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ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพือให้สามารถประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้ แ ละทัก ษะด้านภาษาและการสื อสาร ทัก ษะการคิ ดและการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื อให้ มี ค วามเข้า ใจและสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ห ลัก การบริ ห ารและจัด การวิ ช าชี พ การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและหลัก การ งานอาชี พที สั มพัน ธ์ เ กี ยวข้ อ งกับการพัฒ นาวิ ช าชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั ต่อการเปลียนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิ จ สังคม และ
เทคโนโลยี
3. เพือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของตน
5. เพือให้สามารถปฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทังการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพืนฐานในการศึ กษาต่อในระดับสู งขึนได้
6. เพือให้สามารถปฏิบตั งิ านและดํารงชีวติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พลัง งานและทรั พยากรอย่ า งคุ้ม ค่ า คํา นึ ง ถึ งความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผู ้อืนและการอนุ รั ก ษ์
สิ งแวดล้อม
7. เพือให้มีเ จตคติทีดี ต่องานอาชี พมีความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ซื อสัตย์สุจริ ต มีร ะเบี ยบวิน ัย มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุฒิก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ประเภทวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แ ก่ ความเสี ยสละ ความซื อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ ูกตเวที ความอดกลัน การละเว้นสิ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืน ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้า ที ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นพระประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะและมีจิตสํานึกรักษ์สิ งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที พึงประสงค์ ได้แ ก่ ความมี วนิ ยั ความรั บผิดชอบ ความมี มนุ ษยสัมพัน ธ์
ความเชื อมันในตนเอง ความรักสามัคคี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ความขยัน ประหยัด อดทน
และการพึงตนเอง
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
. . หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสื อสาร
. . หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
. . หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
. . หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
. ด้านทักษะ ได้แก่
. . ทักษะการสื อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
. . ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
. . ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมื อง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
. . สื อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในชี วติ ประจําวัน
และในงานอาชี พ
. . แก้ปั ญ หาในงานอาชี พ โดยใช้ห ลัก การและกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์
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. . ปฏิ บตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าทีพลเมือง
. . พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึ กษาและ
พลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
. . หลักการทัวไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบืองต้น
. . หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
. . หลักการเลือกใช้เครื องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชี พ
. . หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
. . หลักการจัดการงานอาชีพ
3.1.6 หลักการคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
. ด้านทักษะ ได้แก่
. . ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื องมือและวัสดุข นพื
ั นฐานในการปฏิบตั ิงาน
. . ทักษะการปฏิ บตั ิงานพืนฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนทีกําหนด
. . ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
. . ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
. . ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
. . วางแผน ดํา เนิ น งานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ งถึ งการบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ทีเกี ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพืนฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการและกระบวนการ
. . เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื องมื อ วัส ดุ อุ ปกรณ์ ในงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
. . ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชี พ
3.3.5 ใช้งานคอมพิวเตอร์ ภายใต้ระบบปฏิบตั ิการบนแพลตฟอร์ มต่าง ๆ ตามคู่มือ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.6 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พเทคโนโลยีสารสนเทศทีไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมในบางเรื อง
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3.3.7 ประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ทักษะทางวิช าชี พเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิ บตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.8 ให้คาํ แนะนําพืนฐานทีต้องใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.9 ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการและกระบวนการ
. . สร้ างฐานข้อมูลเบืองต้นตามข้อ กําหนดของนักวิเคราะห์ระบบ
สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์ เคลือนที
3.3.6 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และ
อุปกรณ์เคลือนทีทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.7 ประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ทักษะทางวิช าชี พเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิ บตั ิงานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที
.
.
.
นักวิเคราะห์ระบบ
.

. ให้คาํ แนะนําพืนฐานทีต้องใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผู้ร่วมงาน
. เขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กให้เหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
. เขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เคลือนทีเบืองต้น ตามข้อกําหนดของ
. พัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลและภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการ

สาขางานระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
3.3.6 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พระบบเครื อ ข่ายคอมพิวเตอร์ ทีไม่อ ยู่
ภายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.7 ประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ทักษะทางวิช าชี พเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิ บตั ิงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
. . ให้คาํ แนะนําพืนฐานทีต้องใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผู้ร่วมงาน
. . ติดตัง ปรับปรุ ง และให้บริ การระบบเครื อข่าย
. . รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายตามหลักและกระบวนการ
. . ประยุกต์ใช้ความรู ้เกียวกับหลักการของระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที
สาขางานซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3.3.6 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัวและ
ไอโอทีทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.7 ประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ทักษะทางวิช าชี พเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิ บตั ิงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
. . ให้คาํ แนะนําพืนฐานทีต้องใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผู้ร่วมงาน
. . แสดงความรู ้และใช้งานเกียวกับระบบดิจิทลั ตามหลักและกระบวนการ
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. . ใช้งานระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที เบืองต้นและไอโอที ในการควบคุ มด้วย
คอมพิวเตอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
3.3.6 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.7 ประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ทักษะทางวิช าชี พเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิ บตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
. . ให้คาํ แนะนําพืนฐานทีต้องใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู้ ่ วมงาน
. . ใช้งานเครื องมื อ สร้ า งงานคอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ ก เกม และแอนิ เ มชันตามหลัก และ
กระบวนการ
. . สร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชันตามความต้องการ
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ทธศัก ราช 25 ประเภทวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้ างต่อไปนี
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
. กลุ่มวิชาสุ ขศึ กษาและพลศึกษา

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3
6
4
4
3

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
(21
. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2. ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

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

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่ วยกิ ต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื นต่ อไปนี จนครบหน่ วยกิ ต
ทีกําหนด
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
20000-1101 ภาษาไทยพืนฐาน
2-0-2
20000-1102 ภาษาไทยเพืออาชีพ
0-2-1
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ
0-2-1
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
0-2-1
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึ กษาอาชี วศึกษา
*-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่น้อยกว่ า หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สําหรั บภาคเรี ยนที และรายวิช า 20000-1208 สําหรั บภาคเรี ยนที
รวม 2 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยนรายวิช าในกลุ่มรายวิช าอื นที สอดคล้อ งกับประเภทวิช าที เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตทีกําหนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชี วติ จริ ง
0-2-1
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟั ง - พูด
0-2-1
20000-1203 การอ่านสื อสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
0-2-1
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-120
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
0-2-1
20000-1206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
0-2-1
20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
0-2-1
20000-1219 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี ไปจัดการเรี ยนการสอนเพิ มเติม
ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
20000-1220 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1221 ภาษาจีนเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1222 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1223 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในงานอาชี พ
0-2-1
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1230 ภาษาพม่าเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1231 ภาษาพม่าเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1232 ภาษาเขมรเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1233 ภาษาเขมรเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1234 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน
0-2-1
20000-1235 ภาษาลาวเพือการสือสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในงานอาชี พ
0-2-1
20000-1244 ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1245 ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่ า

หน่ วยกิต)

ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จํานวน 2 หน่ วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1302 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึ กษาอาชี วศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จํานวน 2 หน่ วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-1401 คณิตศาสตร์ พนฐานอาชี
ื
พ
20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
20000-1403 คณิตศาสตร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื อวิชา
หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

 รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแนะนําเพิมเติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน สามารถเลือกรายวิช าต่อไปนี ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิมเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึ กษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
20000-1503 ทักษะชี วติ และสังคม
2-0-2
20000-1504 ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ไทย
2-0-2
20000-1505 อาเซี ยนศึกษา
1-0-1
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซี ยน
20000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึ กษาทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่ า หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึ กษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่ วยกิต หรื อเลือก
เรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
- 1
- 2

ชื อวิชา
ทักษะการดํารงชีวติ เพือสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
- 3
- 4

ชื อวิชา
พลศึกษาเพือพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
- 5 ทักษะสุ ขภาพ
-1606 การพัฒนาคุณภาพชี วติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน ( 21 หน่วยกิต ) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003

ชื อวิชา
อาชี วอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
20001-1006
20001-2001
20901-1001
20901-1002
20901-1003
20901-1004
20901-1005
20901-1006

ชื อวิชา
กฎหมายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพืองานอาชีพ
ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมอรรถประโยชน์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเบืองต้น
ระบบคอมพิวเตอร์ และส่ วนประกอบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

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

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 4 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา
20901-2001
20901-2002
20901-2003
20901-2004
20901-2005
20901-2006
20901-2007
20901-2008
20901-2009
20901-2010
20901-2011

ชื อวิชา
การจัดการฐานข้อมูลเบืองต้น
ภาษาสอบถามข้อมูลเชิ งโครงสร้ างเบืองต้น
การสร้ างเว็บเบืองต้น
การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนทีเบืองต้น
ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
ระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที
ดิจิตอลเบืองต้น
การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์
การสร้ างภาพเคลือนไหวเบืองต้น
การสร้ างเกมคอมพิวเตอร์เบืองต้น

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
-1-2-2

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต)
ให้เลือ กเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ งอย่างน้อย หน่ วยกิ ต ในกรณี ทีต้องการให้
ผูเ้ รี ยนได้สาขางานนัน แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาจากสาขางานอืน ๆ ให้ครบจํานวนหน่วยกิตทีกําหนด
2.3.1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-2101 การใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์
20901-2102 ธุ รกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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20901-2103 วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต
20901-2104 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-2105 การซ่อมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
20901-2106 งานบริ การคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-2107 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
20901*2101 ถึง 20901 *2199 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ สถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- x ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ x
2.3.2 สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์ เคลือนที
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-2201 การเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก
การโปรแกรมเว็บเบืองต้น
โปรแกรมเชิงวัตถุเบืองต้น
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบืองต้น
20901-2206 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบืองต้น
20901-2207 วิทยาการก้าวหน้าการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20901-2208 ปัญหาพิเศษการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที
20901-2209 ปฏิบตั ิงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20901-2210 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ เบืองต้น
20901*2201 ถึง 20901 *2299 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ สถาบัน
พัฒนาเพิมเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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*-*-2
*-*-2
1-2-2
0-4-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
1-2-2
----2-0-2
2-0-2
*-*-2
0-4-2
1-2-2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-5201 ปฏิบตั ิงานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที 1
20901-5202 ปฏิบตั ิงานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที 2
20901-5203 ปฏิบตั ิงานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที 3
20901-5204 ปฏิบตั ิงานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที 4
20901-5205 ปฏิบตั ิงานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที 5
20901-520x ปฏิบตั ิงานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที x
2.3.3 สาขางานระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-2301 เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย
20901-2302 การใช้งานโปรแกรมระบบเครื อข่าย
20901-2303 ความปลอดภัยบนเครื อข่าย
20901-2304 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
20901-2305 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายไร้ สาย
20901-2306 ปัญหาพิเศษระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
20901-2307 ปฏิบตั ิงานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
20901*2301 ถึง 20901 *2399 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-5301 ปฏิบตั ิงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 1
20901-5302 ปฏิบตั ิงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 2
20901-5303 ปฏิบตั ิงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 3
20901-5304 ปฏิบตั ิงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 4
20901-5305 ปฏิบตั ิงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 5
20901-530x ปฏิบตั ิงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ x
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ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
*-*-2
2-0-2
*-*-2
0-6-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.4 สาขางานซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-2401 อุปกรณ์ เครื องมือวัด และงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
20901-2403 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
20901-2404 การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
20901-2405 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เบืองต้น
20901-2406 วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
20901-2407 ปัญหาพิเศษซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
20901-2408 ปฏิบตั ิงานพัฒนาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
20901*2401 ถึง 20901 *2499 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบัน
พัฒนาเพิมเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-5401 ปฏิบตั ิงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 1
20901-5402 ปฏิบตั ิงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 2
20901-5403 ปฏิบตั ิงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 3
20901-5404 ปฏิบตั ิงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 4
20901-5405 ปฏิบตั ิงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที 5
20901-540x ปฏิบตั ิงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที x

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
- -2
1-2-2
1-2-2
*-*-2
*-*-2
0-6-3
*-*-*

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

2.3.5 สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
รหัสวิชา
20901-2501
20901-2502
20901-2503
20901-2504
20901-2505
20901-2506
20901-2507
20901-2508

ชื อวิชา
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
การสร้ างงานกราฟิ กและแอนิเมชัน
งานกราฟิ กสองมิติ
งานกราฟิ กสามมิติ
ระบบภาพและเสี ยง
พืนฐานการทําดนตรี ประกอบภาพเคลือนไหว
พืนฐานการตัดต่อภาพวีดีโอดิจติ อล
วิทยาการก้าวหน้าด้านเกมและแอนิเมชัน
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1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
*-*-2
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-2509 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
20901-2510 ปฏิบตั ิงานการสร้างเกมและแอนิเมชัน
20901*2501 ถึง 20901 *2599 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ สถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20901-5501 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 1
20901-5502 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 2
20901-5503 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 3
20901-5504 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 4
20901-5505 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน 5
20901-550x ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน x

ท-ป-น
*-*-2
0-6-3
*-*-*

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

สําหรั บการจัดการศึ ก ษาระบบทวิภาคี ไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิ ตนัน ให้ส ถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึ ก ษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ล กั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ เพือกําหนดรายละเอียดของแต่ ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาทีใช้ฝึ กและจํานวนหน่ วยกิ ต
เพื อนํา ไปจัด ทํา แผนการฝึ กอาชี พ และแนวการวัด และประเมิ น ผลรายวิ ช า ทังนี โดยให้ ใ ช้เ วลาฝึ ก
ในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัวโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่ วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชี พ ( หน่วยกิต)
ให้เลื อ กเรี ยนรายวิชา 20901-8001 จํานวน หน่ วยกิ ต หรื อ รายวิช า 20901-8002 และ 20901-8003
รวม หน่วยกิ ต
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
20901-8001 ฝึ กงาน
*-*-4
20901-8002 ฝึ กงาน 1
*-*-2
20901-8003 ฝึ กงาน 2
*-*-2
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2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ( หน่วยกิต)
ให้เลื อ กเรี ยนรายวิชา 20901-8501 จํานวน หน่ วยกิ ต หรื อ รายวิช า 20901-8502 และ 20901-8503
รวม หน่วยกิ ต
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
20901-8501 โครงงาน
*-*-4
20901-8502 โครงงาน 1
*-*-2
20901-8503 โครงงาน 2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัดและความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
รหัสวิชา
-

ชื อวิชา
ระบบปฏิบตั ิการยูนิกส์เบืองต้น
วงจรพัลส์ และดิจิตอล
ระบบอินเทอร์ เฟสในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
ไมโครโปรเซสเซอร์เบืองต้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบืองต้น
การผลิตสื อดิจิตอล
การผลิตสื อสิ งพิมพ์
การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์

ท-ป-น
---------

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 2000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอืนให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005

ชื อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101
20000-1102
20000-1103
20000-1104
20000-1105
20000-1106

