Platform, โมดู ลในภาษา
Java - Application Processing Interface (API), การติ ดตังและใช้งานโปรแกรม IDE และ Java Compiler ในการ
พัฒ นาโปรแกรม, ลําดับ ขันตอนการพัฒ นาโปรแกรมด้วยภาษา Java, การสร้ างและใช้ง าน Class, Object,
References, และ Constructor, หลักการ Inheritance, Polymorphism and Overloading ด้วยภาษา Java, การสร้าง
และใช้งาน Abstract Class, Interfaces, Packages, รู ป แบบและการใช้งาน Data Types and Variables, Operators,
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Expression and Control Flow, Exception Handling, Input/Output, การสร้างและเรี ยกใช้ Java Applets, การสร้าง
ฟอร์ ม จัด การข้อมู ลด้วย Abstract Window Toolkit (AWT) และ Swing, การเขียนคําสั งแบบ Event Handling,
การสร้าง Java Database Connectivity (JDBC) ในการเชื อมต่ อและใช้งานระบบฐานข้อมูล, การกําหนดการเรี ยก
ใช้งาน Classes และการกําหนดรู ปแบบการเข้าถึงและเรี ยกใช้ขอ้ มูล

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
30901-2006

การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา

1-4-3

(Web Development with JAVA Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา
2. สามารถปฏิบัติการโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการออกแบบโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวาให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั ิการโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวาตามทีได้ออกแบบ
3. ติดตังและทดสอบโปรแกรมเว็บทีสร้างขึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบ ัติเ กียวกับ Java Technology โครงสร้ างของการพัฒนาเว็บ ด้วยเทคโนโลยีจาวา ลําดั บ
ขันตอนการพัฒนาเว็บ ไซต์ ด้ว ยเทคโนโลยีจาวา การสร้ างและใช้งาน Servlet การติ ด ตังเครื องมื อและใช้ง าน
โปรแกรมที เกียวข้อง โครงสร้างของภาษา ข้อมู ล ตัวแปร ตัวดําเนิ นการ การควบคุม คํา สั ง (Control Statements)
Tag directives, Tab Action, Functions การตรวจจับข้อผิด พลาด การจัด การข้อมูลผ่านฟอร์ ม Session, JavaBean,
JavaMail และ Java Security การสร้างเว็บไซต์เพือประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานและภาคธุรกิจ

30901-2007

การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพา

1-4-3

(Program Development on Mobile Computers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบืองต้น
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พาเบืองต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบืองต้น
2. ปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบืองต้น
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ พกพาเบืองต้น ประเภทของอุปกรณ์พกพา
ระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์พกพา เครื องมือพัฒนาระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ พกพา การใช้เครื องมื อออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา

30901-2008

การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP

1-4-3

(Web Development with PHP Language)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP
2. ปฏิบตั ิการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP
3. มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั ิการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ตามทีได้ออกแบบ
3. ทดสอบโปรแกรมเว็บทีสร้างขึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเ กียวกับหลักการของการสื อสารข้อมู ลบนเครื อข่า ยอินเทอร์ เน็ ต รู ปแบบ Client Server
การทํางานของ Web Server การติ ดตังเครื องมือและโปรแกรมทีใช้ในการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ลําดับขันตอน
การพัฒ นาเว็บ ข้อมู ล ตัว แปร ตั ว ดํา เนิ นการ การควบคุ ม คําสั ง ฟั งก์ชนั การจัด การแฟ้ ม ข้อมู ล คุ กกี เซสชั น
การรั บ ส่ งข้อมู ล ผ่า นฟอร์ ม การอัพ โหลดไฟล์ การเชื อมต่ อและใช้ง านระบบฐานข้อมู ล การสร้ า งเว็ บ ไซต์
เพือประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรื อภาคธุรกิจ

30901-2009

การสร้ างและจัดการเว็บไซต์

1- -

(Website Construction and Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS
2. สามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรม CMS
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต เรี ยบร้อย มี ระเบี ยบวินัย
อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับงาน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

88
2. ปฏิบตั ิการสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS ตามทีกําหนด
3. ทดสอบและปรับแต่งการทํางานของเว็บไซต์ทีติดตัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ หลักการและโครงสร้ างของเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้ างเว็บไซต์ ขันตอน
และส่ วนประกอบของการสร้างเว็บไซต์ การติ ดตังและกําหนดคุณลักษณะการทํางานของโปรแกรม Web Server
การเลือกใช้โปรแกรม CMS (Content Management System) และการติ ดตัง การตังค่าและปรับ สภาพแวดล้อม
เว็บไซต์ให้เหมาะสมกับงาน การจัดการหมวดหมู่และรายการของเนือหาในรู ปแบบต่าง ๆ การสร้างและจัดการเมนู
การจัดการระบบสมาชิ กและกําหนดสิ ทธิ การใช้งาน การใช้งานเทมเพลต การใช้เครื องมื อ (Tools) การอัปโหลด
และสํารองข้อมูลบนเครื องแม่ขา่ ย การติดตังโปรแกรมเสริ ม (Extension) และใช้งานเพือประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ

สาขางานนักบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
30901-2010

ความมันคงและปลอดภัยบนระบบเครื อข่าย

1-4-3

(Computer Network Security)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการรักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถออกแบบ วางแผน และบริ หารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิสัยที ดี ต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ การปฏิบ ัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้การรักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบความปลอดภัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
วางแผนติดตัง ตังค่า ระบบความปลอดภัยบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ทดสอบความปลอดภัย ประเมินความเสี ยงบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ การรั กษาความปลอดภัยบนระบบเครื อข่า ยคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบหลัก
และกลไกการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย ภัยคุกคาม ช่องโหว่ และการโจมตี ผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและป้ องกันการบุ กรุ กเครื อข่าย การป้ องกันเมือระบบปฏิ เสธการให้บ ริ การ เทคโนโลยี
ในการรั กษาความปลอดภัยป้ องกันการโจมตี ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ไฟร์ วอลล์ (Firewall) ไอพี เ อส (IPS)
ไอดี เ อส (IDS) การป้ อ งกันทางกายภาพและที เกี ยวข้อง กฎหมายที เกียวกับการให้ บ ริ การเครื อข่ า ย มาตรฐาน
ความปลอดภัย การกําหนดนโยบายการรั กษาความปลอดภัยและความมันคง การบริ หารความพร้ อมต่ อสภาวะ
วิกฤตด้านการบริ หารระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (BCP) การออกแบบระบบรั กษาความปลอดภัย การติ ด ตังระบบ
ความปลอดภัยบนระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ การประเมินและการจัด การความเสี ยง การวิเ คราะห์ข้อมู ลเพือ
ความปลอดภัยและความมันคงเครื อข่าย และการจัดทํารายงานความปลอดภัยระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2011

การบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

1-4-3

(Computer Network Maintenance)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการการบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ การปฏิ บ ัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน และจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกียวกับหลักการบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
จัดทําแผนงาน วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การปรับปรุ งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ดา้ นการสื อสารข้อมูลในระบบเครื อข่ายให้มีประสิ ทธิภาพ
ทดสอบการทํางานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ การบํา รุ งรั กษา วิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปั ญหาระบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์
มาตรฐานอี เทอร์ เ น็ต โดยมีเ คเบิ ลสายนําสัญ ญาณชนิ ดสายคู่ ตีเ กลียว ใยแก้วนําแสง และระบบเครื อข่ายไร้ ส าย
ตามมาตรฐาน การวิเ คราะห์ต รวจสอบระบบเครื อข่ายด้วยเครื องมือและวิธีการต่ าง ๆ การจัดทําแผนบํารุ งรั กษา
ระบบเครื อข่าย การปรั บปรุ ง (Upgrade Update and Optimize) อุปกรณ์ และซอฟต์ แวร์ ด้านการสื อสารข้อมูลใน
ระบบเครื อข่ายให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน มาตรฐานการให้บริ การ (Service Level Agreement : SLA) และการจัดทํา
รายงานสรุปผลการบํารุ งรักษาระบบเครื อข่าย

30901-2012

งานติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

- -3

(Computer Network Implementation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เบืองต้น
2. สามารถติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เบืองต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ การปฏิ บ ัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน และจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการติดตังระบบครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. ติดตังและกําหนดค่าอุปกรณ์ระบบครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. ประยุกต์ใช้ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในองค์กร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบ ัติเ กียวกับการติ ด ตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การจัด การระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การเลือกใช้เครื องมือในการติ ดตัง การจัด สภาพแวดล้อมในการติ ดตังเพือเพิ มประสิ ทธิภาพของระบบเครื อข่าย
จัดการอุปกรณ์ เครืองมือทีใช้ในการติดตัง การรั กษาความปลอดภัยบนเครื อข่าย งานติ ด ตังเครื อข่ายแบบสายและ
แบบไร้สาย การตังค่าการใช้งานและกําหนดคุณลักษณะการทํางานของอุปกรณ์ และการทดสอบการทํางานของ
ระบบเครื อข่าย

30901-

การออกแบบและติดตังระบบเครื อข่ายไร้ สาย

-4-3

(Wireless Network Design and Wireless Network Install)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย
2. สามารถออกแบบ และติดตังระบบเครื อข่ายไร้สาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ การปฏิ บ ัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน และจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย หลักการออกแบบและติดตังระบบเครื อข่ายไร้สาย
2. ออกแบบ ติดตังและกําหนดค่าอุปกรณ์ระบบเครื อข่ายไร้สาย
3. ประยุกต์ใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายในองค์กร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กียวกับ หลักการออกแบบและการติ ด ตั งระบบเครื อข่ า ยคอมพิว เตอร์ แบบไร้ ส าย
เทคโนโลยีเ ครื อข่า ยไร้ ส าย คุ ณลักษณะของสัญ ญาณ การจัด การระบบเครื อข่า ยไร้ ส าย การวิ เคราะห์ สัญ ญาณ
การใช้โปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ การเลือกใช้เครื องมือและอุปกรณ์ ในการติด ตัง จัดการอุปกรณ์ เครื องมือที ใช้
ในการติ ด ตัง การรั กษาความปลอดภัย บนเครื อข่ายไร้ สาย งานติ ดตังเครื อข่า ยไร้ ส าย การตังค่าการใช้ งานและ
กําหนดคุณลักษณะการทํางานของอุปกรณ์ การทดสอบการทํางานของระบบเครื อข่ายไร้สาย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
30901-2014 เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Sensors and Transducers in Embedded and IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการทํางานของเซนเซอร์ และทรานสดิ วเซอร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. มีทกั ษะการใช้งานเซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ัยคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการทํางานของทรานสดิวเซอร์ ในงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิการใช้งานทรานสดิ วเซอร์ในงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับหลักการของเซนเซอร์ และทรานสดิ วเซอร์ โครงสร้ างและหลักการทํางานของ
เซนเซอร์ และทรานสดิ วเซอร์ แบบต่ าง ๆ ที เกียวข้องในการพัฒนาระบบสมองกลฝั ง ตัวและไอโอที การใช้งาน
เซนเซอร์ และทรานสดิ วเซอร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้เ ครื องมือวัดและทดสอบ
การทํางาน การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

30901-2015 หน่ วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 1-4-3
(Processor Unit and Peripheral in Embedded and IoT Systems)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจคุณลักษณะและหลักการทํางานของหน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ ต่ อพ่วงในระบบสมองกลฝังตัว
และไอโอที
2. สามารถปฏิบัติติดตังและประยุกต์ใช้งานหน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ ต่ อพ่วงในระบบสมองกลฝั งตัว
และไอโอที
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ค้นคว้า ทดลอง หน่ วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิการใช้งานหน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. รายงานผลการปฏิบัติการและนําเสนอ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับแนวคิด หลักการ สถาปั ตยกรรมและคุณลักษณะของหน่ วยประมวลผลแบบต่ าง ๆ
การเลือกใช้หน่ วยประมวลผลที เหมาะสมในการพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที การติ ด ตัง การกําหนด
คุณลักษณะ และการใช้งานเครื องมือช่ วยในการพัฒนาโปรแกรม ประเภทของอุป กรณ์ ต่อพ่วงในการพัฒนาระบบ
สมองกลฝังตัวและไอโอที แนวคิด คุณลักษณะและหลักการทํางานของอุป กรณ์ต่อพ่วงแบบต่าง ๆ การเชื อมต่ อและ
ติดตังอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับหน่วยประมวลผล การเลือกใช้อปุ กรณ์ต่อพ่วงทีเหมาะสมในการพัฒนาระบบสมองกล
ฝังตัวและไอโอที การติดตังไลบารี และเขียนคําสั งใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง การประยุกต์ใช้งานหน่ วยประมวลผลและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

30901-201

อุปกรณ์และเครื องมือวัดในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Devices and Measuring Instruments in Embedded and IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจโครงสร้ า ง หลักการทํา งานของอุ ป กรณ์ และเครื องมื อวัดทางไฟฟ้ า และอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์
ทีเกียวข้องในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ใช้งานอุปกรณ์และเครืองมือวัดทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้องในการพัฒนาระบบสมองกล
ฝังตัวและไอโอที
3. มีกิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัยและการอนุ รักษ์พลังงาน ตระหนักถึ ง
คุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ และหลักการเบื องต้น เกียวกับ อุปกรณ์ และเครื องมื อวัด ทางไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิ กส์
และการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัยและการอนุ รักษ์พลังงาน
2. ปฏิบตั ิงานเกียวกับการใช้งานอุปกรณ์และเครื องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ ในระบบสมองกล
ฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ สัญญาณไฟฟ้ าในรู ปแบบแอนะลอก
และดิจิทลั อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พนฐาน
ื
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ พืนฐาน เครื องมือวัดทางไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิ กส์ พนฐาน
ื
การใช้งานอุปกรณ์ และเครื องมื อวัด ที เกียวข้องในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ
ไอโอทีแบบต่าง ๆ หลักความปลอดภัยและวิธีป ฏิบตั ิ งานเกียวกับไฟฟ้า การสร้างจิตสํานึ กเกียวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิ งาน การอนุรักษ์พลังงาน การป้ องกันและปฏิบตั ิเมือมีอคั คีภยั หลักการปฐมพยาบาลเบืองต้น และการจัดเก็บ
อุปกรณ์ทีเกียวข้องได้อย่างถูกวิธี
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30901-2017

พืนฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Fundamental of Embedded and IoT System Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ติดตังและจัดการระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ ง านเกี ยวกับ หลัก การและความสํ า คัญ ของเทคโนโลยี ระบบสมองกลฝั ง ตั ว และ
ไอโอที โครงสร้างสถาปั ตยกรรม องค์ประกอบ และหลักการทํางานของระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที อุปกรณ์
และเครื องมือด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ที เกียวข้อง แนวคิดและขันตอนในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ
ไอโอที เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ ม ที เกียวข้องในการพัฒนา การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ
สมองกลฝังตัวและไอโอที ตัวอย่างการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติด ตัง และใช้งานระบบงานสมองกลฝั งตัวและ
ไอโอที แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในงานด้านต่าง ๆ

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
30901-2018

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสําหรับเกมและแอนิเมชัน

1-4-3

(Computer Graphic for Game and Animation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการสร้างกราฟิ กสําหรับเกมและแอนิเมชัน
2. สามารถสร้างกราฟิ กสําหรับเกมและแอนิ เมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการสร้างกราฟิ กสําหรับเกมและแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการสร้างกราฟิ กสําหรับเกมและแอนิเมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติ เกียวกับ คอมพิว เตอร์ กราฟิ กสํา หรับเกมและแอนิ เมชัน หลักการของภาพกราฟิ กแบบ
Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิ ก การสร้ างและตกแต่ งภาพกราฟิ ก ความแตกต่ าง
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ของภาพกราฟิ กแบบ มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิ กแบบ Vector และ Bitmap หลักการจัดวางตามหลักการ
จัด องค์ป ระกอบศิ ลป์ การใช้พืนที สั ดส่ วน การจัดวางตํา แหน่ ง ภาพ และการสื บค้นข้อมู ลสารสนเทศเพื อเป็ น
กรณี ศึกษาในการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

-0

การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกม

1-4-3

(Computer Game Developer and Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์ เกม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์เกม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ แนวทางเบื องต้ นในการวิเ คราะห์ การออกแบบ ผัง งาน (Flow Chart) และ
กระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์เกม การออกแบบรู ปแบบของเกมประเภทต่ าง ๆ รู ปแบบการพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกม
ที ทันสมัย ปฏิบัติการออกแบบสร้างคอมพิว เตอร์ เกมโดยใช้เครื องมื อที นิยมในปั จจุบัน อย่างเป็ นลําดับขันตอน
วางโครงเรื อง วางลักษณะตัวละครท่าทาง และกระบวนการในคอมพิวเตอร์ เกม

-202

การออกแบบและสร้ างงานแอนิเมชัน

1-4-3

(Animation Developer and Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ กและแอนิเมชัน
2. สามารถออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ กและแอนิ เมชันเพือใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ กและแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กและแอนิเมชันเพือใช้ในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ หลักการออกแบบคอมพิว เตอร์ ก ราฟิ ก ออกแบบคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กและ
แอนิเมชัน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีนิยมในปั จจุบนั หลักการสร้างแอนิเมชัน การวางแผนคอนเซปต์ (Concept)
การวาดเส้น (Drawing) การสร้างรู ปทรง (Shape) การสร้างบุ คลิก (Character) การแสดงอารมณ์ (Emotion) การเขียน
สตอรี บอร์ ด (Storyboard) การสร้ า งฉาก การลงสี การสร้ างเทคนิ คภาพพิเ ศษ (Special Effect) การควบคุ ม
ภาพเคลือนไหว ปฏิ บัติ การจัด ทําแอนิ เมชั น และทําการสื บค้นข้อมู ลสารสนเทศเพือการพัฒ นางานอาชี พด้วย
คอมพิวเตอร์

-

การตัดต่อมัลติมีเดียและวิชวลเอฟเฟกต์

1-4-3

(Multimedia Editing and Visual Effect)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการตัดต่อมัลติมีเดียแและวิชวลเอฟเฟกต์
2. ปฏิบตั ิการตัดต่อมัลติมีเดียและวิชวลเอฟเฟกต์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการตัดต่อมัลติมเี ดียแและวิชวลเอฟเฟกต์
2. ปฏิบตั ิการตัดต่อมัลติมีเดียและวิชวลเอฟเฟกต์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการตัดต่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มที นิ ยมในปั จจุบัน ภาพรวมและ
ความรู ้พืนฐานในการทํางาน การตังค่า Project การใช้ Transition, Effect และ Plug in ต่ าง ๆ ปฏิ บัติการตัดต่ อ
มัลติมีเดี ย การทําเทคนิคภาพพิเศษ การจัดการข้อความ หลักและวิธีการทํา Mastering การบันทึกผลงานลงสื อต่าง ๆ
หรื อ Upload ขึนเว็บไซต์ และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 256 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
30901-2101
30901-2102
30901-2103
30901-2104
30901-2105
30901-2106
30901-2107
30901-2108
30901-2109
30901-2110
30901-2111
30901-2112
30901-2113
30901-2114
30901-2115
30901-2116
30901-2117
30901-2118
30901-2119
30901-2120
30901-2121
30901-2122
30901-2123
30901-2124
30901-2125
30901-2126
30901-2127
30901-2128

สถาปัต ยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั ิการ
การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิงวัตถุ
การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยเทคโนโลยีจาวาขันสู ง
การพัฒ นาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
การพัฒ นาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
การพัฒ นาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง
ระบบปฏิบตั ิการและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ พกพา
การพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ พกพา
การพัฒ นาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาขันสู ง
การพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาและเทคโนโลยีทนั สมัย
การพัฒ นาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย
พื นฐานและการใช้งาน XML
การพัฒ นาเว็บเซอร์ วิส
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
พื นฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
การพัฒ นาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
การพัฒ นาโปรแกรมเว็บทันสมัยด้วยภาษา TypeScript
พื นฐานและการใช้งาน JSON
การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก
ภาษาทีใช้สาํ หรับตกแต่ งเอกสาร
เทคโนโลยีเว็บสําเร็ จรู ป
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript
การทดสอบซอฟต์แวร์
การออกแบบส่ วนติดต่ อผูใ้ ช้
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
วิทยาการก้าวหน้าการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ปั ญหาพิเศษการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
*-*-3
*-*-3

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2129
30901-2130

งานบริ การการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
สัมมนาการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

*-*-3
*-*-3

งานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ …

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30901-51xx

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
30901-2201
30901-2202
30901-2203
30901-2204
30901-2205
30901-2206
30901-2207
30901-2208
30901-2209
30901-2210
30901-2211
30901-2212

การติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครื อข่าย
การบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการโปรแกรมสําเร็ จรู ปบนเครื องแม่ข่าย
เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์
การติดตังระบบโทรศัพท์ VoIP
การติดตังระบบกล้องวงจรปิ ด
วิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
วิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ปั ญหาพิเศษระบบเครื อข่า ยคอมพิวเตอร์ 1
ปั ญหาพิเศษระบบเครื อข่า ยคอมพิวเตอร์ 2
งานบริ การระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

งานบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย …

*-*-*

*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

รายวิชาทวิภาคี
30901-52xx

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
30901-2301
30901-2302
30901-2303
30901-2304
30901-2305
30901-2306
30901-2307
30901-2308
30901-2309
30901-2310

การพัฒ นาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
การพัฒ นาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที
โปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
การพัฒ นานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
การทดสอบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
สถาปัต ยกรรมคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
วงจรดิจทิ ลั ประยุกต์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2311
30901-2312
30901-2313
30901-2314

การสื อสารข้อมูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
ปัญหาพิเศษการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
งานบริ การการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

งานพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที …

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30901-53xx

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
30901-2401
30901-2402
30901-2403
30901-2404
30901-2405
30901-2406
30901-2407
30901-2408
30901-2409
30901-2410
30901-2411
30901-2412
30901-2413
30901-2414
30901-2415
30901-2416
30901-2417
30901-2418
30901-2419
30901-2420
30901-2421
30901-2422
30901-2423

การออกแบบบทและพัฒนาโครงเรื อง
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกม
การออกแบบส่ วนติดต่ อผูใ้ ช้งานเกมและแอนิ เมชัน
เทคโนโลยีเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
พื นฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
เสี ยงสร้างสรรค์สําหรับคอมพิวเตอร์เกม
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์สําหรับคอมพิวเตอร์เกม
การพัฒ นาเกมบนคอมพิวเตอร์ พกพา
การพัฒ นาเกมบนเว็บ
มัลติมีเดี ยในงานคอมพิวเตอร์ เกม
การออกแบบมัลติมีเดี ยดิ จทิ ัลเชิงปฏิสัมพันธ์
การพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์สําหรับแอนิเมชัน
การสร้าง Motion Capture แอนิเมชัน
เสี ยงสร้างสรรค์สําหรับแอนิเมชัน
มัลติมีเดี ยในงานแอนิเมชัน
สัมมนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
วิทยาการก้าวหน้างานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเ มชัน
ปั ญหาพิเศษงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน
งานบริ การคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
ปฏิบตั ิการสร้างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 1
ปฏิบตั ิการสร้างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 2
ปฏิบตั ิการสร้างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 3
ปฏิบตั ิการสร้างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 4

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-*

งานพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน …

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30901-54xx

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานนักพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
30901-2101

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั กิ าร

1-4-3

(Computer Architecture and Operating Systems)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจโครงสร้างสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั ิการ
2. สามารถปฏิบัติการระบบปฏิบตั ิ การและโครงสร้างสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั กถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
2. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3. ทดสอบการทํางานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบปฏิบตั ิการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเกียวกับสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ วงจร Digital Logic Circuits ภายในคอมพิวเตอร์ ,
ระบบตัวเลข Number Systems ที เกียวข้อง, CPU (Central Processing Unit), หน่ วยความจํา Memory, หน่ วย Input
และ Output, หน่ วยเก็บข้อมู ลแบบ Secondary Storage Devices, อุปกรณ์ ต่ อพ่วง Computer Peripherals, โครงสร้างของ
RISC (Reduced Instruction Set Computer) และ CISC (Complex Instruction Set Computer) Architecture, หลักการ
ของ System Programming และระบบปฏิบัติการ Operating Systems, การจัดการระบบงานแบบ Multitasking และ
Multithreading, การจัดการระบบงาน Process Management, การจัดการหน่ วยความจํา Memory Management และ
การจัดการแฟ้มข้อมูล

30901-2102

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิงวัตถุ

1-4-3

(Object Oriented Programming with OOP Language)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจหลักการออกแบบเชิงวัตถุดว้ ยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิ งวัตถุ
2. ออกแบบเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิ งวัตถุ
3. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั กถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

100
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิ งวัต ถุวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้ างสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์
2. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิงวัตถุ
3. ทดสอบการใช้โปรแกรมที เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิงวัตถุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการพื นฐานของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาคอมพิวเตอร์ เชิ งวัตถุ การติ ดตัง
และกําหนดการทํางานของโปรแกรมทีเกียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ลําดับขันตอนการเขียนโปรแกรม
เชิ งวัตถุ การสร้ างและเรี ยกใช้งาน Classes และ Objects, หลักการของ Inheritance, Constant and References,
Polymorphism และ Over Loading, การจัดการ Exceptions Handlings และการทํางานกับแฟ้มข้อมูล

30901-2103

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาขันสู ง

1-4-3

(Advanced Object Oriented Programming with JAVA Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุดว้ ย Enterprise JAVA Technology
2. สามารถปฏิบตั ิการออกแบบเชิงวัต ถุด ้วย Enterprise JAVA Technology
3. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั กถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบเชิงวัตถุด้วย Enterprise JAVA Technology
2. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Enterprise JAVA Technology
3. ติดตังและทดสอบการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุทีเขียนด้วย Enterprise JAVA

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการพื นฐานของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาคอมพิวเตอร์ เชิ งวัตถุ การติ ดตัง
และกําหนดการทํางานของโปรแกรมทีเกียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ลําดับขันตอนการเขียน โปรแกรม
เชิ งวัตถุ การสร้ างและเรี ยกใช้ง าน Classes และ Objects หลักการของ Inheritance, Constant and References,
Polymorphism และ Over Loading, การจัดการ Exceptions Handlings และการทํางานกับแฟ้มข้อมูล

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2104

การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

1-4-3

(Application Development with .NET Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
2. สามารถปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
3. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั กถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตตามที ได้ออกแบบ
3. ติดตังและทดสอบโปรแกรมทีสร้างขึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับการพัฒ นาโปรแกรมด้ วยเทคโนโลยี .NET, แนวคิด และสถาปั ต ยกรรมของ
เทคโนโลยี .NET, ขันตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วย .NET Technology, การติ ดตังและใช้งานโปรแกรมช่ วยพัฒนา
โปรแกรมด้ว ย .NET Technology, การสร้าง Project, การสร้างและใช้งาน Class, Namespace, Variable, Array,
Data Type, Operator Conditions and Loops, การจัดการ Error handling, CLS and CTS, การสร้างและเรี ยกใช้
Function, หลักการของ Delegates and Events, Boxing and Unboxing, Structuring Data, User basic control, String
Numeric and Date Time handling, การทํางานกับ Mouse and Keyboard events, การสร้าง Form Module และ MDI
form, การตรวจสอบ Data validation, การสร้าง Menu and Toolbar, การจัดการ File and Directory, การสร้าง
Report and Printing, การเชือมต่อและใช้งานDatabase Management

30901-2105

การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

1-4-3

(Web Development with .NET Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
2. ปฏิบัติการโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั ิการโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ตตามทีได้ออกแบบ
3. ติดตังและทดสอบโปรแกรมเว็บทีสร้างขึน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ หลักการของ Web Technology และ .NET Technology, การพัฒ นาเว็บ ด้วย
.NET, การติ ด ตังและใช้งาน IDE and Web Server, รู ปแบบและโครงสร้ างของภาษา HTML & Form, การเขียน
คําสั งร่ วมกับ HTML, การเขียนคําสั งควบคุม Web Control-Standard Control, การกําหนด Navigation Controls,
การเขียนคําสั ง Web Control & Data Binding, การจัด การ Web Control & Event Handlers, การสร้าง Web User
Controls, Master Page, การเขียน VB Script หรื อ C# Script, การกําหนด Namespace and Class, การสร้างและ
ใช้งาน Variables and Data Types, การกําหนด Condition และ Loop, การสร้างและเรี ยกใช้งาน Sub หรื อ Function,
String Function, Conversion Function, Check Type Function, Format Function, Numeric Function, การจัดการ
ข้อมู ลแบบ Date & Time, การจัดการ Directory and File, การจัด การ Component, การใช้งาน DataGrid Control,
GridView Control และ Validation Controls, การเชือมต่อและเรี ยกใช้งาน Database, การสร้าง Report and Printing

