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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการ
ของงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิ เมชันให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เกม
และแอนิเมชัน
4. เพื่อให้สามารถให้บริ การงานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานการพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกม การสร้างสรรค์งานแอนิ เมชันทั้งในสํานักงาน
และในสถานประกอบการที่ เกี่ ย วข้อง สามารถแก้ปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ไ ด้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิ เมชันในสถานประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระ ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา และตามมาตรฐานอาชี พของสถาบันคุณวุฒิวิชาชี พ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มี ระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

คุ ณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ เช่น ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญ�ูกตเวที
อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้ า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย เช่ น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุ ษยสัมพันธ์ เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ ได้แก่
3.1 วางแผนดํา เนิ นงาน จัด การ และพัฒ นางานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ออกแบบ และผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์ สื่ อโต้ตอบ กราฟิ กและมัลติมีเดีย ที่ทาํ งานได้ทุก
แพลตฟอร์ ม
สาขางานคอมพิวเตอร์ เกม
3.4 ออกแบบ พัฒนา และผลิตงานคอมพิวเตอร์ เกมบนแพลตฟอร์ ม และอุปกรณ์ที่หลากหลาย
โดยประยุกต์ใช้เครื่ องมือสําหรับพัฒนาอย่างเหมาะสม ทั้งในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
3.5 นําเสนอผลผลิตเกมสู่ ทอ้ งตลาดในรู ปแบบธุ รกิจ (Business Model)
สาขางานแอนิเมชั น
3.4 ออกแบบ พัฒนา และผลิ ต ในทุ ก กระบวนการของงานแอนิ เมชันบนแพลตฟอร์ ม และ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยประยุกต์ใช้เครื่ องมือสําหรับพัฒนาอย่างเหมาะสม ทั้งในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
3.5 นําเสนอผลผลิตงานแอนิเมชันสู่ ทอ้ งตลาดในรู ปแบบธุ รกิจ (Business Model)
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชี วติ
ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า 83 หน่ วยกิต
โครงสร้ า งนี้ สําหรั บผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3900-0004
3900-0005
3900-0008
3900-0013

ชื่ อวิชา
งานกราฟิ กและแอนิ เมชันเบื้องต้น
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในสาขางานอาชีพ
การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

1. หมวดวิชาทักษะชี วติ
ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุ มทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุ ณค่าของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1101
3000-1102
3000-1103
3000-1104
3000-1105

ชื่ อวิชา
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน

3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3000*1201 ถึง 3000*1299

รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1309
วิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและงานออกแบบ
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพือ่ งานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ

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

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

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิ เมชัน
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชี วติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1501
3000-1502
3000-1503
3000-1504
3000-1505

ชื่ อวิชา
ชีวติ กับสังคมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิฐานถิ่นไทย
การเมืองการปกครองของไทย

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

*-*-*

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608
3000-1609
3000-1610

ชื่ อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม
คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน

3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่ วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3905-1001
องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้นเพื่องานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิ เมชัน
3905-1002
การวาดเส้นเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
3905-1003
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่ วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3905-2001
การเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ อง
3905-2002
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3905-2003
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3905-2004
การออกแบบคอมพิวเตอร์ เกมเบื้องต้น
3905-2005
การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกม
3905-2006
การตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิตอล และวิชวลเอฟเฟกต์
3905-2007
ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม หรื อแอนิ เมชัน

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
0-6-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
(ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ งให้ครบตามที่กาํ หนดในกรณี ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
ได้สาขางานนั้น หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
สาขางานคอมพิวเตอร์ เกม
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3905-2101
ความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เกม
3905-2102
ปั ญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกม
3905-2103
การผลิตคอมพิวเตอร์ เกม
3905-2104
การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
3905-2105
การพัฒนาเกมบนเว็บ
3905-2106
วิศวกรรมระบบเสี ยงสําหรับคอมพิวเตอร์เกม

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิ เมชัน
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รหัสวิชา
3905-2107

ชื่ อวิชา
การสร้างวัตถุเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์ เกมด้วยเทคโนโลยี AR
และ 3D Printing
การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสมั พันธ์ในงานคอมพิวเตอร์ เกม
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับงานคอมพิวเตอร์ เกม
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์ เกม
การประมวลผลภาพในงานคอมพิวเตอร์ เกม
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ในงานคอมพิวเตอร์ เกม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่องานคอมพิวเตอร์ เกม
การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานคอมพิวเตอร์ เกม
การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เกม
การวางแผนและควบคุมการผลิตงานคอมพิวเตอร์ เกม
วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ เกม
ปั ญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ เกม
งานบริ การคอมพิวเตอร์ เกม
ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม 1
ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม 2
ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม 3
ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม 4

ท-ป-น
1-4-3

3905*2101 ถึง 3905*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของ
สถานประกอบการ หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค

*-*-*

3905-2108
3905-2109
3905-2110
3905-2111
3905-2112
3905-2113
3905-2114
3905-2115
3905-2116
3905-2117
3905-2118
3905-2119
3905-2120
3905-2121
3905-2122
3905-2123

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3905-5101
3905-5102
3905-5103
3905-5104
3905-51XX

ชื่ อวิชา
งานคอมพิวเตอร์ เกม 1
งานคอมพิวเตอร์ เกม 2
งานคอมพิวเตอร์ เกม 3
งานคอมพิวเตอร์ เกม 4
งานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน ...

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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สาขางานแอนิเมชัน
รหัสวิชา
ชื อวิชา
3905-2201
ความรู ้ เกียวกับแอนิเ มชัน
3905-2202
การสร้ างภาพกราฟิ กและแอนิเมชัน
3905-2203
การสร้ าง Motion Capture สําหรับงานแอนิเมชัน
3905-2204
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานแอนิเมชัน
3905-2205
วิศวกรรมระบบเสี ยงสําหรับงานแอนิเมชัน
3905-2206
การสร้ างวัตถุเสมือนจริ งในงานแอนิเมชันด้วยเทคโนโลยี AR
และ 3D Printing
3905-2207
การออกแบบมัลติมเี ดียเชิงปฏิสัมพันธ์ ในงานแอนิเมชัน
3905-2208
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สําหรับงานแอนิเมชัน
3905-2209
การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
3905-2210
การสัมมนาเทคโนโลยีแอนิเมชัน
3905-2211
การวางแผนและควบคุมการผลิตงานแอนิเมชัน
3905-2212
วิทยาการก้าวหน้าแอนิเมชัน
3905-2213
ปั ญหาพิเศษแอนิเมชัน
3905-2214
งานบริ การแอนิเมชัน
3905-2215
ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 1
3905-2216
ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 2
3905-2217
ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 3
3905-2218
ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 4
3905*2201 ถึง 3905*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของ
สถานประกอบการ หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3905-5201
3905-5202
3905-5203
3905-5204
3905-52XX

ชื อวิชา
งานแอนิเมชัน 1
งานแอนิเมชัน 2
งานแอนิเมชัน 3
งานแอนิเมชัน 4
งานแอนิเมชัน ...

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 255

ท-ป-น
3-0-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
0-6-3
0-6-3
0-6-3
0-6-3
0-6-3
0-6-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
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สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่ สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่วยกิตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3905-8001 หรื อรายวิชา 3905-8002 และ 3905-8003
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3905-8001
ฝึ กงาน
3905-8002
ฝึ กงาน 1
3905-8003
ฝึ กงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3905-8501 หรื อรายวิชา 3905-8502 และ 3905-8503
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3905-8501
โครงการ
3905-8502
โครงการ 1
3905-8503
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000-2005
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
3900-0001
3900-0002
3900-0003
3900-0004
3900-0005
3900-0006
3900-0007
3900-0008
3900-0009
3900-0010
3900-0011
3900-0012
3900-0013
3900-0014
3900-0015

การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ในสาขางานอาชีพ
การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ
งานกราฟิ กและแอนิเมชันเบื้องต้น
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ในสาขางานอาชีพ
การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ
พื้นฐานวงจรดิจิตอล
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในสาขางานอาชีพ
ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์
การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส
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1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
0-6-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
0-2-1
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3900-0001

การใช้ งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสํ าเร็จรู ป
1-4-3
(Working with Computer and Application Software)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องานคอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. สื บค้น จัดเก็บและดูแลข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมตารางคํานวณ และโปรแกรมนําเสนองาน รู ปแบบของข้อมูล อุ ปกรณ์รับส่ งข้อมูล การจัดเก็บและ
ดูแลข้อมูล ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3900-0002

