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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร ทักษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ งานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และความกา้วหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ

อิสระ รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย มีความ 

รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต  

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีจิต

สาธารณะและมีจิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพนัธ์  

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความขยนั ประหยดั อดทน 

และการพึ่งตนเอง 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 

 2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

 2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

 2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ 

 2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

 2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 

 2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั

และในงานอาชีพ 

 2.3.2 แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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 2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

 2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 

 3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้ 

 3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา 

 3.1.3 หลกัการเล่ือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 

 3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ 

 3.1.6 หลกัการคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ 

 3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน 

 3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

 3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

 3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 

 3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 ใชง้านคอมพิวเตอร์ภายใตร้ะบบปฏิบติัการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามคู่มือ 

สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.3.6 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่อยูภ่ายใต้

การควบคุมในบางเร่ือง 
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3.3.7 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.3.8 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.9 ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.10 สร้างฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ตามขอ้กาํหนดของนกัวเิคราะห์ระบบ 
 

 สาขางานการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนที่ 

3.3.6 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และ

อุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.7 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

3.3.8 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.9 เขียนโปรแกรมประยกุตข์นาดเล็กใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  

3.3.10 เขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเบ้ืองตน้ ตามขอ้กาํหนดของ

นกัวเิคราะห์ระบบ 

3.3.11 พฒันาเวบ็ดว้ยภาษาเอชทีเอม็แอลและภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความตอ้งการ 

สาขางานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

3.3.6 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.7 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3.3.8 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.9 ติดตั้ง ปรับปรุง และใหบ้ริการระบบเครือข่าย 

3.3.10 รักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายตามหลกัและกระบวนการ 

3.3.11 ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการของระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

สาขางานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3.3.6 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและ

ไอโอทีท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.7 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3.3.8 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.9 แสดงความรู้และใชง้านเก่ียวกบัระบบดิจิทลัตามหลกัและกระบวนการ 
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3.3.10 ใช้งานระบบสมองกลฝังตวัและไอโอทีเบ้ืองตน้และไอโอที ในการควบคุมดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

สาขางานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

3.3.6 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.7 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

3.3.8 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.9 ใช้งานเคร่ืองมือสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชันตามหลักและ

กระบวนการ 

3.3.10 สร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัตามความตอ้งการ 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ 

รวมไม่นอ้ยกวา่ 103  หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง                                                               ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6  กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ                                                                   ไม่น้อยกว่า  71  หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี                                                                                  ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกติ 

 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า                                                          103 หน่วยกติ 

 

 

 

 



7 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)   
 
 

 ให้เรียนรายวิชา 20000-1101  จาํนวน 2 หน่วยกิต  แลว้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนต่อไปน้ี  จนครบหน่วยกิต 

ท่ีกาํหนด 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

 ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนท่ี 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1218 ภาษาองักฤษสาํหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)   
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ   2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2 

20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                       2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  

20000*1401 ถึง 2000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

 1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)   
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 

• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม  

 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 

20000*1501 ถึง 2000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต หรือเลือก

เรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต 
 

 1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

 1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

 1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699    รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

            ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกิต ) ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1006 กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20901-1001 ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-2 

20901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-1003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-2 

20901-1004 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-1005 ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-2 

20901-1006 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกิต)  ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-2001 การจดัการฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2002 ภาษาสอบถามขอ้มูลเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2003 การสร้างเวบ็เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2004 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษาเอชทีเอม็แอล 1-2-2 

20901-2005 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเบ้ืองตน้ 1-4-3 

20901-2006 ระบบรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2007 ระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2-0-2 

20901-2008 ดิจิตอลเบ้ืองตน้  1-2-2 

20901-2009 การประยกุตใ์ชง้านระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20901-2010 การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 1-4-3 

20901-2011 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงอย่างน้อย 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีตอ้งการให้

ผูเ้รียนไดส้าขางานนั้น แลว้เลือกเรียนรายวชิาจากสาขางานอ่ืน ๆ ใหค้รบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

 2.3.1  สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-2101 การใชโ้ปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์ 2-2-3 

20901-2102 ธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  2-0-2 
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20901-2103 วทิยาการกา้วหนา้ระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยใีนอนาคต *-*-2 

20901-2104 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยสีารสนเทศ *-*-2 

20901-2105 การซ่อมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20901-2106 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 0-4-2 

20901-2107 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20901*2101 ถึง 20901 *2199   รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-5101 ปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 *-*-* 

20901-5102 ปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 *-*-* 

20901-5103 ปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 *-*-* 

20901-5104 ปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 *-*-* 

20901-5105 ปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 *-*-* 

20901-5106 ปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนที่ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-2201 การเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก 1-2-2 

20901-2202 การโปรแกรมเวบ็เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2203 โปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2204 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 0-4-2 

20901-2205 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2206 หลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20901-2207 วทิยาการกา้วหนา้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  2-0-2 

20901-2208 ปัญหาพิเศษการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี *-*-2 

20901-2209 ปฏิบติังานการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0-4-2 

20901-2210 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901*2201 ถึง 20901 *2299   รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-5201 ปฏิบติังานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 1 *-*-* 

20901-5202 ปฏิบติังานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 2 *-*-* 

20901-5203 ปฏิบติังานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 3 *-*-* 

20901-5204 ปฏิบติังานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 4 *-*-* 

20901-5205 ปฏิบติังานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 5 *-*-* 

20901-5206 ปฏิบติังานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 6 *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-2301 เทคโนโลยเีครือข่ายไร้สาย 2-0-2 

20901-2302 การใชง้านโปรแกรมระบบเครือข่าย 1-2-2 

20901-2303 ความปลอดภยับนเครือข่าย 1-2-2 

20901-2304 วทิยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *-*-2 

20901-2305 วทิยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายไร้สาย 2-0-2 

20901-2306 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ *-*-2 

20901-2307 ปฏิบติังานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-6-3 

20901*2301 ถึง 20901 *2399   รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-5301 ปฏิบติังานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 *-*-* 

20901-5302 ปฏิบติังานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 *-*-* 

20901-5303 ปฏิบติังานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 *-*-* 

20901-5304 ปฏิบติังานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 *-*-* 

20901-5305 ปฏิบติังานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5 *-*-* 

20901-5306 ปฏิบติังานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6 *-*-* 
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2.3.4 สาขางานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-2401 อุปกรณ์ เคร่ืองมือวดั และงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-2-2 

20901-2402 การใชง้านโปรแกรมการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20901-2403 เทคโนโลยรีะบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  1-2-2 

20901-2404 การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี 1-2-2 

20901-2405 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2406 วทิยาการกา้วหนา้ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  *-*-2 

20901-2407 ปัญหาพิเศษซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-2 

20901-2408 ปฏิบติังานพฒันาระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 0-6-3 

20901*2401 ถึง 20901 *2499   รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

   พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

   หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-5401 ปฏิบติังานซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1 *-*-* 

20901-5402 ปฏิบติังานซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 2 *-*-* 

20901-5403 ปฏิบติังานซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 3 *-*-* 

20901-5404 ปฏิบติังานซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 4 *-*-* 

20901-5405 ปฏิบติังานซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 5 *-*-* 

20901-5406 ปฏิบติังานซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 6 *-*-* 
 

2.3.5 สาขางานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-2501 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย  2-0-2 

20901-2502 การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชนั 1-2-2 

20901-2503 งานกราฟิกสองมิติ 1-2-2 

20901-2504 งานกราฟิกสามมิติ  1-2-2 

20901-2505 ระบบภาพและเสียง  1-2-2 

20901-2506 พื้นฐานการทาํดนตรีประกอบภาพเคล่ือนไหว  1-2-2 

20901-2507 พื้นฐานการตดัต่อภาพวีดีโอดิจิตอล  1-2-2 

20901-2508 วทิยาการกา้วหนา้ดา้นเกมและแอนิเมชนั  *-*-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-2509 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั *-*-2 

20901-2510 ปฏิบติังานการสร้างเกมและแอนิเมชนั  0-6-3 

20901*2501 ถึง 20901 *2599   รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-5501 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 *-*-* 

