
 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทุธศักราช 2563 

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 

1. เพือใหส้ามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการสือสาร ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา 

และทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพือให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพทีสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหท้นัต่อการเปลียนแปลงและความกา้วหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพือใหม้ีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. เพือใหส้ามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพฒันาตนเองและ

วิชาชีพ 

5. เพือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันา

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที  

พฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชนั 

6. เพือให้สามารถปฏิบตัิงานในอาชีพนักพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ นกัพฒันาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และความปลอดภัย หรือ นกัพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที หรือ นักพฒันา

คอมพิวเตอร์กราฟิก เกมส์ และแอนิเมชนั ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทงัการ

ใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึนได ้

7. เพือใหม้ีเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ซือสัตย์สุจริต มีระเบียบวนิัย เป็นผูมี้ความ

รับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง ประเภทวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพงึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั ูกตเวที ความอดกลนั การละเวน้สิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสํานึกและเจตคติทีดีต่อวชิาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อืน ประพฤติปฏิบตัิตาม

บทบาทหนา้ทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษสิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษยสัมพนัธ์ 

ความเชือมนัในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึงตนเอง ต่อต้าน 

ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบตัิตนและปฏิบติังานโดยคํานึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ้ืนในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการสือสารและการเรียนรู้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใช้หลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 สือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั

และในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ทีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ

การอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน 
 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตัิงานและบริหารจดัการงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยุกต์ใชว้ธีิการ เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริหารจดัการ การประสานงานและการประเมินผลการปฏิบติั 

งานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะด้านสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัทีเชือมโยงกันในการ

ปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ 

การอนุรักษ์พลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดล้อม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภ ัย และกฎหมาย 

ทีเกียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ นกัพฒันาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ หรือ นกัพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที หรือ นกัพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และ

แอนิเมชนั ตามหลกัการและแบบแผนทีกาํหนด โดยใช้/เลือกใช/้ปรับใช้กระบวนการปฏิบตัิงานทีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเครืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพนกัพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ทีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการ

แก้ปัญหาและการปฏิบติังานพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ วเิคราะห์ออกแบบระบบ และทดสอบระบบ 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานอาชีพนกัพฒันาซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ นกัวเิคราะห์ออกแบบระบบ นกัทดสอบระบบดว้ยตนเอง 
 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพนกับริหารจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั ทีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แก้ปัญหาและการปฏิบติังาน วิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ติดตัง

และใช้งานระบบปฏิบติัการเครือข่าย บริหารจดัการระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพนกับริหารจดัการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ยตนเอง 
 

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพนกัพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แก้ปัญหาและการปฏิบตัิงาน วิเคราะห์ออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที ติดตงัและใชง้านระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพนักพฒันาระบบ

สมองกลฝังตวัและไอโอที 
 

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนัทีไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แก้ปัญหาและการปฏิบติังาน วเิคราะห์ออกแบบ พฒันาและใชง้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั  

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตัิงานอาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เกม และแอนิเมชนั 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พทุธศักราช 2563 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ผูสํ้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  

รวมไม่นอ้ยกวา่ 83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปนี 
 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน (15  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 1  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (   หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (   หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชวัโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างนีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือเทียบเท่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วชิาชีพ ต่อไปนี 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30900-0001 การโปรแกรมเวบ็เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0002 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0003 การใชโ้ปรแกรมมลัติมีเดียเบืองต้น 1-4-3 

30900-0004 งานติดตงัระบบคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 0-6-3 

30900-0005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-4-3 

30900-0006 การพิมพดี์ดแบบสัมผสั 0-2-1 

 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเ รียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเงือนไขและจํานวนหน่วยกิตทีกลุ่มวิชากําหนด   

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    
 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพดูเพือพฒันาบุคลกิภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกว่า    หน่วยกิต)  

 ใหเ้รียนรายวชิา -  จาํนวน  หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอืนทีสอดคล้อง 

กบัสาขาวชิาทีเรียนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 

1) กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบตัิงาน 1-2-2 

 30 00-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

300 0-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั - -  

300 0-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ - -  

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปนี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

3 000-12  ภาษาและวฒันธรรมจีน - -  

30 00-1219 การสนทนาภาษาจนีเพือการทาํงาน - -  

300 0-122  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น - -  

300 0-122  การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน - -  

300 0-122  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี - -  

300 0-122  การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย - -  

30 00-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน - -  

300 0-123  ภาษาและวฒันธรรมพม่า - -  

30 00-123  การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน - -  

300 0-123  ภาษาและวฒันธรรมเขมร - -  

30 00-123  การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมลาว - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน - -  

30 00-12  ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ - -  

30 00-12  การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน - -  

300 0-12  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย - -  

300 0-12  การสนทนาภาษารสัเซียเพือการทาํงาน - -  

300 0-124  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั - -  
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