การใช้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ ในสาขางานอาชีพ
1-4-3
(Working with Utility Program in Field Career)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมอรรถประโยชน์ในงานอาชีพที่ใช้งาน
2. มีทกั ษะในการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์
3. มีทกั ษะในการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ในงานอาชีพที่ใช้
2. ติดตั้งใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลือกใช้ การใช้ และการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)
สํา หรั บ ประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ ใ นงานอาชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ ดี ใ นการใช้โ ปรแกรม
อรรถประโยชน์ในงานอาชีพ
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3900-0003

การใช้ โปรแกรมมัลติมีเดียในสาขางานอาชีพ
1-4-3
(Working with Basic Multimedia Software in Field Career)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิ ก ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้ มภาพกราฟิ ก
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ กในการสร้าง ตกแต่งภาพ และจัดการแฟ้ มภาพกราฟิ ก
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิ กเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์และบิตแมพ การจัดการแฟ้ มภาพกราฟิ ก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของแฟ้ มข้อมูลเสี ยงและวิดีโอ การจัดการแฟ้ มข้อมูลเสี ยงและวิดีโอ
3. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิ ก
4. บันทึกและตัดต่อเสี ยงและวิดีโอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับพื้นฐานของข้อมูลภาพ เสี ยง และวิดีโอ หลักการของภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์
และบิตแมพ ภาพเคลื่อนไหว แฟ้ มข้อมูลเสี ยง แฟ้ มวิดีโอ ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้ มภาพกราฟิ ก แฟ้ มเสี ยง
แฟ้ มวิดีโอ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมวาดภาพ การถ่ายภาพ การบันทึกเสี ยงและวิดีโอ การใช้
โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิ กแบบเวกเตอร์ และบิตแมพ การใช้โปรแกรมตัดต่อเสี ยงและวิดีโอ ทําการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3900-0004

งานกราฟิ กและแอนิเมชันเบือ้ งต้ น
1-4-3
(Basic Graphics and Animation Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเทคนิคการสร้างภาพกราฟิ ก และภาพเคลื่อนไหว
2. สามารถปฏิบตั ิการสร้างภาพกราฟิ ก และภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องานกราฟิ กและแอนิเมชัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพกราฟิ ก และภาพเคลื่อนไหว
2. ปฏิบตั ิการสร้างภาพกราฟิ ก และภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสร้ างกราฟิ กและภาพเคลื่ อนไหวด้วยเทคนิ คต่ าง ๆ เรี ยนรู ้ สรี ระศาสตร์
เบื้องต้นและอิริยาบถต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิตแต่ละประเภท เพื่อนํามาสร้างกราฟิ กและภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม ฝึ กฝน
ทักษะในการสร้างกราฟิ กและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสัมพันธ์ของภาพและเสี ยง
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3900-0005

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในสาขางานอาชีพ
1-4-3
(Basic Computer Programming in Field Career)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะห์งาน และกําหนดขั้นตอนการทํางาน
3. ใช้ผงั งานและรหัสเทียม เพื่อลําดับขั้นตอนการทํางาน
4. ออกแบบโปรแกรมประยุกต์อย่างง่าย
5. ใช้คาํ สัง่ ควบคุมการทํางานเบื้องต้น
6. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. ออกแบบและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ลําดับขั้นตอนการทํางาน การเขียน
ผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pseudo code) การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในการใช้งาน และ
ปฏิบตั ิจริ งโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3900-0006

การโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้ น
1-4-3
(Basic Object-Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 3900-0005 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. มีทกั ษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. เขียนโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น (Basic Object-Oriented Program) โดยศึกษา
เกี่ ยวกับคุณสมบัติ รู ปแบบ ไวยากรณ์ ภาษาคอมพิวเตอร์ เชิ งวัตถุ เพื่อประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

55
3900-0007

การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ในสาขางานอาชีพ
1-4-3
(Microcontroller Programming in Field Career)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจโครงสร้างและการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์
2. มีความเข้าใจหน้าที่และการใช้งานชุดคําสัง่ ของไมโครคอนโทรลเลอร์
3. มีทกั ษะในการนําชุดคําสัง่ ของไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ในการโปรแกรม
4. มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึ งคุณภาพของงานและ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ โครงสร้ า งของไมโครคอนโทรลเลอร์ รี จิ ส เตอร์ แ ละพอร์ ต การโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกต์ใช้งาน
3900-0008

การสร้ างเว็บเพจด้ วยโปรแกรมสํ าเร็จรู ป
1-4-3
(Web Page Creating with Software Tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาใด ๆ
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างภาษา คําสัง่ ฟังก์ชนั ของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีทกั ษะในการเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิการโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รู ปแบบการใช้คาํ สั่งต่าง ๆ การใช้และ
สร้ างฟั งก์ชนั การสร้ างฟอร์ มติดต่อกับผูใ้ ช้ การเขียนคําสั่งติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดการกับฐานข้อมูลเบื้องต้น
คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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3900-0009

เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
1-4-3
(Basic Computer Networking)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย
2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย
3. ประยุกต์ใช้งานเครื อข่ายในองค์กร
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเครื อข่าย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และหลักการทํางานเกี่ยวกับระบบเครื อข่าย
2. ปฏิบตั ิการ ตรวจสอบระบบเครื อข่ายด้านต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย อุปกรณ์ระบบเครื อข่าย
ประเภทของเครื อ ข่ า ย ตัว กลางการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ย โปรโตคอล รู ป แบบการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ย การติ ด ตั้ง
ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนเครื อข่าย LAN MAN
WAN คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเครื อข่าย
3900-0010

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ในสาขางานอาชีพ
0-6-3
(Working on Computer Installation in Field Career)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของเครื่ องและระบบคอมพิวเตอร์
2. มี ทกั ษะในการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้ นงาน บํารุ งรั กษา ตรวจซ่ อมคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์
ประกอบ
3. มีทกั ษะในการจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความเป็ นระเบียบ มีลาํ ดับขั้นตอนในการทํางานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการทํางานของเครื่ องและระบบคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบตั ิการถอดประกอบ ทําความสะอาดเครื่ องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
3. ปฏิบตั ิการติดตั้ง อัปเดต (update) อัปเกรด (upgrade) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์
4. ปฏิบตั ิการติดตั้งการสื่ อสารอินเทอร์เน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทํางานของเครื่ องและระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบ การติดตั้ง ทดสอบ และตรวจซ่ อม
เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เครื่ องพิ ม พ์ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ป ระกอบอื่ น ๆ การติ ด ตั้ง โปรแกรม
ระบบปฏิ บ ัติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ การจัด ห้ อ งซ่ อ ม การรั บ -ส่ ง งาน
การประมาณราคา การบํารุ งรักษา และการทดสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน
3900-0011

พืน้ ฐานวงจรดิจิตอล
1-4-3
(Digital Circuit Fundamental)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักพื้นฐานของวงจรดิจิตอล
2. มีทกั ษะการใช้งานระบบเลขฐานต่าง ๆ และคณิ ตศาสตร์ลิจิก
3. มีทกั ษะการใช้งานไอซีเกตพื้นฐานและการต่อวงจร
4. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ
5. มี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวงจรดิจิตอล และการใช้งาน
2. ปฏิบตั ิการใช้งานไอซีเกตพื้นฐาน และการต่อวงจรดิจิตอล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคํานวณและการแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัสไบนารี การคํานวณเลข
ไบนารี คณิ ตศาสตร์ลอจิก ลอจิกเกต วงจรคอมบิเนชัน่ การใช้งานไอซีเกตพื้นฐาน การต่อวงจรดิจิตอล
3900-0012

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขางานอาชีพ
1-4-3
(Electrical and Electronics Practice in Field Career)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับงานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้ า
2. มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เลื อกใช้เครื่ องไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์
ได้เหมาะสม
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความเป็ นระเบียบ มีลาํ ดับขั้นตอนในการทํางานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. ประกอบและวัดทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ดําเนินการจัดทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การของทฤษฎี ไ ฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ บื้ อ งต้น มาตรการเกี่ ย วกับ
ความปลอดภัยเกี่ ยวกับไฟฟ้ า หน่ วยวัดไฟฟ้ า สัญลักษณ์และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุปกรณ์การป้ องกัน
อันตรายจากไฟฟ้ า โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์
การใช้ง าน หัว แร้ ง บัด กรี คี ม ไขควง การใช้เ ครื่ อ งมื อ วัด พื้ น ฐานที่ จ าํ เป็ นในทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มัล ติ มิ เ ตอร์
เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า การประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3900-0013

ระบบปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
1-4-3
(Basic Computer Operating System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ และความสําคัญของระบบปฏิบตั ิการ
2. มีความรู ้เกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่ใช้งานเป็ นปัจจุบนั
3. บอกข้อแตกต่างของระบบปฏิบตั ิการแบบต่าง ๆ
4. มีทกั ษะในการติดตั้ง ใช้งาน ระบบปฏิบตั ิการต่าง ๆ
5. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อการใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและระบบปฏิบตั ิการ
2. ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของสาขาวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ และความสําคัญของระบบปฏิบตั ิการ ประเภทของโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการ การติดตั้งและงานระบบปฏิบตั ิการแบบต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานเปิ ด (Open Standard) และแบบ
เชิงพาณิ ชย์ (Commercial) บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา ทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
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3900-0014

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
3-0-3
(Computer Mathematics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับวิวฒั นาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิ ตศาสตร์ กบั
การทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิ ตบูลีน พีชคณิ ตเชิ งเส้นและทฤษฎี
เมตริ กซ์
3. มีทกั ษะในการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติที่ดีในการใช้คณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิ ตบูลีน พีชคณิ ตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริ กซ์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับวิวฒ
ั นาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิ ตศาสตร์ กบั การทํางานของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิ ตบูลีน คอมพิวเตอร์ กบั เลขฐาน หลักการคํานวณของเครื่ องคอมพิวเตอร์
พีชคณิ ตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริ กซ์ คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติที่ดีในการใช้คณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์

3900-0015

การพิมพ์ดดี แบบสั มผัส
0-2-1
(Touch-Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในรู ปแบบของการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
2. สามารถพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบของการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
2. ใช้ทกั ษะในการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสเพื่อความรวดเร็ ว แม่นยํา ในระดับมาตรฐาน
ทั้งการพิมพ์ภาษาไทยและพิมพ์ภาษาอังกฤษ พิมพ์งานขั้นผลิตรู ปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001
3001-2001

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3-0-3
2-2–3

3001-2002
3001-2003
3001-2004
3001-2005
3001-2006

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
คอมพิวเตอร์เพือ่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การองค์ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ต การจัดการ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จ รู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค้น และสื่ อ สารข้อ มู ล สารสนเทศผ่า นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ คอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ ง ผ่ า นและจัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้ าง ผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาเชิงโครงสร้างหรื อภาษาเชิงวัตถุ (เช่น ภาษา C++, JAVA หรื ออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)
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3001-2003

ระบบฐานข้ อมูลเบือ้ งต้ น
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. ประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
5. จัดทําเอกสารและคู่มือการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานข้อมูล (Database System) แบบจําลองข้อมูล (Data Modeling) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานข้อมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานข้อมูล การทําให้เป็ นบรรทัดฐาน
(Normalization) การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ประบบฐานข้อมูล การสื บค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชี พ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3001-2004

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2-2-3
(Computer Graphics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ ก
3. สามารถสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ กในงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ เทคนิ คพื้นฐานของกราฟิ ก โครงสร้ างซอฟต์แวร์ กราฟิ ก การใช้ตวั ประสาน
โปรแกรมประยุกต์กราฟิ ก (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color Model), ระบบพิกดั
(Co-ordinate), การย่อ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping,
ระบบกราฟิ ก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่ อสารกราฟิ ก (Graphic Communications), แบบจําลอง
เชิงเรขาคณิ ต (Geometric Modeling), เทคนิคการให้แสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์ (Computer Animation), การสร้างภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมือนจริ ง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ ก การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชี พ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบภาพ 2 มิติ
และ 3 มิติในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ โปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ การใช้ชุดคําสั่งในการสร้างภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ การใช้คาํ สั่งในการแก้ไขปรับปรุ ง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกําหนดขนาดและ
สัญลักษณ์ การจัดการไฟล์ การพิมพ์ (Print)
3001-2006

คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม
2-2-3
(Computer for Architectural Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม
และการนําเสนอผลงาน
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการนําเสนอผลงาน
3. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้ อยเป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพื้ น ฐานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก การใช้โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม และนํ า เสนอผลงานการออกแบบสถาปั ต ยกรรม
ด้วยคอมพิวเตอร์
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3905-1001
3905-1002
3905-1003

องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้นเพื่องานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
การวาดเส้นเพือ่ สร้างคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
คอมพิวเตอร์กราฟิ กและการออกแบบ

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3905-2001
3905-2002
3905-2003
3905-2004
3905-2005
3905-2006
3905-2007

การเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ อง
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
การออกแบบคอมพิวเตอร์เกมเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกม
การตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิตอลและวิชวลเอฟเฟกต์
ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์เกม หรื อแอนิเมชัน

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานคอมพิวเตอร์ เกม
3905-2101
3905-2102
3905-2103
3905-2104
3905-2105
3905-2106
3905-2107
3905-2108
3905-2109
3905-2110
3905-2111
3905-2112
3905-2113

ความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกม
ปั ญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์เกม
การผลิตคอมพิวเตอร์เกม
การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
การพัฒนาเกมบนเว็บ
วิศวกรรมระบบเสี ยงสําหรับคอมพิวเตอร์เกม
การสร้างวัตถุเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์เกมด้วยเทคโนโลยี AR
และ 3D Printing
การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสมั พันธ์ในงานคอมพิวเตอร์เกม
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับงานคอมพิวเตอร์เกม
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์เกม
การประมวลผลภาพในงานคอมพิวเตอร์เกม
คณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์ในงานคอมพิวเตอร์เกม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่องานคอมพิวเตอร์เกม

3-0-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
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3905-2114
3905-2115
3905-2116
3905-2117
3905-2118
3905-2119
3905-2120
3905-2121
3905-2122
3905-2123

การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานคอมพิวเตอร์เกม
การสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกม
การวางแผนและควบคุมการผลิตงานคอมพิวเตอร์ เกม
วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ เกม
ปั ญหาพิเ ศษคอมพิวเตอร์ เกม
งานบริ การคอมพิวเตอร์ เกม
ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม 1
ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม 2
ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม 3
ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม 4

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

ความรู ้ เกียวกับแอนิเมชัน
การสร้ างภาพกราฟิ กและแอนิเมชัน
การสร้ าง Motion Capture สําหรับงานแอนิเมชัน
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานแอนิเมชัน
วิศวกรรมระบบเสี ยงสําหรับงานแอนิเมชัน
การสร้ างวัตถุเสมือนจริ งในงานแอนิเมชันด้วยเทคโนโลยี AR
และ 3D Printing
การออกแบบมัลติมเี ดียเชิงปฏิสัมพันธ์ ในงานแอนิเมชัน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สําหรับงานแอนิเมชัน
การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
การสัมมนาเทคโนโลยีแอนิเมชัน
การวางแผนและควบคุมการผลิตงานแอนิเมชัน
วิทยาการก้าวหน้าแอนิเมชัน
ปั ญหาพิเ ศษแอนิเมชัน
งานบริ การแอนิเมชัน
ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 1
ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 2
ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 3
ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 4

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

สาขางานแอนิเมชัน
3905-2201
3905-2202
3905-2203
3905-2204
3905-2205
3905-2206
3905-2207
3905-2208
3905-2209
3905-2210
3905-2211
3905-2212
3905-2213
3905-2214
3905-2215
3905-2216
3905-2217
3905-2218

1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
0-6-3
0-6-3
0-6-3
0-6-3
0-6-3
0-6-3
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3905-1001

องค์ ประกอบศิลปะเบือ้ งต้ นเพือ่ งานคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
1-4-3
(Basic Art Composition for Game and Animation Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ประโยชน์และความสําคัญขององค์ประกอบศิลปะ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์
หลักการวิเคราะห์งานศิลปะ และกลวิธีต่าง ๆ เพื่องานเกมและแอนิเมชัน
2. สามารถนําหลักองค์ประกอบศิลปะ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ หลักการวิเคราะห์งานศิลปะ และกลวิธี
ต่าง ๆ ไปใช้ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะภาพกราฟิ กและภาพเคลื่อนไหวได้
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการ ประโยชน์และความสําคัญขององค์ประกอบศิ ลปะ ทฤษฎี ความคิ ด
สร้างสรรค์ หลักการวิเคราะห์งานศิลปะ และกลวิธีต่าง ๆ เพื่องานเกมและแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการสร้างงานจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะภาพกราฟิ ก โดยใช้หลักองค์ประกอบศิลปะ
เพื่องานด้านเกมและแอนิเมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถ
ทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักองค์ประกอบศิ ลปะ หลักเอกภาพ แนวคิ ด ทฤษฎี ความคิดสร้ างสรรค์
หลักการวิเคราะห์งานศิลปะ วิธีการลด ทอน เพิ่ม สลับตําแหน่ งต่าง ๆ รู ปทรง เนื้ อหา แนวคิด และองค์ประกอบ
ในงานจิ ตรกรรม ประติมากรรม และงานศิลปะภาพกราฟิ ก สร้ างงานองค์ประกอบศิลปะตามหลักเอกภาพ และ
วิธีลด ทอน เพิ่ม สลับตําแหน่งต่าง ๆ รู ปทรง เนื้อหา แนวคิด และองค์ประกอบในงานจิตรกรรม ประติมากรรมและ
งานศิ ล ปะภาพกราฟิ กเพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นงานด้ า นเกมและแอนิ เ มชั น และทํา การสืบค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-1002