ภาษาไทยพืนฐาน
ภาษาไทยเพืออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชี วติ จริ ง
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟั ง - พูด
20000-1203 การอ่านสื อสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
20000-120
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
20000-1206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
20000-1218 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื น
20000-1220 ภาษาจีนเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1221 ภาษาจีนเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1222 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
20000-1223 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในงานอาชี พ
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในงานอาชีพ
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2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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20000-1226
20000-1227
20000-1228
20000-1229
20000-1230
20000-1231
20000-1232
20000-1233
20000-1234
20000-1235
20000-1236
20000-1237
20000-1238
20000-1239
20000-1240
20000-1241
20000-1242
20000-1243
20000-1244
20000-1245

ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาพม่าเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาพม่าเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาเขมรเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาเขมรเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาลาวเพือการสือสารในงานอาชีพ
ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในงานอาชี พ
ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในงานอาชีพ

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1302 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์

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

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401
20000-1402
20000-1403
20000-1406

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

คณิตศาสตร์ พนฐานอาชี
ื
พ
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถิติการทดลอง
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กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา
20000-1501
20000-1502
20000-1503
20000-1504
20000-1505
20000-1506
20000-1507

หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
ทักษะชี วติ และสังคม
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ไทย
อาเซี ยนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั
วัฒนธรรมอาเซี ยน

กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสุขศึกษา
0 - 1 ทักษะการดํารงชีวติ เพือสุ ขภาวะ
0 - 2 เพศวิถศี ึกษา
กลุ่มพลศึกษา
0 - 3 พลศึกษาเพือพัฒนาสุ ขภาพ
0 - 4 พลศึกษาเพือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
กลุ่มบูรณาการ
0 - 5 ทักษะสุ ขภาพ
0 -1606 การพัฒนาคุณภาพชี วติ
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2-0-2
1-0-1
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1-0-1
1-0-1
0-2-1
0-2-1
1-2-2
1-2-2
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101

ภาษาไทยพืนฐาน

- -2

(Basic Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื อสาร
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุ คคล กาลเทศะ โอกาสและ
สถานการณ์
3. สามารถนําความรู ้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนไปใช้สือสารในชี วติ ประจําวัน
ได้ถูกต้องตามหลักการ
4. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกียวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน
วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
พูดติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
เขียนข้อความเพือติดต่อกิจธุระ สรุ ป อธิบาย บรรยายและกรอกข้อมูลตามหลักการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ การรับ สารและส่ ง สารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคํา การใช้ถ้อยคํา สํานวน ระดั บภาษา
การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิ นด้านภาษาจาก
สื อสิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์ การกล่าวทักทาย แนะนําตนเองและผูอ้ ืน การพูดในโอกาสต่ าง ๆ ตามมารยาทของสังคม
การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสี ยใจ การพูดติ ดต่ อกิจธุระ พูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิด เห็ น
การเขียนข้อความติ ด ต่ อกิจธุ ระ สรุ ป ความ อธิ บ าย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ ม การเขี ยนประวัติย่อ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ

20000-1102

ภาษาไทยเพืออาชีพ

0-2-1

(Thai for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพือสื อสารในงานอาชีพถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
2. พูดสื อสารในงานอาชี พตามหลักการ
3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกียวกับการฟั งคําสั งหรื อข้อแนะนําการปฏิ บัติ งาน การฟั งและดู ส ารในงานอาชี พจากสื อบุ คคล
สื อสิ งพิมพ์ สื ออิเ ล็กทรอนิ กส์ และแหล่ง เรี ยนรู ้ ในชุ ม ชน การอ่านคู่มื อการปฏิบ ัติง าน คู่มื อการใช้อุปกรณ์ หรื อ
รายละเอียดของผลิต ภัณ ฑ์ การนําเสนอผลงาน การสาธิตขันตอนการปฏิ บ ัติง านหรื อกระบวนการผลิต ชิ นงาน
การสั ม ภาษณ์ งาน การพูดติ ดต่ อสื อสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติ งาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิ จ
และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

20000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ

0-2-1

(Business Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพือสื อสารในงานธุรกิจถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานธุรกิจ
3. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
2. พูดในงานธุรกิจตามหลักการ
3. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกียวกับการฟั งคํา สั งหรื อข้อแนะนําการปฏิ บัติ งาน การฟั งและดู ส ารในงานธุ รกิจ จากสื อบุ คคล
สื อสิ งพิมพ์ สื ออิเ ล็กทรอนิ กส์ และแหล่ง เรี ยนรู ้ ในชุ ม ชน การอ่านคู่มื อการปฏิบ ัติง าน คู่มื อการใช้อุปกรณ์ หรื อ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนําเสนอผลงาน การเสนอขายสิ นค้าและบริ การ การพูดติ ดต่ อธุ รกิจ การสัมภาษณ์ งาน
การเขียนเพือติ ดต่ อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุ รกิจ และการเขียนโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
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20000-1104

การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ

0-2-1

(Thai Speaking for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการพูดสื อสารในงานอาชีพตามหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. สามารถใช้ทกั ษะการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
3. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการพูดในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลักการ
2. พูดในโอกาสต่าง ๆ เกียวกับงานอาชี พตามหลักการพูดและศิลปะการพูด
3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เ กี ยวกับการพู ด ในงานอาชี พ การทําหน้าที โฆษกและพิ ธีกร การเขี ยนเค้าโครงการพู ด การพู ด
ในโอกาสต่ าง ๆ เกี ยวกับงานอาชี พ การพูดแสดงความคิ ดเห็ น การกล่ าวรายงาน การนําเสนอผลงาน การบรรยาย
การสรุ ป การพูดเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ กล่าวอําลาอาลัย การกล่าวสุ นทรพจน์
และการกล่าวอวยพร

20000-1105

การเขียนภาษาไทยในงานอาชี พ

0-2-1

(Thai Writing for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการเขียนสื อสารในงานอาชีพตามหลักการ
2. สามารถใช้ทกั ษะการเขียนเพือพัฒนาตนเองและงานอาชี พ
3. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนสะกดคํา คําทับศัพท์ ศัพท์บญ
ั ญัติ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสและรู ปแบบต่าง ๆ
3. เขียนข้อความติดต่ อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรู ปแบบและหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกียวกับการเขียนในงานอาชี พ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหารที ใช้ในชี วิ ตประจํา วัน และ
งานอาชี พ การเขียนสะกดคํา การเขียนคําทับศัพท์ ศัพท์บญ
ั ญัติและศัพท์เฉพาะวิชาชี พ การเขียนแสดงความคิด เห็ น
และแสดงความรู ้สึ กในโอกาสต่ าง ๆ การเขียนรายงานการประชุ ม บันทึ กข้อความ จดหมาย กิ จธุ ระและธุรกิจ
การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชี พ
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20000-1106

ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์

0-2-1

(Creative Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็ นคุณค่าความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเชิ งสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา
1. พูดภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการพูด
2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบ โอกาสและหลักการเขียน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหาร ภาพลักษณ์ ในภาษา
การพูด -เล่ าเรื อง การอธิ บาย การบรรยาย การพูดโน้ม น้ าวใจ การนํา เสนอผลงาน การเขียนสรุ ปความ การเขีย น
บรรยาย การเขี ยนแสดงความคิด เห็ นและแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่ าง ๆ การเขียนบทร้อยกรอง และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในงานอาชี พ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
20000-1201

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

0-2-1

(Real Life English)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
3. ตระหนักถึง ความสําคัญและเห็ นประโยชน์ของการใช้ ภาษาอัง กฤษในชี วิต ประจํา วันและในการ
ปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฟัง-ดูภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
อ่านข้อความ กําหนดการและป้ ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
กรอกแบบฟอร์ มทีใช้ในชี วติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิ งาน
เขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอัง กฤษในชี วิต ประจําวันและในการปฏิบัติงาน คําศัพท์
สํานวนภาษาทีใช้บ่อย ๆ การสนทนาเกียวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิ เรก สุ ขภาพ เทศกาล ทิ ศทาง ตําแหน่ ง
ที ตัง การเดิ นทาง ขันตอนการปฏิบัติ งาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ กําหนดการ ป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

20000-1202

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

0-2-1

(English Listening and Speaking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับหลักการฟั งและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ใ นชี วิ ตประจํา วัน และในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน
3. ตระหนักถึง ความสํา คัญ และเห็ นประโยชน์ของการฟั งและพูด ภาษาอัง กฤษในชี วิ ตประจํา วัน และ
ในการปฏิบตั ิ งาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการสื อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื อประเภทต่าง ๆ
ออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสี ยง
สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบตามสถานการณ์
ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกียวกับการฟั ง-ดู และพูด ภาษาอังกฤษในชี วิต ประจํา วันและการปฏิบั ติงาน หลักและวิธีการฟั ง
และพูด ภาษาอัง กฤษ การฟั ง-ดู การสื อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื อประเภทต่ าง ๆ การออกเสี ยงตามหลักการ
ออกเสี ยง การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้วจั นะภาษาและอวัจนะภาษา
(verbal and non-verbal language) การใช้ ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
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20000-1203

การอ่ านสื อสิ งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ

0-2-1

(Reading Authentic Materials in English)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการอ่านสื อสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถอ่านสื อสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชี วติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิ งาน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็ นประโยชน์ ของการอ่ านภาษาอัง กฤษในชี วิต ประจําวันและในการ
ปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านสารคดีและหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษ
อ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาอังกฤษ
อ่านกําหนดการ บันทึกข้อความ และจดหมายภาษาอังกฤษ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี ยวกับ การอ่ า นสื อสิ งพิ ม พ์ภ าษาอัง กฤษชนิ ด ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํา วัน หลัก และกลวิ ธี
การอ่านแบบต่ าง ๆ การอ่านสารคดี บันเทิ งคดี หนังสื อพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ ด
ประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตื อน เครื องหมาย สั ญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ กําหนดการ บันทึ กข้อความ
จดหมาย คู่มือ/กฎระเบี ยบการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

20000-1204

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Everyday English Writing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักถึงความสําคัญ และเห็ นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชี วิ ตประจํา วัน และในการ
ปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึ กย่อภาษาอังกฤษ
เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
เขียนจดหมายส่ วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ มภาษาอังกฤษชนิ ดต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่ าง ๆ การเขียนข้อมู ล
บุ คคล ข้อความ บัน ทึ กย่อ บัต รอวยพรในโอกาสต่ า ง ๆ จดหมายส่ ว นตั ว จดหมายอิ เ ล็กทรอนิ กส์ การกรอก
แบบฟอร์ ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

20000-120

ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ

0-2-1

(English for the Workplace)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูเรื องราวเกียวกับการปฏิบตั ิ งาน
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ
อ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ ายประกาศและคําเตือนในสถานประกอบการ
เขียนบันทึ ก และกรอกแบบฟอร์ มในการปฏิบัติงาน
5. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บ ค้นความก้า วหน้า ของงานในสถานประกอบการและฝึ ก ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับ การใช้ภาษาอัง กฤษในสถานประกอบการ การฟั ง -ดู เรื องราวเกียวกับ การปฏิ บัติง าน
การสนทนาโต้ตอบเกียวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตําแหน่งและหน้าที งาน ทิศทาง ตําแหน่ งที ตัง
การซือขาย การให้บริ การ การสนทนาทางโทรศัพท์ ขันตอนการปฏิบตั ิ งาน การอ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ ายประกาศ
คําเตื อนที พบในสถานประกอบการ การเขียนบันทึ ก การกรอกแบบฟอร์ ม และ การใช้เทคโนโลยีพฒ
ั นาทักษะ
ภาษาอังกฤษที ใช้ในการปฏิบตั ิ งาน

20000-1206

ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต

0-2-1

(English for the Internet)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับอินเทอร์เน็ต
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3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือสื บ ค้นข้อมูล ติ ดต่ อสื อสารและ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

สื บค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้คาํ สําคัญ
อ่านคําสั งและปฏิบตั ิ ตามคําสังทีปรากฎบนหน้าจอ
นําเสนอข้อมูลทีสื บค้นจากเว็บไซต์
เขียนข้อความบนสื อสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะทางภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการใช้ภ าษาอัง กฤษที เกียวข้องกับ อินเทอร์ เ น็ ต คํา ศัพ ท์ สํานวนและโครงสร้ า งภาษา
ทีพบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคําสั งและปฏิบตั ิ ตามคําสั งทีปรากฎบนหน้าจอ
การสื บ ค้นข้อมู ลเรื องที สนใจ/เรื องทางวิช าชี พโดยใช้คาํ สําคัญ (Keywords) การอ่ าน สรุ ป และนํา เสนอข้อมู ล
ที สื บ ค้นจากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรู ปแบบต่ าง ๆ บนสื อสังคมออนไลน์ (Social media) และการใช้สื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

20000-1207

ภาษาอังกฤษโครงงาน
(English for Project Work)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทําโครงงานในเรื องทีสนใจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนการทําโครงงานในเรื องทีสนใจหรื อบูรณาการกับสาขาวิชาทีเรี ยน
สื บค้นข้อมูลในเรื องทีสนใจจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามรู ปแบบและขันตอนการทําโครงงาน
นําเสนอโครงงานตามขันตอน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ รู ปแบบและขันตอนการทําโครงงาน องค์ประกอบของ
โครงงาน ศัพท์ สํานวน ประโยค และโครงสร้างภาษาทีเกียวข้องกับการทําโครงงาน การวางแผนการทําโครงงาน
ในเรื องทีสนใจหรื อบู รณาการกับสาขาวิชาที เรี ยน การสื บค้นข้อมูลในเรื องที สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ
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การจัดทําโครงงานตามรู ปแบบและขันตอน นําเสนอโครงงานตามขันตอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดทําโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

20000-1208

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้ อมเพือการทํางาน

0-2-1

(English for Career Preparation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบัติงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิ งานอาชี พ
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื อการสมัค รงานและ
การปฏิบตั ิ งานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านประกาศรับสมัครงาน
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน
สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิ งานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิ งานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับการสมัครงานและการปฏิบัติงาน
อาชี พ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่ การกรอกแบบฟอร์ ม ใบสมัครงาน
การสมัครงานออนไลน์ การสั มภาษณ์ งาน คําศัพท์ สํานวนประโยคที ใช้ในการปฏิ บัติ ง าน การสนทนาตาม
สถานการณ์ในการปฏิบตั ิ งานอาชี พ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมัครงาน
และการปฏิบตั ิงานอาชีพ

20000-1218

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2-1

(English for Information Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ตระหนักถึง ความสํา คัญ และเห็ นประโยชน์ของการใช้โนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมู ลและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื องเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจําวัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิ งานเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เขียนข้อความบนสื อสังคมออนไลน์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คําศัพท์และ
สํานวนประโยคทีพบเห็นบ่อย ๆ การอ่านเรื องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชี วติ ประจําวัน การสื อสารในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Smart phone, Tablet, สื อสังคมออนไลน์ (Social media) การเรี ยนรู ้ ออนไลน์
การใช้ Application ต่าง ๆ การสนทนาตามสถานการณ์ทีเกียวข้อง การเขียนข้อความบนสื อสั งคมออนไลน์ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

กลุ่มภาษาต่ างประเทศอืน
20000-1220

ภาษาจีนเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Chinese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาจีน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาจีน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนภาษาจีน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาจีนในชี วติ ประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาจี น การอ่านคํา และประโยค การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน การ
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรจีน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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20000-1221

ภาษาจีนเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Chinese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาจีนในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์งานอาชี พ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาจีนเกียวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาจีนในงานอาชี พ ฟั ง -ดู การใช้ภาษาจีน ในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในงานอาชี พ

20000-1222

ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Japanese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับ หลักการใช้ภาษาญีปุ่ นในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญีปุ่ นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญีปุ่ นในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาญีปุ่น
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาญีปุ่ น
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรญีปุ่ นตามหลักการเขียนภาษาญีปุ่ น
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาญีปุ่ นในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญีปุ่นในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาญี ปุ่ น การอ่ านคํา และประโยค การใช้ คาํ ศัพท์ สํานวน
การสนทนาในสถานการณ์ ชี วิต ประจําวัน การเขียนอักษรญี ปุ่ น และการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒ นาทักษะ
ภาษาญีปุ่ นในชี วติ ประจําวัน

20000-1223

ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Japanese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1222 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาญีปุ่นในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญีปุ่ นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญีปุ่ นในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาญีปุ่ นในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาญีปุ่ นเกียวกับงานอาชี พ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาญีปุ่ นง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญีปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาญีปุ่นในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นในงานอาชีพ

20000-1224

ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Korean Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในชี วิตประจํา วันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่ าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชี วติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเกาหลี
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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2. อ่านคําและประโยค ตามหลักการออกเสี ยงภาษาเกาหลี
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
4. เขียนอักษรเกาหลีตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาเกาหลี การอ่ า นคําและประโยค การใช้ คาํ ศัพท์ สํา นวน
การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเกาหลี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเกาหลีในชี วติ ประจําวัน

20000-1225

ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Korean Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่ าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาเกาหลีเกียวกับงานอาชี พ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พู ด อ่า นและเขีย นภาษาเกาหลี ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภ าษาเกาหลี ใ น
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในงานอาชีพ

20000-1226

ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Vietnamese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเวียดนาม
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเวียดนาม
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาเวี ยดนามในชี วิ ต ประจํา วันตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษาเวียดนาม การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิต ประจําวัน การเขียนอักษรเวียดนาม และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

20000-1227

ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Vietnamese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1226 ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาเวียดนามเกียวกับงานอาชี พ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเวียดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาเวี ยดนามในงานอาชี พ ฟั ง -ดู การใช้ภาษาเวี ยดนาม
ในสถานการณ์ งานอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ
การเขียนคํา ศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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20000-1228

ภาษาอินโดนีเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Indonesian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนี เซี ยในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาอินโดนีเซี ย
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาอินโดนีเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรอินโดนีเซียตามหลักการเขียนภาษาอินโดนีเซีย
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
ปฏิ บัติเ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนี เ ซีย ในชี วิต ประจํา วันตามมารยาทสั งคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษาอินโดนีเซีย การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรอินโดนี เซีย และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจําวัน

20000-1229

ภาษาอินโดนีเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Indonesian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาอินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาอินโดนีเซียเกียวกับงานอาชี พ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

37
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในงานอาชี พ ฟัง-ดูการใช้ภาษาอินโดนี เซี ยใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยในงานอาชีพ

20000-1230

ภาษาพม่ าเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Burmese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาพม่า ในชี วิต ประจํา วันตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาพม่า
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาพม่า
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรพม่าตามหลักการเขียนภาษาพม่า
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาพม่ า การอ่ า นคํา และประโยค การใช้ คาํ ศัพ ท์ สํา นวน
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรพม่า และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษา
พม่าในชีวิตประจําวัน

20000-1231

ภาษาพม่ าเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Burmese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาพม่าในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในงานอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

38
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาพม่าเกียวกับงานอาชี พ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่ าในงานอาชี พ ฟั ง-ดูการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าในงานอาชีพ

20000-1232

ภาษาเขมรเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Khmer Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับ หลักการใช้ภาษาเขมรในชี วิต ประจํา วันตามมารยาทสัง คมและวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชี วติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเขมร
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเขมร
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเขมรตามหลักการเขียนภาษาเขมร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเขมรในชี วติ ประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาเขมร การอ่ า นคํา และประโยค การใช้ค ํา ศัพ ท์ สํ านวน
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเขมร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษา
เขมรในชี วติ ประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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20000-1233

ภาษาเขมรเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Khmer Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเขมรในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์งานอาชี พ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาเขมรเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟัง-ดู การใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรในงานอาชี พ

20000-1234

ภาษาลาวเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Laotian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกี ยวกับ หลักการใช้ภาษาลาวในชี วิ ต ประจําวันตามมารยาทสั ง คมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชี วติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาลาว
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาลาว
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรลาวตามหลักการเขียนภาษาลาว
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาลาวในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาลาว การอ่า นคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์ สํ านวน การ
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรลาว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
ในชี วติ ประจําวัน

20000-1235

ภาษาลาวเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Laotian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาลาวในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาลาวเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์สํานวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาลาวในสถานการณ์งาน
อาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน
รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวในงานอาชีพ

20000-1236

ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Malaysian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษามาเลเซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาบามาเลเซี ย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.
3.
4.
5.

อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษามาเลเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรมาเลเซียตามหลักการเขียนภาษามาเลเซีย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่ านและเขี ยนภาษามาเลเซี ย ในชี วิ ต ประจําวัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษามาเลเซี ย การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรภาษามาเลเซี ย และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ยในชีวิตประจําวัน

20000-1237

ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Malaysian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษามาเลเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามาเลเซียในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง -ดูการใช้ภาษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษามาเลเซี ยเกียวกับงานอาชี พ
เขียนคําศัพท์สํานวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเ กียวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซี ย ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษามาเลเซี ยใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในงานอาชีพ

20000-1238

ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Filipino Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชี วิตประจําวันตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

42
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชี วติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาฟิ ลปิ ิ โน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาฟิ ลปิ ิ โน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรฟิ ลิปิโนตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในชีวติ ประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับ การฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขีย นภาษาฟิ ลิ ปิ โนในชี วิต ประจํา วัน ตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาฟิ ลิปิโน การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรฟิ ลิปิโนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน

20000-1239

ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Filipino Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาฟิ ลปิ ิ โนในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในสถานการณ์งานอาชี พ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาฟิ ลิปิโนเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาฟิ ลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาฟิ ลิ ปิ โนในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษาฟิ ลิปิ โนใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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20000-1240

ภาษารั สเซี ยเพือการสือสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Russian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษารัสเซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษารัสเซีย
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษารัสเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรรัสเซี ยตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษารั ส เซี ย การอ่ า นคําและประโยค การใช้ คาํ ศัพท์ สํา นวน
การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรรั สเซี ย และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษารัสเซียในชี วติ ประจําวัน

20000-1241

ภาษารั สเซี ยเพือการสือสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Russian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษารัสเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง -ดูการใช้ภาษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษารัสเซี ยเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษารัสเซี ยง่าย ๆ ในงานอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่า นและเขี ยนภาษารั ส เซี ยในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภ าษารั ส เซี ย ใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียในงานอาชีพ

20000-1242

ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(German Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเยอรมันในชี วิตประจํา วันตามมารยาทสัง คมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชี วติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
4.
5.
6.
7.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเยอรมัน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเยอรมัน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเยอรมันตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเยอรมันในชี วติ ประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พู ด อ่า นและเขียนภาษาเยอรมั น ในชี วิต ประจํา วันตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาเยอรมัน การอ่า นคําและประโยค การใช้คาํ ศัพ ท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเยอรมัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน

20000-1243

ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(German Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์งานอาชี พ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาเยอรมันเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเยอรมันง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเ กียวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาเยอรมันในงานอาชี พ ฟั ง -ดู การใช้ภาษาเยอรมัน ใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันในงานอาชี พ

20000-1244

ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(French Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาฝรั งเศสในชี วิตประจําวันตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั งเศสในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาฝรั งเศส
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาฝรั งเศส
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรฝรั งเศสตามหลักการเขียนภาษาฝรั งเศส
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขี ยนภาษาฝรั งเศสในชี วิต ประจํา วันตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาฝรั งเศส การอ่านคํา และประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรฝรั งเศส และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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20000-1245

ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(French Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1244 ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาฝรั งเศสในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั งเศสในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝรั งเศสในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาฝรั งเศสเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาฝรั งเศสง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาฝรั งเศสในงานอาชี พ ฟัง-ดู การใช้ภ าษาฝรั งเศสใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301

วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวิต

1-2-2

(Science for Life Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหน่ วยและการวัด แรงและการเคลือนที นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ
สารและการเปลียนแปลง
2. สามารถสํารวจตรวจสอบเกียวกับการวัด การเคลือนที อะตอมและธาตุ สาร และทํากิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชี พและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่ วย
และการวัด อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลียนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศ
2. คิดคํานวณเกียวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลือนทีตามหลักการ
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. ปฏิบตั ิทดลองเกียวกับสาร การเปลียนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชี วิตประจําวันโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่ วยและการวัด
แรง การเคลือนที นาโนเทคโนโลยี โครงสร้ างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลียนแปลง ปฏิกิริยาเคมีใ น
ชีวิตประจําวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเ วศ

20000-1302

วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม

1-2-2

(Science for Industry)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุ ล การเคลือนที งานพลังงานและกําลัง คลืนและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สามารถคํานวณและทดลองทดสอบเกียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคลือนที งานพลังงานและกําลัง คลืน
และคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือนําไปประยุกต์ ใช้ในชี วิตประจําวัน
และงานอาชีพ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคลือนที งานพลังงานและกําลัง คลืนและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
2. คํานวณเวกเตอร์ แรง การสมดุลและการเคลือนทีแบบต่าง ๆ ตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกียวกับลักษณะของคลืน สมบัติของคลืน งานพลัง งานและกําลังตามหลักการและ
กระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับเวกเตอร์ แรง แรงเสี ยดทาน สมดุ ล การเคลือนที แนวเส้นตรง การเคลือนที แบบ
โปรเจคไทล์ งานพลังงานและกําลัง คลืน และคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า

20000-1306

โครงงานวิทยาศาสตร์

0-2-1

(Science Projects)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มี ทั กษะในการคิด และแก้ปั ญ หาโดยใช้ กระบวนการและวิ ธีการทางวิท ยาศาสตร์ จ ดั ทํา โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถนําทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้พฒั นาตนเองและงานอาชี พ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและเหตุผลความจําเป็ นในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางาน
2. เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักการและรู ปแบบทีกําหนด
3. แก้ปัญหาหรื อพัฒนางานในโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ เพือสื บเสาะ
หาความรู ้ ทดลอง ทดสอบและสรุ ปรายงาน
4. เขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
5. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามรู ปแบบทีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ขันตอน
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจัดนิ ทรรศการและการนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401

คณิตศาสตร์ พืนฐานอาชีพ

2-0-2

(Basic Mathematics for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร สถิติเบื องต้น การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดตําแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปั ญหาเกียวกับสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัว
แปร สถิติเบืองต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัด ตําแหน่ งและการวัดการกระจายของข้อมูล
และนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกต์ ความรู ้ เ กี ยวกับ สมการเชิ ง เส้ นตั วแปรเดี ย ว ระบบสมการเชิ งเส้ นสองตัว แปร ไปใช้ใ น
2.
3.
4.
5.

สถานการณ์หรื อปั ญหาทีกําหนด
สร้างตารางแจกแจงความถี กราฟหรื อแผนภูมิ และตี ความหมายหรื อวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลจากตาราง กราฟ
หรื อแผนภูมิ
เลือกใช้ค่าเฉลียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมให้เหมาะสมกับข้อมูล
วัดตําแหน่ งที ของข้อมูลโดยใช้เปอร์ เซ็นไทล์
วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พสิ ัย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สัม ประสิ ท ธิของพิสัย และสัม ประสิ ท ธิ
ของการแปรผัน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี ยว ระบบสมการเชิ งเส้น
สองตัวแปร สถิติเบืองต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่ว นกลาง การวัดตําแหน่ ง และการวัด การกระจายของข้อมู ล และ
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

20000-1402

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม

2-0-2

(Mathematics for Industry)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี ยวกับมุม และการวัดมุ ม อัต ราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติ ของวงกลมหนึ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกียวกับมุมและการวัดมุม อัต ราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของ
วงกลมหนึงหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดี เ ทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และนําไป
ประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเ จตคติ และกิจนิ สั ยที ดี ในการคิด วิเ คราะห์ แก้ปั ญหาในสถานการณ์ ต่า ง ๆ อย่างเป็ นระบบ และ
มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมทีกําหนด
แก้ปัญหาการวัด โดยใช้ความรู ้เรื องอัตราส่วนตรี โกณมิติ
ประยุกต์ความรู้เกียวกับดีเทอร์ มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิ งเส้นไม่เกินสามตัวแปร
ประยุกต์ความรู ้ เกียวกับมุมและการวัด มุม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของวงกลมหนึ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทั กษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ เ กี ยวกับ มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ของวงกลมหนึ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดี เ ทอร์มิ แนนต์ไม่เ กินอันดั บสาม
และประยุกต์ใช้ดีเทอร์ มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้นไม่ เ กินสามตัวแปร และการประยุกต์ ใช้ในงาน
อาชี พด้านอุตสาหกรรม

20000-1403

คณิตศาสตร์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

2-0-2

(Mathematics for Electricals and Electronics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกี ยวกับมุม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติ ของวงกลมหนึ งหน่ ว ย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิงซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

50
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกียวกับมุมและการวัดมุม อัต ราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของ
วงกลมหนึงหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
และนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมทีกําหนด
แก้ปัญหาการวัด โดยใช้ความรู ้เรื องอัตราส่วนตรี โกณมิติ
ประยุกต์ความรู ้เกียวกับดีเทอร์ มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิ งเส้นไม่เกินสามตัวแปร
ประยุกต์ใช้จาํ นวนเชิงซ้อนในรู ปพิกดั ฉากและพิกดั เชิงขัวในงานอาชีพ
ประยุกต์ใช้จาํ นวนเชิงซ้อนที อยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังและรู ปกรณฑ์ในงานอาชี พ
ประยุกต์ความรู ้ เกียวกับมุมและการวัด มุม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของวงกลมหนึ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทั กษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ เ กี ยวกับ มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิติ ของวงกลมหนึ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ไม่เกิน
อันดับ สาม และประยุกต์ใ ช้ดี เ ทอร์ มิ แนนต์ ห าผลเฉลยของระบบสมการเชิ ง เส้ นไม่ เกินสามตัว แปร และการ
ประยุกต์ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์

20000-1406

สถิติการทดลอง

2-0-2

(Experimental Statistics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสถิติวิจยั เบืองต้นและแบบแผนการทดลอง
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกียวกับสถิติวิจยั เบื องต้น และแบบแผนการทดลองประยุกต์ ใช้
ในชี วติ ประจําวันและงานอาชี พ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แก้ปัญหาเกียวกับนําความรู ้เกียวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจยั เบืองต้น
เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติทีได้จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
ประยุกต์ความรู ้เกียวกับแบบแผนการทดลองที เหมาะสมกับ สถานการณ์หรื อปั ญหาทีกําหนด
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขันตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับสถิติวิจยั เบืองต้น และแบบแผนการทดลอง และ
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
20000-1501