300 0-124  การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน - -  

300 0-124  ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส - -  

300 0-124  การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน - -  

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (ไม่น้อยกวา่  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

3 000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

3 000-1303 วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

3 000-1304 วทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 

3 000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1 1 คณิตศาสตร์และสถติิเพืองานอาชีพ 3-0-3 

-  คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคดิ - -  

-  สถิติและการวางแผนการทดลอง - -  

-  แคลคูลสั 1 - -  

-  แคลคูลสั  - -  

-  แคลคูลสั  - -  

-  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม - -  

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-1 1 ชีวิตกบัสังคมไทย 3-0-3 

-  ศาสตร์พระราชา - -  
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

-  การเมืองการปกครองของไทย - -  

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30 00-  การพฒันาสุขภาพ -0-  

-  การคดิอย่างเป็นระบบ - -  

- 3 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

- 4 คุณภาพชีวติเพือการทาํงาน 2- -2 

- 5 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2- -2 

- 6 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2- -2 

- 7 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2- -2 

- 8 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ - -  

- 9 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ - -  

-  นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 

 

2.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  (15 หน่วยกิต)   

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปนี 
 

 กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 
 

 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
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 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-3 

30901-1002 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 1-4-3 

30901-1003 ระบบฐานขอ้มูลและการออกแบบ 1-4-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 1  หน่วยกิต)    

 ให้ทุกสาขางานเรียนรายวชิา -  ถึง 30901-2005 จาํนวน  หน่วยกิต และเลือกเรียน

เพิมเติม  หน่วยกิต จากรายวิชาในสาขางานเดียวกันกับกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2001 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 1-4-3 

30901-2002 การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชิงวตัถ ุ 1-4-3 

30901-2003 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล  1-4-3 

30901-2004 ระบบปฏิบติัการเครืองแม่ข่าย  1-4-3 

30901-2005 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3 

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2006 การพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีจาวา 1-4-3 

30901-2007 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1- -  

30901-2008 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP 1-4-3 

30901-2009 การสร้างและจดัการเวบ็ไซต์ 1-4-3 
 

สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2010 ความมนัคงและปลอดภยับนระบบเครือข่าย - -3 

30901-2011 การบาํรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - -3 

30901-2012 งานติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-6-3 

30901-2013 การออกแบบและติดตงัระบบเครือข่ายไร้สาย -4-3 
 

สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2014  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที - -3 

30901-2015 หน่วยประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที - -3 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2016  อุปกรณแ์ละเครืองมือวดัในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1- -  

30901-2017 พืนฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1- -  
 

สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2018 คอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับเกมและแอนิเมชนั - -3 

30901-2019 การออกแบบและพฒันาคอมพิวเตอร์เกม - -3 

30901-2020 การออกแบบและสร้างงานแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2021 การตดัต่อมลัติมีเดียและวชิวลเอฟเฟกต ์ 1-4-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึง รวมไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต โดยต้องเป็นสาขางาน

เดียวกันกับทีเลือกเรียนในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

2.3.1 สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ  1-4-3 

30901-2102 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวตัถุ 1-4-3 

30901-2103 การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวาขนัสูง 1-4-3 

30901-2104 การพฒันาโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-3 

30901-2105 การพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-3 

30901-2106 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา PHP ขนัสูง    1-4-3 

30901-2107 ระบบปฏิบติัการและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา  1-4-3 

30901-2108 การพฒันาเวบ็แอพพลเิคชนับนคอมพิวเตอร์พกพา  1-4-3 

30901-2109 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาขนัสูง - -  

30901-2110 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาและเทคโนโลยทีนัสมยั 1-4-3 

30901-2111 การพฒันาเวบ็ดว้ยภาษาและเทคโนโลยเีวบ็ทนัสมยั 1-4-3 

30901-2112 พืนฐานและการใช้งาน XML  1-4-3 

30901-2113 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 1-4-3 

30901-2114 วศิวกรรมซอฟต์แวร์  1-4-3 

30901-2115 พืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  1-4-3 

30901-2116 การพฒันาระบบอีคอมเมิร์ซดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป - -  
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

-2117 การพฒันาโปรแกรมเวบ็ทนัสมยัดว้ยภาษา TypeScript 1-4-3 

30901-2118 พืนฐานและการใช้งาน JSON 1-4-3 

30901-2119 การเขียนโปรแกรมดว้ยเทคโนโลยเีฟรมเวิร์ก 1-4-3 

30901-2120 ภาษาทีใช้สําหรับตกแต่งเอกสาร 1-4-3 

30901-2121 เทคโนโลยเีวบ็สําเร็จรูป 1-4-3 

30901-2122 การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Python 1-4-3 

30901-2123 การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Javascript 1-4-3 

30901-2124  การทดสอบซอฟตแ์วร์ 1-4-3 

30901-2125  การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช ้ 1-4-3 

30901-2126  ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1-4-3 

30901-2127 วทิยาการก้าวหน้าการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2128 ปัญหาพิเศษการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2129 งานบริการการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901-2130 สมัมนาการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ *-*-  