การวาดเส้ นเพือ่ สร้ างคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
1-4-3
(Drawing for Game and Animation Creation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับการจัด ภาพ สัด ส่ ว น โครงสร้ าง การลงแสง เงาของรู ปทรงพื้ นฐาน หุ่ นนิ่ ง สิ่ ง ของ
เครื่ องใช้ ทิวทัศน์ ภาพคนและสัตว์ เพื่อการสร้างเกมและแอนิเมชัน
2. สามารถวาดเส้น รู ปทรงพื้นฐาน หุ่นนิ่ง สิ่ งของเครื่ องใช้ ทิวทัศน์ ภาพคนและสัตว์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดภาพ สัดส่ วน โครงสร้าง การลงแสง เงาของรู ปทรงพื้นฐาน หุ่ นนิ่ง สิ่ งของ
เครื่ องใช้ ทิวทัศน์ ภาพคนและสัตว์
2. ปฏิ บ ัติ ก ารวาดเส้ น รู ป ทรงพื้ น ฐาน หุ่ น นิ่ ง สิ่ ง ของเครื่ องใช้ ทิ ว ทัศ น์ ภาพคนและสั ต ว์ สํ า หรั บ
การออกแบบใช้ในเกมและแอนิ เมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและ
สามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับเทคนิ ควิธีการวาดเส้น การจัดภาพ สัดส่ วน โครงสร้ าง การลงแสง เงาของ
รู ปทรงพื้นฐาน หุ่ นนิ่ ง สิ่ งของเครื่ องใช้ ทิ วทัศน์ ภาพคนและสัตว์ ปฏิ บตั ิ การวาดเส้น รู ปทรงพื้นฐาน หุ่ นนิ่ ง
สิ่ งของเครื่ องใช้ ทิวทัศน์ ภาพคนและสัตว์ สําหรับการออกแบบใช้ในเกมและแอนิเมชัน คัดลอกภาพลายเส้น การ
วาดภาพด้านต่าง ๆ เช่ น ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังของคน สัตว์ สิ่ งของ ทิวทัศน์ และทําการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศ
3905-1003

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ
1-4-3
(Graphics Computer and Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. สามารถออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2. ปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย
ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับทฤษฎีศิลปะและการออกแบบระบบงานกราฟิ ก หลักการใช้สี หลักการจัดวาง
องค์ประกอบในงานออกแบบ (Composition) การจัดรู ปแบบตัวอักษร (Typo Graphic) เครื่ องมือและเทคนิคที่ใช้
ในการสร้ างงานกราฟิ ก ใช้โปรแกรมกราฟิ กที่ ได้รับความนิ ยมในปั จจุ บนั ผลิ ตงานตามขั้นตอนการพัฒนางาน
กราฟิ กออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Arts) เชื่อมโยงกับ Web-Multimedia Design หรื อ Graphic
Design Presentation และทําสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3905-2001

การเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่อง
1-4-3
(Script Writing and Story Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ อง
2. สามารถเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ อง
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ อง
2. ปฏิบตั ิการเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ องด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ อง ออกแบบกรอบความคิดเบื้องต้นของ
ตัวละครและฉาก จัด ทําสตอรี่ บอร์ ด สคริ ปต์ ผลิ ตโครงสร้ างตัวละคร และทําสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่ อ
การพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2002

การออกแบบและสร้ างภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
1-4-3
(2D Animation Design and Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
2. สามารถออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ อง
2. ปฏิบตั ิการเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่ องด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ การวาด
ตัวละคร การวาดภาพแต่ละเฟรมของภาพเคลื่อนไหว การวาดฉาก การใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Flash
ในการวาดภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างรู ปทรงแบบต่าง ๆ การกําหนดวัสดุพ้นื ผิวและสี การพัฒนาให้
รู ปทรงเกิดการเคลื่อนไหวเสมือนจริ ง การวางแนวทางโครงเรื่ องและการวางมุมกล้อง การกําหนดการดําเนินเรื่ อง
การวางบุคลิกตัวละคร การเขียนสคริ ปต์และสตอรี่ บอร์ ด ปฏิบตั ิการจัดทําภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ ตามหลักการ
และโปรแกรมที่นิยมใช้ในปั จจุบนั และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นกรณี ศึกษาในการพัฒนางานอาชีพ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2003

การออกแบบและสร้ างภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ
1-4-3
(3D Animation Design and Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
2. สามารถออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
2. ปฏิ บ ัติ ก ารออกแบบและสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ รอบคอบ มี วิ นัย ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
Maya, 3D Studio Max หรื อ Softimage XSI ศึกษาประเภทของ Animation กระบวนการผลิต Animation การจัด
แสงและองค์ประกอบของภาพในเชิงภาพยนตร์ Animation การสร้างวัตถุ 3 มิติข้ นั พื้นฐาน การกําหนดพื้นผิว
การกําหนดแสงตกกระทบ การหักเหของแสงลักษณะต่าง ๆ การกําหนดมุมกล้อง การ Rendering เพื่อนําไปใช้
งานจริ ง และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2004

การออกแบบคอมพิวเตอร์ เกมเบือ้ งต้ น
1-4-3
(Basic Computer Game Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์เกมเบื้องต้น
2. สามารถออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์เกมเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์เกมเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิการออกแบบและสร้ างเกมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับแนวทางเบื้ อ งต้น ในการวิ เ คราะห์ การออกแบบ และกระบวนการผลิ ต เกม
การออกแบบรู ปแบบของเกมประเภทต่าง ๆ รู ปแบบการพัฒนาเกมที่ทนั สมัย ปฏิบตั ิการออกแบบสร้างเกมโดยนํา
เครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบมาประกอบการสร้างเกมอย่างเป็ นลําดับขั้นตอน วางโครงเรื่ อง วางลักษณะตัวละคร
ท่ า ทาง และกระบวนการในคอมพิ ว เตอร์ เ กม และทํา การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การพัฒ นางานอาชี พ
การออกแบบคอมพิวเตอร์เกมด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2005

การเขียนโปรแกรมเพือ่ พัฒนาเกม
1-4-3
(Computer Game Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการออกแบบเชิงวัตถุดว้ ยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
2. ออกแบบเชิงวัตถุดว้ ยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
3. มี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึ งคุ ณภาพของงานและ
มีจริ ยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
2. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
3. ทดสอบการใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุ เบื้ องต้น การเขี ยนโปรแกรมภาษาเชิ งวัตถุ
คลาสและวัตถุ การสื บทอดคุณสมบัติ ค่าคงที่และการอ้างถึง การพ้องรู ป การโอเวอร์ โหลด เทมเพลต การจัดการ
ข้อผิดพลาด การจัดการไฟล์
3905-2006

การตัดต่ อภาพวีดทิ ศั น์ ดจิ ิตอลและวิชวลเอฟเฟกต์
1-4-3
(Digital Video Editing and Visual Effect)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิตอลและวิชวลเอฟเฟกต์
2. สามารถตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิตอลและวิชวลเอฟเฟกต์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิตอลและวิชวลเอฟเฟกต์
2. ปฏิบตั ิการตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิตอลด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและ
สามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Premiere ภาพรวมและ
ความรู ้พ้ืนฐานในการทํางาน การตั้งค่า Project การนําภาพวิดีโอเข้ามาใช้ การใช้ Transition, Effect และ Plug in
ต่าง ๆ ปฏิบตั ิการตัดต่อภาพยนตร์ การทําเทคนิ คภาพพิเศษ การทําไตเติล (Title) การทําให้ตวั อักษรเคลื่อนไหว
การซ้อนภาพ การทํางานร่ วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop การนําเสนองาน หลักและวิธีการทํา Mastering
การบันทึกผลงานลงสื่ อต่าง ๆ การแปลงไฟล์เพื่อทํา VCD, DVD หรื อ Upload ขึ้นเว็บไซต์ และทําการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2007

ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม หรือแอนิเมชัน
0-6-3
(Computer Game or Animation Apprenticeship)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสร้างคอมพิวเตอร์เกม หรื อแอนิเมชัน
2. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสร้างคอมพิวเตอร์เกม หรื อแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม หรื อแอนิ เมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสร้างคอมพิวเตอร์เกม หรื อแอนิเมชันและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานคอมพิวเตอร์ เกม
3905-2101

