หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาขาวิชาซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พที่ สั มพันธ์ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัว ให้ท นั ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่ มงานพื้นฐานด้านซอฟต์แวร์ ระบบ
สมองกลฝังตัว
4. เพื่อให้สามารถให้บริ การงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานการพัฒนาซอฟแวร์ ระบบสมองกลฝังตัว สามารถแก้ปัญหาการใช้งานระบบ
สมองกลฝังตัวในสาขางานอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานช่ างเทคนิ คซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝั งตัว ในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระ 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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ เช่ น ความเสี ยสละ ซื่ อสั ตย์สุ จริ ต กตัญญู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้า นพฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย เช่ น ความมี วิ นัย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มีมนุ ษยสัมพันธ์ เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่ น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุ ม รวมทั้งสารสนเทศเพื่ อพัฒนางาน
อาชีพ
3.3 ให้การบริ การและบารุ งรักษาด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3.4 พัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับระบบสมองกลฝังตัว
3.5 ทดสอบโปรแกรมประยุกต์ในงานระบบสมองกลฝังตัว
3.6 ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง โปรแกรมประยุกต์ในงานระบบสมองกลฝังตัว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาขาวิชาซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว จะต้องศึกษารายวิชาจาก
หมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

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

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า 83 หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี้ สาหรั บผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทียบเท่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3900-0007
3900-0010
3900-0011
3900-0012

ชื่ อวิชา
การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ในสาขางานอาชีพ
งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ในสาขางานอาชีพ
พื้นฐานวงจรดิจิตอล
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสาขางานอาชีพ

ท-ป-น
1-4-3
0-6-3
1-4-3
1-4-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุ มทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดาเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุ ณค่าของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทางานร่ 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
ชื่ อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
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
*-*-*

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าและการสื่ อสาร
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชี วติ
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดารงชี วติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1501
ชีวติ กับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ า
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3904-1001
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีระบบสมองกลฝังตัว
3904-1002
การโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว 1
3904-1003
การทดสอบซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว

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

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
*-*-*
56 หน่ วยกิต
ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3904-2001
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3904-2002
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3904-2003
การออกแบบวงจรดิจิตอลประยุกต์
3904-2004
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
3904-2005
ทรานสดิวเซอร์ในงานระบบสมองกลฝังตัว
3904-2006
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับระบบปฏิบตั ิการ
3904-2007
งานบารุ งรักษาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาหนด
สาขางานซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป–น
3904-2101
การโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว 2
1-4-3
3904-2102
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
3904-2103
การโปรแกรมเครื อข่ายระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น
2-2-3
3904-2104
การโปรแกรมเว็บสาหรับระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
3904-2105
การโปรแกรมประยุกต์การใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
3904-2106
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กบั ระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
3904-2107
การประยุกต์ใช้อลั กอลิทึมในงานควบคุม
1-4-3
3904-2108
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุสาหรับระบบสมองกลฝังตัว
2-2-3
3904-2109
การโปรแกรมสาหรับระบบปฏิบตั ิการเวลาจริ งเบื้องต้น
2-2-3
3904-2110
ประดิษฐกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
0-4-2
3904-2111
วิทยาการก้าวหน้าซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
2-2-3
3901*2101 ถึง 3901*2199 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3904-5101
3904-5102
3904-5103
3904-5104
3904-51XX

ชื่ อวิชา
งานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว 1
งานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว 2
งานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว 3
งานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว 4
งานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว ...