หน้ าทีพลเมืองและศี ลธรรม

2-0-2

(Civil Duties and Morals)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสังคม วัฒนธรรม สิ ทธิหน้าทีพลเมืองดีและหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
เป็ นศาสนิกชนทีดี ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาทีตนนับถือ
3. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและการดําเนินชี วติ
4. ตระหนักถึงการดํารงชีวติ ทีถูกต้องดี งามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับสังคม วัฒนธรรม สิ ทธิหน้าที พลเมืองดี และหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพืนฐาน และระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักจริ ยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนาทีตนนับถือ
4. วิเคราะห์สภาพปั ญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน
5. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับความสําคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัด ฐานทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ปัญหาในสังคม สิทธิหน้าทีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
การดํารงชี วติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนาทีตนนับถือ

20000-1502

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

1-0-1

(Thai History)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติ ศาสตร์ชาติ ไทย
2. สามารถนําความรู ้ทางประวัติศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เป็ นพืนฐานในการดํารงชีวิต
3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย เพือธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับกระบวนการทางประวัติศาตร์และประวัติศาสตร์ชาติ ไทย
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย
3. น้อมนําแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช และพระมหากษัต ริ ย์
องค์ปัจจุบนั ในการดําเนินชีวิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ กระบวนการทางประวัติศ าสตร์ ประวัติ ศาสตร์ ชาติ ไทยสมัยสุ โขทั ย อยุธยา ธนบุ รีและ
รัตนโกสิ นทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดําริ ใน และพระราชกรณี ยกิจ
ทีสําคัญของพระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั

20000-1503

ทักษะชี วติ และสั งคม

2-0-2

(Life Skills and Society)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการดําเนิ นชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุ ษยสัมพันธ์ในงานอาชีพ มรรยาท ความเป็ นพลเมืองดี เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
3. มีเจตคติ ทีดี ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วติ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เ กี ยวกับ หลักการดํา เนิ น ชี วิต ในสั ง คมภายใต้ ห ลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ประยุกต์ใช้ หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง หลักมนุ ษ ยสั มพันธ์ ความมี มรรยาทและความเป็ น
พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ การมีทักษะชี วิ ตในสัง คมตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุ ษยสัม พันธ์ใ น
การทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสั งคม ความเป็ นพลเมื องดี การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ตามกรอบแนวคิด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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20000-1504

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย

2-0-2

(Thai Geography and History)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับภูมิศาสตร์ ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
และประวัติศาสตร์ ชาติไทย และการธํารงความเป็ นไทยอย่างยังยืน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ ชาติไทย เพือธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี ยวกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี การศึ กษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย และการธํารงความเป็ นไทยอย่างยังยืน
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ ภู มิ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิจ ไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์ วิ ธีการศึกษาประวัติ ศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพือธํารงความเป็ นไทยอย่างยังยืน

20000-1505

อาเซี ยนศึ กษา

1-0-1

(ASEAN Studies)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพือสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการเป็ นประชากรอาเซียนเพือการดํารงตนและพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับประชาคมอาเซี ยน
2. วางแผนการดําเนินชี วติ สอดคล้องกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียนด้านต่าง ๆ
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นประชากรอาเซียนที ดี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ ประวัติ ความเป็ นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
กับภูมิภาคอืนในโลก
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20000-1506

เหตุการณ์ ปัจจุบัน

1-0-1

(Current Affairs)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมื องการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยีและ
สิ งแวดล้อมของไทยในปั จจุบนั
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลทีศึกษาเพือการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั เพือสร้างสังคมสันติสุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและ
สิ งแวดล้อมของไทยในปั จจุบนั
2. วางแผนสร้างภูมิคมุ้ กันตน ชุ มชนและสังคมโดยประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากเหตุ การณ์ปัจจุบัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม
ของไทยในปั จจุบัน

20000-1507

วัฒนธรรมอาเซียน

1-0-1

(ASEAN Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. สามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูลด้านวัฒนธรรมอาเซียนเพือการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพือการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในกลุม่ ประชาคมอาเซียน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2. สื บ ค้น ข้อมู ลสารสนเทศเกียวกับ วัฒ นธรรมและความสัม พันธ์ ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน
3. วางแผนการดําเนินชี วติ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ วัฒนธรรม ความสัม พันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่ างทางวัฒนธรรม การแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสุ ขศึกษา
20000-1601

ทักษะการดํารงชีวิตเพือสุขภาวะ

1-0-1

(Life Skills for Health)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับทักษะทีจําเป็ นในการดํารงชีวิต หลักการดูแลรั กษาสุ ขภาพ และการปฏิบ ัติตนตาม
กฎหมายทีเกียวข้องกับสุขภาพ
2. สามารถดูแลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต ป้ องกันและหลีกเลียงปัจจัยเสี ยงจากโรคติ ดต่ อ สิ งเสพติด การใช้ยา
และอุบัติเหตุ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการดําเนินชีวิตตามวิถที างทีถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับทักษะที จําเป็ นในการดํารงชีวิต หลักการดูแลรักษาสุ ขภาพและการปฏิบ ัติตนตาม
กฎหมายทีเกียวข้อง
2. วางแผนป้ องกันและหลีกเลียงปั จจัยเสี ยงจากโรคติดต่อ สิ งเสพติดและการใช้ยา
3. วางแผนป้ องกันและแก้ปัญหาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ ทักษะที จํา เป็ นในการดํารงชี วิต การดู แลรั กษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต ของวัยรุ่ น
สัม พันธภาพที ดี การดู แลสุ ขภาพเบืองต้น ของผูส้ ู ง อายุ โรคติด ต่ อและโรคไม่ ติดต่ อ การใช้ยาและสมุ นไพรไทย
สิ งเสพติดและกฎหมายทีควรรู ้ อุบตั ิ เหตุและกฎหมายทีควรรู ้

20000-1602

เพศวิถีศึกษา
(Sexuality Education)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดู แลสุ ขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2. สามารถกําหนดเป้ าหมายและแนวปฏิบตั ิในการเสริ ม สร้างสุ ขภาวะทางเพศ สร้ างสัม พันธภาพที ดี กบั
ผูอ้ นื สื อสารความต้องการตามความคิดและความรู ้สึก โดยใช้หลักการตัดสิ นใจและการต่อรอง
3. ตระหนักในคุณ ค่าของตนเองบนพืนฐานของการเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ืน และเก็นความสํา คัญของ
การเลือกแนวทางการดําเนินชี วติ อย่างมีสุข
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดู แลสุ ขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2. สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุ คคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ
3. สื อสารความต้องการตามความคิดและความรู ้ สึก โดยใช้หลักการตัดสิ นใจ การต่ อรองและการตระหนัก
ในคุณค่าของตนเองบนพืนฐานของการเคารพในสิ ทธิของผูอ้ ืน
4. ประเมินโอกาสเสี ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปั ญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
5. กําหนดเป้ าหมายและแนวปฏิบตั ิ ในการเสริ มสร้างสุ ขภาวะทางเพศส่ วนบุคคล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ พัฒ นาการทางเพศในวัยรุ่ น การดู แลสุ ขภาพทางเพศ สั ม พันธภาพกับ ความคาดหวัง
ต่อบทบาทและความรั บผิด ชอบ ภาพลักษณ์ ทีส่ งผลต่ อความรู ้ สึกและพฤติ กรรม ทักษะการตัดสิ นใจ การต่ อรอง
การสื อสารความต้องการตามความคิด และความรู้ สึ ก การตระหนักในคุณค่า ของตนเองบนพืนฐานของการเคารพ
ในสิ ท ธิ ของผูอ้ ืน กฎหมายว่ า ด้วยเพศ สิ ท ธิ ใ นการแสดงออกตามวิ ถีชี วิตทางเพศภายใต้ กรอบของสั ง คมและ
วัฒนธรรม และการเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือทีเป็ นมิตรในพืนที

กลุ่มพลศึกษา
20000-1603

พลศึ กษาเพือพัฒนาสุ ขภาพ

0-2-1

(Physical Education for Health Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับ หลักการออกกํา ลังกาย หลักการเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบัติตนในการดู และเล่นกีฬา
2. สามารถพัฒนาบุ คลิกภาพและเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกําลังกายด้วยกิจกรรม
ทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคํานึงถึงกฎ กติกา มารยาท
3. มีเจตคติ และพฤติ กรรมลักษณะนิ สั ยที พึง ประสงค์ในการดู และเล่นกีฬาตามกฎ กติ กา มารยาทและ
ความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เ กียวกับหลักการออกกํา ลังกาย หลักการเสริ มสร้ า งสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบัติตนในการดู และเล่นกีฬา
2. พัฒนาบุ คลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการออกกําลังกาย
3. ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติ กาและมารยาททีกําหนด
4. คํานวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามหลักการและกระบวนการ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ หลัก การและรู ป แบบการออกกํา ลัง กายด้ ว ยกิ จ กรรมทางกาย/กี ฬ าไทย/กี ฬ าสากล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคํานวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การมีนาํ ใจนักกีฬ า วินัยและความซือสัต ย์ในการเป็ นนักกีฬา กฎกติ กาและ
มารยาทในการดู และเล่นกีฬา

20000-1604

พลศึ กษาเพือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1

(Physical Education for Specific Purposes)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคลือนไหวร่ างกาย ออกกําลัง กาย
และเล่นกีฬาเฉพาะทาง
2. สามารถเคลือนไหวร่ างกาย ออกกําลัง กายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่ างกาย และ
นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. มีเจตคติและพฤติกรรมที พึงประสงค์ในการออกกําลังกายและเล่นกีฬ าเฉพาะทางเพือพัฒนากายภาพ
และบุคลิกภาพโดยคํานึงถึงกฎ กติ กา มารยาทและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับกฎ กติ กา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคลือนไหวร่ างกาย ออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาเฉพาะทาง
2. เคลือนไหวร่ างกายเพือพัฒนากล้ามเนือเฉพาะส่ วนบุคคล
3. เล่นกีฬาทีเหมาะสมกับสภาพร่ างกายตามหลักการและกระบวนการ
4. ออกกําลังกายเพือพัฒนาบุ คลิกภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับกฎ กติ กา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬ าที เหมาะสมกับ
สภาพร่ างกาย การเคลือนไหวเบืองต้นของกีฬาเฉพาะทางแต่ ละชนิด การพัฒนากล้ามเนือตามลักษณะเฉพาะส่ วน
บุคคล และการออกกําลังกายในชี วติ ประจําวันเพือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
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กลุ่มบูรณาการ
20000-1605

ทักษะสุ ขภาพ

1-2-2

(Health Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับ หลักการและกระบวนการพัฒนาสุ ขภาพ การป้ องกันและหลีกเลียงผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพ
2. สามารถดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลและเสริ มสร้างสภาวะความปลอดภัย
3. มีเจตคติทีดี ต่อการดําเนิ นชีวิตทีปลอดภัยและมีความมันคงทางจิตใจ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุ ขภาพ การป้ องกันและหลีกเลียงผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพ
2. สาธิตการดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลตามหลักการและกระบวนการ
3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบืองต้นตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผนการประพฤติปฏิบัติตนเพือเสริ มสร้างสภาวะความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกับสิ งแวดล้อม โภชนาการกับ สุ ขภาพ โรคติ ด ต่ อและ
โรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปั ญหาสารเสพติ ดและกฎหมายที ควรรู ้ ภัยพิบัติ อุบัติ เหตุ และกฎหมายที ควรรู้ การปฐม
พยาบาลเบืองต้น วิกฤติวยั รุ่นไทยกับปั ญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชี วติ ประจําวัน และสิ ทธิผบู ้ ริ โภค

20000-1606

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2

(Quality of Life Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการกระบวนการในการเสริ มสร้างทักษะสุ ขภาพ
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกําลังกาย
3. มีเจตคติทีดี มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีนาใจนั
ํ กกีฬา มีการดําเนินชีวิตที ปลอดภัยเข้มแข็ง มันคง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับสุ ขภาพอนามัย หลักการและกระบวนการดู แลสุ ขภาพและเสริ ม สร้ างสมรรถภาพ
ทางกาย
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเพือพัฒนาสุ ขภาพและสร้างเสริ มสภาวะความปลอดภัย
3. ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติ กา มารยาททีกําหนด
4. คํานวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25
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5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบืองต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเ กียวกับสุ ขภาพอนามัย ทักษะที จําเป็ นในการดํารงชี วิต การดู แลรั กษาสุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตของวัยรุ่ น สั มพัน ธภาพที ดี การดู แลสุ ขภาพเบื องต้นของผูส้ ู งอายุ โรคติ ด ต่ อและโรคไม่ติด ต่ อ ยาและ
สมุนไพรไทย สิ งเสพติดและกฎหมายทีควรรู ้ อุบตั ิเหตุและกฎหมายที ควรรู ้ หลักการและรู ปแบบ การออกกําลังกาย
ด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬ าไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคํานวณค่าดัชนี ม วลกาย หลักการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬ า กฎ กติ กา มารยาทในการดู และ
เล่นกีฬา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-100
20001-2001

อาชี วอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพืองานอาชีพ

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

วิชาชีพพืนฐาน ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
20901-1001 ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมอรรถประโยชน์
20901-1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
20901-1003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
20901-1004 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเบืองต้น
20901-1005 ระบบคอมพิวเตอร์และส่ วนประกอบ
20901-1006 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

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

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2001 การจัดการฐานข้อมูลเบืองต้น
20901-2002 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิ งโครงสร้ างเบืองต้น
20900-2003 การสร้ างเว็บเบืองต้น
20901-2004 การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล
20901-2005 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนทีเบืองต้น
20901-2006 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
20901-2007 ระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที
20901-2008 ดิจิตอลเบืองต้น
20901-2009 การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์
20901-2010 การสร้ างภาพเคลือนไหวเบืองต้น
20901-2011 การสร้ างเกมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-2-2
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-2101 การใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์
20901-2102 ธุ รกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-2103 วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต
20901-2104 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-2105 การซ่อมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
20901-2106 งานบริ การคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-2107 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์

2-2-3
-*-*-2
*-*-2
1-2-2
0-4-2
1-2-2

สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์ เคลือนที
20901-2201 การเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก
20901-2202 การโปรแกรมเว็บเบืองต้น
20901-2203 โปรแกรมเชิงวัตถุเบืองต้น
20901-2204 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที
20901-2205 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบืองต้น
20901-2206 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเบืองต้น
20901-2207 วิทยาการก้าวหน้าการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20901-2208 ปัญหาพิเศษการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที
20901-2209 ปฏิบตั ิงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20901-2210 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ เบืองต้น

1-2-2
1-2-2
1-2-2
0-4-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
*-*-2
0-4-2
1-2-2

สาขางานระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
20901-2301 เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย
20901-2302 การใช้งานโปรแกรมระบบเครื อข่าย
20901-2303 ความปลอดภัยบนเครื อข่าย
20901-2304 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
20901-2305 วิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายไร้ สาย
20901-2306 ปัญหาพิเศษระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
20901-2307 ปฏิบตั ิงานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