ความรู้ เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Principle of Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกม
2. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเกม องค์ประกอบของเกม ประเภทของเกม คอมพิวเตอร์ เกม วิดีโอเกม และ
เกมที่ใช้เครื่ องไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้สร้างเกม และทําการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2102

ปัญญาประดิษฐ์ เพือ่ พัฒนาคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(AI for Game Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ระบบต่าง ๆ
2. สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์เกม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ระบบต่าง ๆ
2. ปฏิบตั ิการใช้ปัญญาประดิ ษฐ์ในการพัฒนาเกมด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ระบบต่าง ๆ แนวความคิดในการแก้ปัญหา การพิสูจน์ การแทน
ฐานความรู ้แบบฟอร์ มอล และแบบนอนฟอร์ มอล ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ ภาษาที่ใช้ในระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ การกําหนด
โมเดลในการแก้ปั ญ หา ความรู ้ ท างตรรกะ กฎและสั ญ ลัก ษณ์ ค วามไม่ แ น่ น อน การสร้ า งเครื อข่ า ยของ
ปัญญาประดิษฐ์ ปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของปั ญญาประดิษฐ์ การนําปั ญญาประดิษฐ์มาช่วยแก้ไขปั ญหา และทํา
การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

172
3905-2103

การผลิตคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Computer Game Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถผลิตคอมพิวเตอร์เกมออกจําหน่ายในเชิงพาณิ ชย์ได้
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยันประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการผลิตคอมพิวเตอร์เกมออกจําหน่ายในเชิงพาณิ ชย์ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับสร้ างเกมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Darkbasic Professional
ขั้นตอนการพัฒนาเกม วิธีการออกแบบเกม การเขียนเนื้ อเรื่ องเกม การวางเค้าโครงเกม พื้นฐานการสร้ างเกม
หลักการเขียนโปรแกรมเกม การใช้คาํ สัง่ ภาษา Darkbasic Professional ในการเขียนเกม การทําไตเติลเกม การทํา
เมนู เ กม การนํา ภาพกราฟิ กและวัต ถุ ส ามมิ ติ ม าใช้ใ นเกม การสร้ า งฉากของเกมสามมิ ติ การจัด ตํา แหน่ ง
องค์ป ระกอบของฉาก การใส่ เ สี ย งประกอบเกม วิ ธี ท าํ ให้เ กมสนุ ก ตื่ น เต้น และสนองตอบผูเ้ ล่ น ได้ การใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) การสํารวจความต้องการของผูเ้ ล่นเกม การคาดการณ์แนวโน้ม
อุตสาหกรรมเกมในประเทศและต่างประเทศ การจัดตั้งบริ ษทั เกม การหาทุน การผลิตเป็ นสิ นค้า การวางแผน
การตลาด การจัดจําหน่ายเกม และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2104

การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์ สื่อสารเคลือ่ นที่
1-4-3
(Mobile Application Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ดว้ ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั
ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับแนวคิดสถาปั ตยกรรมและเครื่ องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมประยุ ก ต์บ นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ค วามมั่น คงปลอดภัย ของโปรแกรมประยุ ก ต์บ นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่
โพรโทคอล ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับผูร้ ับแบบบางและ
แบบหนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การทําให้เกิ ดผลของส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ การทําให้เกิดผลของผูร้ ับและผูใ้ ห้บริ การ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ขบั ดันด้วยฐานข้อมูลกรณี ศึกษาธุ รกิจของโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2105

การพัฒนาเกมบนเว็บ
1-4-3
(Web application Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความสําคัญองค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การสร้ างเว็บเพจขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบต่าง ๆ การเรี ยกใช้งานออบเจ็กต์ต่าง ๆ วิธีการหา
ข้อ ผิ ด พลาดและการแก้ ไ ขข้อ ผิ ด พลาดรวมทั้ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านกับ ฐานข้อ มู ล การจัด การระบบรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อ มูลและกรณี ศึกษาการประยุก ต์การเขี ยนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์ สําหรั บงานทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2106

วิศวกรรมระบบเสี ยงสํ าหรับคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Sound Engineer for Computer Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจิตอลออดิโอ
2. สามารถทํางานวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจิตอลออดิโอ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจิตอลออดิโอ
2. ปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิ จิตอลออดิ โอด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับการจัดการด้านเสี ยง เทคโนโลยีของการบันทึ กเสี ยง ความรู ้ พ้ื นฐานในการ
บันทึกเสี ยง ทฤษฎีเกี่ยวกับเสี ยง การใช้โปรแกรมในการบันทึกเสี ยง การแก้ไข และปรับแต่งเสี ยงที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ฝึ กปฏิ บตั ิ การบันทึ กเสี ยงโดยใช้อุปกรณ์ในระดับ Studio การควบคุ ม ดู แล ผูอ้ ่ านหรื อผูพ้ ากย์ เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
การแต่งเพลง การเลือกเพลงมาใช้ให้เหมาะสมกับตัวงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เกมที่สร้างขึ้น และทําการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2107

การสร้ างวัตถุเสมือนจริงในงานคอมพิวเตอร์ เกมด้ วยเทคโนโลยี ARและ 3D Printing
1-4-3
(Virtualization in Computer Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบและสร้างสื่ อวัตถุเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถสร้างสื่ อวัตถุเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์เกม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและสร้างสื่ อวัตถุเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการสร้างสื่ อวัตถุเสมือนจริ งในงานคอมพิวเตอร์ เกมด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบสื่ อวัตถุเสมือนจริ ง Augmented Reality (AR) เทคโนโลยี
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งวัต ถุ เ สมื อ นจริ ง เทคนิ ค การสร้ า งแสงสี แ ละลวดลายบนวัต ถุ การใช้ง านโปรแกรม
ประมวลผลสามมิติเพื่อสร้างวัตถุเสมือนจริ ง การแปลงรู ปแบบข้อมูลเพื่อการนําเสนอ การประยุกต์สื่อวัตถุเสมือนจริ ง
ในงานคอมพิวเตอร์เกม และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2108

การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ ในงานคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Interactive Multimedia Design in Computer Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์
2. สามารถประยุกต์ใช้งานปฏิสมั พันธ์เทคนิคการออกแบบปฏิสมั พันธ์ดิจิตอล
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

175
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์
2. ปฏิบตั ิการใช้งานสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กบั สาขางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้
องค์ประกอบที่ สํา คัญ ของคอมพิว เตอร์ ม ลั ติ มีเ ดี ย คุ ณลักษณะสํา คัญของสื่ อ มัล ติ มี เดี ย เครื่ อ งมื อสําหรั บสร้ า ง
สื่ อมัลติมีเดียเชิ งปฏิสัมพันธ์ แนวทางการออกแบบมัลติมีเดี ยปฏิสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้งานปฏิสัมพันธ์เทคนิ ค
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ดิจิตอลด้วยภาษา Action Script เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการสร้างผลงานและทําการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2109

การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ สําหรับงานคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Creativity Development for Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์แนวทางพุทธแนวทางวิทยาศาสตร์ วิธีการตีความแปรความ-เชื่อมโยงขั้นตอนการสร้างสรรค์
2. สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานจากขั้นตอนฝึ กตามชุดปฏิบตั ิการ ตีความ-แปรความ-เชื่ อมโยงสร้างสรรค์
เนื้อหา-รู ปแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์แนวทางพุทธแนวทางวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ตีความ-แปรความ-เชื่อมโยงขั้นตอนการสร้างสรรค์
2. ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากขั้นตอนฝึ กตามชุดปฏิบตั ิการ ตีความ-แปรความ-เชื่อมโยงสร้างสรรค์
เนื้อหา-รู ปแบบด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักความรู ้ กระบวนคิดสร้ างสรรค์แนวทางพุทธแนวทางวิทยาศาสตร์ เช่ น
หลัก โยนิ โ สมนสิ ก ารกระบวนคิ ด ของนัก คิ ด ไทยและตะวัน ตก ปฏิ บ ัติ ง านความคิ ด สร้ า งสรรค์เ น้ น ทัก ษะ
กระบวนการโดยฝึ กทดลองจากชุ ดปฏิบตั ิการเพื่อศึกษากลวิธีตีความแปรความเชื่ อมโยงค้นหาสาระซ่ อนเร้ นใน
ความสัมพันธ์ใหม่ซ่ ึงผลสร้างสรรค์จากกลวิธี รู ปแบบแปลกรู ปแบบตีความจากโครงสร้างความรู ้เก่ารู ปแบบตีความ
จากเนื้อหาเดิมรู ปแบบจากวิธีบูรณาการสัมมนากระบวนการคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานโลกาภิวตั น์ดา้ นความเชื่อมัน่
เชิ งเศรษฐกิ จ-การเมือง-วัฒนธรรมด้านเทคนิ ค-เทคโนโลยีดา้ นเครื อข่ายด้านประชาสัมพันธ์ และทําการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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3905-2110

เทคโนโลยีมัลติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Multimedia Technology in Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถนําเทคโนโลยีมลั ติมีเดียไปใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการนําเทคโนโลยีมลั ติมีเดียไปใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เกมด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั
ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์ เกม สื่ อพื้นฐานมัลติมีเดีย
ตัวอักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิ กและเสี ยง เทคโนโลยีปัจจุบนั ที่ใช้มลั ติมีเดี ย การนําเทคโนโลยี
มัลติ มีเดี ยไปใช้ในงานต่าง ๆ การศึ กษา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2111

การประมวลผลภาพในงานคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Image Processing in Computer Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประมวลผลภาพ
2. สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานการประมวลผลภาพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการประมวลผลภาพ
2. ปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานการประมวลผลภาพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั
ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการประมวลผลภาพ (Image Processing) การแปลความหมายข้อมูลจากภาพ
เทคนิ คและวิ ธีการประมวลผลภาพ การใช้ซ อฟต์แวร์ ที่ใช้ในการประมวลผลภาพ การปรั บแต่ ง ภาพเบื้ องต้น
การวิเคราะห์ค่า Histogram การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพ พื้นฐานการทํางานของระบบ Machine Vision
Technology และ Image Processing Technology การใช้การประมวลผลภาพเป็ นเครื่ องช่วยในการพัฒนา Computer
Vision Programming การอัดย่อสัญญาณ การแบ่งเซกเมนต์ (Segment) ของสัญญาณภาพ การมองเห็นภาพของ
คอมพิวเตอร์ การตีความภาพนิ่ ง การเข้าใจภาพของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เนื้ อภาพ และภาพการเคลื่อนไหว
และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2112

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ในงานคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Computer Arithmetic in Computer Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์และฟิ สิ กส์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์และฟิ สิ กส์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ และฟิ สิ กส์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เกม เวกเตอร์ (Vector)
เมทริ กซ์ (Matrix) ควอเทอร์ เนียน ทรานสฟอร์ เมชัน (Transformation) ระบบพิกดั ในคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก Motion,
Collision Detection และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2113

วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ เพือ่ งานคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(Software Engineering for Computer Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่องานคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถเขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่องานคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมตามระบบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดว้ ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับนิ ยาม ความเป็ นมา และหลักการเบื้ องต้นของซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้โปรแกรม (Software Requirement Specifications), การวิเคราะห์โครงสร้างซอฟต์แวร์
(Structure Analysis), การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ (Software Design), การออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์
(Structured Design), Software Metrics and Estimation, การวางแผนการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Planning),
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance), การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) ความน่าเชื่อถือ
ความปลอดภัย การแก้ไขปั ญหาหลังจากการใช้งาน และการบํารุ งรั กษา รวมทั้งการใช้โปรแกรม Case-Tool
ในการปฏิบตั ิงาน และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2114

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบในงานคอมพิวเตอร์ เกม
1-4-3
(System Analysis and Design in Computer Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้โดยอาศัยแผนภาพ
กระแสข้อมูล ผังงานระบบและพจนานุกรมข้อมูล
2. สามารถออกแบบระบบในงานคอมพิวเตอร์เกมตามความต้องการของผูใ้ ช้
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้โดยอาศัย
แผนภาพกระแสข้อมูล ผังงานระบบและพจนานุกรมข้อมูล
2. ปฏิ บ ัติ ก ารออกแบบระบบงานคอมพิ ว เตอร์ เ กมตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ โดยอาศัย
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ผังงานระบบ (Structure chart) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ทําการออกแบบส่ วนนําเข้าข้อมูล (Input Unit) ส่ วนแสดงผล และส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface) สร้างตัวต้นแบบ
(Prototype) ในงานด้านคอมพิวเตอร์ เกม จัดทําคู่มือการใช้งาน การบริ หารโครงการ และทําการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อเป็ นกรณี ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานคอมพิวเตอร์เกม
3905-2115

การสั มมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เกม
3-0-3
(Seminar of Computer Game
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถพัฒนางาน ติดตาม และแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์เกม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการพัฒนางาน ติดตาม และแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ เกม ด้วย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิโดยให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้า หาความรู ้ มาแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ ในรู ปแบบของการสัมมนา
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์เกมและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2116

การวางแผนและควบคุมการผลิตงานคอมพิวเตอร์ เกม
3-0-3
(Planning and Production of Computer Game)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. ปฏิบตั ิการกําหนดปริ มาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสิ นค้าตัดสิ นใจ พยากรณ์ วางแผน การ
ผลิต และใช้ทรัพยากรซึ่ งเป็นปั จจัยการผลิตวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต วางแผนและควบคุม
การผลิ ตโดยใช้เพิร์ด/ซี พีเอ็มวางแผนความต้องการวัสดุ ควบคุมต้นทุนการผลิ ต และบริ หารสิ นค้า
คงเหลือด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต โดยใช้ห ลัก การกํา หนดปริ ม าณการผลิ ต
การวางแผนระบบการผลิตสิ นค้า การตัดสิ นใจ การพยากรณ์ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนการผลิตรวม
การใช้ท รั พ ยากรที่ เ ป็ นปั จ จัย การผลิ ต อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การวางผัง โรงงาน การวางผัง กระบวนการผลิ ต
การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้เพิร์ด/ซี พีเอ็ม การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมต้นทุนการผลิต
และการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2117

วิทยาการก้ าวหน้ าคอมพิวเตอร์ เกม
3-0-3
(Computer Game Advance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์เกมในปัจจุบนั
2. สามารถค้นคว้าและหาความรู ้คอมพิวเตอร์เกมในปัจจุบนั
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

180
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์เกมในปัจจุบนั
2. ปฏิบตั ิการค้นคว้าและหาความรู ้คอมพิวเตอร์ เกมในปั จจุบนั ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ งานวิ ท ยาการความก้า วหน้า ทางคอมพิ ว เตอร์ เ กมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บนั ซึ่ ง มี
ความสําคัญต่อวงการคอมพิวเตอร์ เกม และวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มิได้มีไว้ในหลักสู ตรนี้ รายละเอียดของ
เนื้ อหาให้จดั ได้ตามความเหมาะสมและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชี พด้านคอมพิวเตอร์
เกมด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2118

ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ เกม
0-6-3
(Computer Game Special Problem)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์เกม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการแก้ปัญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์ เกมด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา การค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
และรายงานผลหัวข้องานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เกมตามความเหมาะสมและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์เกมด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2119

งานบริการคอมพิวเตอร์ เกม
0-6-3
(Computer Game Service)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของงานบริ การคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถให้บริ การคอมพิวเตอร์เกม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของงานบริ การคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการให้บริ การคอมพิวเตอร์ เกมด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและ
สามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารด้า นคอมพิ ว เตอร์ เ กม และด้า นกราฟิ กสื่ อ ผสม (Multimedia)
การจัดทําเอกสารการให้บริ การ และการประเมินผลการให้บริ การและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์เกมด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2120

ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม 1
0-6-3
(Computer Game Apprenticeship 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถดําเนินการวางแผนงานการสร้างคอมพิวเตอร์เกม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิ บตั ิ การวางแผนการสร้ างคอมพิวเตอร์ เกมด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผนการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์เกมด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2121

ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม 2
0-6-3
(Computer Game Apprenticeship 2)
วิชาบังคับก่อน: 3905-2120 ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์เกม 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถออกแบบคอมพิวเตอร์เกม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิบตั ิการออกแบบคอมพิวเตอร์ เกมด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและ
สามารถทํางานร่ วมกัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับการการออกแบบคอมพิว เตอร์ เกม และทํา การสื บค้นข้อ มูลสารสนเทศเพื่ อ
การพัฒนางานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์เกมด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2122

ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม 3
0-6-3
(Computer Game Apprenticeship 3)
วิชาบังคับก่อน: 3905-2121 ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์เกม 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างคอมพิวเตอร์
2. สามารถสร้างคอมพิวเตอร์เกม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสร้างคอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิ บตั ิ การสร้ างคอมพิ วเตอร์ เกมด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัดอดทนและ
สามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสร้างคอมพิวเตอร์ เกม และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์เกมด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2123

ปฏิบตั กิ ารสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม 4
0-6-3
(Computer Game Apprenticeship 4)
วิชาบังคับก่อน: 3905-2122 ปฏิบตั ิการสร้างคอมพิวเตอร์เกม 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการบริ หารโครงการ การสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม รวมทั้งการควบคุ มคุณภาพงาน
คอมพิวเตอร์เกม
2. สามารถบริ หารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์เกม รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์ เกม รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงาน
คอมพิวเตอร์เกม
2. ปฏิ บตั ิการบริ หารโครงการ การสร้ างคอมพิวเตอร์ เกม ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารโครงการ การสร้างคอมพิวเตอร์ เกม และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนางานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์เกมด้วยคอมพิวเตอร์