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนามากาหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคาอธิ บายรายวิชา ที่ สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนาไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3904-8001 หรื อรายวิชา 3904-8002 และ 3904-8003
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3904-8001
ฝึ กงาน
3904-8002
ฝึ กงาน 1
3904-8003
ฝึ กงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3904-8501 หรื อรายวิชา 3904-8502 และ 3904-8503
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3904-8501
โครงการ
3904-8502
โครงการ 1
3904-8503
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชาโดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และ
ต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3900-0007
3900-0010
3900-0011
3900-0012

การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรในสาขางานอาชีพ
งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอรในสาขางานอาชีพ
พื้นฐานวงจรดิจิตอล
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในสาขางานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

3900-0007

การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรในสาขางานอาชีพ
1-4-3
(Microcontroller Programming in Field Career)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจโครงสรางและการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
2. มีความเขาใจหนาที่และการใชงานชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร
3. มีทักษะในการนําชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอรมาใชในการโปรแกรม
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ
มีจริยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน
2. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ โครงสร า งของไมโครคอนโทรลเลอร รี จิ ส เตอร แ ละพอร ต การโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร การตอวงจรและการประยุกตใชงาน
3900-0010

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอรในสาขางานอาชีพ
0-6-3
(Working on Computer Installation in Field Career)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจโครงสรางและการทํางานของเครื่องและระบบคอมพิวเตอร
2. มีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นงาน บํารุงรักษา ตรวจซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบ
3. มีทักษะในการจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ มีลําดับขั้นตอนในการทํางานอยางถูกตองและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องและระบบคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติการถอดประกอบ ทําความสะอาดเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง
3. ปฏิบัติการติดตั้ง อัพเดต (update) อัพเกรด (upgrade) อุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
ซอฟตแวรประยุกต และโปรแกรมอรรถประโยชน
4. ปฏิบัติการติดตั้งการสื่อสารอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องและระบบคอมพิวเตอร การประกอบ การติดตั้ง ทดสอบ และตรวจ
ซอมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครือ ขายคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบอื่น ๆ การติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิ บั ติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต และโปรแกรมอรรถประโยชน การจั ด ห อ งซ อ ม การรั บ -ส ง งาน
การประมาณราคา การบํารุงรักษา และการทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3900-0011

พื้นฐานวงจรดิจิตอล
1-4-3
(Digital Circuit Fundamental)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักพื้นฐานของวงจรดิจิตอล
2. มีทักษะการใชงานระบบเลขฐานตาง ๆ และคณิตศาสตรลิจิก
3. มีทักษะการใชงานไอซีเกตพื้นฐานและการตอวงจร
4. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน
อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล และการใชงาน
2. ปฏิบัติการใชงานไอซีเกตพื้นฐาน และการตอวงจรดิจิตอล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคํานวณและการแปลงเลขฐานตางๆ รหัสไบนารี่ การคํานวณเลข
ไบนารี่ คณิตศาสตรลอจิก ลอจิกเกต วงจรคอมบิเนชั่น การใชงานไอซีเกตพื้นฐาน การตอวงจรดิจิตอล
3900-0012

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในสาขางานอาชีพ
1-4-3
(Electrical and Electronics Practice in Field Career)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเกี่ยวกับงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟา
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลือกใชเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได
เหมาะสม
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ มีลําดับขั้นตอนในการทํางานอยางถูกตองและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2. ประกอบและวัดทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ดําเนินการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองทางดานวงจรและอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การของทฤษฎี ไ ฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ บื้ อ งต น มาตรการเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา หนวยวัดไฟฟา สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณการปองกัน
อันตรายจากไฟฟา โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เซมิคอนดักเตอร
การใช ง าน หั ว แร ง บั ด กรี คี ม ไขควง การใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด พื้ น ฐานที่ จํ า เป น ในทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มั ล ติ มิ เ ตอร
เครื่องจายกําลังงานไฟฟา การประกอบและทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001
3001-2001
3904-1001
3904-1002
3904-1003

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีระบบสมองกลฝงตัว
การโปรแกรมระบบสมองกลฝงตัว 1
การทดสอบซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3-0-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การองค ก าร หลั ก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลั ก การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช ค อมพิ ว เตอร และอุป กรณโ ทรคมนาคม และโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใช ค อมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค น และสื่ อ สารข อ มู ล สารสนเทศผ า นระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสื บ ค น ข อ มู ล สารสนเทศ การจั ด เก็ บ ค น คื น ส ง ผ า นและจั ด ดํ า เนิ น การข อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3904-1001