30901*2101 ถึง 30901 *2199  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5101 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 *-*-* 

30901-5102 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 *-*-* 

30901-5103 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3 *-*-* 

30901-5104 งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 4 *-*-* 

30901-51xx งานพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ x *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2201 การติดตงัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-4-3 

30901-2202 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเครือข่าย 1-4-3 

30901-2203 การบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-4-3 

30901-2204 การจดัการโปรแกรมสําเร็จรูปบนเครืองแม่ข่าย 1-4-3 

30901-2205 เทคโนโลยกีารประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing) 1-4-3 

30901-2206 การติดตงัระบบโทรศพัท์ VoIP  1-4-3 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2207 การติดตงัระบบกลอ้งวงจรปิด 1-4-3 

30901-2208 วทิยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 1-4-3 

30901-2209 วทิยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 1-4-3 

30901-2210 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 1-4-3 

30901-2211 ปัญหาพิเศษระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 1-4-3 

30901-2212 งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-6-3 

30901*2201 ถึง 30901 *2299  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5201 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 1 *-*-* 

30901-5202 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 2 *-*-* 

30901-5203 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 3 *-*-* 

30901-5204 งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั 4 *-*-* 

30901-52xx งานบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยั x *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2301 การพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบสมองกลฝังตวั 1-4-3 

30901-2302 การพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบไอโอที 1-4-3 

30901-2303 การพฒันาโปรแกรมเวบ็ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2304 การพฒันาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี 1-4-3 

30901-2305 การพฒันานวตักรรมระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2306 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2307 ระบบปฏิบติัการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที             1-4-3 

30901-2308 การทดสอบระบบสมองกลฝังตวัและไอโอท ี 1-4-3 

30901-2309 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2310 วงจรดิจิตอลประยุกต์ในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2311 การสือสารขอ้มลูในระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1-4-3 

30901-2312 วทิยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2313 ปัญหาพิเศษการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 

30901-2314 งานบริการการพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที *-*-3 

30901*2 01 ถึง 30901 *2 99  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5301 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 1 *-*-* 

30901-5302 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 2 *-*-* 

30901-5303 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 3 *-*-* 

30901-5304 งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที 4 *-*-* 

30901-53xx งานพฒันาระบบสมองกลฝังตวัและไอโอที x *-*-* 

2.3.4 สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2401 การออกแบบบทและพฒันาโครงเรือง 1-4-3 

30901-2402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2403 การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ชง้านเกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2404 เทคโนโลยเีสมอืนจริงในงานคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2405 พืนฐานการผลิตคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2406 เสียงสร้างสรรคส์ําหรับคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2407 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สําหรับคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2408 การพฒันาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1-4-3 

30901-2409 การพฒันาเกมบนเวบ็ 1-4-3 

30901-2410 มลัติมเีดียในงานคอมพิวเตอร์เกม 1-4-3 

30901-2411 การออกแบบมลัติมเีดียดิจิตอลเชิงปฏิสัมพนัธ์ 1-4-3 

30901-2412 การพฒันาความคิดสร้างสรรคส์ําหรับแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2413 การสร้าง Motion Capture แอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2414 เสียงสร้างสรรคส์ําหรับแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2415 มลัติมเีดียในงานแอนิเมชนั 1-4-3 

30901-2416 การสัมมนาเทคโนโลยีงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั   3-0-3 



26 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-2417 วทิยาการก้าวหนา้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั     *-*-3 

30901-2418 ปัญหาพเิศษงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั   *-*-3 

30901-2419 งานบริการงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั     *-*-3 

30901-2420 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 *-*-3 

30901-2421 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 *-*-3 

30901-2422 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 *-*-3 

30901-2423 ปฏิบติัการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 4 *-*-3 

30901*2401 ถึง 30901 *2499  รายวิชาชีพเลอืกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวิชาทวิภาคี 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-5401 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 1 *-*-* 

30901-5402 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 2 *-*-* 

30901-5403 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 3 *-*-* 

30901-5404 งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั 4 *-*-* 

30901-54xx งานพฒันาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชนั x *-*-* 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิตนนั ใหส้ถานศึกษาและสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกันวิเคราะห์ลกัษณะงานของ 

สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา 

ทวภิาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวชิา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวชิา เวลาทีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพือนําไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทังนี โดยให้ใช้เวลาฝึกใน 

สถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมง มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (   หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 30901-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวชิา 30901-8002 และ 30901-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30901-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30901-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (   หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 30901-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30901-8502 และ 30901-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30901-8501 โครงงาน *-*-4 

30901-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30901-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  

ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวชิาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง 

พุทธศกัราช 256  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทงันี เพือเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษที 21

สถานศึกษาสามารถเลอืกเรียนวชิาภาษาองักฤษจากรายวชิาต่อไปนี หรือจากรายวชิาในหมวดวิชาสมรรถนะ

แกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพอืงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 