20901-5502 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 *-*-* 

20901-5503 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 *-*-* 

20901-5504 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 4 *-*-* 

20901-5505 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 5 *-*-* 

20901-5506 ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 6 *-*-* 
 

   สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา 

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต 

เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึกอาชีพ และแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้ งน้ี โดยให้ใช้เวลาฝึก 

ในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 

 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20901-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 20901-8002 และ 20901-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20901-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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 2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20901-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 20901-8502 และ 20901-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-8501 โครงงาน *-*-4 

20901-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20901-8503 โครงงาน 2 *-*-2

  

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20901-9201 ระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-9202 วงจรพลัส์และดิจิตอล 1-2-2 

20901-9203 ระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-2-2 

20901-9204 ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-9205 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-9206 การผลิตส่ือดิจิตอล 1-2-2 

20901-9207 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 0-6-3 

20901-9208 การพิมพดี์ดแบบสัมผสัในคอมพิวเตอร์ 1-2-2 

 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวิชา 20000-2001 และ 2000-2002 และเลือกเรียนรายวิชากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 
 
 
 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
 

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1006 กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
 

วชิาชีพพืน้ฐาน ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

20901-1001 ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-2 

20901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-1003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-2 

20901-1004 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-1005 ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-2 

20901-1006 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20901-2001 การจดัการฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2002 ภาษาสอบถามขอ้มูลเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้  1-2-2 

20900-2003 การสร้างเวบ็เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-2004 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษาเอชทีเอม็แอล 1-2-2 

20901-2005 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเบ้ืองตน้ 1-4-3 

20901-2006 ระบบรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  1-2-2 

20901-2007 ระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2-0-2 

20901-2008 ดิจิตอลเบ้ืองตน้  1-2-2 

20901-2009 การประยกุตใ์ชง้านระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 1-2-2 

20901-2010 การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้  1-4-3 

20901-2011 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

20901-2101  การใชโ้ปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์  2-2-3 

20901-2102  ธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   2-0-2 

20901-2103  วทิยาการกา้วหนา้ระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยใีนอนาคต  *-*-2 

20901-2104  ปัญหาพิเศษเทคโนโลยสีารสนเทศ  *-*-2 

20901-2105  การซ่อมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์  1-2-2 

20901-2106  งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  0-4-2 

20901-2107  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์  1-2-2 

รายวชิาทวภิาคี 

20901-51..  ปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ ..  *-*-* 

สาขางานการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนที่ 

20901-2201  การเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก  1-2-2 

20901-2202  การโปรแกรมเวบ็เบ้ืองตน้  1-2-2 

20901-2203  โปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้  1-2-2 

20901-2204  การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  0-4-2 

20901-2205  การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน้  1-2-2 

20901-2206  หลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบเบ้ืองตน้  2-0-2 

20901-2207  วทิยาการกา้วหนา้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์   2-0-2 

20901-2208  ปัญหาพิเศษการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  *-*-2 

20901-2209  ปฏิบติังานการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  0-4-2 

20901-2210  การทวนสอบและทดสอบซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้  1-2-2 

รายวชิาทวภิาคี 

20901-52..  ปฏิบติังานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ..  *-*-* 

สาขางานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

20901-2301  เทคโนโลยเีครือข่ายไร้สาย  2-0-2 

20901-2302  การใชง้านโปรแกรมระบบเครือข่าย  1-2-2 

20901-2303  ความปลอดภยับนเครือข่าย  1-2-2 

20901-2304  วทิยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  *-*-2 

20901-2305  วทิยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายไร้สาย  2-0-2 

20901-2306  ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  *-*-2 
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20901-2307  ปฏิบติังานเครือข่ายคอมพิวเตอร์  0-6-3 

รายวชิาทวภิาคี 

20901-53..  ปฏิบติังานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ..  *-*-* 

สาขางานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี

20901-2401  อุปกรณ์ เคร่ืองมือวดั และงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1-2-2 

20901-2402  การใชง้านโปรแกรมการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์  1-2-2 

20901-2403  เทคโนโลยรีะบบสมองกลฝังตวัและไอโอที   1-2-2 

20901-2404  การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี  1-2-2 

20901-2405  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้  1-2-2 

20901-2406  วทิยาการกา้วหนา้ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที   *-*-2 

20901-2407  ปัญหาพิเศษซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  0-6-3 

20901-2408  ปฏิบติังานพฒันาระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์  0-6-3 

รายวชิาทวภิาคี 

20901-54..  ปฏิบติังานซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที ..  *-*-* 

สาขางานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

20901-2501  เทคโนโลยมีลัติมีเดีย   2-0-2 

20901-2502  การสร้างานกราฟิกและแอนิเมชนั  1-2-2 

20901-2503  งานกราฟิกสองมิติ  1-2-2 

20901-2504  งานกราฟิกสามมิติ   1-2-2 

20901-2505  ระบบภาพและเสียง   1-2-2 

20901-2506  พื้นฐานการทาํดนตรีประกอบภาพเคล่ือนไหว   1-2-2 

20901-2507  พื้นฐานการตดัต่อภาพวีดีโอดิจิตอล   1-2-2 

20901-2508  วทิยาการกา้วหนา้ดา้นเกมและแอนิเมชนั   *-*-2 

20901-2509  ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั  *-*-2 

20901-2510 ปฏิบติังานการสร้างเกมและแอนิเมชนั  0-6-3 

รายวชิาทวภิาคี 

20901-55.. ปฏิบติังานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั ..  *-*-* 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 

 (Occupational Heal and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยทุธศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึก และกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุม ป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยทุธศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ มลพิษ โรค และอุบติัภยัท่ีเกิดจาก

การทาํงานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยุทธศาสตร์ การจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัเบ้ืองตน้ เคร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์ความปลอดภยั เคร่ืองป้องกนัอนัตราย การปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ กฎหมาย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 2-0-2 

   (Energy Resource and Environment) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการป้องกนัแกไ้ข และการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหา และอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร และ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
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3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มในงาน

อาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังาน พลงังาน

ทดแทน และทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร แนวทางป้องกนั

และแก้ไขปัญหาพลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และ

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

20001-1003 ธุรกจิ และการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 

  (Business and Entrepreneurs)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเ ก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจดัหาและการวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ  

รูปแบบแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคก์ร และการประยุกตใ์ชป้รัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1006 กฎหมายคอมพวิเตอร์       1-0-1 

 (Computer Crimes Act)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย 

3. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ความคิดสร้างสรรคแ์ละมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของ

วิชาชีพท่ีมีต่อสงัคม 

 

20001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

  (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. สามารถใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะ

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชร้ะบบปฏิบติัการ 

(Windows หรือ Mac OS) การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํเพ่ือจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  การใชโ้ปรแกรมตาราง 

ทาํการเพ่ือการคาํนวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ  



25 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตามลกัษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบของ 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 

 

20901-1001 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์       1-2-2 

 (Operating System and Utility Program)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการและโปรแกรมอรรถประโยชน ์

2. สามารถติดตั้ง ใชง้านระบบปฏิบติัการและโปรแกรมอรรถประโยชน ์

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการใชง้านระบบปฏิบติัและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของระบบปฏิบติัการและโปรแกรมอรรถประโยชน ์

2. ติดตั้งระบบปฏิบติัการและโปรแกรมอรรถประโยชนแ์บบต่าง ๆ 

3. ใชง้านระบบปฏิบติัการและโปรแกรมอรรถประโยชนแ์บบต่าง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความหมาย หนา้ท่ีและความสาํคญัของระบบปฏิบติัการ ประเภทของโปรแกรม

ระบบปฏิบติัการ การติดตั้งและใชง้านระบบปฏิบติัการและโปรแกรมอรรถประโยชนแ์บบต่าง ๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน

เปิด (Open Standard) และแบบเชิงพาณิชย ์(Commercial) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 

20901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น       1-2-2 

 (Basic Computer Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรม 

2. สามารถเขียนโปรแกรมประยกุตข์นาดเลก็ ดว้ยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรม  

2. เขียนโปรแกรมประยกุตข์นาดเลก็ ดว้ยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรม การเขียนผงังาน (Flowchart) การเขียนโปรแกรมดว้ย

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม 
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20901-1003 คณติศาสตร์คอมพวิเตอร์        2-0-2 

 (Computer Mathematics)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์สาํหรับการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถคาํนวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการใชค้ณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์สาํหรับการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการของระบบจาํนวนและความสมัพนัธ์ระหวา่งคณิตศาสตร์กบัการทาํงานของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีเมตริกซ์ 

 

20901-1004 คอมพวิเตอร์กราฟิกเบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Computer Graphics)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของภาพกราฟิก 

2. สามารถใชโ้ปรแกรมกราฟิก ในการสร้าง ตกแต่งภาพกราฟิก และจดัการแฟ้มภาพกราฟิก 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป 

2. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั พ้ืนฐานของกราฟิก หลกัการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป ประเภท

และคุณลกัษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจดัการแฟ้มภาพกราฟิก การใชโ้ปรแกรม

สร้างภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป 

 

20901-1005 ระบบคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ        1-2-2 

 (Computer System and Components)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์  

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ   
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

2. เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ การจดัคุณลกัษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ อพัเกรด 

(Upgrade) และประกอบคอมพิวเตอร์ตามความจาํเป็น เหมาะสมกบัการใชง้าน ติดตั้งซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช ้

 

20901-1006 เครือข่ายคอมพวิเตอร์เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Computer Networking)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและองคป์ระกอบของระบบเครือข่าย 

2. สามารถเช่ือมต่อ และใชง้านระบบเครือข่าย 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชง้านคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานและองคป์ระกอบของระบบเครือข่าย 

2. เช่ือมต่อ และใชง้านระบบเครือข่าย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ เครือข่าย 

ประเภทของเครือข่าย ตวักลางการเช่ือมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย การติดตั้ง ตรวจสอบ 

และใชง้านระบบเครือข่ายแบบใชส้ายและไร้สาย การเลือกใชโ้ปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน ์

บนเครือข่าย 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20901-2001 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Database Management)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและการจดัการของระบบฐานขอ้มูล  

2. สามารถสร้างและจดัการฐานขอ้มูล  

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์จดัการฐานขอ้มูล  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการจดัการของระบบฐานขอ้มูล 

2. สร้างและใชง้านฐานขอ้มูล 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของระบบฐานขอ้มูล ชนิดและลกัษณะของขอ้มูล การสร้าง ฐานขอ้มูล

และตารางขอ้มูล การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสืบคน้ แกไ้ข และ ปรับปรุงขอ้มูล  

การสร้างฟอร์มและรายงานขอ้มูล 

 

20901-2002 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic SQL)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาสอบถามขอ้มูลเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

2. สามารถใชภ้าษาสอบถามขอ้มูลเชิงโครงสร้าง 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาสอบถามขอ้มูลเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

2. ใชง้านภาษาสอบถามขอ้มูลเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ภาษาสอบถามขอ้มูลเชิงโครงสร้างเบ้ืองตน้ (Structured Query Language - SQL) 

การสร้างการสอบถามขอ้มูล และการรายงาน 

 

20901-2003 การสร้างเวบ็เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Web Creating)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างเวบ็ไซต ์

2. สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการสร้างเวบ็ไซต ์

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการสร้างเวบ็ไซต ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างเวบ็ไซต ์

2. สร้างและทดสอบเวบ็ไซต ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการและโครงสร้างการทาํงานของเวบ็ไซต ์การออกแบบเวบ็ไซต ์
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20901-2004 การพฒันาเวบ็ด้วยภาษาเอชทเีอม็แอล        1-2-2 

 (Web Development with HTML)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML 

2. สามารถพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการพฒันาเวบ็ดว้ยภาษาเอชทีเอม็แอล (HTML)  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการสร้างเวบ็เพจดว้ยภาษา HTML 

2. พฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยภาษา HTML 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสร้างเวบ็ดว้ยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้างของ

การเขียน HTML ตามมาตรฐาน W3C การแสดงผลบน และการรับข้อมูลการจัดและการแต่งข้อความ  

การแต่งสี การแทรกภาพ การสร้างตาราง การเช่ือมโยงหนา้ จดัสร้างเฟรม Style Sheet และ ธีม (Theme) การใส่

เทคนิคพิเศษ การขอพ้ืนท่ีเวบ็ไซต ์และการ Upload เวบ็เพจ 

 

20901-2005 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนทีเ่บื้องต้น        1-4-3 

 (Basic Mobile Devices Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

2. สามารถเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  

2. เขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ เคร่ืองมือ และภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน  

แท็บเลต หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ีอ่ืน ๆ การใชง้านระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ติดตั้งและถอนโปรแกรม

ประยุกต์ใช้งานบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีดว้ยภาษาโปรแกรมหรือเคร่ืองมือ

สาํเร็จรูป 
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20901-2006 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพวิเตอร์เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Computer Security)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัคอมพิวเตอร์  

2. สามารถจดัการความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ 

2. ใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ สร้างกระบวนการรักษา 

ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของ

เทคโนโลยีต่อสงัคม บทบาทของวิชาชีพท่ีมีต่อสงัคมในเชิงจริยธรรม 

 

20901-2007 ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที ่        2-0-2 

 (Mobile Network System)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2. สามารถใชง้านระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภยั และมีคุณธรรม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และปฏิบติังานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2. ใชแ้ละตรวจสอบระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี วิวฒันาการของโทรศพัทมื์อถือ ติดตั้งระบบปฏิบติัการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่อมบาํรุงโทรศัพท์เคล่ือนท่ีอย่างง่าย ตรวจสอบระบบเครือข่ายท่ีใช้กบัโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

20901-2008 ดิจิตอลเบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Digital)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจระบบเลขฐานและรหสั 

2. เขา้ใจลอจิกฟังกช์นัต่างๆ ตารางความจริง และสญัลกัษณ์ลอจิกเกต  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD#.E0.B8.A7.E0.B8.B4.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.92.E0.B8.99.E0.B8.B2.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B9.82.E0.B8.97.E0.B8.A3.E0.B8.A8.E0.B8.B1.E0.B8.9E.E0.B8.97.E0.B9.8C.E0.B8.A1.E0.B8.B7.E0.B8.AD.E0.B8.96.E0.B8.B7.E0.B8.AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD#.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.9A.E0.B8.9A.E0.B8.9B.E0.B8.8F.E0.B8.B4.E0.B8.9A.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.A1.E0.B8.B7.E0.B8.AD.E0.B8.96.E0.B8.B7.E0.B8.AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD#.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.9A.E0.B8.9A.E0.B8.9B.E0.B8.8F.E0.B8.B4.E0.B8.9A.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.B4.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.A1.E0.B8.B7.E0.B8.AD.E0.B8.96.E0.B8.B7.E0.B8.AD
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3. เขา้ใจวงจร Combination Logic การ Simplify Logic  

4. สามารถหาคุณสมบติัของ Logic Gate จากคู่มือ  

5. สามารถต่อวงจร Logic, Gate Combination Logic วงจรพลัส์  

6. มีกิจนิสยัในการทาํงาน   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบวงจรลอจิกและการใชง้าน  

2. ปฏิบติัการทดลองวงจรลอจิกและการใชง้าน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบเลขฐานต่าง ๆ รหัสตัวเลข ลอจิกฟังก์ชัน (Logic Function) ตาราง 

ความจริง (Truth Table) การลดความซบัซอ้น (Simplify Logic) สัญลกัษณ์ลอจิกพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) 

วงจรคอมไบเนชนั (Combination Circuit) 

 

20901-2009 การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์        1-2-2 

 (Application of Computer Controlled System)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชง้านระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์  

2. สามารถใชง้านระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชง้านระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. ใชง้านระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบสมองกลฝังตวับน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สัญญาณดิจิทัลและอนาล็อก การเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุม การติดตั้ งอุปกรณ์  

การเช่ือมต่อ ทดสอบการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ และการบาํรุงรักษา 

 

20901-2010 การสร้างภาพเคล่ือนไหวเบื้องต้น        1-4-3 

 (Basic Animation Product)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างภาพเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ 

2. สามารถสร้างภาพเคล่ือนไหว 
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3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

2. สร้างงานสร้างภาพเคล่ือนไหว 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหวและการประกอบเสียง การออกแบบ การใช้

โปรแกรมในการสร้างภาพเคล่ือนไหว การสร้างภาพเคล่ือนไหว 

 

20901-2011 การสร้างเกมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Computer Game Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

2. สามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการสร้างเกม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

2. สร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการและวิธีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ดว้ย

เคร่ืองมือในการสร้าง การทดสอบและติดตั้งใชง้าน การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

20901-2101 การใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพวิเตอร์        2-2-3 

 (Virtual Machine Program)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการทาํงานของโปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถใชโ้ปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชโ้ปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์  
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของโปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์ 

2. ใชโ้ปรแกรมระบบจาํลองในงานคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย โปรแกรมจาํลองในงานระบบปฏิบติัการ (Virtual Machine) โปรแกรมจาํลองในงานคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ การ

ประยกุตใ์ชง้านจาํลองในงานระบบคอมพิวเตอร์ 

 

20901-2102 ธุรกจิทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ        2-0-2 

 (Business in Information Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สามารถเขียนแผนธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เขียนแผนธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดบทบาทหนา้ท่ีของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัทาํแผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ การดาํเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม การเป็นผูป้ระกอบการ 

กรณีศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจและผูป้ระกอบการ 

 
20901-2103 วทิยาการก้าวหน้าระบบอนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยใีนอนาคต          *-*-2 

 (Advances in Internet technology)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาการและความกา้วหนา้ของระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต 

2. สามารถค้นควา้ความรู้เก่ียวกับวิทยาการและความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี 

ในอนาคต 

3. มีเจตคติท่ีดีในวิทยาการและความกา้วหนา้ของระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิทยาการและความกา้วหนา้ระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ วิทยาการและความกา้วหนา้ ของระบบอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี 

ในอนาคต และปัญญาประดิษฐ ์

 

20901-2104 ปัญหาพเิศษเทคโนโลยสีารสนเทศ        *-*-2 

 (Special Problem in Information Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สามารถแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ทดลองเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. รายงานผลการปฏิบติังาน และนาํเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการแกปั้ญหา การคน้ควา้ ทดลอง รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และรายงานผล

หัวขอ้งานปัญหาพิเศษดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกบัการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ

ฐานขอ้มูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตวัและ IoT หรืองานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมและ

แอนิเมชนั ตามความเหมาะสม 

 

20901-2105 การซ่อมและบํารุงรักษาคอมพวิเตอร์        1-2-2 

 (Computer Maintenance)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการซ่อมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์  

2. สามารถซ่อมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการซ่อมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการซ่อมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์  

2. ซ่อมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์  
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การตรวจหาสาเหตุ 

อาการเสียและแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เทคนิคการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ การตรวจและกาํจดั

ไวรัส การสาํรองและกูคื้นขอ้มูล 

 

20901-2106 งานบริการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ       0-4-2 

 (Computer and Information Technology Services)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. สามารถใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. สามารถจดัการธุรกิจคอมพิวเตอร์  

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภยั และมีคุณธรรม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ใหบ้ริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเ ก่ียวกับการบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  

การจดัการธุรกิจคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งงาน การประมาณราคา และการทดสอบคุณภาพงานใหไ้ดม้าตรฐาน 

 

20901-2107 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพวิเตอร์        1-2-2 

 (Human Computer Interaction : HCI)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความหมายของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถจําแนกประเภท  ยกตัวอย่างองค์ประกอบหลักแต่ละส่วน  และทดลองฝึกปฏิบัติ 

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการเรียนรู้เก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั

คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 

2. ทดลองฝึกปฏิบติัการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 

 

 



36 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย จาํแนกประเภท องค์ประกอบหลกัแต่ละส่วนของการปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 

 

รายวชิาทวภิาค ี

20901-51.. ปฏิบัติงานเทคโนโลยสีารสนเทศ .. *-*-* 

(Information Technology Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับมอบหมายตามหลักการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัฝีมือในสถานประกอบการ 

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียม

เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน การบนัทึกและสรุปรายงาน

ผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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สาขางานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เวบ็ และอปุกรณ์เคล่ือนที ่

20901-2201 การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก        1-2-2 

 (Graphic User Interface Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปฏิบติัการเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก 

2. สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชง้านคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก 

2. เขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก (GUI : Graphic User Interface) รูปแบบ 

วิธีการใชเ้คร่ืองมือในการเขียนโปรแกรม (Tools) ตรวจสอบและแสดงผลจากการเขียนโปรแกรม 

 
20901-2202 การโปรแกรมเวบ็เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Web Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมเวบ็ดว้ยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถเขียนโปรแกรมเวบ็เพ่ือประยกุตใ์ชง้าน 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการเขียนโปรแกรมเวบ็ดว้ยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการการเขียนโปรแกรมเวบ็เบ้ืองตน้ 

2. เขียนโปรแกรมเวบ็ดว้ยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั โครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบการใชค้าํสั่งต่าง ๆ การใชแ้ละ

สร้างฟังกช์นั การสร้างฟอร์มติดต่อกบัผูใ้ชก้ารเขียนคาํสัง่ติดต่อกบัฐานขอ้มูลและจดัการกบัฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 

20901-2203 โปรแกรมเชิงวตัถุเบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Object-Oriented Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 
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3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

2. เขียนโปรแกรมโดยประยกุตใ์ชง้านอยา่งง่าย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ โดยศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัรูปแบบ 

ไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ เขียนโปรแกรมโดยประยกุตใ์ชง้านอยา่งง่าย 

 

20901-2204 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนที ่        0-4-2 

 (Mobile Application Development)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

2. สามารถพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

2. พฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เ ก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  การออกแบบส่วนติดต่อกับผู ้ใช้งาน  

การเช่ือมต่อติดต่อสาํหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และการพฒันาโปรแกรมเพ่ือประยกุตก์ารใชง้านบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 

20901-2205 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Python Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน้ 

3. เห็นคุณค่าของภาษาไพธอนต่องานธุรกิจ 

4. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรม โครงสร้างและไวยากรณ์ คาํสั่งของการเขียนโปรแกรม

ภาษาไพธอน 
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2. ใชง้านเคร่ืองมือช่วยเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 

3. ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขนาดเลก็ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน้ บทบาทของเขียน โปรแกรมภาษา

ไพธอนเบ้ืองตน้ในปัจจุบนั โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน้ คาํสั่งภาษา 

ไพธอนเบ้ืองตน้ เคร่ืองมือช่วยเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน้ และปฏิบติัการเขียนโปรแกรมขนาดเลก็ 

 

20901-2206 หลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบเบื้องต้น        2-0-2 

 (Principles of system analysis and design)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการวิเคราะห์ระบบ วงจรการพฒันาระบบ การออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบระบบ 

การออกแบบผลลพัธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้กรณีศึกษาการพฒันาระบบงาน 

 

20901-2207 วทิยาการก้าวหน้าการโปรแกรมคอมพวิเตอร์        2-0-2 

 (Advance Programming Development)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวิทยาการกา้วหนา้ดา้นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

2. สามารถใชง้านท่ีเป็นผลจากความกา้วหนา้ทางดา้นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัและอนาคต 

2. เปรียบเทียบซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับความก้าวหน้าทางซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึน อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ

เทคโนโลยีในปัจจุบนัและในอนาคต จดัทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทางดา้นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
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20901-2208 ปัญหาพเิศษการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนที่        *-*-2 

 (Special Problems in Computer Programming, Web and Mobile Devices)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการสร้างเวบ็ไซต ์

3. สามารถใชง้านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้ในการใชง้านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

2. แกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการสร้างเวบ็ไซต ์

4. รายงานผลการปฏิบติังาน และการนาํเสนองาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและเขา้ใจขั้นตอนการแกปั้ญหา คน้ควา้ ทดลอง รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และรายงาน

ผลการปฏิบติังาน นาํเสนองานดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกบัการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เวบ็ไซต ์และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ตามความเหมาะสม 

 

20901-2209 ปฏิบัติงานการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์        0-4-2 

 (The Development of Computer Program Workshop)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ และวางแผนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามขั้ นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือพัฒนา 

ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยใชเ้คร่ืองมือหรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใชง้านบนแพลตฟอร์มต่าง  ๆ
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20901-2210 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Software Testing and Verification)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจในแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทวนสอบ และการตรวจสอบการทาํงานของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