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีระบบสมองกลฝงตัว

2-2-3

(Data Structure and Algorithm for Embedded System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธีในการแกปญหาซอฟตแวร
2. สามารถวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธีในการแกปญหาซอฟตแวร
2. ปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนวิธี การออกแบบขั้นตอนวิธีอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางขอมูล
เชิงรายการ แบบคิว แบบเรียงซอนกัน กราฟ รูปตนไม การเรียกซ้ํา (Recursive) การเรียงลําดับ เรียงลําดับแบบฮีป
การคนหา การหาเลขที่อยูชนิดแฮช การคนหาชนิดทวิภาค การจัดหนวยความจําชนิดขนาดคงที่ ชนิดขนาด
ปรับเปลี่ยน และชนิดวงกลม (Circular) ในการแกปญหาซอฟตแวร
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3904-1002

การโปรแกรมระบบสมองกลฝงตัว 1
1-4-3
(Program Embedded System 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการใชงานระบบสมองกลฝงตัว 8 บิต
2. สามารถเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝงตัว
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชงานระบบสมองกลฝงตัว 8 บิต
2. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝงตัว
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัตงิ านอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมใชงานระบบสมองกลฝงตัว ขนาด 8 บิต เขียนโปรแกรม
เชื่อมตออุปกรณ แอคทูเอเตอรอุปกรณตรวจจับสารเคมี พลังงานแสง สี เสียง และการใชเครื่องมือวัดและทดสอบ
การทํางานดวยโปรแกรมจําลองการทํางาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

3904-1003

การทดสอบซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว
2-2-3
(Software Testing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการทดสอบซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัวเบื้องตน
2. มีทักษะทดสอบซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัวเบื้องตน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทดสอบซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัวเบื้องตน
2. ปฏิบัติการทดสอบซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัวเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการทดสอบซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัวเบื้องตน การสราง Test case
การทดสอบ Unit testing, Regression testing, Functional testing, Coverage testing, Performance testing, Test plan,
Project Demo
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว
กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ
3904-2001
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3904-2002
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3904-2003
การออกแบบวงจรดิจิตอลประยุกต์
3904-2004
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
3904-2005
ทรานสดิวเซอร์ ในงานระบบสมองกลฝังตัว
3904-2006
การพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบตั ิการ
3904-2007
งานบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

2-2-3
1-4-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
3904-2101
การโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว 2
3904-2102
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในงานซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
3904-2103
การโปรแกรมเครื อข่ายระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น
3904-2104
การโปรแกรมเว็บสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
3904-2105
การโปรแกรมประยุกต์การใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
3904-2106
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กบั ระบบสมองกลฝังตัว
3904-2107
การประยุกต์ใช้อลั กอลิทึมในงานควบคุม
3904-2108
การวิเคราะห์และออกแบบเชิ งวัตถุสาํ หรับระบบสมองกลฝังตัว
3904-2109
การโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบตั ิการเวลาจริ งเบื้องต้น
3904-2110
ประดิษฐกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
3904-2111
วิทยาการก้าวหน้าซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3904-2001

เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
2-2-3
(Embedded System Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการระบบสมองกลฝังตัว
2. สามารถใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบสมองกลฝังตัว
2. ปฏิบตั ิการใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิวฒั นาการและความหมายของคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว สถาปั ตยกรรม
ของคอมพิวเตอร์ การพัฒนาข้ามแพลตฟอร์ ม การวิเคราะห์งาน กระบวนการพัฒนารับจ้างชิ้ นงาน ขั้นตอนการ
บริ หารโครงการ เครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรมการจัดทําเอกสาร การทดสอบและบํารุ งรักษา
3904-2002