30901-2106

การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง

1-4-3

(Web Development with Advanced PHP Language)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง
2. สามารถปฏิบัติการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ มีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกียวกับการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง
ติดตังเครื องมือสําหรับการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง
ติดตังโปรแกรมสําหรับจําลองเซิร์ฟเวอร์ และการตังค่า
เขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง
ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวหลักกับการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสูง การจําลองเซิร์ฟเวอร์ ตังค่าไฟล์คอนฟิ ก
การติ ด ตังเครื องมื อและโปรแกรมที ใช้ในการพัฒ นาเว็บด้วยภาษา PHP ขันสู ง การสร้ างตั วแปร ตัวดําเนิ นการ
การควบคุมคําสั ง ฟังก์ชัน การจัดการแฟ้ มข้อมูล การสร้างและจัดการรูปภาพ การจัดการคุกกีและเซสชัน การรับส่ ง
ข้อมูลผ่านฟอร์ม การตรวจสอบฟอร์ ม การเขียนโปรแกรมภาษา PHP แบบ OOP (Object-Oriented Programming)
Class, Object, Method, Constructor, การสื บทอด (Inheritance) การเขียนโปรแกรมภาษา PHP เชื อมต่ อฐานข้อมูล
อาทิ MySQL, Access, SQL Server เป็ นต้น การพัฒนา API (Application Programming Interface) ด้วยภาษา PHP
การเขียนพัฒนาเว็บ ด้วย PHP ร่ ว มกับ ภาษาอืน ๆ เพือให้ ท ํา งานแบบ Asynchronous เรี ยนรู ้ การใช้ง าน PHP
Frameworks เบืองต้น การอัพโหลดขึนเว็บไซต์ ประยุกต์ใช้งานการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ในงานอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2107

ระบบปฏิบตั ิการและการประยุกต์ ใช้ งานคอมพิวเตอร์ พกพา

1-4-3

(Operating Systems for Mobile)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับระบบปฏิบตั ิการและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ พกพา
2. ประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ พกพา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับระบบปฏิบตั ิ การและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา
2. ติดตังโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาตามทีกําหนด
3. ทดสอบและปรับแต่งการทํางานของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ วิวฒ
ั นาการและสถาปั ต ยกรรมของระบบปฏิ บัติการสําหรั บคอมพิวเตอร์พกพา
แบบต่ าง ๆ โครงสร้ างและองค์ประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติ การในการ
กําหนดคุ ณ ลักษณะการทํา งานรู ป แบบต่ าง ๆ การจัด การแฟ้ ม ข้อมู ลและหน่ ว ยความจําการเชื อมต่ อกับ ระบบ
เครื อข่ายและอินเทอร์ เน็ต การติ ดตังโปรแกรม (Mobile Application) การถอนการติ ดตังโปรแกรม การใช้งานอุปกรณ์
ภายในต่ าง ๆ การบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ พกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

30901-2108

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ พกพา

1-4-3

(Web Applications on Mobile Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ พกพา
2. ปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ พกพา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์พกพาให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ พกพาตามทีได้ออกแบบ
3. ทดสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์พกพาทีสร้างขึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกียวกับมาตรฐานสําหรั บการพัฒนาเว็บแอปพลิเ คชันบนคอมพิวเตอร์ พกพา (Mobile)
วิ วฒ
ั นาการของเว็ บ เทคโนโลยี (Web Technology) เว็บ เทคโนโลยีที ใช้ในการพัฒ นาเว็บ แอปพลิเ คชั นบน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คอมพิวเตอร์ พกพา คุณลักษณะและการเปรี ยบเที ยบรู ปแบบของการพัฒนาแอปพลิเ คชันบนคอมพิวเตอร์ พกพา
องค์ประกอบ การติดตัง และใช้งานเครื องมือทีใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ขันตอนและเทคนิคการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผูใ้ ช้ การจัดการข้อมูลภาพ เสี ยงและวิดีโอ การรั บส่ งข้อมู ลผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต การติ ดต่ อกับระบบฐานข้อมูล การติ ดตังและเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชัน

30901-2109

การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาขันสู ง

1-4-3

(Advanced Mobile Applications Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาขันสู ง
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาขันสู ง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาขันสู งให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาขันสู งตามทีได้ออกแบบ
3. ทดสอบการใช้งานโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาที สร้างขึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับการพัฒนาโปรแกรมที มีการใช้ง านอุปกรณ์ ต่ า ง ๆ การกําหนดให้ โปรแกรม
ทํางานในรู ปแบบเบืองหลัง (Background or Service Process) การสร้างแผนที (Map) เส้ นทางและการระบุ ตาํ แหน่ ง
การใช้งาน Bluetooth การติ ดต่ อและใช้งานระบบฐานข้อมูล การเชือมต่อและรับ ส่ งข้อมู ลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เ น็ ต
การใช้งานร่ วมกับ Social Network การอัพโหลดโปรแกรมเข้าสู่ เครื องแม่ข่ายที ให้บริ การดาวน์โหลดโปรแกรม

30901-211

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย

1-4-3

(Application Development with Modern Language and Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาและเทคโนโลยีทีทันสมัย
2. พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาและเทคโนโลยีทีทันสมัย
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาและเทคโนโลยีทีทันสมัย
2. พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาและเทคโนโลยีทีทันสมัยตามทีกําหนด
3. ทดสอบและปรับปรุ งโปรแกรมทีพัฒนาขึน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับหลักการของภาษาและเทคโนโลยียุคใหม่ ที ทันสมัย การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมด้ว ยภาษาและเทคโนโลยีในยุคใหม่ เลื อกใช้เ ครื องมื อและโปรแกรมที ใช้ใ นการพัฒ นาโปรแกรม
ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประยุกต์ใช้งานในหน่ วยงานหรื อภาคธุรกิจ

30901-211

การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย

1-4-3

(Web Development with Modern Web Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีเว็บทีทันสมัย
2. พัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีเว็บทีทันสมัย
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกียวกับการพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย
ออกแบบการพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีเว็บทีทันสมัย
พัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีเว็บทีทันสมัยตามทีกําหนด
ทดสอบและปรับปรุ งเว็บทีพัฒนาขึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับหลักการเทคโนโลยีเ ว็บยุคใหม่ ทีทันสมัย การออกแบบและพัฒ นาเว็บ ด้ว ย
เทคโนโลยีเว็บในยุคใหม่ เลือกใช้เครื องมือและโปรแกรมทีใช้ในการพัฒนาเว็บ สร้างและทดสอบ ประยุกต์ใช้งาน
ในหน่ วยงานหรื อภาคธุรกิจ

30901-2112

พืนฐานและการใช้ งาน XML

1-4-3

(Fundamental and Using of Extensible Markup Language)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการพืนฐานและการประยุกต์ใช้งาน XML
2. สามารถสร้างและการประยุกต์ใช้งาน XML
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ มีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. สร้างและการประยุกต์ใช้งาน XML
2. ประยุกต์ใช้งาน XML
3. ทดสอบและปรับปรุ งการการประยุกต์ใช้งาน XML
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเ กียวกับ หลักการและโครงสร้ างภาษา HTML สถาปั ต ยกรรมและโครงสร้างของภาษา
XML, ข้อได้เปรี ยบเทียบของการใช้งาน XML, หลักการของ Parser, การสร้างเอกสาร XML document, การกําหนด
Document Type Definition (DTDs), การใช้งาน Namespaces, การใช้งาน Cascading Style Sheet (CSS) และ
Extensible Style sheet Language (XSL), การใช้แท็กคําสั ง XSL:import and XSL:include, Schemas และการ
กําหนด Validation and Constraints

30901-21

การพัฒนาเว็บเซอร์ วิส

1-4-3

(Web Service Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาเว็บเซอร์ วสิ
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาเว็บเซอร์วิส
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรียนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบพัฒนาเว็บเซอร์ วสิ ให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาเว็บเซอร์วิสตามทีได้ออกแบบ
3. ทดสอบการใช้งานเว็บเซอร์วสิ ทีสร้างขึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ หลักการของ Web Service และ Distributed Computing แนวคิดและการใช้งาน
Web Services หลักการทํางานของ Web Service บทบาทและความสําคัญของ XML และ JSON โปรโตคอล SOAP
และ UDDI การใช้งาน Web Service หลักการของ WSDL โปรโตคอลทีเกียวข้องของระบบ Distributed Computing
สถาปั ต ยกรรมของ SOAP Messages และ SOAP Attributes การใช้งาน XML หรื อ JSON ในการสร้าง SOAP
Messaging ประเภทของ SOAP Data Types หลักการของ Fault Codes and Encoding Rules โครงสร้ างของ
Registry Architecture โปรโตคอล DISCO Protocol การทํางานของ UDDI RDF และ RDF OWL

30901-211

วิศวกรรมซอฟต์ แวร์

1-4-3

(Software Engineering)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจหลักการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

107
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบระบบงานตามโครงสร้างวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. เขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3. ประเมินและทดสอบโปรแกรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ หลักการเบื องต้ น ของวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ การวิ เ คราะห์ และกําหนดความ
ต้องการ Software Requirement Specifications การวิเ คราะห์ Structure Analysis แนวคิด และหลักการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ Software Design Structured Design การกําหนด Software Metrics and Estimation การจัด ทํา Software
Planning แนวทางการจัดทํา Software Quality Assurance กระบวนการ Software Testing

30901-2115

พืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

1-4-3

(E-Business and E-Commerce Technology Fundamentals)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจพืนฐานเทคโนโลยีระบบธุรกิจและพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดทําแผนงานเทคโนโลยีธุรกิจ และพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์เบืองต้น
2. ออกแบบและจัดทําระบบธุรกิจ และพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์เบืองต้น
3. ติดตังและบริ หารระบบธุรกิจและพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการพื นฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเ ล็กทรอนิ กส์ 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 พัฒนา ติ ดตัง และบริ หารระบบ E-Commerce

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-211

การพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

1-4-3

(E-Commerce System Development with Program)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจหลักการพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป
2. ทดสอบติดตังระบบระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็ จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป การออกแบบ พัฒนา
ติดตัง และบริ หารระบบอีคอมเมิร์ซ การวางแผน การประชาสัมพันธ์ ระบบการสั งซือ ระบบคลังสิ นค้า ระบบการ
ชําระเงิน การส่ งสิ นค้า กฎหมาย จรรยาบรรณการประกอบกิจการ และกรณีศกึ ษา

30901-2117

การพัฒนาโปรแกรมเว็บทันสมัยด้วยภาษา TypeScript

1-4-3

(Development of Modern Web Applications on Portable Devices)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของเทคโนโลยีเว็บทันสมัย
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมแบบเว็บทันสมัยได้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเทคโนโลยีการโปรแกรมเว็บทันสมัย
2. ติดตังเครื องมือทีใช้ในการพัฒนา ตังค่าและทําสอบการทํางานเบืองต้น
3. เขียนโปรแกรม Front-end และ Back-end
4. ทดสอบการทํางานและแก้ไขปัญหาโปรแกรมเว็บทันสมัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการพัฒนาโปรแกรมเว็บทันสมัย ภาษาทีใช้ในการพัฒนาเว็บทันสมัย การเลือกใช้
ภาษา การติ ดตังเครื องมือในการพัฒนา การเขียนโปรแกรมเว็บทันสมัยด้วยภาษา TypeScript เช่น Angular, React,
Vue.js เป็ นต้น ออกแบบและเขียนโปรแกรมติ ด ต่ อผูใ้ ช้ให้รองรับ การทํางานผ่านอุปกรณ์ พกพา เขียนโปรแกรม
ติดต่อฐานข้อมูลแบบ SQL และแบบ NoSQL เขียนโปรแกรมเพือเรี ยกใช้งานฮาร์ ดแวร์ ของอุปกรณ์ พกพา เขียนโปรแกรม
สร้างและรับส่ งข้อมูลรู ปแบบ JSON การส่ งออกโปรแกรมไปยังแพลตฟอร์ มต่ าง ๆ ( Cross-platform )
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2118

พืนฐานและการใช้ งาน JSON

1-4-3

(Fundamental and Using of JSON)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการพืนฐานและหลักการของฟอร์ แมตข้อมูล
2. สามารถสร้างและประยุกต์ใช้งาน JSON
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับและการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล JSON
2. สร้างและใช้งานข้อมูล JSON
3. ทดสอบการทํางานข้อมูล JSON
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ รู ป แบบข้อมูล JSON (JavaScript Object Notation) กฎไวยากรณ์ อาร์ เรย์ใ น
JSON การเปลียนข้อมูล JSON เป็ น JavaScript Object การสร้างข้อมู ล Object JSON ฟั งก์ชันสําหรั บจัด การ JSON
การรั บส่ งข้อมู ล JSON ระหว่าง Client กับ Server การส่ งข้อมู ล JSON ด้วย Ajax (Asynchronous Javascript and
XML) การใช้งาน JSON ร่ วมกับฐานข้อมูล นําข้อมูลจากฐานข้อมูลสร้าง JSON การประยุกต์ ใ ช้งาน JSON ร่ วมกับ
ภาษาอืน ๆ การประยุกต์ใช้งาน JSON ในงานอาชีพ

30901-2119

การเขียนโปรแกรมเว็บด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก

1-4-3

(Programming with Framework Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยเฟรมเวิร์กได้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเฟรมเวิร์กและการประยุกต์ใช้งานเฟรมเวิร์ก
2. สร้างและใช้งานเฟรมเวิร์ก
3. ทดสอบการทํางานและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทํางานของเฟรมเวิร์ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ หลักการทํางานของเฟรมเวิ ร์ก ความสามารถของเฟรมเวิ ร์ก พืนฐาน OOP
(Object Oriented Programming) และ MVC (Model View Controller), Security การเลือกใช้งานเฟรมเวิร์ก การใช้
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งานเฟรมเวิ ร์ก โครงสร้ า งไฟล์ ขันตอนการทํา งานของเฟรมเวิ ร์ก ใช้ง าน Controller และ View การแก้ไข
ข้อผิดพลาด ความปลอดภัยของข้อมูล การใช้งานเฟรมเวิร์กร่ วมกับฐานข้อมูล ประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์กสร้างโปรแกรม
การทํางานฝั งเซิร์ฟเวอร์ ประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์กในงานอาชี พ