2. สามารถวางแผนการทวนสอบและตรวจสอบการทาํงานของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการเรียนรู้เก่ียวกบัการทวนสอบและการตรวจสอบการ

ทาํงานของซอฟตแ์วร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทวนสอบและการตรวจสอบการทาํงานของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

2. ทวนสอบและตรวจสอบการทาํงานของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัพ้ืนฐานของการทวนสอบและการทดสอบ ระดบัการทดสอบ ชนิดการทดสอบ 

เทคนิคการทดสอบ การตรวจสอบเคร่ืองมือในการทดสอบ การวางแผนและการจดัการการทดสอบซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 

 
รายวชิาทวภิาค ี

20901-52.. ปฏิบัติงานการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนที ่.. *-*-* 

(Computer Programming, Web and Mobile Devices Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ีในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ีในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวบ็ และอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์

เคล่ือนท่ีระดบัฝีมือในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง 

การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหา

การทาํงาน การบนัทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 

 

สาขางานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

20901-2301 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย        2-0-2 

 (Wireless Network Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย  

2. สามารถติดตั้ง กาํหนดค่าระบบเครือข่ายไร้สาย  

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภยั และมีคุณธรรม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการระบบเครือข่ายไร้สาย  

2. ติดตั้ง กาํหนดค่าระบบเครือข่ายไร้สาย  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การติดตั้ง การกาํหนดค่า การจดัการพ้ืนท่ีบริการ 

การรักษาความปลอดภยั การพฒันาระบบ การใหบ้ริการในสถานท่ีต่าง ๆ การกาํหนดค่า WiFi  Access Point และ 

WiFi Router การติดต่อส่ือสารระหวา่งอุปกรณ์ไร้สายกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

20901-2302 การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่าย        1-2-2 

 (Application Network System Program)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมระบบเครือข่าย 

2. สามารถใชง้านโปรแกรมระบบเครือข่าย 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภยั และมีคุณธรรม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และปฏิบติังานเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย 

2. ใชง้านโปรแกรมระบบเครือข่าย 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัโปรแกรมระบบเครือข่าย  เพ่ือดูสถานะและรายละเอียดขอ้มูลของ ระบบ

เครือข่าย การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบและวดัประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย โปรแกรมตรวจจับ ข้อมูล 

การส่ือสารในระบบเครือข่าย โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ปัญหาในระบบเครือข่าย โปรแกรมช่วยในงานออกแบบ

ระบบเครือข่าย และการใชโ้ปรแกรมจาํลองการทาํงานระบบเครือข่าย 

 

20901-2303 ความปลอดภัยบนเครือข่าย        1-2-2 

 (Network Security)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการความปลอดภยับนระบบเครือข่าย 

2. สามารถรักษาความปลอดภยัระบบปฏิบติัการเครือข่าย 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัความปลอดภยับนระบบเครือข่าย 

2. ติดตั้งและตรวจสอบการรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่าย ทั้งทางดา้นกายภาพ (Physical 

Security) ความปลอดภัยด้านระบบปฏิบัติการ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และเครือข่าย การเข้ารหัสและ

ถอดรหสัขอ้มูล การควบคุมสิทธ์ิผูใ้ชร้ะบบป้องกนัการบุกรุกและการโจมตีเครือข่าย ระบบการสํารองขอ้มูลและ

การกูคื้น ระบบ Fault Tolerance จดัทาํโครงงานยอ่ยทางดา้นความปลอดภยับนระบบเครือข่าย 

 

20901-2304 วทิยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์        *-*-2 

 (Progression in Computer Networking)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถคน้ควา้เก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีในวิทยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทาํงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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20901-2305 วทิยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายไร้สาย        2-0-2 

 (Progression in Wireless Network System)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. อธิบายเปรียบเทียบวิทยาการความกา้วหนา้ระบบเครือข่ายไร้สาย 

2. สามารถจาํแนกระบบเครือข่ายไร้สายประเภทต่าง ๆ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อระบบเครือข่ายไร้สาย  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายไร้สาย 

2. แสดงความรู้ในการพฒันาระบบเครือข่ายไร้สายสาํหรับการใหบ้ริการ Wi-Fi 

3. จาํแนกระบบเครือข่ายไร้สายประเภทต่าง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ระบบเครือข่ายไร้สาย วิวฒันาการของระบบเครือข่ายไร้สายในปัจจุบนั

และอนาคต เทคโนโลยีการใหบ้ริการไร้สาย มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย (IEEE 802.1x) หลกัการการรักษา 

ความปลอดภยัและการเขา้รหสัสญัญาณ การพฒันาระบบเครือข่ายไร้สายท่ีใหบ้ริการในสถานท่ีต่าง ๆ  

 

20901-2306 ปัญหาพเิศษระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์        *-*-2 

 (Special Problems in Computer Networking)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ในการแกปั้ญหาพิเศษในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถวิเคราะห์และแกปั้ญหาพิเศษ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

2. คน้ควา้ ทดลองเบ้ืองตน้ในงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. รายงานผลการปฏิบติังาน และนาํเสนอ  

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัการแกปั้ญหา การคน้ควา้ ทดลอง รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และรายงานผล หวัขอ้ 

ในงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เก่ียวกบัการออกแบบ วางระบบและบาํรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ตามความเหมาะสม 
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20901-2307 ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพวิเตอร์        0-6-3 

 (Computer Network Practice)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจดัการระบบเครือข่าย การกาํหนดสิทธิให้สมาชิก 

ในระบบเครือข่าย ตรวจสอบความผิดปกติในระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบป้องกนัการบุกรุก และโจรกรรมขอ้มูล 

ติดตั้ง Firewall และโปรแกรมทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

รายวชิาทวภิาค ี

20901-53.. ปฏิบัติงานระบบเคริอข่ายคอมพวิเตอร์ .. *-*-* 

(Computer Networking Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดบัฝีมือในสถาน

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสัง่ การวางแผนการทาํงาน การ

จดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน การบนัทึกและ

สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 

 

สาขางานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี

20901-2401 อุปกรณ์ เคร่ืองมือวดั และงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Equipment, Measurements and Electrical and Electronic Works)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจโครงสร้าง หลกัการทาํงานของเคร่ืองมือวดั อุปกรณ์ และงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. สามารถใชง้านเคร่ืองมือวดั อุปกรณ์ และการปฏิบติัการในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดั อุปกรณ์ และปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบ้ืองตน้ 

2. ปฏิบติังานเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดั อุปกรณ์ และปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ การใชง้านเคร่ืองมือวดั ในงานไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้แบบต่าง ๆ จดัการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทางดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือวดั และการ

ปฏิบติัการเบ้ืองตน้ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์        1-2-2 

 (Computer Control Program Using)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์  

2. สามารถใชง้านโปรแกรมในเคร่ืองอุปกรณ์ระบบการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการใชง้านโปรแกรมการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. ปฏิบติัการการใชโ้ปรแกรมประยกุตค์วบคุมระบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ระบบการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ การใชง้านโปรแกรมในเคร่ือง อุปกรณ์ระบบ

การควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ จดัทาํโครงงานยอ่ยทางดา้นการใชง้านโปรแกรมระบบการควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที        1-2-2 

 (Embedded System and IoT Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

2. ติดตั้งและจดัการระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบติังานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวัไอโอที 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที การออกแบบและพฒันา การ

วิเคราะห์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อกและดิจิทลั หลกัการของสัญญาณและระบบผลตอบสนอง

ความถ่ี อุปกรณ์  สารก่ึงตวันาํ วงจรรวม อุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกล การออกแบบวงจรตรรกะแบบคอมบิเนชันและ 

ซีเควนเชียล  ระบบดิจิตอล ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับสมองกลฝังตวั โพรโตคอลของไอโอที การประมวลผล

ระบบเวลาจริง การควบคุมป้อนกลบั 

 

20901-2404 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี        1-2-2 

 (Assembly Language Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของชุดคาํสัง่ภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 

2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน้ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ  
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 

2. ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ความจาํเป็นท่ีตอ้งใช ้ภาษาแอสเซมบลี