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
1-4-3
(Object-Oriented Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิ งวัตถุ
2. สามารถเขียนการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. ปฏิบตั ิการเขียนการโปรแกรมเชิงวัตถุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับแนวคิดและหลักการของการโปรแกรมเชิ งวัตถุ คุณลักษณะของการโปรแกรม
เชิ ง วัต ถุ แ บบต่ า ง ๆ เขี ย นโปรแกรมด้ว ยภาษาคอมพิ ว เตอร์ ต ามคุ ณ ลัก ษณะที่ มี ใ นการโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
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3904-2003

การออกแบบวงจรดิจติ อลประยุกต์
2-2-3
(Digital design applications)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบวงจรดิจิตอลประยุกต์
2. สามารถเขียนโปรแกรมออกแบบวงจรดิจิตอลประยุกต์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวงจรดิจิตอลประยุกต์
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมออกแบบวงจรดิจิตอลประยุกต์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใช้ FPGA ด้วยภาษา Hardware Description
Languages HDLs การใช้งาน Library Package, Process State Machine ใน HDLs การออกแบบลอจิกเกตเบื้องต้น
การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ ลอจิก และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน FPGA
3904-2004

การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ าย
2-2-3
(Data Communication and Networking)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
2. มีทกั ษะการใช้งานการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิ บตั ิ งานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
2. ปฏิบตั ิการใช้งานการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการสื่ อสารข้อมูล องค์ประกอบของการสื่ อสาร ทิศทางการสื่ อสาร สัญญาณ
การสื่ อสารชนิ ด Base Band และ Board Band การมอดดูเลต รหัสข้อมูลแบบต่าง ๆ รู ปแบบเครื อข่าย มาตรฐาน
เครื อข่าย โครงสร้างเครื อข่าย และประเภทของเครื อข่าย
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3904-2005

ทรานสดิวเซอร์ ในงานระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
(Transducer in Embedded System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของทรานสดิวเซอร์ในงานระบบสมองกลฝังตัว
2. มีทกั ษะการใช้งานทรานสดิวเซอร์ในงานระบบสมองกลฝังตัว
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิ บตั ิ งานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของทรานสดิวเซอร์ในงานระบบสมองกลฝังตัว
2. ปฏิบตั ิการใช้งานทรานสดิวเซอร์ในงานระบบสมองกลฝังตัว
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลัก การทํา งานของทรานสดิ ว เซอร์ หลัก การและชนิ ด แอคทู เ อเตอร์
สารเคมี พลังงาน การตรวจจับเซนเซอร์ วัด และควบคุมทํางานของทรานสดิ วเซอร์ การใช้เครื่ องมือวัดและ
ทดสอบการทํางาน การประยุกต์ใช้งานของทรานสดิวเซอร์

3904-2006

การพัฒนาโปรแกรมสํ าหรับระบบปฏิบัตกิ าร
1-4-3
(Development with Operating Systems)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบปฏิบตั ิการของสมองกลฝังตัว
2. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยระบบปฏิบตั ิการของสมองกลฝังตัว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบปฏิบตั ิการของสมองกลฝังตัว
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมด้วยระบบปฏิบตั ิการของสมองกลฝังตัว
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับหลักการพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบปฏิ บตั ิ การของสมองกลฝั งตัวการติ ดตั้ง
การใช้งานระบบปฏิ บ ัติ การ การใช้งาน API การใช้เ ครื่ องมื อ Toolchain, Cross-platform Development
การออกแบบและเขียนโปรแกรมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประกอบ
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3904-2007

งานบํารุ งรักษาซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
(Maintenance in Computer and Embedded System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือในงานบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
2. มีทกั ษะในงานบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ
มีจริ ยธรรมในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ เครื่ องมือในงานบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
2. บํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้งานเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ วงจรอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น
การบัดกรี และการถอนบัดกรี เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุขอ้ บกพร่ อง วางแผนดําเนิ นการตรวจซ่ อม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝั งตัว ให้การบริ การและบํารุ งรักษาด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น การเขียนรายงานผล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3904-2101

การโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว 2
1-4-3
(Program Embedded System 2)
วิชาบังคับก่อน: 3904-1002 การโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้งานระบบสมองกลฝังตัว 16 และ 32 บิต
2. สามารถเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้งานระบบสมองกลฝังตัว 16 และ 32 บิต
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมใช้งานระบบสมองกลฝั งตัว ขนาด 16 และ 32 บิ ต
เขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์ภาคแสดงผล คียบ์ อร์ด สื่ อสารกับอุปกรณ์ อินพุต เอาท์พุต และภายนอก
3904-2102

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ในงานซอฟต์ แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
(Production Process in Computer and Embedded System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
2. สามารถผลิตหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ในงานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
3. มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและ
มีจริ ยธรรมในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ในงานซอฟต์แวร์
ระบบสมองกลฝังตัวตามกระบวนการผลิต
2. ผลิตหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ในงานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ออกแบบ
ผลิตชิ้ นส่ วนของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่ องปริ้ นเตอร์ แบบ 3D หรื อเครื่ องเลเซอร์ คตั ในการออกแบบสร้างชิ้ นงาน
ต้นแบบในซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัว

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

3904-2103

การโปรแกรมเครื อข่ ายระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Embedded Networking)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเครื อข่ายระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น
2. สามารถเขียนโปรแกรมเครื อข่ายระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมเครื อข่ายระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมเครื อข่ายระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับหลักการพัฒ นาโปรแกรมโปรแกรมเครื อข่ า ยระบบสมองกลฝั งตัวเบื้ องต้น
การเขี ย นโปรแกรมบนแม่ ข่า ย Master การเขี ย นโปรแกรมบนลู กข่ าย Slave การออกแบบฮาร์ ดแวร์ ช่องทาง
การสื่ อสาร Media การกําหนดโปรโตคอล และเขียนโปรแกรมควบคุมบนเครื อข่ายระบบสมองกลฝังตัว
3904-2104

การโปรแกรมเว็บสํ าหรับระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
(Web Programming for Embedded System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเว็บสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
2. สามารถเขียนโปรแกรมเว็บสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเว็บสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมเว็บสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเว็บสําหรับระบบสมองกลฝังตัว ในการสื่ อสารระบบเครื อข่าย
โปรโตคอล การพัฒนาเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เว็บแอปพลิเคชัน สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้งาน HTML และการ
ประยุกต์ใช้งานการรับส่ งข้อมูลระหว่าง Client และ Server

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

3904-2105

การโปรแกรมประยุกต์ การใช้ งานระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
(Embedded System Application)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
2. สามารถปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิ บตั ิ งานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้งานระบบสมองกลฝังตัว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาํ หรับระบบปฏิบตั ิ การของระบบสมองกลฝังตัว
วิเคราะห์งานและออกแบบ ประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สาํ หรับคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว
3904-2106

การเชื่ อมต่ อคอมพิวเตอร์ กบั ระบบสมองกลฝังตัว
1-4-3
(Interface Techniques Embedded System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์กบั ระบบสมองกลฝังตัว
2. สามารถเขียนโปรแกรมรองรับการเชื่อมต่อข้อมูล
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิ บตั ิ งานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์กบั ระบบสมองกลฝังตัว
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมรองรับการเชื่อมต่อข้อมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์ กบั ระบบสมองกลฝังตัว ผ่านพอร์ ตแบบต่าง ๆ
การเขี ยนโปรแกรมรองรับการเชื่ อมต่อข้อมูล การส่ งผ่านข้อมูลและการแสดงผล และการเขียนโปรแกรมยูสเซอร์
อินเตอร์เฟส