2-0-2
1-2-2
1-2-2
*-*-2
2-0-2
*-*-2
0-6-3

สาขางานซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
20901-2401 อุปกรณ์ เครืองมือวัด และงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20901-2402 การใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

1-2-2
1-2-2
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20901-2403
20901-2404
20901-2405
20901-2406
20901-2407
20901-2408

เทคโนโลยีระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เบืองต้น
วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
ปัญหาพิเศษซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
ปฏิบตั ิงานพัฒนาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
20901-2501 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
20901-2502 การสร้ างานกราฟิ กและแอนิเมชัน
20901-2503 งานกราฟิ กสองมิติ
20901-2504 งานกราฟิ กสามมิติ
20901-2505 ระบบภาพและเสี ยง
20901-2506 พืนฐานการทําดนตรี ประกอบภาพเคลือนไหว
20901-2507 พืนฐานการตัดต่อภาพวีดีโอดิจติ อล
20901-2508 วิทยาการก้าวหน้าด้านเกมและแอนิเมชัน
20901-2509 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
20901-2510 ปฏิบตั ิงานการสร้างเกมและแอนิเมชัน
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1-2-2
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
20001-1001

อาชี วอนามัยและความปลอดภัย

2-0-2

(Occupational Heal and Safety)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกียวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
สามารถดําเนินการเบืองต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบัติภยั ทีเกิดจากการทํางาน
สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีจิตสํานึก และกิจนิสัยที ดีในการปฏิบตั ิ งานอาชีพตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกียวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
วางแผนดําเนินการเบืองต้นในการควบคุม ป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิ ภยั ทีเกิดจากการทํางาน
วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อ่านและปฏิบัติตามเครื องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
เลือก ใช้เครื องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบืองต้นตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ งานอาชี พ มลพิษ โรค และอุบัติ ภัยที เกิดจาก
การทํางานและการควบคุมป้ องกัน การปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร์ การจัดการอาชี วอนามัย
และความปลอดภัยเบืองต้น เครื องหมาย และสัญลักษณ์ ความปลอดภัย เครื องป้ องกันอันตราย การปฐมพยาบาล
เบืองต้น กฎหมาย และหน่วยงานทีเกียวข้องกับงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

20001-1002

พลังงาน ทรั พยากร และสิ งแวดล้ อม

2-0-2

(Energy Resource and Environment)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้ องกันแก้ไข และการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพือป้ องกันแก้ไขปั ญหา และอนุรักษ์พลังงาน ทรั พยากร และ
สิ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดี ต่อการอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไขปั ญหาและ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและผลกระทบทีเกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
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3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบทีเกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ งแวดล้อมในงาน
อาชี พ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ พลัง งาน ทรั พยากรและสิ งแวดล้อ ม ประเภทของพลังงาน ทรั พยากรและสิ งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ของพลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมกับ การดํารงชี วิต การใช้ป ระโยชน์ของพลังงาน พลังงาน
ทดแทน และทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบทีเกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร แนวทางป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาพลังงาน ทรั พยากร และสิ งแวดล้อม หลักการและวิ ธี การอนุ รั กษ์พ ลัง งาน ทรั พยากร และ
สิ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที เกียวข้อง

20001-1003

ธุรกิจ และการเป็ นผู้ประกอบการ

1-2-2

(Business and Entrepreneurs)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจเกียวกับ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิ ต ด้ ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการทางการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิตเบืองต้น และ
กฎหมายทีเกียวข้อง
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอย่า งง่ าย โดยประยุกต์ใช้ห ลักปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริ หารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต
3. มีเจตคติทีดี ต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เ กียวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิต ด้ วยวงจรควบคุม คุณ ภาพ ธุ รกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิตเบืองต้น และ
กฎหมายทีเกียวข้อง
2. จัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้ วยวงจรควบคุม คุ ณภาพ การออมและการลงทุ น
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายทีเกียวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
รู ปแบบแผนธุรกิจ หลักเบืองต้นในการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ ใช้ปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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20001-100

กฎหมายคอมพิวเตอร์

1-0-1

(Computer Crimes Act)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อบังคับของกฎหมาย
3. มีความรับผิด ชอบ มีระเบียบวินยั ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติทีดีต่อวิชาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรมทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลิขสิ ทธิและทรัพย์สินทาง
ปั ญญา กฎหมายเกียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสั งคม บทบาทของ
วิชาชีพทีมีต่อสังคม

20001-2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพืองานอาชีพ
(Computer and Information for Careers )
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้

1-2-2

1. เข้า ใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเพืองานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพืองานอาชี พ
2. สามารถใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะ
งานอาชี พ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เ กียวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพืองานอาชี พ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิ การในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่ าง ๆ บนเครื องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อนิ เทอร์เน็ต
5. สื อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อนิ เทอร์ เน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพืองานอาชี พ การใช้ระบบปฏิบัติการ
(Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพือจัดทําเอกสารในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมตาราง
ทําการเพือการคํานวณในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปอืน ๆ
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ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ต เพือสื บค้นและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พ ผลกระทบของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชี พ

20901-1001

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์

1-2-2

(Operating System and Utility Program)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานเกียวกับระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมอรรถประโยชน์
2. สามารถติดตัง ใช้งานระบบปฏิบตั ิ การและโปรแกรมอรรถประโยชน์
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และเจตคติทีดี ในการใช้งานระบบปฏิบตั ิและโปรแกรมอรรถประโยชน์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการทํางานของระบบปฏิบตั ิ การและโปรแกรมอรรถประโยชน์
2. ติดตังระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมอรรถประโยชน์แบบต่ าง ๆ
3. ใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมอรรถประโยชน์แบบต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ ความหมาย หน้าทีและความสําคัญของระบบปฏิบตั ิ การ ประเภทของโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการ การติดตังและใช้งานระบบปฏิบตั ิ การและโปรแกรมอรรถประโยชน์แบบต่ าง ๆ ที เป็ นมาตรฐาน
เปิ ด (Open Standard) และแบบเชิงพาณิ ชย์ (Commercial) บนเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลือนที

20901-1002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic Computer Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ หลักการเขีย นโปรแกรม การเขียนผัง งาน (Flowchart) การเขียนโปรแกรมด้ วยภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม
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20901-1003

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

2-0-2

(Computer Mathematics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับคณิ ตศาสตร์สําหรับการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์
2. สามารถคํานวณทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และเจตคติทีดี ในการใช้คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับวิวฒั นาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิ ตศาสตร์ กบั การทํางานของเครื อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ เบืองต้น พีชคณิ ต บูลนี ทฤษฎีเมตริกซ์

20901-1004

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเบืองต้ น

1-2-2

(Basic Computer Graphics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการของภาพกราฟิ ก
2. สามารถใช้โปรแกรมกราฟิ ก ในการสร้าง ตกแต่งภาพกราฟิ ก และจัดการแฟ้มภาพกราฟิ ก
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ กเบืองต้น

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการของภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์และบิตแมป
2. สร้างและตกแต่ งภาพกราฟิ ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ พืนฐานของกราฟิ ก หลักการของภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์ และบิ ต แมป ประเภท
และคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิ ก การสร้างและตกแต่ งภาพกราฟิ ก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิ ก การใช้โปรแกรม
สร้างภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์และบิตแมป

20901-1005

ระบบคอมพิวเตอร์ และส่ วนประกอบ

1-2-2

(Computer System and Components)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้างและส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับโครงสร้างและส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และประกอบคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบ ัติเกียวกับโครงสร้า งระบบคอมพิวเตอร์ การจัดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ อัพเกรด
(Upgrade) และประกอบคอมพิวเตอร์ ตามความจําเป็ น เหมาะสมกับการใช้งาน ติดตังซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทีต้องใช้

20901-1006

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic Computer Networking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย
2. สามารถเชื อมต่อ และใช้งานระบบเครื อข่าย
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเครื อข่าย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย
2. เชื อมต่อ และใช้งานระบบเครื อข่าย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเกียวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย อุปกรณ์ ระบบ เครื อข่าย
ประเภทของเครื อข่าย ตัวกลางการเชือมต่ อเครื อข่าย โปรโตคอล รู ปแบบการเชือมต่อเครื อข่าย การติ ดตัง ตรวจสอบ
และใช้งานระบบเครื อข่ายแบบใช้สายและไร้ส าย การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์
บนเครื อข่าย

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2001

การจัดการฐานข้ อมูลเบืองต้ น

1-2-2

(Basic Database Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและการจัดการของระบบฐานข้อมูล
2. สามารถสร้างและจัดการฐานข้อมูล
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการใช้คอมพิวเตอร์จดั การฐานข้อมูล

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและการจัดการของระบบฐานข้อมูล
2. สร้างและใช้งานฐานข้อมูล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิ ด และลักษณะของข้อมู ล การสร้ าง ฐานข้อมูล
และตารางข้อมูล การสร้า งความสั มพันธ์ระหว่ างตาราง (Relationship) การสื บ ค้น แก้ไข และ ปรับ ปรุ งข้อมู ล
การสร้างฟอร์ มและรายงานข้อมูล

20901-2002

ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้ างเบืองต้ น

1-2-2

(Basic SQL)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบืองต้น
2. สามารถใช้ภาษาสอบถามข้อมูลเชิ งโครงสร้าง
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบืองต้น
2. ใช้งานภาษาสอบถามข้อมูลเชิ งโครงสร้างเบืองต้น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบืองต้น (Structured Query Language - SQL)
การสร้างการสอบถามข้อมูล และการรายงาน

20901-2003

การสร้ างเว็บเบืองต้ น

1-2-2

(Basic Web Creating)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและกระบวนการสร้างเว็บไซต์
2. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างเว็บไซต์
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการสร้างเว็บไซต์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการสร้างเว็บไซต์
2. สร้างและทดสอบเว็บไซต์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์
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20901-2004

การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล

1-2-2

(Web Development with HTML)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML
2. สามารถพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
2. พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ การสร้ างเว็บด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้างของ
การเขี ย น HTML ตามมาตรฐาน W3C การแสดงผลบน และการรั บ ข้อมู ล การจัด และการแต่ ง ข้อความ
การแต่งสี การแทรกภาพ การสร้างตาราง การเชื อมโยงหน้า จัดสร้ างเฟรม Style Sheet และ ธี ม (Theme) การใส่
เทคนิคพิเศษ การขอพืนทีเว็บไซต์ และการ Upload เว็บเพจ

20901-2005

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ เคลือนทีเบืองต้ น

1-4-3

(Basic Mobile Devices Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที
2. สามารถเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที
2. เขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กี ยวกับ หลักการ เครื องมื อ และภาษาที ใช้ ใ นการเขี ยนโปรแกรมบนสมาร์ ท โฟน
แท็บเลต หรื ออุปกรณ์ เคลือนที อืน ๆ การใช้งานระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ เ คลือนที ติ ด ตังและถอนโปรแกรม
ประยุกต์ใ ช้ง านบนอุปกรณ์ เ คลือนที การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ เคลือนที ด้วยภาษาโปรแกรมหรื อเครื องมื อ
สําเร็จรู ป
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20901-2006

ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic Computer Security)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการจัดการความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
2. สามารถจัดการความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
2. ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ การจัด การความปลอดภัย ในระบบคอมพิ วเตอร์ สร้ า งกระบวนการรั กษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครื อข่า ยและอินเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพทีมีต่อสังคมในเชิ งจริ ยธรรม

20901-2007

ระบบเครื อข่ ายโทรศัพท์ เคลื อนที

2-0-2

(Mobile Network System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที
2. สามารถใช้งานระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิงานโทรศัพท์เคลือนที
2. ใช้และตรวจสอบระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ งานเกียวกับระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เ คลือนที วิวัฒนาการของโทรศัพท์ มื อถื อ ติ ดตัง
ระบบปฏิ บัติ การโทรศัพท์ เ คลือนที ซ่ อมบํารุ ง โทรศัพ ท์ เ คลือนที อย่างง่ าย ตรวจสอบระบบเครื อข่ า ยที ใช้กับ
โทรศัพท์เคลือนทีวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที

20901-2008

ดิจิตอลเบืองต้น

1-2-2

(Basic Digital)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจระบบเลขฐานและรหัส
2. เข้าใจลอจิกฟังก์ชันต่างๆ ตารางความจริ ง และสัญลักษณ์ลอจิกเกต
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3.
4.
5.
6.

เข้าใจวงจร Combination Logic การ Simplify Logic
สามารถหาคุณสมบัติของ Logic Gate จากคู่มือ
สามารถต่อวงจร Logic, Gate Combination Logic วงจรพัลส์
มีกิจนิสัยในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกียวกับระบบวงจรลอจิกและการใช้งาน
2. ปฏิบตั ิการทดลองวงจรลอจิกและการใช้งาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ ระบบเลขฐานต่ า ง ๆ รหั ส ตัว เลข ลอจิ กฟั งก์ช ัน (Logic Function) ตาราง
ความจริ ง (Truth Table) การลดความซับซ้อน (Simplify Logic) สัญลักษณ์ ลอจิกพีช คณิ ต บู ลีน (Boolean Algebra)
วงจรคอมไบเนชัน (Combination Circuit)

20901-2009

การประยุกต์ ใช้ งานระบบควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์

1-2-2

(Application of Computer Controlled System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2. ใช้งานระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิ กส์ ระบบสมองกลฝั งตัวบน
อุป กรณ์ อิเ ล็กทรอนิ กส์ ต่ า ง ๆ สั ญ ญาณดิ จิ ทัลและอนาล็อ ก การเลื อกใช้อุป กรณ์ ควบคุ ม การติ ด ตังอุ ป กรณ์
การเชือมต่อ ทดสอบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรักษา

20901-2010

การสร้ างภาพเคลื อนไหวเบืองต้ น

1-4-3

(Basic Animation Product)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการสร้างภาพเคลือนไหวเบืองต้น
2. สามารถสร้างภาพเคลือนไหว
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3. มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการสร้างภาพเคลือนไหว
2. สร้างงานสร้างภาพเคลือนไหว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ หลักการสร้ างภาพเคลือนไหวและการประกอบเสี ยง การออกแบบ การใช้
โปรแกรมในการสร้างภาพเคลือนไหว การสร้างภาพเคลือนไหว

20901-2011

การสร้ างเกมคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic Computer Game Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและวิธีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
2. สามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการสร้างเกม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
2. สร้างเกมคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ หลักการและวิธีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ขันตอนการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ด้วย
เครื องมือในการสร้าง การทดสอบและติดตังใช้งาน การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มต่ าง ๆ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-2101

การใช้ โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์

2-2-3

(Virtual Machine Program)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการทํางานของโปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการทํางานของโปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์
2. ใช้โปรแกรมระบบจําลองในงานคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการใช้โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย โปรแกรมจําลองในงานระบบปฏิบตั ิการ (Virtual Machine) โปรแกรมจําลองในงานคอมพิวเตอร์อนื ๆ การ
ประยุกต์ใช้งานจําลองในงานระบบคอมพิวเตอร์

-2102

ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

--

(Business in Information Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถเขียนแผนธุ รกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีเจตคติทีดีเกียวกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เขียนแผนธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ แนวคิดบทบาทหน้า ที ของธุรกิจ รู ปแบบของธุ รกิจ กฎหมายที เกียวข้องกับ ธุรกิจทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําแผนธุรกิจทีมีป ระสิ ทธิ ภาพ การดําเนินธุ รกิจที เหมาะสม การเป็ นผูป้ ระกอบการ
กรณี ศึกษาเกียวกับธุรกิจและผูป้ ระกอบการ