30901-2120

ภาษาทีใช้ สําหรั บตกแต่ งเอกสาร

1-4-3

(Language Used for Decorating Documents)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับภาษาที ใช้สาํ หรับตกแต่งเอกสาร
2. สามารถพัฒนาส่ วนติดต่ อผูใ้ ช้ด้วยภาษาทีใช้สําหรับตกแต่งเอกสาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับภาษาทีใช้สาํ หรับตกแต่งเอกสาร
2. ใช้เครื องมือสําหรับภาษาที ใช้ตกแต่ งเอกสาร
3. เขียนส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้ดว้ ยภาษาที ใช้สาํ หรับตกแต่งเอกสาร
4. ทดสอบผลลัพธ์และแก้ไขข้อผิดพลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการของภาษาทีใช้สําหรับตกแต่ งเอกสาร เทคโนโลยีและความก้าวหน้าของ
ภาษาทีใช้ตกแต่งเอกสาร ภาษาสําหรั บ การสร้ างส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้ทีใช้ร่วมกับภาษา HTML ภาษาสําหรั บ การสร้าง
ส่ วนติ ด ต่ อผูใ้ ช้ทีใช้ ร่วมกับภาษา JavaScript ส่ วนเสริ มของภาษา กฎเกณฑ์ในการระบุ รูป แบบ เรี ยนรู ้เ กี ยวกับ
ตัวแปร SELECTOR, PROPERTY, การสร้างฟังก์ชนั เครื องมือสําหรับการพัฒนา ประยุกต์ใ ช้สร้ างงานให้ รองรับ
ได้หลายแพลตฟอร์ ม สร้ างตาราง จัดการภาพ จัดการวิดีโอ การสร้างการเคลือนไหว การจัดการสี ออกแบบการ
แสดงผลให้ รองรั บ กับ หน้ า จอทุ กขนาด (Responsive) สร้ า งธี ม (Theme) สร้ า งเทมเพลต ทดสอบและแก้ไ ข
ข้อผิดพลาด

30901-2121

เทคโนโลยีเว็บสําเร็จรู ป

1-4-3

(Content Management System Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับเว็บสําเร็จรู ป
2. สามารถติดตังและใช้งานโปรแกรมเว็บสําเร็จรู ป
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับโปรแกรมเว็บสําเร็จรู ป
2. ติดตังโปรแกรมเว็บสําเร็จรู ป
3. ติดตังส่ วนเสริ ม
4. ทดสอบผลลัพธ์และแก้ไขข้อผิดพลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับเทคโนโลยีโปรแกรมเว็บสําเร็ จรู ป ความเหมาะสมและการเลือกใช้เ ว็บ สําเร็ จรู ป
การเตรี ยมความพร้อมเกียวกับเครื องมื อสําหรั บใช้งานเว็บสําเร็ จรู ป การติ ด ตังเว็บสําเร็ จรู ป การ Backup ข้อมู ล
การย้ายและเปลียนที อยู่เว็บไซต์ จัดการสิ ทธิ ระบบผูด้ ู แล ระบบผูใ้ ช้ การติ ด ตังส่ วนเสริ ม ส่ วนขยาย เทมเพลต
ปลักอิน การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพ ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

30901-2122

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

1-4-3

(Python Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับภาษา Python
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกียวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python
ติดตังเครื องมือสําหรับการเขียนโปรแกรมภาษา Python
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
ทดสอบผลลัพธ์และแก้ไขข้อผิดพลาด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ การเขี ยนโปรแกรมภาษา Python ประโยชน์ และการนํา ไปใช้ ใ นงานอาชี พ
การติ ด ตังและการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการพัฒนา รู ปแบบไวยากรณ์ ของภาษา โครงสร้ า งของภาษา เรี ยนรู ้
เกียวกับ Network, Process, Trade, Regular, Expression, XML, JSON การเขียนส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก
(Python GUI) การเขียนโปรแกรมให้สามารถทํางานบนอินเทอร์เน็ต ผ่าน Sockets การติ ดต่ อฐานข้อมู ลต่ าง ๆ อาทิ
MySQL, Sybase, Informix, ODBC การอ่า นไฟล์และเขียนไฟล์ การประยุกต์ ใ ช้งานร่ วมกับอุปกรณ์ ฮาร์ ด แวร์
เซ็นเซอร์ การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2123

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript

1-4-3

(JavaScript Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับภาษา JavaScript
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript ได้
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกียวกับการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript
ติดตังเครื องมือสําหรับการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript
ทดสอบผลลัพธ์และแก้ไขข้อผิดพลาด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเกียวกับ การเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ประโยชน์และการนําไปใช้ในงานอาชี พ
การติ ดตังและการเตรี ยมความพร้อมก่อนการพัฒนา รู ปแบบไวยากรณ์ โครงสร้ างของภาษา เรี ยนรู ้ เกียวกับ Object
,Function Statement ,DataType ,Loop ,Validation การจัด การ DOM (Document Object Model) การทํา งานของ
DHTML, XML, JSON, CSS, DOM การจัดการ XML HTTP Request การเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript
แบบ Object-Oriented การประยุกต์ใช้งาน JavaScript Framework เบืองต้น การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

30901-2124

การทดสอบซอฟต์ แวร์

1-4-3

(Software Testing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับเข้าใจในแนวคิดเกียวกับการทดสอบซอฟต์แวร์
2. สามารถปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ ได้
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการทดสอบซอฟต์แวร์
2. ออกแบบการทดสอบ
3. ทดสอบซอฟต์แวร์
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการทวนสอบ ระดับการทดสอบ ชนิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ เครื องมือ
ในการทดสอบ การวางแผนการทวนสอบ การวิเคราะห์ผล การทดสอบ การจัดทํารายงานการทดสอบซอฟต์ แวร์
คอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์คุณภาพซอฟต์แวร์

30901-2125

การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้

1-4-3

(User Experience AND User Interface)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้
2. สามารถออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ได้
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการออกแบบส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้
2. ศึกษาเกียวกับเครื องมือที ใช้ในการออกแบบส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้
3. ปฏิบัติการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเกียวกับหลักการออกแบบส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้ User Experience (UX) และ User Interface
(UI) สําหรับการสร้างแอพพลิเ คชั น นิ ยามความหมายของ User Experience (UX) ประเภทความต้องการของผูใ้ ช้
(User) เรี ยนรู้ และเข้า ใจกระบวนการออกแบบ UX ความคาดหวังของผูใ้ ช้ เรี ยนรู ้ และเข้าใจหลักการและเทคนิ ค
พืนฐานในการออกแบบ UI/UX ขันตอนการทํา Basic UX หลักในการออกแบบ UI ให้ ต อบโจทย์ Usability
ขันตอนและแนวทางในการออกแบบ UI ออกแบบการปฏิ สัม พันธ์ (Interaction Design) การค้นหาและวิเคราะห์
ความต้ อ งการผู ้ใ ช้ การกํา หนดความต้ อ งการ การเขี ย นแผนภาพความต้ อ งการ การออกแบบ Wireframe
สร้างแบบจําลอง กําหนด Prototype การทดสอบ แก้ไขจุดบกพร่ อง

30901-2126

ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

1-4-3

(Cloud Computing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจระบบประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
2. สามารถเลือกและใช้งานระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆได้
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับระบบประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
2. ศึกษาเกียวกับระบบประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
3. ปฏิบัติการใช้งานระบบประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ความหมายของระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ ประเภทการบริ การบนระบบประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ รู ป แบบบริ การระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การให้บริ การด้านซอฟต์แวร์ การให้บริ การแฟลตฟอร์ ม การให้บริ การโครงสร้างพืนฐาน
บริ การระบบจัดเก็บข้อมูล บริ การร่ วมและรวม (Composite Service) การใช้ประโยชน์ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
การประยุกต์ ใ ช้โปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุ่ม เมฆ การพัฒ นาระบบงานในสาขาอาชี พบนระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

30901-2127

วิทยาการก้าวหน้ าการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

*-*-3

(Advance Topics in Software Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2. ค้นคว้าและหาความรู ้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เพิมเติม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. กําหนดประเด็นการพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
2. ค้นคว้าหาความรู ้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพือการพัฒนาระบบงาน
3. สรุ ปและรายงานผลการค้นคว้าและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ความหมายของพัฒนา
ระบบงานด้า นการพัฒ นาซอฟต์ แวร์ ค อมพิ ว เตอร์ ประเภทการพัฒ นาระบบงานด้ า นการพัฒ นาซอฟต์ แวร์
คอมพิวเตอร์ รู ปแบบพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ การพัฒนาระบบงานใน
สาขาอาชี พ
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30901-2128

ปัญหาพิเศษการพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์

*-*-3

(Special Problems in Software Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนในการพัฒนาระบบงานทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2. พัฒนาระบบงานทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
3. ทดสอบระบบงานและนําเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เพือประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรื อองค์กร ขันตอนการพัฒนาระบบงานพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การจัดทํา
เอกสารประกอบ และรายงานผลการดําเนินงาน

30901-2129

งานบริการการพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์

*-*-3

(Software Development Services)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจหลักการงานบริ การการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติงานการบริ การด้านพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

วิเคราะห์และวางแผนงานบริ การการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ดําเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
จัดทําเอกสารรายงานเพือนําเสนอ
ตรวจสอบประเมินผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับงานบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติ ดตังและซ่ อมบํารุ งเครื องคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ การวางแผน การดําเนินงาน การจัดทําเอกสารการบริ การสารสนเทศ และการประเมินผลงานการบริ การ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

116

30901-2130

สัมมนาการพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์

*-*-3

(Software Development Seminar)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจหลักการค้นคว้าข้อมูลทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2. พัฒนางาน จัดสั ม มนาทางวิช าการ และแลกเปลี ยนความรู ้ เกี ยวกับความรู ้ ทางด้ านพัฒ นาซอฟต์ แวร์
คอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ค้นคว้าข้อมูลทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
2. จัดสัมมนาทางวิชาการ และแลกเปลียนความรู้เกียวกับความรู ้ทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
3. ประเมินผลการจัดสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกียวกับการศึกษา ค้นคว้า ด้านการพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิ วเตอร์ ในหัวข้อที สนใจ หรื อ
ประเด็นทีกําหนดให้จดั สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลียนองค์ความรู ้ร่วมกันภายในสถานศึกษา เผยแพร่ ผลการดําเนินงาน
ในรู ปแบบต่ าง ๆ และประเมินผลการดําเนิ นงานการสัมมนาวิชาการ

รายวิชาทวิภาคี
30901-51xx

งานพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ …

*-*-*

(Computer Software Development Work …)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลักการและกระบวนการปฏิ บัติ งานอาชี พทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิว เตอร์ วิเ คราะห์
ออกแบบระบบ และทดสอบระบบ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบ ัติการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และ
ทดสอบระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดี ต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มี วินัย
ตรงต่อเวลา ขยัน ซือสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชี พทางด้าน พัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ออกแบบระบบ และทดสอบระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุ คคลในการปฏิบัติงานอาชี พตามข้อกําหนด
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้า นการพัฒนาซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
และทดสอบระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และทดสอบ
ระบบในสถานประกอบการตามภาระงานทีรั บ ผิดชอบ ตามหลักการ กระบวนการ และภาระงาน
ทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับงานอาชี พระดับเทคนิคทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบ และทดสอบระบบในสถานประกอบการตามภาระงานที รั บผิด ชอบ การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุ คคล
การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมิ นผลและแก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นงาน การบันทึ ก สรุ ป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิ งานอาชี พ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาที ใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมิ นผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชี พสาขางาน)

สาขางานนักบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
30901- 2 1

การติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

1-4-3

(Computer Network Implementation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการจัดการอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้ในการติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถติดตัง ตรวจสอบและแก้ไขการทํางานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิงานด้วยความรอบครอบ ปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน และจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกียวกับการจัดการอุปกรณ์และเครื องมือทีใช้ในการติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ออกแบบ ติดตังและกําหนดค่าอุปกรณ์ระบบครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบการทํางานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
แก้ไขปั ญหาการทํางานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ใช้ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในองค์กรและระหว่างองค์กร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบเครื อข่ายภายในองค์กร
การจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื องมื อในการติ ดตัง การเลือกสื อสั ญญาณ จัดการอุปกรณ์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เครื องมือที ใช้ในการติ ด ตัง การจัดสภาพแวดล้อมในการติ ดตังเพือเพิ มประสิ ทธิภาพของระบบเครื อข่าย การใช้
เครื องมือตรวจสอบสัญญาณเครื อข่าย การรักษาความปลอดภัยบนเครื อข่าย งานติดตังเครื อข่ายแบบสายและไร้ ส าย
การตังค่าการใช้งานและกําหนดคุณลักษณะการทํางานของอุปกรณ์ ขยายสัญญาณเครื อข่าย การจัดช่ องทางสื อสาร
ข้อมู ลเสมือน (VLAN) กําหนดเส้นทางการส่ งข้อมูลบนระบบเครื อข่าย (IP Routing) ทังแบบ Static Route และ
Dynamics Route การตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาการทํางานระบบเครื อข่าย

30901- 2 2

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครื อข่ าย

1-4-3

(Systems Analysis and Design Network)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถวิเคราะห์และออกแบบแผนผังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เลือกอุปกรณ์ทีเหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของผูใ้ ช้
อธิบายองค์ประกอบและขันตอนการทํางานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทีออกแบบ
จัดทําคู่มือการติดตังระบบเครื อข่ายและกําหนดคุณลักษณะอุปกรณ์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ ความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร เทคโนโลยีอุปกรณ์ ระบบเครื อข่ายในปั จจุบัน การเลือกใช้
อุปกรณ์ ระบบสื อสาร สายสัญญาณ และโปรแกรมจัดการระบบเครื อข่าย การบริ หารจัดการ IP Address หลักการ
ออกแบบระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ด้ว ยโปรแกรมจําลองการทํางานระบบเครื อข่า ย และโปรแกรมสํา หรั บ
ออกแบบระบบเครือข่าย เขียนแผนผัง กําหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ และจัดทําคู่มือการติ ดตังระบบเครื อข่าย ตัวอย่าง
การออกแบบระบบเครื อข่ายในที พักอาศัย สํานักงาน และองค์กรขนาดใหญ่ การจัดทําคู่มือการติ ดตังระบบเครื อข่าย
และการกําหนดคุณลักษณะอุปกรณ์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901- 2 3

การบริหารจัดการระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์

1-4-3

(Computer Network Management System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. ติดตังและเชื อมต่ออุปกรณ์บริ หารจัดการระบบเครื อข่ายตามคู่มือ
3. ตังค่าอุปกรณ์บริ หารจัดการระบบเครื อข่ายตามลักษณะงาน
4. ทดสอบการใช้งานระบบเครื อข่าย
5. วิเคราะห์ปริ มาณข้อมูลทีใช้งานในระบบเครื อข่าย
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเครื อข่าย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ทีใช้บริ หารจัดการระบบเครื อข่าย การเลือกเครื องมื อและ
อุป กรณ์ ที ใช้ ใ นการบริ ห ารจัดการระบบเครื อข่ าย การเชื อมต่ อและตังค่า อุป กรณ์บ ริ ห ารจัด การระบบเครื อข่ าย
การติ ดตังระบบบริ หารจัดการผูใ้ ช้งาน (Authentication) การกําหนดสิ ทธิผูใ้ ช้งาน การใช้คาํ สั งพืนฐานตรวจสอบ
การทํางานของระบบเครื อข่าย การตรวจสอบประสิ ทธิภาพของระบบเครื อข่าย การวิเคราะห์ ปริ มาณข้อมูลที ใช้งาน
ในระบบเครื อข่าย การจัดการระบบอินเทอร์ เน็ตหลายเส้นทาง (Load Balance) การทํา VLAN การตังค่า IP Routing
เชื อมต่ อและค้นหาเส้นทางระหว่างเครื อข่าย การตังค่าระบบรั กษาความปลอดภัย (Firewall) การทํา ระบบ VPN
การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพระบบเครื อข่า ย การจัด การบริ ห ารแบนด์ วิ ดธ์ ห รื อช่ องทางของระบบเครื อข่ า ย (QoS)
การควบคุมเครื อง (Remote Desktop) ระยะไกลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานการณ์
ทํางานของเครื อข่ายจากระบบติ ดตามการทํางานของเครื อข่าย (Network Monitoring) การจัดทํา รายงานสรุ ปผล
การทํางานของระบบเครื อข่าย

30901-2204

การจัดการโปรแกรมสําเร็ จรู ปบนเครื องแม่ ข่าย

1-4-3

(Program Management on the Server)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและการจัดการโปรแกรมสําเร็ จรู ปบนระบบเครื องแม่ข่าย
2. สามารถติดตังและตังค่าโปรแกรมสําเร็ จรู ปบนระบบเครื องแม่ข่าย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดี ต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกียวกับการคัดเลือกโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
สร้างระบบฐานข้อมูลเชือมต่อกับโปรแกรมสําเร็จรู ป
ปฏิบัติการติดตังและตังค่าการใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทดสอบการทํางานของโปรแกรมสําเร็ จรู ป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ป บริ ห ารจัด การเนือหาบนระบบเครื องแม่ ข่าย การคัด เลือก
โปรแกรมสําเร็จรู ปให้เหมาะสมกับงาน การสร้างฐานข้อมูลบนระบบปฏิบัติการเครื องแม่ข่าย วิธีการจดโดเมนและ
การจัด การพืนที เว็บ ไซต์ การติ ด ตังและตังค่ า โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป บริ ห ารจัด การเนื อหาเว็ บ ไซต์ (Content
Management Software) โปรแกรมสําเร็จรู ปบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ (Learning Management
Software) โปรแกรมสําเร็ จรู ปบริ หารจัด การระบบซือขายสิ นค้าและบริ การออนไลน์ (E-Commerce Management
Software) โปรแกรมระบบจัด เก็บ ข้อมู ลขององค์กรบนเครื องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย (File Management Software)
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปอืน ๆ

30901-2205

เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์

1-4-3

(Cloud Computing Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานระบบการประมวลผลบนคลาวด์
2. สามารถติดตังโปรแกรมบนระบบประมวลผลบนคลาวด์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับระบบประมวลผลแบบคลาวด์
2. ติดตังโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์
3. ทดสอบการทํางานการประมวลผลแบบคลาวด์
4. ประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการเพิมประสิ ทธิภาพให้กบั ระบบงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการทํางานระบบประมวลผลแบบคลาวด์ แนวคิดการให้บ ริ การบนคลาวด์
รู ปแบบต่ าง ๆ การให้บริ การด้านโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure as a Service) การให้บริ การเกียวกับแพลตฟอร์ ม
(Platform as a Service) การให้ บริ การด้านซอฟต์แวร์ (Software as a Service) รู ปแบบการนําคลาวด์ไปใช้งานทัง
แบบสาธารณะ (Public) แบบส่ ว นบุ คคล (Private) และแบบผสมผสาน (Hybrid) หลักการ Virtualization
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Technology, Cloud Dashboard System, Container Technology การติ ด ตังโปรแกรมประมวลผลแบบคลาวด์
บนระบบปฏิ บัติ การเครื องแม่ ข่า ย จัด การเครื องมื อ ประยุกต์ และความมั นคงในการประมวลผลแบบคลาวด์
การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในด้านต่าง ๆ และตัวอย่างผูใ้ ห้บริ การระบบคลาวด์

30901-2206

การติดตังระบบโทรศัพท์ VoIP

1-4-3

(Installer Voice over IP System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบโทรศัพท์ VoIP
2. สามารถติดตังและตังค่าระบบโทรศัพท์ VoIP
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกียวกับวิวฒ
ั นาการของระบบโทรศัพท์ หลักการทํางานระบบโทรศัพท์ VoIP
ออกแบบและเลือกอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ VoIP
ติดตังและตังค่าระบบโทรศัพท์ VoIP ตามข้อกําหนด
ทดสอบการทํางานระบบโทรศัพท์ VoIP
บํารุ งรักษาระบบโทรศัพท์ VoIP

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ หลักการทํางานของระบบโทรศัพท์ วิว ฒ
ั นาการของระบบโทรศัพท์ หลักการ
ทํางานของโทรศัพท์ VoIP เทคโนโลยี SIP Phone การออกแบบวางระบบโทรศัพท์ VoIP การเลือกใช้เ ทคโนโลยี
และอุปกรณ์ ส ําหรั บระบบโทรศัพท์ VoIP การจัดสภาพแวดล้อมในการติ ดตังเพื อเพิ มประสิ ทธิ ภาพของระบบ
โทรศัพท์ VoIP งานติ ด ตังและตังค่ า ระบบโทรศัพ ท์ VoIP การทดสอบการใช้ ง านระบบโทรศัพท์ VoIP
การบํารุ งรักษาระบบโทรศัพท์ VoIP การรักษาความปลอดภัยระบบโทรศัพท์ VoIP

30901-2207

การติดตังระบบกล้องวงจรปิ ด

1-4-3

(Installer Closed-circuit television System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบกล้องวงจรปิ ด
2. สามารถติดตังและตังค่าระบบกล้องวงจรปิ ด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิวฒั นาการของระบบโทรศัพท์ หลักการทํางานระบบกล้องวงจรปิ ด
2. ติดตังและตังค่าระบบกล้องวงจรปิ ดตามข้อกําหนด
3. ทดสอบการทํางานระบบกล้องวงจรปิ ด
4. บํารุ งรักษาระบบกล้องวงจรปิ ด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการทํางานของระบบกล้องวงจรปิ ด ส่ วนประกอบของระบบกล้องวงจรปิ ด
ความรู ้พืนฐานกล้องและเลนส์ หลักการทํางานของกล้องวงจรปิ ด ชนิ ด ของกล้องวงจรปิ ด การการออกแบบวาง
ระบบระบบกล้องวงจรปิ ด การเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ สําหรั บระบบกล้องวงจรปิ ด การจัด สภาพแวดล้อม
ในการติ ดตังเพือเพิมประสิ ทธิภาพของระบบกล้องวงจรปิ ด งานติด ตังและตังค่าระบบกล้องวงจรปิ ด การทดสอบ
การใช้งานระบบกล้องวงจรปิ ด และการบํารุ งรักษาระบบกล้องวงจรปิ ด การรั กษาความปลอดภัยบนระบบกล้อง
วงจรปิ ด

30901-2208

วิทยาการก้าวหน้ าระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ 1

*-*-3

(Advance Topics in Computer Network 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
2. ค้นคว้าหาความรู ้และปฏิบตั ิ งานด้านวิทยาการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยเพิมเติม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. กําหนดประเด็นการปฏิบตั ิ งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
2. ค้นคว้าหาความรู ้ทางด้านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย
3. สรุ ปและรายงานผลการค้นคว้าและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ การศึกษา ค้น คว้า ด้ า นเทคโนโลยีร ะบบเครื อข่า ยและความปลอดภัย และ
องค์ความรู ้ใหม่ ๆ ทีทันสมัยในปั จจุบนั ทีสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานระบบเครื อข่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ งขัน โดยศึกษาโครงสร้ า ง องค์ป ระกอบ เครื องมื อ ทฤษฎี ทีเกียวข้อง และวิธีการใช้งานเพือพัฒนาระบบ
เครื อข่ายในหัวข้อทีกําหนด โดยจัดทําเอกสารรายงานและนําเสนอผลการดําเนินงาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2209

วิทยาการก้าวหน้ าระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ 2

*-*-3

(Advance Topics in Computer Network 2)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิทยาการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. ค้นคว้า หาความรู้ แ ละปฏิ บัติ ง านด้ว ยวิ ท ยาการทางด้ า นเทคโนโลยี ระบบเครื อข่า ยคอมพิ ว เตอร์
ทีทันสมัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิ ทธิภาพ
2. พัฒนาระบบด้วยวิทยาการเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทีทันสมัย
3. สรุ ปและรายงานผลการค้นคว้าและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการประยุกต์ใช้วิทยาการทางด้านเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายที เกิดขึนในอนาคต
เพือการพัฒนางานทีทันสมัยต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ซึ งมี ความสํา คัญต่ อนักเทคโนโลยีระบบเครื อข่าย
โดยกํา หนดหั วข้อปั ญหาระบบงานที ต้องการ เลือกใช้เ ทคโนโลยีและเครื องมือที เหมาะสมในการติ ด ตังระบบ
เครื อข่าย ตามลําดับขันตอนของการพัฒนาระบบงานทีถูกต้อง และจัดทําเอกสารประกอบการติดตัง

30901-2210

ปัญหาพิเศษระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 1

*-*-3

(Special Problems in Computer Network 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาพิเศษในงานระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
2. สามารถวิเคราะห์ปัญญาพิเศษในงานระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ปัญหาพิเศษในงานระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
2. ค้นคว้า ทดลองในงานระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
3. สรุ ปและรายงานผลการค้นคว้าและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเ กียวกับ การพัฒนาระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย การวิเคราะห์ ปั ญหา การค้นคว้า
ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ ขอ้ มูล และรายงานผลหัวข้องานพิเ ศษด้ านระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
ตามความเหมาะสม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2211

ปัญหาพิเศษระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 2

*-*-3

(Special Problems in Computer Network 2)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนการปฏิบตั ิงานทางด้านระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
2. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และปฏิบตั ิ งานระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ และออกแบบระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
2. ค้นคว้า ทดลองในงานระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
3. สรุ ปและรายงานผลการค้นคว้าและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเ กียวกับ การพัฒนาระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย การวิเคราะห์ ปั ญหา การค้นคว้า
ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ ขอ้ มูล และรายงานผลหัวข้องานพิเ ศษด้ านระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
ตามความเหมาะสม

30901-2212

งานบริการระบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์

*-*-3

(Service in Computer Network)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการออกแบบและทํางานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถออกแบบ ติดตัง และบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ติดตังและบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
บริ การงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ตามสภาพแวดล้อม
ทดสอบการทํางานและบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนการติ ดตัง การออกแบบ
ติดตังและบริ หารจัดการระบบเครื อข่าย การให้บริ การระบบเครื อข่ายตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน การบํารุ งรั กษา
และรั กษาความปลอดภัยในระบบเครื อข่ า ย การทดสอบการทํางานของระบบเครื อข่า ยคอมพิว เตอร์ การเพิ ม
ประสิ ทธิภาพให้ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชาทวิภาคี
30901-52xx

งานบริหารจัดการเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย …

*-*-*

(Computer Network and Security Management Work …)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลักการและกระบวนการปฏิ บ ัติ งานอาชี พทางด้า นการวิ เ คราะห์ ออกแบบระบบเครื อข่า ย
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบเครื อข่าย ติ ดตังและใช้งานระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย บริ หารจัดการระบบ
เครื อข่ายและความปลอดภัย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบ ัติการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบระบบเครื อข่าย ปรับ ปรุ งประสิ ทธิภาพ
ระบบเครื อข่ าย ติ ดตังและใช้งานระบบปฏิ บัติ การเครื อข่าย บริ หารจัด การระบบเครื อข่ายและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดี ต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มี วินัย
ตรงต่อเวลา ขยัน ซือสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชี พทางด้าน การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
เครื อข่าย ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบเครื อข่าย ติ ด ตังและใช้งานระบบปฏิ บัติการเครื อข่าย บริ ห าร
จัดการระบบเครื อข่ายและความปลอดภัยในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุ คคลในการปฏิบัติงานอาชี พตามข้อกําหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้า นการวิเคราะห์ ออกแบบระบบเครื อข่าย ปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพ
ระบบเครื อข่ าย ติ ดตังและใช้งานระบบปฏิ บัติ การเครื อข่าย บริ หารจัด การระบบเครื อข่ายและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางด้านการวิเ คราะห์ออกแบบระบบเครื อข่าย ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบ
เครื อข่าย ติดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการเครื อข่าย บริ หารจัด การระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลักการ กระบวนการ และภาระงานทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิ งานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับงานอาชี พระดับเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบระบบเครื อข่าย ปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพระบบเครื อข่าย ติ ดตังและใช้ง านระบบปฏิบัติ การเครื อข่าย บริ หารจัดการระบบเครื อข่ายและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการตามภาระงานที รั บ ผิด ชอบ การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุ คคล การวิเ คราะห์งาน
การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึ ก สรุ ป จัดทํารายงานและ
นําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาที ใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมิ นผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชี พสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
30901-2301

การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว

1-4-3

(Software Development in Embedded System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
2. มีทกั ษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
3. มีเจตคติ และกิจนิสั ยที ดี ในการเรี ยนรู ้ และปฏิ บัติงานด้วยความรับผิด ชอบ มี วินัยคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเกียวกับ หลักการและขันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์
ระบบ การออกแบบระบบ การเลื อกใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์ ม หน่ วยประมวลผล อุ ป กรณ์ และเครื องมือที
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดเตรี ยมและติ ดตังอุปกรณ์และเครื องมือด้านฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที
เกียวข้องการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว การใช้เ ครื องมื อในการสร้ างซอฟต์แวร์ และติ ดตังลงหน่ วยประมวลผลที
กําหนด การเขียนชุ ด คําสั งเพืออ่านค่า และสั งงานฮาร์ ด แวร์ การเขียนฟั ง ก์ชันเพือการประมวลผลโปรแกรม
การกําหนดไฟล์ไลบรารี ทีใช้ในการสร้างโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบแยกส่ วนเป็ นโมดู ลสําหรับระบบสมอง
กลฝังตัว การรวบรวมโปรแกรมย่อยทุกส่ วนเข้าเป็ นโปรแกรมระบบ (System Integration) วิธีการพัฒนาแบบข้าม
แพลตฟอร์ ม การคอมไพล์และลิง ค์ไฟล์ชุ ด คําสั ง การแก้ไขปั ญหาและความผิด พลาด (ERROR) ของชุ ด คํา สั ง
การทดสอบโปรแกรมแต่ ละโมดู ลและฟั ง ก์ชันเพือตรวจสอบรู ปแบบความผิด พลาด การพัฒนาโปรแกรมเพือ
ประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในงานด้านต่าง ๆ

30901-2302

การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ระบบไอโอที

1-4-3

(Software Development in IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที
2. มีทกั ษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบไอโอที
3. มีเจตคติ และกิจนิสั ยที ดี ในการเรี ยนรู ้ และปฏิ บัติงานด้วยความรับผิด ชอบ มี วินัยคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ นื
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ หลักการและขันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบไอโอที การวิเ คราะห์ระบบ
การออกแบบระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์ ม หน่ วยประมวลผล อุปกรณ์ และเครื องมื อที เหมาะสม
สําหรั บ การพัฒ นาซอฟต์แวร์ การจัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ เครื องมือด้านฮาร์ ด แวร์ และการสื อสารบนระบบเครื อข่า ย
การติ ดตังเครื องมือในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ และการสื อสารบนระบบเครื อข่ายที เกียวข้อง การเขียนโปรแกรมเพือ
สั งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ บนระบบไอโอที การแก้ไขข้อผิดพลาด การติดตังและทดสอบซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้งาน
ระบบไอโอทีในงานด้านต่าง ๆ

30901-2303

โปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Web Programming in Embedded and IOT Systems)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. พัฒนาโปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ค้นคว้า ทดลอง การพัฒนาโปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. รายงานผลการปฏิบตั ิการและนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการของการสื อสารข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การประมวลผลข้อมูลใน
รู ปแบบ Client/Server วิวฒั นาการของเทคโนโลยีเ ว็บ (Web Technology) หลักการการทํางานของเครื องแม่ ข่าย
บริ การเว็บ (Web Server) กับเครื องลูกข่าย (Client) การเลือกใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์ ม และภาษาที ใช้ในการเขียน
โปรแกรมเว็บ การติดตังและกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรมให้บ ริ การ Web server เครื องมือช่ วยในการพัฒนา
เว็บไซต์และโปรแกรมเว็บ ลําดับขันตอนในการพัฒนาโปรแกรมเว็บ โครงสร้างของโปรแกรมเว็บ การกําหนดตัวแปร
ชนิ ดข้อมูล ตัวดําเนิ นการ การประมวลผลคําสั ง การสร้างฟังก์ชนั การเขียนคําสั งติ ดต่ อกับผูใ้ ช้ การจัดการคุกกีและ
เซสชั น การจัด การระบบฐานข้อมู ล หน่ วยประมวลผลและอุปกรณ์ ท างด้า นอินพุ ต และเอาท์พุต ที เกียวข้องกับ
การพัฒนาโปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที มาตรฐานและโปรโตคอลทีใช้สําหรับ การเชื อมต่ อ
ระหว่างเครื องแม่ข่ายบริ การเว็บกับหน่วยประมวลผลต่าง ๆ ในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที การติ ดตังและใช้
งานไลบารี ที เกี ยวข้อง การติ ด ตัง ทดสอบและบํา รุ ง รั กษาโปรแกรมเว็บ ในระบบสมองกลฝั ง ตัวและไอโอที
การพัฒนาโปรแกรมเพือประยุกต์ใช้งานในด้านต่ าง ๆ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2304

โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Mobile Computer Programming in Embedded and IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. พัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาในระบบสมองกลฝังตัว
และไอโอที
2. ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพาในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. รายงานผลการปฏิบัติการและนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ พกพา (Mobile Computer) โครงสร้ าง
และสถาปั ต ยกรรมของโปรแกรมระบบปฏิ บัติ การบนคอมพิว เตอร์ พกพาแบบต่ า ง ๆ การเลื อกใช้เ ทคโนโลยี
แพลตฟอร์ ม และภาษาที ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม การติ ดตังและกําหนดคุณลักษณะของโปรแกรมช่ วยในการ
พัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรม ลํา ดับขันตอนในการพัฒ นาโปรแกรม โครงสร้ างและ
ส่ ว นประกอบของโปรแกรม องค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ของส่ วนติ ด ต่ อกับ ผู ้ใ ช้ บ นหน้ า จอแบบสั ม ผัส
การออกแบบส่ วนติ ดต่ อกับ ผูใ้ ช้ การกําหนดรู ป แบบการประมวลผลคําสั ง การเขียนโปรแกรมจัด การข้อมู ลใน
รู ปแบบข้อความ รู ปภาพ เสี ยง และวิดี โอ การเชื อมต่ อและใช้งานระบบฐานข้อมู ลการรั บและส่ งข้อมู ลระหว่าง
คอมพิวเตอร์ พกพากับหน่ วยประมวลผลและอุปกรณ์ ต่างๆในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที การประยุกต์ การ
พัฒนาโปรแกรมในงานด้านต่ าง ๆ

30901-2305

การพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Innovations Development in Embedded and IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. มีทกั ษะการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีเจตคติ และกิจนิสั ยที ดี ในการเรี ยนรู ้ และปฏิ บัติงานด้วยความรับผิด ชอบ มี วินัยคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ หลักการและขันตอนการพัฒ นานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตั วและไอโอที
การวางแผนการพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปั ตยกรรมและระบบงาน การเลือกใช้เ ทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม หน่ วยประมวลผล อุปกรณ์ และเครื องมือทีเหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมที กําหนด การออกแบบ
โปรแกรมและส่ วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้ การจัด เตรี ยม ติ ดตังอุปกรณ์ และเครื องมื อด้านฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ และระบบ
เครื อข่ายที เกียวข้อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การทดสอบโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
และไอโอที การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในงานด้านต่าง ๆ

30901-2306

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Analysis and Design in Embedded and IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการการวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. มีทกั ษะการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีเจตคติ และกิจนิสั ยที ดี ในการเรี ยนรู ้ และปฏิ บัติงานด้วยความรับผิด ชอบ มี วินัยคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการการวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ขันตอนในการพัฒนาระบบ
สมองกลฝั งตัว และไอโอที การกําหนดขอบเขตของงาน การวิเ คราะห์ ระบบงาน การจัด เก็บ และรวบรวมข้อมู ล
ทีเกียวข้อง การออกแบบระบบงาน การกําหนดคุณลักษณะและเลือกใช้หน่ วยประมวลผล เครื องมื อและอุปกรณ์
ด้านฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบข้อมูลและอัลกอริ ทึมในการพัฒนาโปรแกรม การกําหนดรู ป แบบ
และขันตอนการทดสอบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

30901-2307

ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์ แวร์ ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

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

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการติดตังและใช้งานระบบปฏิบตั ิ การและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. มีทกั ษะการติ ดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีเจตคติ และกิจนิสั ยที ดี ในการเรี ยนรู ้ และปฏิ บัติงานด้วยความรับผิด ชอบ มี วินัยคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการติดตังและใช้งานระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ ในระบบสมองกลฝั งตัวและ
ไอโอที
2. ปฏิบัติการติดตังและใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเ กียวกับระบบปฏิบัติการและซอฟต์ แวร์ ในระบบสมองกลฝัง ตัวและไอโอที การติ ดตัง
และใช้ง านระบบปฏิ บัติ การของอุปกรณ์ ประมวลผลร่ วมกับอุป กรณ์ ต่าง ๆ ในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
การเชื อมต่ อและใช้งานร่ ว มกับ ระบบเครื อข่า ยคอมพิว เตอร์ และอินเทอร์ เ น็ ต การติ ด ตังและใช้งานซอฟต์ แวร์
ที เกียวข้องในการพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที การปรั บปรุ ง (Upgrade and Update) ซอฟต์ แวร์ ต่าง ๆ
ให้ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพมากขึน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

30901-2308

การทดสอบซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Software Testing in Embedded and IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการทดสอบซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. มีทกั ษะการทดสอบซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีเจตคติ และกิจนิสั ยที ดี ในการเรี ยนรู ้ และปฏิ บัติงานด้วยความรับผิด ชอบ มี วินัยคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการทดสอบซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
2. ปฏิบตั ิการทดสอบซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวเบืองต้น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการทดสอบซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที รู ปแบบและลักษณะ
ของการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนและขันตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การจัดทําแผนการทดสอบ (Test Plan) กรณี การทดสอบ (Test Case)
ระดับการทดสอบซอฟต์ แวร์ การทดสอบหน่ วย (Unit Testing) การทดสอบการรวมระบบ (Integration Testing)
การทดสอบระบบ (System Testing) การทดสอบการยอมรั บ (Acceptance Testing) และการทดสอบคุณ ภาพของ
ซอฟต์แวร์ การประเมินผลและจัดทํารายงานผลการทดสอบ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-2309

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Computer Architecture in Embeded and IoT)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีความเข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. มีทกั ษะในการทํางานและเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการ โครงสร้างและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ในระบบสมองกลฝังตัวและ
ไอโอที
2. ปฏิบตั ิการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการ โครงสร้าง สถาปั ตยกรรม และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ทีใช้งาน
ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในรู ปแบบต่ าง ๆ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื องคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก หน่วยประมวลผล การจัดการหน่ วยความจํา การจัดการพอร์ ต ส่ วนรับ เข้าและส่ งออกข้อมูล รู ปแบบของ
การเชือมต่อกับอุปกรณ์ท างด้านอินพุตและเอาท์พุตทังรู ปแบบผ่านสายตัวนําและไร้ สาย การเลือกใช้เ ทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม และเครื องมือทางด้านซอฟต์แวร์ ทีเหมาะสม การติ ดตังโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ การ โปรแกรมเครื องมือ
ช่วยในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ การเชื อมต่ อและสื อสารข้อมู ลระหว่า งกัน ขันตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
ติดตัง ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ

30901-2310

วงจรดิจิทัลประยุกต์ ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Applied Digital Circuit in Embedded and IoT System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการวงจรดิจิทลั ประยุกต์
2. ประยุกต์ใช้งานวงจรดิจทิ ลั ในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบัติงานด้วยความซือสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม และความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการวงจรดิจิตอลประยุกต์
2. ปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานวงจรดิ จทิ ัลในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับหลักการของวงจรดิ จิทัลประยุกต์ การออกแบบลอจิกเกต การออกแบบวงจร
คอมบิเนชั นลอจิก หลักการออกแบบวงจรดิจทิ ลั โดยใช้ FPGA ด้วยภาษา Hardware Description Languages (HDLs)
การใช้งาน Library Package, Process State Machine การประยุกต์ ใช้งานวงจรดิ จิทัลประยุกต์ในการพัฒนาระบบ
สมองกลฝังตัวและไอโอที

30901-2311

การสื อสารข้อมูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-4-3

(Data Communication in Embedded and IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการการสื อสารข้อมูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. มีทกั ษะการใช้งานการสื อสารข้อมูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีเจตคติ และกิจนิสั ยที ดี ในการเรี ยนรู ้ และปฏิ บัติงานด้วยความรับผิด ชอบ มี วินัยคุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการการสื อสารข้อมูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบัติการใช้งานการสื อสารข้อมูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการสื อสารข้อมูล องค์ประกอบของการสื อสาร ทิ ศทางการสื อสาร สัญญาณ
การสื อสารชนิด Base Band และ Board Band การสื อสารข้อมูลในรู ปแบบผ่านสายตัวนําสัญญาณ การสื อสารข้อมูล
ในรู ปแบบไร้ สายหรื อสั ญญาณวิทยุ การมอดดู เลต รหัส ข้อมูลแบบต่ าง ๆ เทคโนโลยีระบบการสื อสารเครื อข่าย
โทรศัพท์ดิ จิท ัล มาตรฐานการสื อสารข้อมู ลผ่า นบริ การเครื อข่ายโทรศัพท์ ดิจิทัล โปรโตคอลที เกียวข้องกับการ
พัฒ นาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที อุ ปกรณ์ และเครื องมือทางด้า นฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์ แวร์ ที เกี ยวข้องกับ
การสื อสารข้อมู ลทังรู ปแบบผ่านสายตัวนํา และไร้ ส าย การเขียนโปรแกรมในการสื อสารข้อมู ลระหว่ างหน่ วย
ประมวลผลและอุปกรณ์ หรื อระหว่างหน่ วยประมวลผล รวมทังระหว่างหน่ วยประมวลผลและเครื องแม่ข่ายผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้การสื อสารข้อมูลในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ในงานด้านต่ าง ๆ

30901-2312

วิทยาการก้าวหน้ าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

*-*-3

(Advance Topics in Embedded and IoT System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. อธิบายเกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที การวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย การค้นคว้าเพือประยุกต์
ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในงานด้านต่าง ๆ