ในการเขียนโปรแกรม Command Directive, Macro Command การกาํหนด Addressing การใชค้าํสั่งเง่ือนไข  

การกาํหนดขอ้มูลแบบโครงสร้าง การเช่ือมต่อกับโปรแกรมย่อย จัดทาํโครงงานย่อยทางด้านการโปรแกรม

ภาษาแอสเซมบลี 

 

20901-2405 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Microcontroller Programming)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจโครงสร้างและการทาํงานของไมโครคอนโทรลเลอร์   

2. เขา้ใจหนา้ท่ีและการใชง้านชุดคาํสัง่ของไมโครคอนโทรลเลอร์   

3. สามารถนาํชุดคาํสัง่ของไมโครคอนโทรลเลอร์มาใชใ้นการโปรแกรม 

4. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ 

มีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้ 

2. ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การทาํงานของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคาํสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ระบบการเช่ือมต่อกบั I/O Device ระบบ ADC/DAC ระบบ Timer การทดสอบการทาํงานโปรแกรม 

 

20901-2406 วทิยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี         *-*-2 

 (Advance Embedded Systems and IoT)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที   

2. อธิบายเก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ   
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที การออกแบบและพฒันา การวิเคราะห์ 

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อกและดิจิทัล หลกัการของสัญญาณและระบบผลตอบสนองความถ่ี 

อุปกรณ์ สารก่ึงตวันาํ วงจรรวม อุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกล การออกแบบวงจรตรรกะแบบคอมบิเนชนัและซีเควนเชียล  

ระบบดิจิตอล ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สําหรับสมองกลฝังตวั โพรโตคอลของไอโอที การประมวลผลระบบเวลา

จริง การควบคุมป้อนกลบั 

 

20901-2407 ปัญหาพเิศษซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที        *-*-2 

 (Special Problem in Embedded System Software and IoT)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานซอฟตแ์วรระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. สามารถปฏิบติัการแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานซอฟตแ์วรระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. คน้ควา้ ทดลองเบ้ืองตน้ ในงานซอฟตแ์วรระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบติัการแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานซอฟตแ์วรระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3. รายงานผลการปฏิบติัการและนาํเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการแก้ปัญหา การคน้ควา้ การทดลอง การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองต้น  

และรายงานผลหวัขอ้งานปัญหาพิเศษดา้นซอฟตแ์วรระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที เก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรม 

การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น  

ตามความเหมาะสม 

 

20901-2408 ปฏิบัติงานพฒันาระบบควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์        0-6-3 

 (Computer Control Developing Practice)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจลกัษณะของระบบงานท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถพฒันาระบบงานเดิมใหเ้ป็นระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการการควบคุมระบบงานดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. ปฏิบติัการพฒันาระบบงานเดิมท่ีควบคุมดว้ยมือ (Manual) ใหเ้ป็นการควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาระบบระบบงานเดิมท่ีควบคุมดว้ยมือ (Manual) ให้เป็นการควบคุมดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ การใช้และพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมเคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ระบบการควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์ จดัทาํโครงงานยอ่ยทางดา้นการพฒันาระบบงานท่ีควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

รายวชิาทวภิาค ี

20901-54.. ปฏิบัติงานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี.. *-*-* 
(Embedded System Software and IoT  Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นซอฟตแ์วร์ระบบ

สมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นซอฟต์แวร์ระบบ

สมองกลฝังตวัและไอโอทีในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นซอฟต์แวร์ระบบ

สมองกลฝังตวัและไอโอทีในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอทีท่ีไดรั้บมอบหมาย

ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอทีระดบั

ฝีมือในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผน

การทาํงาน การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน 

การบนัทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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สาขางานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

20901-2501 เทคโนโลยมีัลติมีเดีย        2-0-2 

 (Multimedia Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการของเทคโนโลยีมลัติมีเดีย  

2. รู้จกัและเขา้ใจหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานมลัติมีเดีย  

3. สามารถใชเ้คร่ืองมือในการสร้างงานมลัติมีเดีย  

4. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถผสมผสานระหว่างขอ้ความ ขอ้มูลตวัเลข 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงเขา้ไวด้ว้ยกนั 

2. ปฏิบติัการสร้างระบบโตต้อบกบัผูใ้ชแ้ละประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือในการสร้างงานมลัติมีเดีย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีทาํใหค้อมพิวเตอร์สามารถผสมผสานระหวา่งขอ้ความ ขอ้มูล ตวัเลข 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงเข้าไว้ด้วยกัน การสร้างระบบโต้ตอบกับผู ้ใช้ (Interactive) รู้จักหน้าท่ี  

และการทาํงานของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิตงานมลัติมีเดีย ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการสร้างงาน มลัติมีเดีย  

จดัทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทางดา้นเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 

 

20901-2502 การสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน        1-2-2 

 (Graphic and Animation Creating)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจการใชโ้ปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชนัแต่ละประเภท 

2. สามารถออกแบบทาํโมเดลลิง และการสร้างเทก็เจอร์ 

3. สามารถสร้างภาพเคล่ือนไหวทั้งภาพท่ีเป็น 2 มิติ และ3 มิติ 

4. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชนั 

2. ปฏิบติัการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันแต่ละประเภท 

การออกแบบทาํโมเดลลิง และการสร้างเท็กเจอร์ การสร้างภาพเคล่ือนไหวทั้งภาพท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ จดัทาํ

โครงงานยอ่ยทางดา้นการสร้างงานกราฟิกและแอนนิเมชนั 

 

20901-2503 งานกราฟิกสองมิติ        1-2-2 

 (2 Dimension Graphics)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจการออกแบบสองมิติ  

2. เขา้ใจวิธีการออกแบบความสมัพนัธ์ของสดัส่วนใหส้ามารถรับรู้ไดเ้หมือนภาพสามมิติ  

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการสร้างภาพสองมิติ  

2. ปฏิบติัการสร้างการสร้างภาพสองมิติ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบสองมิติบนระนาบรองรับซ่ึงตรวจสอบได้เพียงความกวา้ง  

และความยาวเท่านั้น และสามารรับรู้ไดด้ว้ยสายตา การใชเ้ส้นแสดงขนาดสัดส่วนซ่ึงสัมพนัธ์กบัการมองเห็นจริง 

สามารถแยกไดว้า่ใกลไ้กล การสร้างบรรยากาศใหพ้ร่ามวัและชดัเจนเฉพาะส่ิงท่ีเลือก การแสดงความต้ืนลึกโดยการ

ใชน้ํ้าหนกัของสีการแสดงความต้ืนลึกดว้ยการบงัซอ้นกนั การแสดงความต้ืนลึก ดว้ยความโปร่งใสหรือวิธีเอก็ซ์เรย ์

การจดัองคป์ระกอบของภาพ จดัทาํโครงงานยอ่ยทางดา้นงานกราฟิกสองมิติ 

 

20901-2504 งานกราฟิกสามมิติ        1-2-2 

 (3 Dimension Graphics)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจการสร้างภาพสามมิติ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

2. สามารถสร้างภาพสามมิติ ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป การบนัทึกขอ้มูลลงส่ือ ประเภทต่าง ๆ นาํเสนอ

ผลงานผา่นช่องทางหลากหลาย 

3. เห็นคุณค่าของการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ มีความเพียร ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ  

4. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังานสร้างภาพสามมิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการสร้างภาพสามมิติ  

2. ปฏิบติัการสร้างภาพสามมิติ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสร้างภาพสามมิติประเภทต่าง ๆ จากโปรแกรมสาํเร็จรูป สร้างภาพสามมิติ 

รูปทรงเรขา รูปทรงธรรมชาติทิวทศัน์ภาพคน สัตวก์ารบนัทึกขอ้มูลลงส่ือประเภทต่าง ๆ นาํเสนอผลงานผ่าน

ช่องทางหลากหลาย และการพิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพ ์จดัทาํโครงงานยอ่ยทางดา้นงานกราฟิกสามมิติ 

 

20901-2505 ระบบภาพและเสียง        1-2-2 

 (Picture and Sound System)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของระบบภาพและระบบเสียง และเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถติดตั้ง เช่ือมต่ออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบภาพและระบบเสียงไปใชง้าน 

3. สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัและทดสอบอุปกรณ์ระบบภาพและระบบเสียง 

4. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัระบบภาพและระบบเสียง 

2. ปฏิบติัการติดตั้ง เช่ือมต่ออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบภาพและระบบเสียง 

3. ปฏิบติัการจดัการวาง ตรวจสอบ และคาํนวณเพ่ือจดัระบบภาพและระบบเสียงสาธารณะ 

4. ปฏิบติัการทดสอบระบบภาพและเสียงในอาคารและนอกอาคาร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับระบบสัญญาณภาพ กล้องวิดีโอชนิดต่าง ๆ การบันทึกสัญญาณภาพลง 

ในส่ือชนิดต่าง ๆ ระบบโทรทศัน์วงจรปิด CATV MATV สายนาํสัญญาณอุปกรณ์รวม-แยกสัญญาณ เคร่ืองขยาย

สัญญาณภาพ การตัดต่อภาพ การจัดระบบเสียงเพ่ือการบันทึก ระบบเสียงสาธารณะ ระบบการควบคุมและ 

การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกระบบ ระบบแสงประกอบเสียง การทดสอบความดังและความถ่ีของเสียง 

ด้วยเคร่ืองมือทดสอบท่ีเก่ียวข้อง การตรวจสอบและคํานวณเพ่ือจัดระบบเสียงสาธารณะ การประเมินราคา

ประกอบการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งและทดสอบระบบเสียงสาธารณะทั้งในอาคารและนอกอาคาร 

 

20901-2506 พืน้ฐานการทาํดนตรีประกอบภาพเคล่ือนไหว        1-2-2 

 (Music in Animation)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจในเร่ืองสุนทรียะและมุมมองทางศิลปะเพ่ือใชใ้นการส่ือสาร 

2. อธิบายกระบวนการความคิดสร้างสรรคแ์ละการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค ์

3. เขา้ใจในเร่ืององค์ประกอบแสงและเงา เสียงประกอบ การใช้ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวเพ่ือการ

ส่ือสาร รณรงค ์โนม้นา้วใจ เลือกใชเ้สียงประกอบในงานวีดีทศันห์รือโทรทศันไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. สามารถเลือกใชเ้พลง เสียงประกอบ ใหเ้หมาะสมกบัการนาํเสนองานทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

5. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการพ้ืนฐานในการทาํดนตรีประกอบภาพเคล่ือนไหว 

2. ปฏิบติัการทาํดนตรีประกอบภาพเคล่ือนไหว 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับสุนทรียะ มุมมองทางศิลปะ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอด

ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบแสงและเงา เสียงประกอบ การใชภ้าพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวเพ่ือการส่ือสาร 

รณรงค์ โน้มน้าว การเลือกใช้เสียงประกอบในงานวีดีทัศน์หรือโทรทัศน์ การเลือกใช้เพลง เสียงประกอบ  

ในการนําเสนองานทั้ งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว การจัดทําโครงงานย่อยทางด้านการทําดนตรีประกอบ

ภาพเคล่ือนไหว 

 

20901-2507 พืน้ฐานการตัดต่อภาพวดิีโอดิจิตอล         1-2-2 

  (Digital Video Editing Fundamental)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจและทกัษะขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตดัต่อภาพเคล่ือนไหวดว้ยระบบดิจิตอล และการใช ้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัเทคนิคพิเศษในการตดัต่อภาพเคล่ือนไหว 

2. มีความสามารถในการอธิบายกระบวนการความคิดสร้างสรรคแ์ละการถ่ายทอดความคิด สร้างสรรค ์

3. มีทกัษะในกระบวนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเพ่ือส่ือดิจิตอล 

4. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัพ้ัืนฐานการตดัต่อภาพวิดีโอดิจิตอล 

2. สร้างวิดีโอดิจิตอล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตดัต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ 

คุณสมบติัและ มาตรฐานของวิดีโอ ไฟลวิ์ดีโอ ระบบโทรทศัน ์กระบวนการตดัต่อวิดีโอ การเลือกใชโ้ปรแกรมและ

คุณสมบติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในงานการสร้างงานวิดีโอ คาํสั่งและเคร่ืองมือในการใชง้านเบ้ืองตน้ การจบัภาพ

วิดีโอ (Video Capture) การแกไ้ขไฟลวิ์ดีโอ การเพ่ิมเทคนิคและสีสันให้กบัวิดีโอ การซ้อนภาพวิดีโอ การจดัทาํ

ขอ้ความประกอบในงานตดัต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ การนาํไฟลวิ์ดีโอ ไปใชง้านในรูปแบบต่าง ๆ หลกัการ

ทาํโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนาํเสนองาน การใชค้อมพิวเตอร์ช่วย

สร้างช้ินงาน โครงงานจากจินตนาการ งานท่ีทาํในชีวิตประจาํวนั  การจดัทาํโครงงานทางดา้นการตดัต่อภาพวีดีโอแบบดิจิตอล 
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20901-2508 วทิยาการก้าวหน้าด้านเกมและแอนิเมชัน        2-0-2 

 (Advance Game Technology and Animation)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวิทยาการกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีมลัติมีเดีย   

2. สามารถใชง้านท่ีเป็นผลการความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีมลัติมีเดีย  

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ดา้นเกมและแอนิเมชนัดา้นฮาร์ดแวร์  

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิทยาการกา้วหนา้ดา้นเกมและแอนิเมชนัดา้นซอฟตแ์วร์  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ทั้ งทางดา้นฮาร์ดแวร์  

และซอฟตแ์วร์ จดัทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีมลัติมีเดีย  

 

20901-2509 ปัญหาพเิศษคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน        *-*-2 

 (Special Problems in Computer Graphics, Game and Animation)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. สามารถปฏิบติัการแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติั เกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัการแกปั้ญหาพิเศษเบ้ืองตน้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. นาํเสนอและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับปัญหาพิเศษทางด้านงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันแต่ละประเภทการ

ออกแบบ การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การสร้างภาพเคล่ือนไหวทั้งภาพท่ีเป็น 2 มิติ และ3 มิติ จดัทาํโครงงาน

ยอ่ยในปัญหาพิเศษทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัตามความเหมาะสม 

 

20901-2510 ปฏิบัติงานการสร้างเกมและแอนิเมชัน        0-6-3 

 (Games and Animation Workshop)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความเขา้ใจในหลกัการเกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ โปรแกรมสาํเร็จรูปในการสร้างเกม 

2. มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือออกแบบ สร้างเกมคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติั เกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการสร้างเกมและแอนิเมชนั 

2. สร้างเกมและแอนิเมชนั 

3. นาํเสนอและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเกมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ โปรแกรมสาํเร็จรูปในการสร้างเกม ออกแบบ สร้างเกม

คอมพิวเตอร์ และการนาํเสนอจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานการสร้างเกมและแอนิเมชนั 

 

รายวชิาทวภิาค ี

20901-55.. ปฏิบัติงานคอมพวิเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน .. *-*-* 
(Computer Graphics, Game and Animation  Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นคอมพิวเตอร์

กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางด้านคอมพิวเตอร์

กราฟิก เกม และแอนิเมชนัในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เกม และแอนิเมชนัในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัท่ีไดรั้บมอบหมายตาม

หลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัระดบั

ฝีมือในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผน

การทาํงาน การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน 

การบนัทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20901-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
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20901-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความ

เห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการ

ฝึกงาน 

 

20901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความ

เห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการ

ฝึกงาน 

 

20901-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความ

เห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการ

ฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20901-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
20901-8501 โครงงาน *-*-4 

20901-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20901-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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20901-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แก้ไขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา การประเมินผล 

การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะ

ในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้

เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 

20901-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แก้ไขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 
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2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา การประเมินผล 

การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะ

ในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้

เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

20901-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แก้ไขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20901-8502  หรือเป็นโครงงานใหม่) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

 
20901-9201 ระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-9202 วงจรพลัส์และดิจิตอล 1-2-2 

20901-9203 การอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-2-2 

20901-9204 ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-9205 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้ 1-2-2 

20901-9206 การผลิตส่ือดิจิตอล 1-2-2 

20901-9207 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 0-6-3 

20901-9208 การพิมพดี์ดแบบสัมผสัในคอมพิวเตอร์ 1-2-2 
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20901-9201 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น                  1-2-2 