20901-2103

วิทยาการก้ าวหน้ าระบบอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต

*-*-2

(Advances in Internet technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับวิทยาการและความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต
2. สามารถค้นคว้าความรู้ เ กี ยวกับ วิ ท ยาการและความก้า วหน้ าของระบบอิ นเทอร์ เ น็ ตและเทคโนโลยี
ในอนาคต
3. มีเจตคติทีดี ในวิทยาการและความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิทยาการและความก้าวหน้าระบบอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25
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75
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิท ยาการและความก้าวหน้า ของระบบอินเทอร์ เ น็ต เทคโนโลยี
ในอนาคต และปั ญญาประดิษ ฐ์

20901-2104

ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ

*-*-2

(Special Problem in Information Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการแก้ปัญ หาพิเศษเบืองต้นในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถแก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปัญหาพิเศษเบื องต้นในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ทดลองเบืองต้นในงานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการแก้ปัญหา การค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลเบืองต้น และรายงานผล
หัวข้องานปั ญ หาพิ เศษด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกียวกับ การโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบเครื อข่า ยคอมพิว เตอร์ ระบบสมองกลฝั งตัว และ IoT หรื องานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกมและ
แอนิเมชัน ตามความเหมาะสม

20901-2105

การซ่ อมและบํ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์

1-2-2

(Computer Maintenance)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการซ่อมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
2. สามารถซ่อมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการซ่ อมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการซ่อมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
2. ซ่อมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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76
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ั ติ เ กียวกับ การตรวจซ่ อมและบํา รุ งรั กษาอุป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ การตรวจหาสาเหตุ
อาการเสี ยและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุป กรณ์ ต่อพ่วง เทคนิ คการปรับแต่ งคอมพิวเตอร์ การตรวจและกําจัด
ไวรัส การสํารองและกูค้ นื ข้อมูล

20901-2106

งานบริ การคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-4-2

(Computer and Information Technology Services)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการบริ การคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถให้บริ การคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถจัดการธุ รกิจคอมพิวเตอร์
มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการบริ การคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ให้บริ การคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี ยวกับ การบริ การคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ และอุ ป กรณ์ ป ระกอบอื น ๆ
การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่ งงาน การประมาณราคา และการทดสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน

20901-2107 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์กับคอมพิวเตอร์

1-2-2

(Human Computer Interaction : HCI)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความหมายของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
2. สามารถจํา แนกประเภท ยกตั ว อย่ า งองค์ ป ระกอบหลัก แต่ ล ะส่ วน และทดลองฝึ กปฏิ บั ติ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิด ชอบในการเรี ยนรู ้ เ กียวกับการมีป ฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั
คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
2. ทดลองฝึ กปฏิบตั ิการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
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77
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ ความหมาย จําแนกประเภท องค์ประกอบหลักแต่ ละส่ วนของการปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์กบั คอมพิวเตอร์

สาขางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที
20901-2201

การเขียนโปรแกรมติดต่ อผู้ใช้ แบบกราฟิ ก

1-2-2

(Graphic User Interface Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก
2. สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเครื อข่าย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการเขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก
2. เขียนโปรแกรมติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ การเขียนโปรแกรมติ ด ต่ อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก (GUI : Graphic User Interface) รู ปแบบ
วิธีการใช้เครืองมือในการเขียนโปรแกรม (Tools) ตรวจสอบและแสดงผลจากการเขียนโปรแกรม

20901-2202

การโปรแกรมเว็บเบืองต้ น

1-2-2

(Basic Web Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมเว็บเพือประยุกต์ใช้งาน
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีดีในการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการการเขียนโปรแกรมเว็บเบืองต้น
2. เขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ โครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รู ปแบบการใช้คาํ สั งต่ าง ๆ การใช้และ
สร้างฟังก์ชัน การสร้างฟอร์ มติ ดต่ อกับผูใ้ ช้การเขียนคําสั งติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดการกับฐานข้อมูลเบื องต้น
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20901-2203

โปรแกรมเชิงวัตถุเบืองต้น

1-2-2

(Basic Object-Oriented Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบืองต้น
2. สามารถเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุเบืองต้น
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
2. เขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ การเกียวกับ การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุเบื องต้น โดยศึกษาเกียวกับคุณ สมบัติรูปแบบ
ไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ เขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย

20901-2204

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที

0-4-

(Mobile Application Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีดีในการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที
2. พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี ยวกับ การพัฒ นาโปรแกรมบนอุ ป กรณ์ เ คลื อนที การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้ ง าน
การเชือมต่อติดต่อสําหรับอุปกรณ์เคลือนที และการพัฒนาโปรแกรมเพือประยุกต์การใช้งานบนอุปกรณ์เคลือนที

20901-2205

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื องต้ น

1-2-2

(Basic Python Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบืองต้น
2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบืองต้น
3. เห็นคุณค่าของภาษาไพธอนต่องานธุรกิจ
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4. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างและไวยากรณ์ คําสั งของการเขียนโปรแกรม
ภาษาไพธอน
2. ใช้งานเครื องมือช่ วยเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
3. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขนาดเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบืองต้น บทบาทของเขียน โปรแกรมภาษา
ไพธอนเบืองต้ นในปั จจุบัน โครงสร้ างและไวยากรณ์ ของการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื องต้น คําสั งภาษา
ไพธอนเบืองต้น เครื องมือช่ วยเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบืองต้น และปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก

20901-2206

หลักการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเบืองต้ น

2-0-

(Principles of system analysis and design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติ เ กี ยวกับ หลักการวิ เ คราะห์ ระบบ วงจรการพัฒ นาระบบ การออกแบบฐานข้อมู ล
การออกแบบระบบ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบส่วนติ ดต่ อผูใ้ ช้ กรณี ศึกษาการพัฒนาระบบงาน

20901-2207

วิทยาการก้ าวหน้ าการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2-0-2

(Advance Programming Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้งานทีเป็ นผลจากความก้าวหน้าทางด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับความก้าวหน้าทางซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ในปั จจุบันและอนาคต
2. เปรี ยบเทียบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ทงในปั
ั
จจุบนั และอนาคต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ ความก้า วหน้า ทางซอฟต์ แวร์ คอมพิว เตอร์ ที เกิ ด ขึ น อย่า งเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั และในอนาคต จัดทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

20901-2208

ปัญหาพิเศษการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์ เคลื อนที

*-*-

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

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการแก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างเว็บไซต์
สามารถใช้งานอุปกรณ์เคลือนที
มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลือนที

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในการใช้งานอุปกรณ์เคลือนที
2. แก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างเว็บไซต์
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และการนําเสนองาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเข้าใจขันตอนการแก้ปัญหา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน นําเสนองานด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ เกียวกับ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ และอุปกรณ์เคลือนที ตามความเหมาะสม

20901-2209

ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

0-4-2

(The Development of Computer Program Workshop)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับขันตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิ สัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ และวางแผนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ งานพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต ามขันตอนการวิ เ คราะห์ และออกแบบระบบเพื อพัฒ นา
ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยใช้เครื องมือหรื อภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

20901-2210

การทวนสอบและทดสอบซอฟต์ แวร์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic Software Testing and Verification)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจในแนวคิดเบืองต้นเกียวกับการทวนสอบ การตรวจสอบการทํางานของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
2. สามารถวางแผน การทวนสอบ ตรวจสอบการทํางานของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เบืองต้น
3. มีคุณ ธรรม จริ ยธรรมและความรั บผิด ชอบในการเรี ยนรู ้ เ กียวกับ การทวนสอบ การตรวจสอบการ
ทํางานของซอฟต์แวร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการทวนสอบ การตรวจสอบการทํางานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
2. ทําการทวนสอบ การตรวจสอบการทํางานของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์เบืองต้น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ พืนฐานของการทวนสอบและการทดสอบ ระดับการทดสอบ ชนิ ด การทดสอบ
เทคนิ คการทดสอบ การตรวจสอบเครื องมือในการทดสอบ การวางแผนและการจัด การการทดสอบซอฟต์ แวร์
คอมพิวเตอร์

สาขางานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
20901-2301

เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้ สาย

2-0-2

(Wireless Network Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีเ ครื อข่ายไร้สาย
2. สามารถติดตัง กําหนดค่าระบบเครื อข่ายไร้สาย
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการระบบเครื อข่ายไร้สาย
2. ติดตัง กําหนดค่าระบบเครื อข่ายไร้สาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ งานเกียวกับเทคโนโลยีเครื อข่ายไร้สาย การติ ดตัง การกําหนดค่า การจัด การพืนที บริ การ
การรักษาความปลอดภัย การพัฒนาระบบ การให้บริ การในสถานที ต่าง ๆ การกําหนดค่า WiFi Access Point และ
WiFi Router การติ ดต่อสื อสารระหว่างอุปกรณ์ไร้สายกับเครื องคอมพิวเตอร์
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20901-2302

การใช้ งานโปรแกรมระบบเครื อข่ าย

1-2-2

(Application Network System Program)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้งานโปรแกรมระบบเครื อข่าย
2. สามารถใช้งานโปรแกรมระบบเครื อข่าย
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิงานเขียนโปรแกรมระบบเครื อข่าย
2. ใช้งานโปรแกรมระบบเครื อข่าย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติ งานเกียวกับโปรแกรมระบบเครื อข่าย เพื อดู สถานะและรายละเอียดข้อมูลของ ระบบ
เครื อข่ า ย การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบและวัดประสิ ท ธิ ภาพของระบบเครื อ ข่า ย โปรแกรมตรวจจับ ข้อมู ล
การสื อสารในระบบเครื อข่าย โปรแกรมช่ วยวิเ คราะห์ ปัญ หาในระบบเครื อข่าย โปรแกรมช่ วยในงานออกแบบ
ระบบเครื อข่าย และการใช้โปรแกรมจําลองการทํางานระบบเครื อข่าย

20901-2303

ความปลอดภัยบนเครื อข่ าย

1-2-2

(Network Security)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการความปลอดภัยบนระบบเครื อข่าย
2. สามารถรั กษาความปลอดภัยระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
3. มีกจิ นิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักความปลอดภัยบนระบบเครื อข่าย
2. ติดตังและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติการเกียวกับการรั กษาความปลอดภัยบนระบบเครื อข่าย ทังทางด้านกายภาพ (Physical
Security) ความปลอดภัยด้ า นระบบปฏิ บ ัติ การ ความปลอดภัยของซอฟต์ แวร์ และเครื อข่า ย การเข้า รหัส และ
ถอดรหัสข้อมูล การควบคุมสิ ทธิ ผูใ้ ช้ระบบป้ องกันการบุ กรุ กและการโจมตี เครื อข่าย ระบบการสํารองข้อมู ลและ
การกูค้ นื ระบบ Fault Tolerance จัดทําโครงงานย่อยทางด้านความปลอดภัยบนระบบเครื อข่าย
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20901-2304

วิทยาการก้ าวหน้ าระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์

*-*-2

(Progression in Computer Networking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถค้นคว้าเกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติทีดี ในวิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ วิท ยาการก้า วหน้ า ระบบเครื อข่ ายคอมพิว เตอร์ อุ ป กรณ์ ระบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ซอฟท์แวร์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การทํางานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

20901-2305

วิทยาการก้ าวหน้ าระบบเครื อข่ ายไร้ สาย

2-0-2

(Progression in Wireless Network System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. อธิบายเปรี ยบเทียบวิทยาการความก้าวหน้าระบบเครื อข่ายไร้สาย
2. สามารถจําแนกระบบเครื อข่ายไร้สายประเภทต่ าง ๆ
3. มีเจตคติทีดีต่อระบบเครื อข่ายไร้สาย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายไร้สาย
2. แสดงความรู ้ในการพัฒนาระบบเครื อข่ายไร้สายสําหรับการให้บริ การ Wi-Fi
3. จําแนกระบบเครื อข่ายไร้สายประเภทต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบเครื อข่ายไร้ส าย วิวฒั นาการของระบบเครื อข่ายไร้ สายในปั จจุบัน
และอนาคต เทคโนโลยีการให้บริการไร้สาย มาตรฐานของระบบเครื อข่ายไร้สาย (IEEE 802.1x) หลักการการรั กษา
ความปลอดภัยและการเข้ารหัสสัญญาณ การพัฒนาระบบเครื อข่ายไร้สายทีให้บริ การในสถานทีต่าง ๆ

20901-2306

ปัญหาพิเศษระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์

*-*-2

(Special Problems in Computer Networking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการ ในการแก้ปัญหาพิเศษในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษ ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปัญหาพิเศษเบื องต้นในงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. ค้นคว้า ทดลองเบืองต้นในงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการแก้ปัญหา การค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลเบืองต้น และรายงานผล หัวข้อ
ในงานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เกียวกับการออกแบบ วางระบบและบํารุ งรั กษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ตามความเหมาะสม

20901-2307

ปฏิบัติงานเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์

0-6-3

(Computer Network Practice)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถติดตังระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. บริ หารระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติงานเกียวกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การจัด การระบบเครื อข่าย การกําหนดสิ ทธิ ให้สมาชิ ก
ในระบบเครื อข่าย ตรวจสอบความผิด ปกติ ในระบบเครื อข่าย ติ ดตังระบบป้ องกันการบุ กรุ ก และโจรกรรมข้อมูล
ติดตัง Firewall และโปรแกรมทดสอบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

สาขางานซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
20901-2401

อุปกรณ์ เครืองมื อวัด และงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic Equipments, Mesurements and Electrical and Electronic Works)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทํางานของเครื องมือวัด อุปกรณ์ และงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถใช้งานเครื องมือวัด อุปกรณ์ และการปฏิบตั ิการในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์
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3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกี ยวกับ เครื องมือวัด อุ ปกรณ์ และปฏิบัติ งานไฟฟ้ า และอิเ ล็กทรอนิ กส์
เบืองต้น
2. ปฏิบตั ิงานเกียวกับเครื องมือวัด อุปกรณ์ และปฏิบตั ิงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของอุปกรณ์ การใช้งานเครื องมือวัด ในงานไฟฟ้า
และอิเ ล็กทรอนิ กส์ เ บืองต้นแบบต่ างๆ จัด การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองทางด้านอุปกรณ์ เครื องมื อวัด และการ
ปฏิบตั ิการเบืองต้นในงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

20901-2402

การใช้ งานโปรแกรมการควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์

1-2-2

(Computer Control Program Using)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้งานโปรแกรมในเครื องอุปกรณ์ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการใช้งานโปรแกรมการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรมประยุกต์ควบคุมระบบด้วยคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมในเครื อง อุปกรณ์ระบบ
การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จัดทําโครงงานย่อยทางด้านการใช้งานโปรแกรมระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