สาขางานแอนิเมชัน
3905-2201

ความรู้ เกีย่ วกับแอนิเมชัน
1-4-3
(Principle of Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับแอนิเมชัน
2. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแอนิเมชันทั้งในด้านการผลิต และด้านการตลาด
2. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความหมายของแอนิ เมชัน ประเภทและรู ปแบบของแอนิ เมชัน คอมพิวเตอร์ แอนิ เมชัน
ระเบียบวิธี ขั้นตอนวิธี หลักการ กฎ หรื อการคํานวณต่าง ๆ ในการสร้างภาพแอนิ เมชัน การตลาดด้านแอนิ เมชัน
แอนิ เ มชัน ในวงการโทรทัศ น์ แ ละภาพยนตร์ และทํา การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การพัฒ นางานอาชี พ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2202

การสร้ างภาพกราฟิ กและแอนิเมชัน
1-4-3
(Graphics and Animation Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. ปฏิบตั ิการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการสร้ างภาพเคลื่ อนไหว (Animation) และเสี ยงประกอบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยเริ่ มจากการคิดคอนเซปต์ (Concept) ของเรื่ อง การฝึ กวาดเส้น การสร้างบุคลิก (Character) และ
การถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละคร โครงสร้างสรี ระ การเขียนสตอรี่ บอร์ ด (Storyboard) การสร้างฉาก การพากษ์เสี ยง
การลงสี การสร้างเทคนิ คภาพพิเศษ (Special Effect Technique) การควบคุมภาพเคลื่อนไหวหลายระดับชั้น
การซ้อน Layer การทํา Masking Layer การทํา Tweening แบบต่าง ๆ เพื่อสร้างลูกเล่นพิเศษให้กบั ภาพเคลื่อนไหว
เรี ยนรู ้กระบวนการผลิตผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติที่จะนําไปใช้ในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน และทําการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2203

การสร้ าง Motion Capture สํ าหรับงานแอนิเมชัน
1-4-3
(Motion Capture for Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ Motion Capture
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต Motion Capture
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ Motion Capture
2. ปฏิบตั ิการวางแผนและควบคุมการผลิต Motion Capture
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้น Motion Capture ใช้งานอุปกรณ์ Motion Capture ออกแบบและ
สร้ างการเคลื่ อนไหว ทดสอบและปรั บแต่งการเคลื่ อนไหวสัมพันธ์กบั โมเดลสามมิติ และทําการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2204

เทคโนโลยีมัลติมีเดียในงานแอนิเมชัน
1-4-3
(Multimedia Technology in Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานแอนิเมชัน
2. สามารถนําเทคโนโลยีมลั ติมีเดียไปใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีมลั ติมีเดียในงานแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการนําเทคโนโลยีมลั ติมีเดียไปใช้ในงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

185
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ หลัก การของเทคโนโลยีมลั ติ มี เดี ย ในงานแอนิ เ มชัน สื่ อ พื้ น ฐานมัลติ มี เ ดี ย
ตัวอักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิ กและเสี ยง เทคโนโลยีปัจจุบนั ที่ใช้มลั ติมีเดี ย การนําเทคโนโลยี
มัลติ มีเดี ยไปใช้ในงานต่าง ๆ การศึ กษา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2205

วิศวกรรมระบบเสี ยงสํ าหรับงานแอนิเมชัน
1-4-3
(Sound Engineer for Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจิตอลออดิโอ
2. สามารถทํางานวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจิตอลออดิโอ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจิตอลออดิโอ
2. ปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมระบบเสี ยงและดิจิตอลออดิโอด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการจัดการด้านเสี ยง เทคโนโลยีของการบันทึ กเสี ยง ความรู ้ พ้ืนฐานในการ
บันทึกเสี ยง ทฤษฎีเกี่ยวกับเสี ยง การใช้โปรแกรมในการบันทึกเสี ยง การแก้ไข และปรับแต่งเสี ยงที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ฝึ กปฏิบตั ิการบันทึกเสี ยงโดยใช้อุปกรณ์ในระดับ Studio การควบคุม ดูแล ผูอ้ ่านหรื อผูพ้ ากย์ เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ
การแต่งเพลง การเลือกเพลงมาใช้ให้เหมาะสมกับตัวงานเกี่ยวกับ VDO หรื อ Animation และทําการสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2206

การสร้ างวัตถุเสมือนจริงในงานแอนิเมชันด้ วยเทคโนโลยี ARและ 3D Printing
1-4-3
(Virtualization in Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบและสร้างสื่ อวัตถุเสมือนจริ งในงานแอนิเมชัน
2. สามารถสร้างสื่ อวัตถุเสมือนจริ งในงานแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและสร้างสื่ อวัตถุเสมือนจริ งในงานแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการสร้างสื่ อวัตถุเสมือนจริ งในงานแอนิเมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

186
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบสื่ อวัตถุเสมือนจริ ง Augmented Reality (AR) เทคโนโลยี
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งวัต ถุ เ สมื อ นจริ ง เทคนิ ค การสร้ า งแสงสี แ ละลวดลายบนวัต ถุ การใช้ง านโปรแกรม
ประมวลผลสามมิติเพื่อสร้างวัตถุเสมือนจริ ง การแปลงรู ปแบบข้อมูลเพื่อการนําเสนอ การประยุกต์สื่อวัตถุเสมือนจริ ง
ในงานแอนิเมชัน และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

3905-2207

การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ ในงานแอนิเมชัน
1-4-3
(Interactive Multimedia Design for Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์
2. สามารถประยุกต์ใช้งานปฏิสมั พันธ์เทคนิคการออกแบบปฏิสมั พันธ์ดิจิตอล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์
2. ปฏิบตั ิการใช้งานสื่ อมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์ที่สัมพันธ์กบั สาขางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้
องค์ประกอบที่ สํา คัญ ของคอมพิว เตอร์ ม ลั ติ มีเ ดี ย คุ ณลักษณะสํา คัญของสื่ อ มัล ติ มี เดี ย เครื่ อ งมื อสําหรั บสร้ า ง
สื่ อมัลติมีเดี ยเชิ งปฏิสัมพันธ์แนวทางการออกแบบมัลติมีเดี ยปฏิสัมพันธ์การประยุกต์ใช้งานปฏิสัมพันธ์เทคนิ ค
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ดิจิตอลด้วยภาษา Action Script เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการสร้างผลงานและทําการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2208

การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ สําหรับงานแอนิเมชัน
1-4-3
(Creativity Development for Animation: CDGA)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์แนวทางพุทธแนวทางวิทยาศาสตร์ วิธีการตีความแปรความ-เชื่อมโยงขั้นตอนการสร้างสรรค์
2. สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานจากขั้นตอนฝึกตามชุดปฏิบตั ิการ ตีความ-แปรความ-เชื่อมโยงสร้างสรรค์
เนื้อหา-รู ปแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

187
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์แนวทางพุทธแนวทางวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ตีความ-แปรความ-เชื่อมโยงขั้นตอนการสร้างสรรค์
2. ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากขั้นตอนฝึกตามชุดปฏิบตั ิการ ตีความ-แปรความ-เชื่อมโยงสร้างสรรค์
เนื้อหา-รู ปแบบด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักความรู ้ กระบวนคิดสร้ างสรรค์แนวทางพุทธแนวทางวิทยาศาสตร์ เช่ น
หลัก โยนิ โ สมนสิ ก ารกระบวนคิ ด ของนัก คิ ด ไทยและตะวัน ตก ปฏิ บ ัติ ง านความคิ ด สร้ า งสรรค์เ น้ น ทัก ษะ
กระบวนการโดยฝึ กทดลองจากชุ ดปฏิบตั ิการเพื่อศึกษากลวิธีตีความแปรความเชื่ อมโยงค้นหาสาระซ่ อนเร้ นใน
ความสัมพันธ์ใหม่ซ่ ึ งผลสร้ างสรรค์จากกลวิธี รู ปแบบแปลก รู ปแบบตี ความจากโครงสร้ างความรู ้ เก่ า รู ปแบบ
ตี ค วามจากเนื้ อ หาเดิ ม รู ป แบบจากวิ ธี บู ร ณาการสั ม มนากระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์บ นพื้ น ฐานโลกาภิ ว ตั น์
ด้านความเชื่อมัน่ เชิงเศรษฐกิจ-การเมือง-วัฒนธรรมด้านเทคนิค-เทคโนโลยีดา้ นเครื อข่ายด้านประชาสัมพันธ์ และ
ทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2209