 (Basic UNIX Operating System)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจการติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้ 

2. สามารถติดตั้งระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้และการใชง้านคาํสัง่ในระบบปฏิบติัการ 

3. สามารถประยกุตใ์ชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกส์ในงานอาชีพ 

4. เห็นคุณค่าของระบบปฏิบติัการยนิูกส์ในงานอาชีพ 

5. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการการติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกส์เบ้ืองตน้ 

2. สัง่งานเพ่ือควบคุมการทาํงานระบบปฏิบติัการยนิูกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการติดตั้งใชง้านระบบปฏิบติัการยูนิกส์เบ้ืองตน้ การจดัการทรัพยากรของระบบ 

การใชค้าํสั่งแบบ Command Line และ GUI การจดัการ Directory การควบคุมสิทธ์ิผูใ้ชก้ารจดัการ Service  

ในระบบ การติดตั้งและถอดโปรแกรม การใชง้าน Shell Script การปรับปรุงระบบ การควบคุมระบบระยะไกล 

 

20901-9202 วงจรพลัส์ และดิจิตอล        1-2-2 

(Pulse and Digital Circuit)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจพ้ืนฐานของรูปสญัญาณแบบต่าง ๆ และการแปลงรูปสญัญาณไฟฟ้า 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัวงจรพลัส์และการทาํงานของระบบวงจรดิจิตอลเบ้ืองตน้ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรูปร่างสญัญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสญัญาณต่าง ๆ 

2. ปฏิบติัการประกอบและทดสอบวงจรแบบต่าง ๆ ในงานพลัส์และดิจิตอล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัรูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์ 

อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ ชมิตส์ทริกเกอร์ มลัติไวเบรเตอร ฟลิปฟลอปแบบต่าง ๆ 

การกาํหนดสญัญาณ เกตต่าง ๆ หน่วยความจาํ ระบบตวัเลข การลดรูป คณิตศาสตร์ทางลอจิก การเขา้รหสัถอดรหสั 

การนบั การแสดงผล ไดอะแกรมต่าง ๆ การประกอบ และทดสอบวงจรแบบต่าง ๆ ในงานพลัส์และดิจิตอล 

 



65 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

20901-9203 การอนิเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี        1-2-2 

 (Interface in Embedded System and IoT)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการของระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. มีความสามารถเลือกใชบ้อร์ดอุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ในการเช่ือโยงสญัญาณกบัเคร่ืองอุปกรณ์ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

2. ปฏิบติัการอินเทอร์เฟสระบบคอมพิวเตอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับหลักการของระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

ท่ีประกอบดว้ยบอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ ในระบบการควบคุมเคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบเขา้เป็นระบบ  

โดยใชพี้ซีคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเด่ียว (Single Board Microcomputer) โพรโตคอลของไอโอที 

ปฏิบติัการอินเทอร์เฟสระบบคอมพิวเตอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 

 

20901-9204 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Microprocessor)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจในโครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ 

2. สามารถใชภ้าษาเคร่ืองเพ่ือสัง่งานไมโครโพรเซสเซอร่์ 

3. สามารถประกอบและทดสอบการทาํงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 

4. สามารถใชไ้มโครโพรเซสเซอร์ร่วมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ 

5. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้  

2. ปฏิบติังานไมโครโปรเซสเซอร์  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกบัโครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์การเช่ือมต่อระบบบัส (Bus) ต่าง ๆ  

การเช่ือมต่อกบัหน่วยความจาํ การเช่ือมต่อกบัพอร์ท ชุดคาํสั่งภาษาเคร่ือง (machine code) การเขียนโปรแกรม

ภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองต้น การป้อนขอ้มูลกว่าคีย์บอร์ด คีย์สวิตซ์การใชอุ้ปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต การแสดงผล 
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หลอดไฟ LED Seven-Segment LED Matrix Buzzer Relay การประยุกตใ์นวงจรควบคุม การ ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้า

ตามเง่ือนไขต่าง ๆ การเพ่ิม-ลดแสงสวา่ง จดัทาํโครงงานยอ่ยทางดา้นไมโครโพรเซสเซอร์ 

 

20901-9205 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น        1-2-2 

 (Basic Microcontroller)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจโครงสร้างและการทาํงานของไมโครคอนโทรลเลอร์  

2. เขา้ใจหลกัการทาํงานชุดคาํสัง่ และเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์  

3. สามารถเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก  

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภยั  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกตอ้งตามหลกัการ 

3. เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และประกอบไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกตอ้งตามหลกัการ 

4. ทดสอบโปรแกรมควบคุมการทาํงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

5. ประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 

6. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการปฏิบติังานไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีการทาํงานส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคาํสั่ง

ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ก า ร อ่ า น ค่ า แ อ น น า ล๊ อ ก  ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ กับ พ อ ร์ ต อ นุ ก ร ม  ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ

ไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ ควบคุมหลอดไฟ (LED) ควบคุมหลอดไฟ 7–Segment ควบคุม 

สเตปมอเตอร์ (Stepper Motor) ควบคุมมอเตอร์ แสดงผล LCD ไอซีวดัอุณหภูมิ โมดูลตรวจจบั สัญญาณอินพุตดว้ย

ภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน้ โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ การติดต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก ชุดคาํสั่งของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

20901-9206 การผลติส่ือดิจิตอล      1-2-2 

 (Digital Media Production)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจการใชค้อมพิวเตอร์และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือมลัติมีเดีย 

2. มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการผลิตและนาํเสนอส่ือมลัติมีเดีย 

3. มีเจตคติท่ีดี ความเพียรตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบและระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ   
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือดิจิตอล 

2. ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสร้างส่ือดิจิตอล 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตส่ือมลัติมีเดีย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และเคร่ืองมืออุปกรณ์และโปรแกรมสําเร็จรูป การวางแผน  

การเขียนบท การผลิต การนาํเสนอส่ือมลัติมีเดียประเภทต่าง ๆ การบนัทึกจดัเก็บรูปแบบต่าง ๆ การดูแลและ 

บาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตส่ือมลัติมีเดีย 

 

20901-9207 การผลติส่ือส่ิงพมิพ์        0-6-3 

 (Publishing Media Production)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. รู้จกัประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์

2. เขา้ใจกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

3. สามารถออกแบบและจดัหนา้ส่ือส่ิงพิมพ ์

4. สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

5. มีกิจนิสยัและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใชค้อมพิวเตอร์  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

2. ปฏิบติัการผลิตส่ือส่ิงพิมพด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์บทบาทของส่ือส่ิงพิมพ ์กระบวนการ

ผลิตส่ือส่ิงพิมพแ์บบ Desktop Publishing การจดัรูปแบบ การเลือกใชต้วัอกัษร การเลือกสี ประเภทของภาพและ 

การเลือกภาพประกอบส่ิงพิมพ ์การผลิตและจดัหนา้ส่ิงพิมพด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

20901-9208 การพมิพ์ดีดแบบสัมผสัในคอมพวิเตอร์        1-2-2 

 (Typing in Computer)  

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจในรูปแบบของการพิมพดี์ดแบบสมัผสัในคอมพิวเตอร์ 

2. สามารถพฒันาทกัษะในการพิมพดี์ดแบบสมัผสัในคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานพิมพดี์ดแบบสมัผสัในคอมพิวเตอร์  
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะในการพิมพเ์พ่ือความรวดเร็วแม่นยาํในระดบัมาตรฐาน 

2. พิมพง์านขั้นผลิตรูปแบบต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการพฒันาทักษะในการพิมพ์เพ่ือความรวดเร็ว แม่นยาํในระดับมาตรฐาน  

ทั้งพิมพไ์ทยและพิมพอ์งักฤษ พิมพง์านขั้นผลิตรูปแบบต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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20000-20.. กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0-2-0 

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั คาํปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามญั มีทกัษะทางลูกเสือและ       

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวิสามญั   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมของลูกเสือวิสามญั ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั  การปฏิบติัตน

ตามคาํปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยัของลูกเสือวิสามญั  กิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติั

กิจกรรมและทาํประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 

20000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันาคุณภาพ

ชีวิต  การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผู ้

ตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 
 

20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล  

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สงัคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม   

3. ปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม  

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและ

ประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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