20901-2403

เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-2-2

(Embedded System and IoT Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ติดตังและจัดการระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติงานเกียวกับ เทคโนโลยีระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที การออกแบบและพัฒนา การ
วิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ แบบอนาล็อกและดิ จิทัล หลักการของสัญญาณและระบบผลตอบสนอง
ความถี อุป กรณ์ สารกึ งตัว นํา วงจรรวม อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าเชิ งกล การออกแบบวงจรตรรกะแบบคอมบิ เนชัน และ
ซีเควนเชียล ระบบดิจิตอล ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สําหรับสมองกลฝังตัว โพรโตคอลของไอโอที การประมวลผล
ระบบเวลาจริ ง การควบคุมป้ อนกลับ

20901-2404

การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

1-2-2

(Assembly Language Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของชุดคําสังภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบืองต้น
3. มีกจิ นิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับกระบวนการโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ความจําเป็ นที ต้องใช้ ภาษาแอสเซมบลี
ในการเขียนโปรแกรม Command Directive, Macro Command การกําหนด Addressing การใช้คาํ สั งเงือนไข
การกํา หนดข้อมู ลแบบโครงสร้ า ง การเชื อมต่ อกับ โปรแกรมย่อย จัด ทําโครงงานย่อยทางด้ านการโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี

20901-2405

การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic Microcontroller Programming)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์
2. เข้าใจหน้าทีและการใช้งานชุ ดคําสังของไมโครคอนโทรลเลอร์
3. สามารถนําชุดคําสังของไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ในการโปรแกรม
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4. มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เบืองต้น
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เบืองต้น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การเกียวกับโครงสร้างและหน้าที ส่ วนต่ างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การทํา งานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุ ด คํา สั งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมสังงานไมโครคอนโทรลเลอร์
ระบบการเชือมต่อกับ I/O Device ระบบ ADC/DAC ระบบ Timer การทดสอบการทํางานโปรแกรม

20901-2406

วิทยาการก้ าวหน้ าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

*-*-2

(Advance Embedded Systems and IoT)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. อธิบายเกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับวิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที การออกแบบและพัฒนา การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ าและอิเ ล็กทรอนิ กส์ แบบอนาล็อกและดิ จิทัล หลักการของสัญ ญาณและระบบผลตอบสนองความถี
อุปกรณ์ สารกึงตัวนํา วงจรรวม อุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกล การออกแบบวงจรตรรกะแบบคอมบิ เนชันและซี เควนเชี ยล
ระบบดิจิตอล ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สําหรับสมองกลฝังตัว โพรโตคอลของไอโอที การประมวลผลระบบเวลา
จริง การควบคุมป้ อนกลับ

20901-2407

ปัญหาพิเศษซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

*-*-2

(Special Problem in Embedded System Software and IoT)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานซอฟต์แวรระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. สามารถปฏิบัติการแก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานซอฟต์แวรระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ค้นคว้า ทดลองเบืองต้น ในงานซอฟต์แวรระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 25
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2. ปฏิบตั ิการแก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานซอฟต์แวรระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
3. รายงานผลการปฏิบตั ิการและนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเ กียวกับการแก้ปัญ หา การค้นคว้า การทดลอง การรวบรวมข้อมู ล การวิเ คราะห์ ข้อมู ลเบืองต้ น
และรายงานผลหัวข้องานปั ญหาพิเศษด้านซอฟต์แวรระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที เกียวกับการใช้งานโปรแกรม
การควบคุม ด้ว ยคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บื องต้ น
ตามความเหมาะสม

20901-2408

ปฏิบัติงานพัฒนาระบบควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์

0-6-3

(Computer Control Developing Practice)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจลักษณะของระบบงานที ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถพัฒนาระบบงานเดิมให้เป็ นระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการการควบคุม ระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาระบบงานเดิมทีควบคุมด้วยมือ (Manual) ให้เป็ นการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการพัฒนาระบบระบบงานเดิ มที ควบคุมด้วยมือ (Manual) ให้เป็ นการควบคุมด้วยระบบ
คอมพิว เตอร์ การใช้ และพัฒ นาโปรแกรมในการควบคุม เครื องอุปกรณ์ ต่ า งๆ อุป กรณ์ ระบบการควบคุ ม ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ จัดทําโครงงานย่อยทางด้านการพัฒ นาระบบงานทีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
20901-2501

เทคโนโลยีมัลติมเี ดีย

2-0-2

(Multimedia Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการของเทคโนโลยีมลั ติมีเดี ย
รู ้จกั และเข้าใจหน้าทีการทํางานของเครื องมือทีใช้ในงานมัลติมีเดีย
สามารถใช้เครื องมือในการสร้างงานมัลติ มีเดี ย
มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเทคโนโลยีทีทําให้คอมพิวเตอร์ สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูลตัวเลข
ภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว และเสี ยงเข้าไว้ด้วยกัน
2. ปฏิบัติการสร้างระบบโต้ตอบกับผูใ้ ช้และประยุกต์ใช้เครื องมือในการสร้างงานมัลติมีเดี ย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับเทคโนโลยีทีทําให้คอมพิวเตอร์ สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล ตัวเลข
ภาพนิ ง ภาพเคลื อนไหว และเสี ย งเข้า ไว้ด้ ว ยกัน การสร้ า งระบบโต้ ต อบกับ ผู ้ใ ช้ (Interactive) รู้ จ ักหน้ า ที
และการทํางานของเครื องมื อที ใช้ ใ นการผลิต งานมัลติ มี เ ดี ย ประยุกต์ ใ ช้เ ครื องมือในการสร้ า งงาน มัลติ มี เ ดี ย
จัดทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

20901-2502

การสร้ างงานกราฟิ กและแอนิเมชัน

1-2-2

(Graphic and Animation Creating)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิ กแอนิเมชันแต่ละประเภท
สามารถออกแบบทําโมเดลลิง และการสร้างเท็กเจอร์
สามารถสร้างภาพเคลือนไหวทังภาพทีเป็ น 2 มิติ และ3 มิติ
มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับการสร้างงานกราฟิ กและแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการสร้างงานกราฟิ กและแอนิ เมชัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ัติ การใช้ โ ปรแกรมในงานออกแบบคอมพิ ว เตอร์ กราฟิ กแอนิ เ มชั น แต่ ละประเภท
การออกแบบทําโมเดลลิง และการสร้ างเท็กเจอร์ การสร้างภาพเคลือนไหวทังภาพที เป็ น 2 มิติ และ 3 มิติ จัดทํา
โครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิ กและแอนนิเมชัน

20901-2503

งานกราฟิ กสองมิติ

1-2-2

(2 Dimension Graphics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการออกแบบสองมิติ
2. เข้าใจวิธีการออกแบบความสัมพันธ์ของสัดส่ วนให้สามารถรับรู ้ได้เหมือนภาพสามมิติ
3. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับการสร้างภาพสองมิติ
2. ปฏิบตั ิการสร้างการสร้างภาพสองมิติ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กียวกับ การออกแบบสองมิ ติ บ นระนาบรองรั บ ซึ งตรวจสอบได้ เ พียงความกว้า ง
และความยาวเท่านัน และสามารรับรู ้ได้ด้วยสายตา การใช้เส้นแสดงขนาดสัด ส่ วนซึ งสัมพันธ์กบั การมองเห็ นจริ ง
สามารถแยกได้วา่ ใกล้ไกล การสร้างบรรยากาศให้พร่ ามัวและชัดเจนเฉพาะสิ งทีเลือก การแสดงความตืนลึกโดยการ
ใช้นาํ หนักของสี การแสดงความตืนลึกด้วยการบังซ้อนกัน การแสดงความตืนลึก ด้วยความโปร่ งใสหรื อวิธีเอ็กซ์ เรย์
การจัดองค์ประกอบของภาพ จัดทําโครงงานย่อยทางด้านงานกราฟิ กสองมิติ

20901-2504

งานกราฟิ กสามมิติ

1-2-2

(3 Dimension Graphics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการสร้างภาพสามมิติ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. สามารถสร้างภาพสามมิติ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป การบันทึ กข้อมูลลงสื อ ประเภทต่ าง ๆ นําเสนอ
ผลงานผ่านช่องทางหลากหลาย
3. เห็ นคุณค่าของการใช้เครื องคอมพิวเตอร์ มีความเพียร ตรงต่ อเวลา และรับผิดชอบ
4. มีเจตคติ ทีดี ในการปฏิบตั ิงานสร้างภาพสามมิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรู ป

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับการสร้างภาพสามมิติ
2. ปฏิบตั ิการสร้างภาพสามมิติ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสร้างภาพสามมิติประเภทต่ าง ๆ จากโปรแกรมสําเร็ จรู ป สร้ า งภาพสามมิติ
รู ปทรงเรขา รู ป ทรงธรรมชาติ ทิวทัศน์ภาพคน สัต ว์การบันทึ กข้อมูลลงสื อประเภทต่ าง ๆ นําเสนอผลงานผ่า น
ช่องทางหลากหลาย และการพิมพ์ดว้ ยเครื องพิมพ์ จัดทําโครงงานย่อยทางด้านงานกราฟิ กสามมิติ

20901-2505

ระบบภาพและเสียง

1-2-2

(Picture and Sound System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการของระบบภาพและระบบเสี ยง และเครื องอุปกรณ์ทีเกียวข้อง
2. สามารถติดตัง เชือมต่ออุปกรณ์ทีเกียวข้องกับระบบภาพและระบบเสี ยงไปใช้งาน
3. สามารถใช้เครื องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ระบบภาพและระบบเสี ยง
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4. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับระบบภาพและระบบเสี ยง
ปฏิบตั ิการติดตัง เชื อมต่ออุปกรณ์ทีเกียวข้องกับระบบภาพและระบบเสี ยง
ปฏิบตั ิการจัดการวาง ตรวจสอบ และคํานวณเพือจัดระบบภาพและระบบเสี ยงสาธารณะ
ปฏิบัติการทดสอบระบบภาพและเสี ยงในอาคารและนอกอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ ระบบสั ญ ญาณภาพ กล้อ งวิ ดี โอชนิ ด ต่ า ง ๆ การบั น ทึ ก สั ญ ญาณภาพลง
ในสือชนิ ดต่ าง ๆ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด CATV MATV สายนําสัญ ญาณอุปกรณ์รวม-แยกสัญญาณ เครื องขยาย
สัญ ญาณภาพ การตั ด ต่ อภาพ การจัด ระบบเสี ยงเพือการบันทึ ก ระบบเสี ยงสาธารณะ ระบบการควบคุ ม และ
การเชื อมต่ อกับ อุป กรณ์ ภายนอกระบบ ระบบแสงประกอบเสี ยง การทดสอบความดั ง และความถี ของเสี ยง
ด้ว ยเครื องมื อทดสอบที เกี ยวข้อง การตรวจสอบและคํา นวณเพือจัด ระบบเสี ยงสาธารณะ การประเมิ น ราคา
ประกอบการออกแบบ เขียนแบบ การติดตังและทดสอบระบบเสียงสาธารณะทังในอาคารและนอกอาคาร

20901-2506

พืนฐานการทําดนตรีประกอบภาพเคลื อนไหว

1-2-2

(Music in Animation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจในเรื องสุ นทรี ยะและมุมมองทางศิลปะเพือใช้ในการสื อสาร
2. อธิบายกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์
3. เข้า ใจในเรื ององค์ประกอบแสงและเงา เสี ยงประกอบ การใช้ภาพนิ งและ ภาพเคลือนไหวเพือการ
สื อสาร รณรงค์ โน้มน้าวใจ เลือกใช้เสี ยงประกอบในงานวีดีทศั น์หรื อโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถเลือกใช้เพลง เสี ยงประกอบ ให้เหมาะสมกับการนําเสนองานทังภาพนิ งและ ภาพเคลือนไหว
5. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการพืนฐานในการทําดนตรี ประกอบภาพเคลือนไหว
2. ปฏิบตั ิการทําดนตรี ประกอบภาพเคลือนไหว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ สุ นทรี ยะ มุ มมองทางศิ ลปะ กระบวนการความคิ ดสร้ างสรรค์ การถ่ า ยทอด
ความคิดสร้ า งสรรค์ องค์ประกอบแสงและเงา เสี ยงประกอบ การใช้ภาพนิ งและภาพเคลือนไหวเพือการสื อสาร
รณรงค์ โน้ม น้ า ว การเลือกใช้ เ สี ยงประกอบในงานวี ดี ท ัศ น์ ห รื อโทรทั ศน์ การเลื อกใช้เ พลง เสี ยงประกอบ
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ในการนํา เสนองานทังภาพนิ งและภาพเคลื อนไหว การจัด ทํา โครงงานย่อยทางด้า นการทํา ดนตรี ป ระกอบ
ภาพเคลือนไหว

20901-2507

พืนฐานการตัดต่อภาพวิดีโอดิจิตอล

1-2-2

(Digital Video Editing Fundamental)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจและทักษะขันพืนฐานเกียวกับการตัดต่อภาพเคลือนไหวด้วยระบบดิจิตอล และการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เกียวกับเทคนิคพิเศษในการตัดต่อภาพเคลือนไหว
2. มีความสามารถในการอธิบายกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดความคิด สร้างสรรค์
3. มีทักษะในกระบวนการเปลียนแปลงข้อมูลเพือสื อดิ จติ อล
4. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับพื ั นฐานการตัดต่ อภาพวิดีโอดิจติ อล
2. สร้างวิดีโอดิ จติ อล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ หลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ ของการตัด ต่ อวิดี โอแบบต่ าง ๆ
คุณสมบัติและ มาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วดิ ี โอ ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อวิดีโอ การเลือกใช้โปรแกรมและ
คุณสมบัติของเครื องคอมพิวเตอร์ในงานการสร้างงานวิดีโอ คําสั งและเครื องมือในการใช้งานเบืองต้น การจับภาพ
วิดีโอ (Video Capture) การแก้ไขไฟล์วิดี โอ การเพิมเทคนิ คและสี สันให้ กบั วิดี โอ การซ้อนภาพวิดี โอ การจัดทํา
ข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่ เสี ยงประกอบ การนําไฟล์วิดีโอ ไปใช้งานในรู ปแบบต่าง ๆ หลักการ
ทําโครงงานทีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
สร้างชิ นงาน โครงงานจากจินตนาการ งานทีทําในชีวิตประจําวัน การจัดทําโครงงานทางด้านการตัด ต่ อภาพวีดีโอ
แบบดิ จติ อล

20901-2508

วิทยาการก้ าวหน้ าด้ านเกมและแอนิเมชัน

2-0-2

(Advance Game Technology and Animation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
2. สามารถใช้งานทีเป็ นผลการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย
3. มี กิจ นิ สั ยในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านเกมและแอนิเมชันด้านฮาร์ด แวร์
2. แสดงความรู ้เกียวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านเกมและแอนิเมชันด้านซอฟต์แวร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กียวกับ ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม ลั ติมี เ ดี ย ทั งทางด้ านฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ จัดทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกียวกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

20901-2509

ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน

*-*-2

(Special Problems in Computer Graphics, Game and Animation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เกม และแอนิ เมชัน
2. สามารถปฏิบตั ิการแก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
3. มีเจตคติทีดี ในการปฏิบตั ิ เกมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิการแก้ปัญหาพิเศษเบืองต้นในงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชัน
2. นําเสนอและรายงานผลการปฏิบตั ิ งาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับปั ญ หาพิเ ศษทางด้ า นงานออกแบบคอมพิ วเตอร์ กราฟิ กแอนิ เ มชั นแต่ ละประเภทการ
ออกแบบ การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ เบื องต้น การสร้างภาพเคลือนไหวทังภาพทีเป็ น 2 มิติ และ3 มิติ จัดทําโครงงาน
ย่อยในปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เกม และแอนิเมชันตามความเหมาะสม