การเตรียมการผลิตสํ าหรับมัลติมีเดีย
1-4-3
(Basic Graphic Creation for Multimedia)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
2. สามารถผลิตมัลติมีเดีย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
2. ปฏิบตั ิการพัฒนาผลิตมัลติมีเดียด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและ
สามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเตรี ยมการผลิ ตสําหรั บมัลติ มีเดี ย การกําหนดเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์
การรวบรวมข้อมูล เนื้ อหา สร้างความคิด ออกแบบสื่ อ การเขียนผังงาน การสร้างสตอรี่ บอร์ ด (Storyboard) และ
ทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

188
3905-2210

การสั มมนาเทคโนโลยีแอนิเมชัน
3-0-3
(Seminar of Animation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของแอนิเมชัน
2. สามารถพัฒนางาน ติดตาม และแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการพัฒนางาน ติดตาม และแลกเปลี่ยนความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแอนิเมชันด้วย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิโดยให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้า หาความรู ้มาแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ ในรู ปแบบของการสัมมนา
วิชาการด้านแอนิเมชันและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2211

การวางแผนและควบคุมการผลิตงานแอนิเมชัน
3-0-3
(Planning and Production of Animated)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. ปฏิบตั ิการกําหนดปริ มาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสิ นค้าตัดสิ นใจ พยากรณ์ วางแผน
การผลิต และใช้ทรัพยากรซึ่งเป็ นปัจจัยการผลิตวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต วางแผนและ
ควบคุมการผลิตโดยใช้เพิร์ด/ซีพีเอ็มวางแผนความต้องการวัสดุ ควบคุมต้นทุนการผลิต และบริ หาร
สิ นค้าคงเหลือด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต โดยใช้ห ลัก การกํา หนดปริ ม าณการผลิ ต
การวางแผนระบบการผลิตสิ นค้า การตัดสิ นใจ การพยากรณ์ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนการผลิตรวม
การใช้ท รั พ ยากรที่ เ ป็ นปั จ จัย การผลิ ต อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การวางผัง โรงงาน การวางผัง กระบวนการผลิ ต
การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้เพิร์ด/ซี พีเอ็ม การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมต้นทุนการผลิต
และการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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3905-2212

วิทยาการก้ าวหน้ าแอนิเมชัน
3-0-3
(Animation Advance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านแอนิเมชันในปัจจุบนั
2. สามารถค้นคว้าและหาความรู ้ดา้ นแอนิเมชันในปัจจุบนั
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านแอนิเมชันในปัจจุบนั
2. ปฏิบตั ิการค้นคว้าและหาความรู ้ดา้ นแอนิเมชันในปัจจุบนั ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าด้านแอนิ เมชันในปั จจุ บนั ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งมี ความสําคัญ
ต่อวงการแอนิ เมชัน และวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มิได้มีไว้ในหลักสู ตรนี้ รายละเอียดของเนื้ อหาให้จดั ได้
ตามความเหมาะสมและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้านแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2213

ปัญหาพิเศษแอนิเมชัน
0-6-3
(Animation Special Problem )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษในงานแอนิเมชัน
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษในงานแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาพิเศษในงานแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการแก้ปัญหาพิเศษในงานแอนิเมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา การค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
และรายงานผลหัวข้องานพิเศษด้านแอนิเมชันตามความเหมาะสมและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานอาชีพด้านแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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3905-2214

งานบริการแอนิเมชัน
0-6-3
(Animation Service)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของงานบริ การแอนิเมชัน
2. สามารถให้บริ การแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของงานบริ การแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการให้บริ การแอนิเมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทนและ
สามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้บริ การแอนิเมชัน และด้านกราฟิ กสื่ อผสม (Multimedia) การจัดทําเอกสาร
การให้บริ การ และการประเมิ นผลการให้บริ การและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชี พ
ด้านแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2215

ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 1
0-6-3
(Animation Apprenticeship 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนการสร้างแอนิเมชัน
2. สามารถดําเนินการวางแผนการสร้างแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนการสร้างแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการวางแผนการสร้างแอนิเมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและ
สามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การวางแผนการสร้ า งแอนิ เ มชัน และทํา การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
การพัฒนางานอาชีพด้านแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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3905-2216

ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 2
0-6-3
(Animation Apprenticeship 2)
วิชาบังคับก่อน: 3905-2215 ปฏิบตั ิการสร้างแอนิเมชัน 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบแอนิเมชัน
2. สามารถออกแบบแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการหลักการออกแบบแอนิเมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบแอนิเมชันและทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานอาชีพด้านแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์
3905-2217

ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 3
0-6-3
(Animation Apprenticeship 3)
วิชาบังคับก่อน: 3905-2216 ปฏิบตั ิการสร้างแอนิเมชัน 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชัน
2. สามารถสร้างแอนิเมชัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสร้างแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการสร้างแอนิเมชัน ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถ
ทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับสร้ างแอนิ เมชัน และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชี พ
ด้านแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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3905-2218

ปฏิบตั กิ ารสร้ างแอนิเมชัน 4
0-6-3
(Animation Apprenticeship 4)
วิชาบังคับก่อน: 3905-2217 ปฏิบตั ิการสร้างแอนิเมชัน 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารโครงการ การสร้างแอนิเมชัน รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานแอนิเมชัน
2. สามารถบริ หารโครงการ การสร้างแอนิเมชัน ตั้งแต่ข้นั ตอนการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้ง
การควบคุมคุณภาพงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบริ หารโครงการ การสร้างแอนิเมชัน รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานแอนิเมชัน
2. ปฏิบตั ิการบริ หารโครงการ การสร้างแอนิเมชันด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับบริ หารโครงการ การสร้ างแอนิ เมชัน และทําการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางานอาชีพด้านแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3901-800X วิชาฝึ กงาน

*-*-X

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์
3903-800X วิชาฝึ กงาน

*-*-X

สาขาวิชาซอฟแวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
3904-800X วิชาฝึ กงาน

*-*-X

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
3905-800X วิชาฝึ กงาน

*-*-X
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ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
39XX-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บัน ทึ ก และรายงานผลการปฏิ บตั ิ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3901-850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์
3903-850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาซอฟแวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
3904-850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมและแอนิเมชัน
3905-850X วิชาโครงการ

*-*-X

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

196

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
39XX-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(Chinese Language and Culture)
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

2-0-2

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ภาษาจีน ฝึ กการฟังและพูดภาษาจีน ฝึ กการเขียนและอ่านอักษรจีน การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสํ าหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาจีนกลาง ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ น
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ฝึ กฟั งและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กเขียนและอ่านอักษรญี่ปุ่น
การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9204

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ นสํ าหรับการทํางาน
(Japanese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

200
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ เ กาหลี ฝึ กฟั ง และพูด ภาษาเกาหลี ฝึ กเขี ย นและอ่ า นอัก ษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

201
3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
(Korean Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

202
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาเวีย ดนาม ฝึ กเขี ยนและอ่ านอักษรเวี ยดนาม การสนทนาสถานการณ์ ต่า ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสํ าหรับการทํางาน
(Vietnamese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การทํางาน การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

203
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย
3000-9210

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสํ าหรับการทํางาน
(Bahasa Indonesia Conversation for Work )

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

204
3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
(Bahasa Malayu Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษามลายู การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
(Bahasa Malayu Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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หมวดวิชาเลือกเสรี

205
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษามลายู ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ า
(Burmese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาพม่า ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9214

การสนทนาภาษาพม่ าสํ าหรับการทํางาน
(Burmese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวันและการทํางาน
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หมวดวิชาเลือกเสรี

206
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ
การฟั งและพูดภาษาพม่า ฝึ กการอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
(Khmer Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาเขมร ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
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หมวดวิชาเลือกเสรี
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3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสํ าหรับการทํางาน
(Khmer Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามทีกาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเขมร ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
3. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
4. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาลาว ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวสํ าหรับการทํางาน
(Lao Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษาลาว ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
(Filipino Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

209
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึกเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสํ าหรับการทํางาน
(Filipino Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

210
3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(Russian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศรัสเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษารัสเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษารัสเซีย ฝึกเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสํ าหรับการทํางาน
(Russian Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษารัสเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

211
ศึ กษาเกี่ ยวกับ
การฟั งและพูดภาษารั สเซี ย การอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
(German Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสํ าหรับการทํางาน
(German Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน การทํางานและการศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

212
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเยอรมัน การอ่านคําและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2. เพื่อให้สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

213
3000-9226

การสนทนาฝรั่งเศสสํ าหรับการทํางาน
(French Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ก ารฟั ง และพูด ภาษาฝรั่ ง เศส การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000-2005
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิ จกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุ ประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
0-2-0
(
)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาลตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึ กและกิ จนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จ กรรมปลู ก จิ ต สํา นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ต ามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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