30901-2313

ปัญหาพิเศษการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

*-*-3

(Special Problem in Embedded System and IoT)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาพิเศษในงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. สามารถปฏิบัติการแก้ปัญหาพิเศษในงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ค้นคว้า ทดลองในงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิการแก้ปัญหาพิเศษในงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. รายงานผลการปฏิบตั ิการและนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับแนวคิดการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีเ พือการประยุกต์ใช้งานและ
แก้ปัญหา การกําหนดขอบเขตของระบบงาน การค้นคว้า การทดลอง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และออกแบบ
การพัฒ นาระบบ การทดสอบระบบ การติดตังและการใช้งานระบบ การจัดทําคูม่ ือประกอบการพัฒนาและผูใ้ ช้งาน
การจัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินงาน

30901-2314

งานบริการการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

*-*-3

(Service in Embedded System and IoT)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. สามารถออกแบบ พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่ อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิ บัติงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. งานบริ การระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีตามสภาพแวดล้อม
4. ทดสอบการทํางานและบํารุ งรักษาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานเกียวกับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที การออกแบบ ติ ดตังระบบสมองกลฝังตัว
และไอโอที การให้บริการงานระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน การบํารุ งรั กษาและ
รักษาความปลอดภัยในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีการทดสอบการทํางานของระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
การเพิมประสิ ทธิภาพให้ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

รายวิชาทวิภาคี
30901-53xx
งานพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที …

*-*-*

(Embedded System Development and IoT Work …)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิ งานอาชีพทางด้านวิเคราะห์ ออกแบบระบบสมองกลฝั งตัวและ
ไอโอที ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติ ดตังและใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
และไอโอที
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบ ัติการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดํา เนิ นงานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้ านการวิเ คราะห์ ออกแบบระบบสมองกลฝั ง ตั วและไอโอที
ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบสมองกลฝังตัว และไอโอที ติ ดตังและใช้งานระบบสมองกลฝั งตัวและ
ไอโอทีในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดี ต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มี วินัย
ตรงต่อเวลา ขยัน ซือสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชี พทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
สมองกลฝังตัวและไอโอที ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที ติ ดตังและใช้งาน
ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีในสถานประกอบการตามภาระงานที รับผิดชอบ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุ คคลในการปฏิบัติงานอาชี พตามข้อกําหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดํา เนิ นงานทางด้ า นการวิ เ คราะห์ ออกแบบระบบสมองกลฝั งตั วและไอโอที
ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบสมองกลฝังตัว และไอโอที ติ ดตังและใช้งานระบบสมองกลฝังตัวและ
ไอโอทีในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลักการและกระบวนการ
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4. ปฏิ บัติ งานระดับ เทคนิ คทางด้ านการวิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที ปรับ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภาพระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที ติ ด ตังและใช้ง านระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
ในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ ตามหลักการ กระบวนการ และภาระงานทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิ งานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับงานอาชี พระดับเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและ
ไอโอที ปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ติ ดตังและใช้ง านระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
ในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุ คคล การวิเ คราะห์ งาน การวางแผน
การดําเนินงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นงาน การบันทึ ก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผล
การปฏิบตั ิ งานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาที ใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมิ นผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชี พสาขางาน)

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
-

การออกแบบบทและพัฒนาโครงเรื อง

1-4-3

(Script Design and Story Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการออกแบบบทและพัฒนาโครงเรื อง
2. สามารถเขียนบทและพัฒนาโครงเรื อง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการเขียนบทและพัฒนาโครงเรื อง
2. ปฏิบตั ิการเขียนบทและพัฒนาโครงเรื อง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับออกแบบบทและพัฒนาโครงเรื อง ออกแบบกรอบความคิดเบื องต้นของตัวละคร
และฉาก หลักการทําสตอรี บอร์ด สคริ ปต์ ออกแบบโครงสร้ างตัวละคร และทําสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ ประยุกต์
เพือการพัฒนางานอาชี พด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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-

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกม

1-4-3

(Computer Game Program)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการออกแบบเชิ งวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิ งวัตถุ
2. ออกแบบเชิ งวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิงวัตถุ
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการออกแบบเชิ งวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เชิงวัตถุ
2. ออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิ งวัตถุ
3. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบืองต้นสําหรับคอมพิวเตอร์ เกม ลําดับขันตอน
การเขียน โปรแกรมเชิ งวัต ถุ การสร้า งและเรี ยกใช้งานการเขียนโปรแกรมภาษาเชิ งวัต ถุ Classes และ Objects,
หลักการของ Inheritance, Constant and References, Polymorphism และ Over Loading, การจัด การ Exceptions
Handlings, การทํางานกับแฟ้มข้อมูล การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือเป็ นกรณี ศึกษาในการพัฒนางานอาชี พด้วย
คอมพิวเตอร์

-

การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งานเกมและแอนิเมชัน

1-4-3

(User Interface Design for Game and Animation )

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้เกมและแอนิเมชัน
2. สามารถออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ได้เกมและแอนิเมชัน
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการออกแบบส่ วนติดต่ อผูใ้ ช้เกมและแอนิ เมชัน
2. แสดงความรู ้เกียวกับเครื องมือทีใช้ในการออกแบบส่ วนติดต่ อผูใ้ ช้เกมและแอนิเมชัน
3. ปฏิบตั ิการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้เกมและแอนิเมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเกียวกับหลักการออกแบบส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้ User Experience (UX) และ User Interface
(UI) สําหรับการสร้างเกมและแอนิ เมชัน นิ ยามความหมายของ User Experience (UX) ประเภทความต้องการของ
ผูใ้ ช้ (User) กระบวนการออกแบบ UX หลักการและเทคนิคพืนฐานในการออกแบบ UI/UX ขันตอนและแนวทาง
ในการออกแบบ UI ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design) การค้นหาและวิเคราะห์ ความต้องการผูใ้ ช้ และ
การเขียนแผนภาพความต้องการ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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-

เทคโนโลยีเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน

1-4-3

(Reality Technology for Computer Game and Animation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการออกแบบสื อเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
2. สามารถสร้างและทดสอบสื อเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการออกแบบสื อเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
2. ปฏิบัติการสร้างและทดสอบงานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชันโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กี ยวกับ หลักการออกแบบสื อเสมื อนจริ ง ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR),
Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที นิ ยม สร้ างวัตถุเสมื อนจริ งในงาน
คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน และทําการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

-

พืนฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน

1-4-3

(Fundamentals of Computer Game Production and Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจพืนฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิ เมชัน
2. สามารถเตรี ยมการผลิตคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับพื นฐานการผลิตคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิ เมชัน
2. ปฏิบตั ิการผลิตคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับพืนฐานการผลิตสําหรับคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน การกําหนดเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์การ รวบรวมข้อมู ล เนือหา สร้ างกรอบแนวคิด (Concept) ออกแบบ (Design) การสร้ างสตอรี บอร์ ด
(Storyboard) และการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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-

เสียงสร้ างสรรค์สําหรับคอมพิวเตอร์ เกม

1-4-3

(Creative Sounds for Computer Game)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับข้าใจเกียวกับวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจิทลั ออดิ โอ
2. สามารถออกแบบระบบเสี ยงและดิจิทลั ออดิโอ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับระบบเสี ยงและดิจิทลั ออดิโอ
2. ปฏิบัติการออกแบบระบบเสี ยงและดิจิทลั ออดิ โอคอมพิวเตอร์เกม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเกียวกับ ระบบเสี ยงและดิ จิทัลออดิ โอ พืนฐานในการบันทึ กเสี ยง ทฤษฎี เ กียวกับเสี ยง
การใช้โปรแกรมในการบันทึ กเสี ยง (Sound Record) และปรับแต่ งเสี ยง ฝึ กปฏิบตั ิการบันทึ กเสี ยงโดยใช้โปรแกรม
ทีนิยมในปั จจุบัน การเลือกเพลงให้เหมาะสมกับงานคอมพิวเตอร์ เกม และทําการสื บ ค้นข้อมู ลสารสนเทศเพือการ
พัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

-

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สําหรั บคอมพิวเตอร์ เกม

1-4-3

(Computer Arithmetic for Computer Game)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับคณิ ตศาสตร์และฟิ สิ กส์สาํ หรับงานคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับคณิ ตศาสตร์และฟิ สิ กส์สาํ หรับงานคอมพิวเตอร์ เกมไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับคณิ ตศาสตร์ และฟิ สิ กส์สาํ หรับงานคอมพิวเตอร์ เกม
2. ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์และฟิ สิ กส์สาํ หรับงานคอมพิวเตอร์ เกมในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับคณิ ตศาสตร์ และฟิ สิ กส์สาํ หรับงานคอมพิวเตอร์ เ กม เวกเตอร์ (Vector) เมทริ กซ์
(Matrix) ควอเทอร์ เ นี ยน (Quaternion) ทรานสฟอร์ เ มชั น (Transformation) ระบบพิกดั ในคอมพิ วเตอร์ กราฟิ ก
Motion, Collision Detection และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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-

การพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ พกพา

1-4-3

(Mobile Game Development)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ พกพา
2. สามารถพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ พกพา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ พกพา
2. ปฏิบัติการพัฒนาและทดสอบเกมบนคอมพิวเตอร์ พกพา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติ เกียวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พกพาตา แนวคิด พืนฐานกระบวนการการสร้ าง
คอมพิวเตอร์เกม ประเภทของเกม เครื องมือสําหรับการพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ พกพา การออกแบบส่ วนติ ดต่ อ
กับผูใ้ ช้ (User Interface) การควบคุมวัตถุ (Object) การสร้างและใช้งานรี ซอร์ ส (Resource) เสี ยงในคอมพิวเตอร์ เกม
การเชื อต่ อฐานข้อมู ล การอัพโหลดเกมขึ น Store ตามแพลตฟอร์ ม กรณี ศึกษา โครงงานการพัฒ นาเกมบน
คอมพิวเตอร์พกพา และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

-

การพัฒนาเกมบนเว็บ

1-4-3

(Web Game Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการพัฒนาเกมบนเว็บ
2. สามารถพัฒนาเกมบนเว็บ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการพัฒนาเกมบนเว็บ
2. ปฏิบัติการพัฒนาและทดสอบเกมบนเว็บ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติ เกียวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พกพาตา แนวคิด พืนฐานกระบวนการการสร้ าง
คอมพิวเตอร์เกม ประเภทของเกม เครื องมือพัฒนาเกมบนเว็บตามมาตรฐาน HTML framework, JavaScript, CSS
หรื อภาษา Script ส่ วนติ ด ต่ อกับ ผูใ้ ช้ (User Interface) การควบคุ มวัต ถุ (Object) การสร้ า งและใช้ ง านรี ซอร์ ส
(Resource) การประยุกต์ ใ ช้ง านกับ ฐานข้อมูลการเบืองต้น การทดสอบบนเบราว์เ ซอร์ และทําการสื บค้นข้อมู ล
สารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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-

มัลติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์ เกม

1-4-3

(Computer Game Multimedia)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับมัลติ มเี ดียในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถมัลติมีเดียไปใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เกมได้อย่างเหมาะสม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับมัลติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์ เกม
2. ปฏิบัติการนํามัลติมีเดียไปใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เกม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับมัลติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์ เกม สื อพืนฐานมัลติ มีเ ดี ย ตัว อักษร (Text) ภาพนิ ง
(Slide) ภาพเคลือนไหว (Animation) ภาพกราฟิ ก (Graphic) และเสี ยง (Sound) การนํา มัลติ มี เดี ยไปใช้ในงาน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

3090 -2 11

การออกแบบมัลติมีเดียดิจทิ ัลเชิ งปฏิสัมพันธ์

1-4-3

(Interactive Multimedia Digital Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการออกแบบมัลติมีเดียดิจทิ ลั เชิงปฏิสมั พันธ์
2. สามารถประยุกต์ใช้งานปฏิสัมพันธ์เทคนิคการออกแบบปฏิสมั พันธ์ดิจิทลั
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการออกแบบมัลติมเี ดียดิจทิ ลั เชิงปฏิสัมพันธ์
2. ปฏิบตั ิการใช้งานสื อมัลติมเี ดียดิจทิ ลั ปฏิสมั พันธ์ทีสัมพันธ์กบั สาขางานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับความหมายของมัลติ มีเดียดิจิทลั เชิงปฏิสมั พันธ์ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์
กับผูใ้ ช้องค์ประกอบที สําคัญของมัลติ มีเ ดี ยดิ จิทัล คุณลักษณะสําคัญของสื อมัลติ มีเดี ย เครื องมือสําหรั บสร้ างสื อ
มัลติ มีเ ดี ยเชิ งปฏิ สัมพันธ์ แนวทางการออกแบบมัลติ มีเดี ยปฏิ สั มพันธ์ การประยุกต์ใช้งานปฏิสัม พันธ์ เทคนิ ค
การออกแบบปฏิ สั ม พันธ์ดิ จิท ัลด้ ว ยภาษาที นิ ยม เพื อประสิ ท ธิ ภาพในการสร้ า งผลงานและการสื บ ค้น ข้อมู ล
สารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

141

30901-2 1

การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สําหรั บแอนิเมชั น

1-4-3

(Creativity Development for Animation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์แนวทางพุทธและแนวทางวิทยาศาสตร์ วิธีการตี ความ แปรความ
เชือมโยงขันตอนการสร้างสรรค์
2. สามารถสร้างสรรค์ชิ นงาน ตีความ แปรความ เชื อมโยงเนื อหาและรู ปแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการขันตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์แนวทางพุท ธและแนวทางวิทยาศาสตร์
วิธีการตีความ แปรความ เชือมโยงขันตอนการสร้างสรรค์
2. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ชิ นงาน ตีความ แปรความ เชือมโยงเนือหาและรู ปแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ หลักความรู ้ กระบวนคิ ด สร้างสรรค์แนวทางพุท ธและแนวทางวิท ยาศาสตร์
ความคิดสร้างสรรค์เน้นทักษะกระบวนการ กลวิธีตีความ แปรความ เชื อมโยง ค้นหาสาระ รู ปแบบแปลก รู ปแบบ
ตีความ กระบวนการคิดสร้างสรรค์บนพืนฐานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือ
การพัฒนางานอาชี พด้วยคอมพิวเตอร์

30901-2

การสร้ าง Motion Capture แอนิเมชัน

1-4-3

(Animation Motion Capture Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการสร้าง Motion Capture แอนิเมชัน
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต Motion Capture แอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการออกแบบ Motion Capture แอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการวางแผนและควบคุมการผลิต Motion Capture แอนิเมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับความรู ้ เบืองต้น Motion Capture แอนิเ มชัน การใช้ง านอุป กรณ์ Motion Capture
ออกแบบและสร้างการเคลือนไหว ทดสอบและปรับแต่งการเคลือนไหวสัมพันธ์กบั โมเดลสามมิติ กรณี ศึกษาและ
การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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-

เสียงสร้ างสรรค์สําหรับแอนิเมชัน

1-4-3

(Creative Sounds for Animation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับข้าใจเกียวกับวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจทิ ลั ออดิ โอ
2. สามารถออกแบบระบบเสี ยงและดิจิทลั ออดิโอแอนิเมชัน
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับระบบเสี ยงและดิจิทลั ออดิโอ
2. ปฏิบตั ิการออกแบบระบบเสี ยงและดิ จิทลั ออดิ โอแอนิ เมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับระบบเสี ยงและดิจิทลั ออดิโอในงานแอนิเมชัน พืนฐานในการบันทึ กเสี ยง ทฤษฎี
เกียวกับเสี ยง การใช้โปรแกรมในการบันทึ กเสี ยง (Sound Record) และปรั บแต่ งเสี ยง ฝึ กปฏิบ ัติการบันทึ กเสี ยง
โดยใช้ โปรแกรมที นิ ยมในปั จจุ บัน การเลือ กเพลงให้ เ หมาะสมกับ งานแอนิ เ มชัน และทํา การสื บค้น ข้อมู ล
สารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

-

มัลติมีเดียในงานแอนิเมชัน

1-4-3

(Animation Multimedia)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับมัลติ มีเดียในงานแอนิเมชัน
2. สามารถนํามัลติมีเดี ยไปใช้ในงานแอนิเมชันได้อย่างเหมาะสม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับมัลติมีเดียในงานแอนิเมชัน
2. ปฏิบัติการนํามัลติมีเดียไปใช้ในงานแอนิเมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับมัลติมีเดียในงานแอนิ เมชัน สื อพืนฐานมัลติ มีเดีย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ ง (Slide)
ภาพเคลือนไหว (Animation) ภาพกราฟิ ก (Graphic) และเสี ยง (Sound) การนํามัลติ มี เดี ยไปใช้ในงานอาชี พ และ
สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชี พด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3 901-

สัมมนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชั น

*-*-3

(Seminar of Computer Graphic, Game and Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. สามารถพัฒนางาน ติดตาม และแลกเปลียนความรู ้เกียวกับความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม
และแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. ปฏิบัติการพัฒนางาน ติ ด ตาม และแลกเปลียนความรู้เ กียวกับความก้า วหน้าของคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
เกม และแอนิเมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติโดยให้ ผเู ้ รี ยนค้นคว้า หาความรู ้ มาแลกเปลียน และเผยแพร่ ในรู ปแบบของการสัม มนา
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน และทํา การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชี พ
ด้วยคอมพิวเตอร์

3 901-

วิทยาการก้าวหน้ างานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

*-*-3

(Computer Graphic, Game and Animation Advance)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชันในปั จจุบัน
2. สามารถค้นคว้าและหาความรู ้ คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชันในปั จจุบนั
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชันในปั จจุบนั
2. ปฏิบัติการค้นคว้าและหาความรู ้คอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับงานวิทยาการความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชันที เกิดขึน
ในปัจจุบนั ซึงมีความสําคัญต่ อวงการคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน และวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีมิได้มีไว้ในหลักสูตรนี รายละเอียดของเนือหาให้จดั ได้ตามความเหมาะสมและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ
เพือการพัฒนางานอาชี พด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3 901-

ปัญหาพิเศษงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

*-*-3

(Computer Graphic, Game and Animation Special Problem)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กียวกับ หลักการวิ เ คราะห์ และแก้ปั ญหาพิเ ศษในงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และ
แอนิเมชัน
2. ปฏิบัติการแก้ปัญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับขันตอนการวิเคราะห์ปัญหา การค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเ คราะห์ ขอ้ มู ล
และรายงานผลหัวข้องานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เ มชัน ตามความเหมาะสมและทําการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

3 901-

งานบริการคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

*-*-3

(Computer Graphic, Game and Animation Service)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการของงานบริ การคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. สามารถให้บริ การคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการของงานบริ การคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการให้บริ การคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการให้บริ การด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน สื อผสม (Multimedia)
การจัดทําเอกสารการให้บริ การ และการประเมินผลการให้บริ การและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนา
งานอาชี พด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3 901-24

ปฏิบตั ิการสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 1

*-*-3

(Computer Graphic, Game and Animation Apprenticeship 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน
2. สามารถดําเนินการวางแผนงานการสร้างคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน และทําการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชี พด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

3 901-2421

ปฏิบตั ิการสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 2

*-*-3

(Computer Graphic, Game and Animation Apprenticeship 2)

วิชาบังคับก่ อน: 3 901-2420 ปฏิบตั ิการสร้ างคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน
2. สามารถออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการออกแบบคอมพิวเตอร์ เกม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ การการออกแบบคอมพิ วเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เ มชัน และสื บค้นข้อมู ล
สารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3 901-2422

ปฏิบตั ิการสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 3

*-*-3

(Computer Graphic, Game and Animation Apprenticeship 3)

วิชาบังคับก่ อน: 3 901-24 ปฏิบตั ิการสร้ างคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการสร้างคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน
2. สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน
2. ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการสร้ างคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน และสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ
เพือการพัฒนางานอาชี พด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

3 901-2423

ปฏิบตั ิการสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 4

*-*-3

(Computer Graphic, Game and Animation Apprenticeship 4)

วิชาบังคับก่ อน: 3 901-242 ปฏิบตั ิการสร้ างคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการบริ หารโครงการ การสร้ า งคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน รวมทังการ
ควบคุมคุณภาพงาน
2. สามารถบริ หารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน รวมทังการควบคุมคุณภาพงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับ ผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กียวกับหลักการบริ ห ารโครงการ การสร้ างคอมพิว เตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เ มชัน
รวมทังการควบคุมคุณภาพงาน
2. ปฏิบตั ิการบริหารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับการบริ หารโครงการ การสร้ างคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เ มชัน และ
สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานอาชี พด้านคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชาทวิภาคี
30901-54xx

งานพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน …

*-*-*

(Computer Graphics Development, Games and Animation Work …)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิ บัติ งานอาชี พทางด้านการวิเ คราะห์ ออกแบบ พัฒนาและใช้งาน
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบ ัติการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิค ทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและใช้งานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
เกม และแอนิเมชันในสถานประกอบการตามภาระงานที รับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดี ต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มี วินัย
ตรงต่อเวลา ขยัน ซือสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิ งานอาชี พทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
และใช้งานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชันในสถานประกอบการตามภาระงานที รับผิดชอบ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุ คคลในการปฏิบัติงานอาชี พตามข้อกําหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้า นการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
เกม และแอนิเมชันในสถานประกอบการตามภาระงานที รับผิดชอบ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาและใช้งานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และ
แอนิเมชันในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิด ชอบ ตามหลักการ กระบวนการ และภาระงาน
ทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิ งานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ งานอาชี พระดั บ เทคนิ ค ทางด้า นการวิเ คราะห์ ออกแบบ พัฒ นาและใช้งาน
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชันในสถานประกอบการตามภาระงานที รั บ ผิดชอบ การเตรี ยมความพร้อม
ส่ วนบุ คคล การวิเ คราะห์ งาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การประเมิ น ผลและแก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นงาน
การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาที ใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมิ นผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชี พสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
30901-8001
30901-8002
30901-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(Work Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรื อ แหล่ งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

30901-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(Work Practice 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรื อ แหล่ งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

30901-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(Work Practice 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิ ดความชํานาญ มี ทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุก ต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
เทคนิค
3. มี เจตคติ ที ดี ต่อ การปฏิ บ ัติง านอาชี พ และมี กิ จนิ สั ย ในการทํางานด้วยความรั บผิ ดชอบ มี วิน ัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผู ้เรี ย นสามารถปฏิ บ ัติง านใหม่ ห รื อ งานที ต่ อ เนื องจากรายวิช า 30901-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
30901-8501
30901-8502
30901-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30901-8501

โครงงาน

*-*-4

(Project)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติแ ละกิ จนิ สั ยในการศึ กษาค้น คว้าเพื อสร้ างและหรื อ พัฒ นางานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิช าชี พ
ทีศึกษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด

30901-8502

โครงงาน 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติแ ละกิ จนิ สั ยในการศึ กษาค้น คว้าเพื อสร้ างและหรื อ พัฒ นางานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.
3.
4.
5.
6.

เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิช าชี พ
ทีศึกษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด

30901-8503

โครงงาน 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติแ ละกิ จนิ สั ยในการศึ กษาค้น คว้าเพื อสร้ างและหรื อ พัฒ นางานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที
ศึกษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด
(ผู ้เรี ย นสามารถจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒ นางานทีต่ อเนื องจากรายวิชา 30901-8502 หรื อเป็ น
โครงงานใหม่)
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพืองานบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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30000-9201

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้ อมเพือการทํางาน

1-2-2

(English for Career Preparation)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสํ าคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและการปฏิ บตั ิ
งานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
อ่านประกาศรับสมัครงาน
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน
สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ การฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษที เกี ยวข้อ งกับ การสมัค รงานและ
การปฏิ บ ัติง านอาชี พ การอ่ า นประกาศรั บ สมัครงาน การเขี ย นจดหมายสมัค รงานและประวัติย่ อ การกรอก
แบบฟอร์ มใบสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คําศัพท์ สํานวนประโยคทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

30000-9202

ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ

1-2-2

(English for Presentation)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอโดยใช้สือประกอบ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
เขียนโครงร่ างเรื องทีนําเสนอ
ผลิตสื อเพือใช้ประกอบการนําเสนอ
พูดนําเสนอข้อมูลโดยใช้สือประกอบ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. ตอบข้อซักถามเกียวกับสิ งทีนําเสนอ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี ยวการใช้ภาษาอัง กฤษในการนํา เสนอ คํา ศัพ ท์ สํ านวนที ใช้ การเขี ยนโครงร่ า ง
(Outline) เรื องทีนําเสนอ การผลิตสื อรู ปแบบต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการนําเสนอ การพูดนําเสนอข้อมูลเกี ยวกับ
หน่วยงาน การปฏิบตั ิงาน ผลงาน สิ นค้าหรื อบริ การโดยใช้สือประกอบ การตอบข้อซักถามเกียวกับเรื องทีนําเสนอ
การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

30000-9203

การอ่ านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

1-2-2

(English Reading for Careers)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านภาษาอังกฤษทีใช้ในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
ใช้กลยุทธ์การอ่านเพือหาข้อมูลเฉพาะทีต้องการหรื อจับประเด็นสําคัญ
เดาความหมายของคําหรื อข้อความจากบริ บททีกําหนด
สรุ ปใจความสําคัญของเรื องทีอ่านเกียวกับงานอาชีพจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษทีเกี ยวข้อ งกับงานอาชี พ การอ่านข้อความ ขันตอนการ
ปฏิ บตั ิงาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชี พจากสื อสิ งพิมพ์ และสื อออนไลน์ การใช้กลยุทธ์ การอ่าน
อย่างเร็ วเพื อหาข้อมู ลเฉพาะที ต้อ งการ (Scanning) การอ่านอย่ างเร็ วเพื อจับประเด็น สําคัญ (Skimming) การเดา
ความหมายจากบริ บท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลัก (Main Idea) การสรุ ปใจความ
สําคัญของเรื องเกียวกับงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ
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30000-9204

การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ

1-2-2

(English Writing for Careers)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
2. เขียนข้อมูลส่ วนตัว
3. เขียนข้อความในงานอาชีพตามรู ปแบบทีกําหนด
4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มในงานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษทีเกี ยวข้องกับงานอาชีพ การเขียนข้อมูลส่ วนตัว บันทึก
ข้อ ความ ป้ า ยประกาศ ใบสั งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิ บตั ิ งาน (Job Report) จดหมายสอบถาม (Inquiry
Letter) จดหมายสั งซือ (Order Letter) ข้อความบนสื อสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม
ในงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

30000-9205

ภาษาอังกฤษเพืองานบริการ

1-2-2

(English for Service Sectors)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการให้บริ การ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
ฟั งและสรุ ปเรื องทีเกียวข้องกับงานบริ การ
สนทนาในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานบริ การ
อ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงานบริ การ
เขียนข้อความทีเกียวข้องกับงานบริ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานบริ การ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ การฟั งและสรุ ปเรื องทีเกียวข้องกับงานบริ การ
การสนทนาในสถานการณ์ การต้อนรั บ การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับหน่ วยงาน สิ นค้าหรื อบริ การ การให้ความช่วยเหลือ
การให้ ค ํา แนะนํ า การประชาสั ม พัน ธ์ การตอบคํา ถามลู ก ค้า หรื อผู ้ม าติ ด ต่ อ การอ่ า นข้อ มู ล คู่ มื อ เอกสาร
ทีใช้ในงานบริ การ การเขียนข้อความทีเกี ยวข้อง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

159

คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-2001
30000-2002
30000-2003
30000-2004
30000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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30000-20xx

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ...

0-2-0

(Vocational Organization Activity …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์ วชิ าการและวิชาชีพ เพือพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติแ ละกิ จนิ สั ย ในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วิน ัย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความคิดริ เริ ม
สร้ างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรม
องค์การวิช าชี พ การใช้ก ระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ ําผู ้ตามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและร่ วม
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

30000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0-2-0

(Moral and Ethics Promotion Activity)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญ และหลักในการประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิ บตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดีงาม
ของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ น
3. มีจิตสํานึกและกิจนิ สัยทีดีในการปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ งทีควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ งทีไม่ควรปฏิบตั ิ
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2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพือปลูกจิตสํานึกความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กิจกรรมปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรมอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ นและ
ประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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