20901-2510

ปฏิบัติงานการสร้ างเกมและแอนิเมชัน

0-6-3

(Games and Animation Workshop)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความเข้าใจในหลักการเกมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างเกม
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพือออกแบบ สร้างเกมคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติทีดี ในการปฏิบตั ิ เกมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับการสร้างเกมและแอนิ เมชัน
2. สร้างเกมและแอนิเมชัน
3. นําเสนอและรายงานผลการปฏิบตั ิ งาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับหลักการเกมคอมพิวเตอร์ เบืองต้น โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการสร้างเกม ออกแบบ สร้ างเกม
คอมพิวเตอร์ และการนําเสนอจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานการสร้างเกมและแอนิเมชัน
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดสมรรถนะวิชาชีพ ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20901-8001
20901-8002
20901-8002

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 1
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20901-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(Work Practice)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ งานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติทีดี ต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที สอดคล้องกับ ลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์ง านอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความ
เห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ และรายงานผลการปฏิ บัติ งานตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กงาน

20901-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(Work Practice 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ งานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติ ทีดี ต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที สอดคล้องกับ ลักษณะของงานในสาขาวิช าชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์ง านอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความ
เห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ และรายงานผลการปฏิ บัติ งานตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กงาน

20901-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(Work Practice 2)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ งานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติทีดี ต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกจิ นิสัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที สอดคล้องกับ ลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์ง านอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความ
เห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ และรายงานผลการปฏิ บัติ งานตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิ งานใหม่หรื องานทีต่อเนืองจากรายวิชา 20901-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่ งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดสมรรถนะวิชาชีพ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20901-8501
20901-8502
20901-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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20901-8501

โครงงาน

*-*-4

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจนิ สั ยในการทํางานด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ มี วินัย คุณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ด ริ เ ริ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กียวกับ หลักการและกระบวนการวางแผน จัดทํา โครงงาน ดํา เนิ นงาน แก้ไขปั ญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ หลักการจัด ทํา โครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา การ
ประเมินผล การจัด ทํา รายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บัติ จดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที ศึกษา ดํา เนินการเป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที กําหนด

20901-8502

โครงงาน 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจนิ สั ยในการทํางานด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ มี วินัย คุณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ด ริ เ ริ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กียวกับ หลักการและกระบวนการวางแผน จัดทํา โครงงาน ดํา เนิ นงาน แก้ไขปั ญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
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2.
3.
4.
5.

เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกียวกับ หลักการจัด ทํา โครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา การ
ประเมินผล การจัด ทํา รายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บัติ จดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที ศึกษา ดํา เนินการเป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที กําหนด

20901-8503

โครงงาน 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจ นิ สั ยในการทํางานด้ว ยความรั บ ผิดชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กียวกับ หลักการและกระบวนการวางแผน จัดทํา โครงงาน ดํา เนิ นงาน แก้ไขปั ญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับ การวางแผนจัดทําหรื อพัฒนางานโครงงาน การดําเนินงาน การแก้ไขปั ญหา การ
ประเมินผล การจัด ทํา รายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บัติ จดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที ศึกษา ดํา เนินการเป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที กําหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานทีต่อเนืองจากรายวิชา 20901-8502 หรื อเป็ นโครงงานใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
20901-9201
20901-9202
20901-9203
20901-9204
20901-9205
20901-9206
20901-9207
20901-9208

ระบบปฏิบตั ิการยูนิกส์เบืองต้น
วงจรพัลส์ และดิจิตอล
การอินเทอร์ เฟสในระบบสมองกลฝั งตัวและไอโอที
ไมโครโปรเซสเซอร์เบืองต้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบืองต้น
การผลิตสื อดิจิตอล
การผลิตสื อสิ งพิมพ์
การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
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1-2-2
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20901-9201

ระบบปฏิบัติการยูนิกส์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic UNIX Operating System)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.
5.

เข้าใจการติดตังใช้งานระบบปฏิบตั ิการยูนิกส์เบืองต้น
สามารถติดตังระบบปฏิบตั ิการยูนิกส์เบืองต้นและการใช้งานคําสั งในระบบปฏิบัติการ
สามารถประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบตั ิการยูนิกส์ในงานอาชีพ
เห็ นคุณค่าของระบบปฏิบัติการยูนิกส์ในงานอาชีพ
มี กิจ นิ สั ย ในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก ถึง คุ ณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการการติ ดตังใช้งานระบบปฏิบตั ิ การยูนิกส์เบืองต้น
2. สังงานเพือควบคุมการทํางานระบบปฏิบัติการยูนิกส์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการติดตังใช้งานระบบปฏิบตั ิ การยูนิกส์ เบืองต้น การจัดการทรัพยากรของระบบ
การใช้ คาํ สั งแบบ Command Line และ GUI การจัดการ Directory การควบคุม สิ ท ธิ ผูใ้ ช้การจัด การ Service
ในระบบ การติดตังและถอดโปรแกรม การใช้งาน Shell Script การปรับปรุ งระบบ การควบคุมระบบระยะไกล

20901-9202

วงจรพัลส์ และดิจิตอล

1-2-2

(Pulse and Digital Circuit)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจพืนฐานของรู ปสัญญาณแบบต่าง ๆ และการแปลงรู ปสัญญาณไฟฟ้ า
2. เข้าใจเกียวกับวงจรพัลส์ และการทํางานของระบบวงจรดิจิตอลเบืองต้น
3. มี กิจ นิ สั ย ในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั กถึ ง คุณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับรู ปร่ างสัญญาณไฟฟ้ า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรู ปสัญญาณต่าง ๆ
2. ปฏิบตั ิการประกอบและทดสอบวงจรแบบต่าง ๆ ในงานพัลส์และดิจิตอล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การเกียวกับรู ปร่ างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรู ปสัญญาณ ดิฟเฟอ เรนทิ เอ
เตอร์ อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ ชมิตส์ทริ กเกอร์ มัลติ ไวเบรเตอร ฟลิปฟลอปแบบ
ต่าง ๆ การกําหนดสัญญาณ เกตต่ าง ๆ หน่วยความจํา ระบบตัวเลข การลดรู ป คณิ ต ศาสตร์ ทางลอจิก การเข้ารหัส
ถอดรหั ส การนับ การแสดงผล ไดอะแกรมต่ าง ๆ การประกอบ และทดสอบวงจรแบบต่ าง ๆ ในงานพัลส์ และ
ดิจิตอล
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20901-9203

การอินเทอร์ เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

1-2-2

(Interface in Embedded System and IoT)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการของระบบอินเทอร์ เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. มีความสามารถเลือกใช้บอร์ ดอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ในการเชือโยงสัญญาณกับเครื องอุปกรณ์
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริ ยธรรมในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการของระบบอินเทอร์ เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
2. ปฏิบตั ิการอินเทอร์เฟสระบบคอมพิวเตอร์ กบั อุปกรณ์ภายนอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี ยวกับ หลั กการของระบบอิ น เทอร์ เ ฟสในระบบสมองกลฝั ง ตั ว และไอโอที
ที ประกอบด้ วยบอร์ ดวงจร ซอฟต์แวร์ ที ใช้ ในระบบการควบคุม เครื องอุปกรณ์ ต่ างๆ ที ประกอบเข้าเป็ นระบบ
โดยใช้พซี ี คอมพิวเตอร์ หรื อไมโครคอมพิวเตอร์ บอร์ดเดียว (Single Board Microcomputer) โพรโตคอลของไอโอที
ปฏิบตั ิการอินเทอร์เฟสระบบคอมพิวเตอร์ กบั อุปกรณ์ภายนอก

20901-9204

ไมโครโปรเซสเซอร์ เบืองต้ น

1-2-2

(Basic Microprocessor)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.
5.

เข้าใจในโครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์
สามารถใช้ภาษาเครื องเพือสังงานไมโครโพรเซสเซอร์
สามารถประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร์
สามารถใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
มี กิจ นิ สั ย ในการทํา งานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนั ก ถึ ง คุณ ภาพของงาน
และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับไมโครโปรเซสเซอร์เบืองต้น
2. ปฏิบตั ิงานไมโครโปรเซสเซอร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ งานเกียวกับโครงสร้ า งของไมโครโพรเซสเซอร์ การเชื อมต่ อระบบบัส (Bus) ต่ าง ๆ
การเชื อมต่ อกับหน่ว ยความจํา การเชื อมต่ อกับ พอร์ ท ชุ ด คํา สั งภาษาเครื อง (machine code) การเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี เบื องต้น การป้ อนข้อมู ลกว่ าคีย์บอร์ ด คีย์สวิต ซ์การใช้อุป กรณ์ อินพุต -เอาต์ พุ ต การแสดงผล
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หลอดไฟ LED Seven-Segment LED Matrix Buzzer Relay การประยุกต์ ในวงจรควบคุม การ ปิ ด-เปิ ดวงจรไฟฟ้ า
ตามเงือนไขต่าง ๆ การเพิ ม-ลดแสงสว่าง จัดทําโครงงานย่อยทางด้านไมโครโพรเซสเซอร์

20901-9205

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบื องต้น

1-2-2

(Basic Microcontroller)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์
เข้าใจหลักการทํางานชุ ดคําสั ง และเขียนโปรแกรมเพือควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
สามารถเชื อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั อุปกรณ์ภายนอก
มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความเป็ นระเบี ยบเรี ยนร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกียวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์
เขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ถูกต้องตามหลักการ
เตรี ยมเครื องมือ อุปกรณ์ และประกอบไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกต้องตามหลักการ
ทดสอบโปรแกรมควบคุมการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ถกู ต้องตามข้อกําหนด
ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงานควบคุมถูกต้องตามข้อกําหนด
สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพือประกอบการปฏิบัติงานไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้อินเทอร์ เน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับโครงสร้างและหน้าทีการทํางานส่ วนต่ างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุด คําสั ง
การเ ขี ย นโปรแกรม ควบคุ ม กา รอ่ า นค่ า แอนน าล๊ อ ก การเชื อมต่ อกั บ พอร์ ตอนุ กรม กา รเชื อม ต่ อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั อุปกรณ์ ภายนอกต่ าง ๆ ควบคุม หลอดไฟ (LED) ควบคุมหลอดไฟ 7–Segment ควบคุม
สเตปมอเตอร์ (Stepper Motor) ควบคุมมอเตอร์ แสดงผล LCD ไอซี วดั อุณหภูมิ โมดูลตรวจจับ สัญญาณอินพุตด้วย
ภาษาแอสเซมบลี เบื องต้น โครงสร้ างของไมโครคอนโทรลเลอร์ การติ ดต่ อกับอุปกรณ์ ภายนอก ชุ ดคํา สั งของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์

20901-9206

การผลิตสื อดิจิตอล

1-2-2

(Digital Media Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์และเครื องมืออุปกรณ์ทีใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพือการผลิตสื อมัลติมีเดีย
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพือการผลิตและนําเสนอสื อมัลติมีเดีย
3. มีเจตคติทีดี ความเพียรตรงต่ อเวลา ความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้เครื องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับการผลิตสื อดิจิตอล
2. ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างสื อดิจิตอล
3. บํารุ งรักษาเครื องมือ อุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตสื อมัลติมีเดี ย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื องมืออุปกรณ์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ป การวางแผน
การเขียนบท การผลิต การนํา เสนอสื อมัลติ มี เดี ยประเภทต่ า ง ๆ การบันทึ กจัด เก็บรู ป แบบต่ าง ๆ การดู แลและ
บํารุ งรักษาเครื องมืออุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตสื อมัลติมีเดีย

20901-9207

การผลิตสื อสิงพิมพ์

0-6-3

(Publishing Media Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.
5.

รู ้จกั ประเภทของสือสิ งพิมพ์
เข้าใจกระบวนการผลิตสื อสิ งพิมพ์
สามารถออกแบบและจัดหน้าสื อสิ งพิมพ์
สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพือผลิตสื อสิ งพิมพ์
มีกิจนิสัยและส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมทีดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกียวกับการผลิตสื อสิ งพิมพ์
2. ปฏิบัติการผลิตสื อสิ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรู ป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับความหมายและประเภทของสื อสิ งพิม พ์ บทบาทของสื อสิ งพิม พ์ กระบวนการ
ผลิตสื อสิ งพิม พ์แบบ Desktop Publishing การจัดรู ปแบบ การเลือกใช้ต ัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและ
การเลือกภาพประกอบสิ งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป

20901-9208

การพิมพ์ ดีดแบบสั มผัสในคอมพิวเตอร์

1-2-2

(Typing in Computer)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจในรู ปแบบของการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
2. สามารถพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติทีดี ต่อการปฏิบัติงานพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพ์เพือความรวดเร็ วแม่นยําในระดับมาตรฐาน
2. พิมพ์งานขันผลิตรู ปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี ยวกับ การพัฒนาทักษะในการพิม พ์เพือความรวดเร็ ว แม่ นยํา ในระดับมาตรฐาน
ทังพิมพ์ไทยและพิมพ์องั กฤษ พิมพ์งานขันผลิตรู ปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม
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20000-20..

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ...

0-2-0

(Rover Scout Activity …)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบี ยบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสื อวิสามัญ มีทกั ษะทางลูกเสื อและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติ และกิจนิ สั ยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบต่ อตนเอง ผูอ้ ืนและสั ง คม มี วินัย คุณ ธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ นื

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถินในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิ กจิ กรรมลูกเสื อวิสามัญ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่ าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิตน
ตามคําปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติ
กิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิน

20000-20…

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Organization Activity …)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิช าการและวิชาชี พ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเ จตคติ และกิจ นิ สั ยในการทํางานด้ว ยความรั บ ผิดชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัต ถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชี พ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์ วิชาการและวิช าชี พ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วติ กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุ ม ชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่ม และการเป็ นผูน้ าํ ผู ้
ตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ์ ละกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์
ต่อชุมชนและท้องถิ น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน

20000-2007

กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม

0-2-0

(Moral and Ethical Promotion Activity)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติ ปฏิ บัติ ตนเป็ นคนดี มี คุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบ าล
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติ ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ กจิ กรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ น
3. มีจิตสํานึกและกิจนิ สัยที ดี ในการปฏิ บัติ กิจกรรมด้วยความรั บผิด ชอบ เสี ยสละ มี วินัย ซื อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบัติในสิ งทีควรปฏิบัติ และไม่ปฏิบตั ิในสิ งทีไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดี งามของสังคม
3. ปฏิ บัติ กิจกรรมเพือปลูกจิต สํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทํา ความดี ตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม
ตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จ กรรมเพือประโยชน์ ต่ อตนเอง ชุ ม ชน ท้ องถิ น และ
ประเทศชาติ
4. ปฏิบัติกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุม่

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กิจกรรมปลูกจิต สํา นึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดี ตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ ต่อตนเอง ชุ ม ชน ท้องถิ นและ
ประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล
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