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

3904-2107

การประยุกต์ ใช้ อลั กอลิทึมในงานควบคุม
1-4-3
(Application for control algorithm)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการประยุกต์ใช้อลั กอลิทึมในงานควบคุม
2. สามารถเขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้อลั กอลิทึมในงานควบคุม
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิ บตั ิ งานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการประยุกต์ใช้อลั กอลิทึมในงานควบคุม
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้อลั กอลิทึมในงานควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้อลั กอลิทึมในงานควบคุม Open Loop และ Close Loop การวิเคราะห์
ระบบควบคุ ม โดยอาศัยสมการทางคณิ ต ศาสตร์ ฟั งก์ชันการควบคุ มของระบบควบคุ มแบบต่ า ง ๆ และเขี ย น
โปรแกรมการควบคุม
3904-2108

การวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
2-2-3
(Object-Oriented Programming for Embedded System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
2. มีทกั ษะในงานการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิ บตั ิ งานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
2. ปฏิบตั ิงานสร้างแบบจําลองสําหรับกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบงานตามแนวคิดเชิ งวัตถุ ทําการสร้างแบบจําลองเพื่อใช้
ในกระบวนการพัฒนาระบบงานโปรแกรมเชิ งวัตถุสาํ หรับระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงวัตถุดว้ ยภาษายูเอ็มแอล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

3904-2109

การโปรแกรมสํ าหรับระบบปฏิบัตกิ ารเวลาจริงเบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Program on real-time Operating Systems)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบตั ิการเวลาจริ งเบื้องต้น
2. สามารถเขียนโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบตั ิการเวลาจริ งเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบตั ิการเวลาจริ งเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบตั ิการเวลาจริ งเบื้องต้น
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการเวลาจริ ง RTOS เบื้องต้นฟั งก์ชนั่ พื้นฐาน
Task management, Interrupt handling, Memory management, Exception handling, Task synchronization, Time
management และ CPU scheduling และเขียนโปรแกรมสําหรับระบบปฏิบตั ิการเวลาจริ งเบื้องต้น
3904-2110

ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว
0-4-2
(Embedded System Invention)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการประยุกต์ความรู ้ในด้านวิชาชีพมาสร้างเป็ นประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว
2. สามารถสร้างประดิษฐกรรมงานคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการเรี ย นรู ้ แ ละปฏิ บัติ ง านด้ว ยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดเตรี ยมแบบ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ตามข้อกําหนดทางเทคนิค
2. เขียนโปรแกรม และติดตั้งโปรแกรม
3. ประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบที่กาํ หนด
4. ทดสอบการทํางานและปรับปรุ งแก้ไข
5. สรุ ปผลและรายงาน
คําอธิบายรายวิชา
ประมวลความรู ้ จากรายวิชาต่ าง ๆ โดยนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีจนได้ผลเด่ นชัด
เพื่ อ เป็ นการทดสอบความรู ้ แ ละทัก ษะในระดับ ช่ า งเทคนิ ค ผูเ้ รี ย นจะต้องวางแผนนํา เสนอโครงงาน ผลงาน
ทางวิชาการหรื อการออกแบบ หรื อสร้างเครื่ องหรื ออุปกรณ์ในงานคอมพิวเตอร์ สมองกลฝังตัว ที่เกี่ยวข้องให้แล้ว
เสร็ จในเวลาที่ กาํ หนดซึ่ งจะต้องรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานและประเมิ นผลงานเป็ นระยะตลอดการทําโครงงาน
เมื่อเสร็ จสมบูรณ์แล้วต้องเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ์

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

3904-2111

วิทยาการก้ าวหน้ าคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว
2-2-3
(Advance Topics in Embedded System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว
2. ค้นคว้าและหาความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวเพิ่มเติม
3. มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี
จริ ยธรรมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. กําหนดประเด็นการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว
2. ค้นคว้าหาความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวเพื่อการพัฒนาระบบงาน
3. สรุ ปและรายงานผลการค้นคว้าและนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการศึ กษา ค้นคว้า วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ สมองกลฝั งตัวและองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
ที่ทนั สมัยในปัจจุบนั ที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ สมองกลฝังตัวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ เครื่ องมือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และวิธีการใช้งานเพื่อพัฒนาระบบงาน
ในหัวข้อที่กาํ หนด โดยจัดทําเอกสารรายงานและนําเสนอผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว

