
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และงานวชิาชพีดาน
คอมพิวเตอรใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  และทักษะในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหสามารถวิเคราะห  วางแผนการปฏิบัติงานและแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล 
5. เพื่อใหมีทักษะในการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อใหมีเจตคติและคานิยมที่เหมาะสมตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรมในงานดานคอมพิวเตอร 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคมุ  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 ใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 
7 ออกแบบระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
8 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
9 วางแผนและวเิคราะหระบบสารสนเทศ 

 
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาโปรแกรม 

10 เขียนโปรแกรมภาษาในงานธุรกิจ 
11 ใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร 

 
มาตรฐานสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

10 ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ 
11 วางแผนและจดัการธุรกิจคาขายบนอินเตอรเน็ต 

 
มาตรฐานสาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

10 ใชโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ 
11 ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน 

 
มาตรฐานสาขางานคอมพิวเตอรกราฟฟก 

10 ออกแบบกราฟฟกเคลื่อนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
11 สรางซอฟตแวรส่ือประสมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
12 ใชโปรแกรมสรางภาพกราฟฟก  2  มิติ  และ  3  มิติ 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชพี  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน ( 15  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 24  หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15  หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 

~ 4 ~

 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  ตอไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001 ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบื้องตน  1 3 (4) 
3200 – 0003 บัญชีเบื้องตน  2 3 (4) 
3200 – 0004 การขายเบื้องตน 3 (3) 
3200 – 0005 การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญท่ัวไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301  จํานวน  1 หนวยกิต  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชวีิตกบัเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1 หนวยกติ  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชวีิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพนัธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

  

        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชส่ือผสมในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสาํหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอนิเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธรุกิจคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสาํหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสาํหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธรุกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาองักฤษธรุกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจนีเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเครื่องมอืวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเครื่องมอืวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1) วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสทิธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกจิ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2001  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (4) 
3204 – 2002  คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 3 (4) 
3204 – 2003  โครงสรางระบบคอมพิวเตอร 3 (4) 
3204 – 2004  ระบบปฏิบัติการ 3 (4) 
3204 – 2005  ระบบฐานขอมูล 3 (4) 
3204 – 2006  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2007  หลักการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 3 (4) 
3204 – 2008  การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3 (4) 
3204 – 2009  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (4) 
3204 – 2010 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 (4) 
3204 – 2011  เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 3 (4) 
3204 – 2012  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (4) 
3204 – 2013  โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 (4) 
3204 – 2014  ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 3 (4) 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจาก

สาขางานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือก
รายวิชาในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

 

2.3.1  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2101  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3 (4) 
3204 – 2102  การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 3 (4) 
3204 – 2103  การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 3 (4) 
3204 – 2104  การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 3 (4) 
3204 – 2105  การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 3 (4) 

 

2.3.2  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2201  การเขียนเว็บเพจดวยภาษา  HTML 3 (4) 
3204 – 2202  การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 3 (4) 
3204 – 2203  หลักการออกแบบเว็บเพจ 3 (4) 
3204 – 2204  การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 3 (4) 
3204 – 2205  การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (4) 
3204 – 2206  การใชโปรแกรมกราฟฟกเพือ่พัฒนาเว็บเพจ 3 (4) 
3204 – 2207  การบริหารเวบ็ไซด 3 (4) 
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2.3.3  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2301  ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ 2 (3) 
3204 – 2302  การสื่อสารขอมูลในสํานักงาน 2 (3) 
3204 – 2303  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2 (3) 
3204 – 2304  การผลิตสื่อส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร 2 (3) 
3204 – 2305  การใชโปรแกรมเพื่องานเอกสาร 2 (3) 
3204 – 2306  การใชโปรแกรมเพื่องานคํานวณ 2 (3) 
3204 – 2307  การใชโปรแกรมนําเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ 2 (3) 
3204 – 2308  เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร 2 (3) 

 

2.3.4  สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 2401  หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 3 (4) 
3204 – 2402  ปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟกแอนนิเมชัน่ 3 (4) 
3204 – 2403  การใชโปรแกรมสื่อประสม 3 (4) 
3204 – 2404  หลักการคอมพิวเตอรกราฟก 3 (4) 
3204 – 2405  การใชโปรแกรมกราฟก  2  มิติ 3 (4) 
3204 – 2406  การใชโปรแกรมกราฟก  3  มิติ 3 (4) 
3204 – 4001  คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 * (*) 
3204 – 4002  คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 * (*) 
3204 – 4003  คอมพิวเตอรธุรกิจ  3 * (*) 
3204 – 4004  คอมพิวเตอรธุรกิจ  4 * (*) 

    
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงค

รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3204 – 6001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 
3204 – 2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ          3  (4) 
  (Information  Technology) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจไดอยางเหมาะสม 
3. มีความรูความเขาใจตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารขอมูล 
4. เห็นคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศตองานธุรกิจและสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมชุดสํานักงานไดถูกตองตามลักษณะงาน 
3. สืบคนขอมูล  ตลอดจนรับ – สงขอมูลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความหมายของคอมพิวเตอร  องคประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร  การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในธุรกิจ  ระบบเครือขายเบื้องตน  การใชอินเทอรเน็ต 
 
3204 - 2002  คณิตศาสตรคอมพิวเตอร             3  (4) 
  (Computer  mathematics) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบจํานวน 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฟงกช่ันพีชคณิต 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเมตริกซ  ลิมิต  อนุพันธ  ปฏิยานุพันธ 
4. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร 
5. เห็นคุณคาของการนําคณิตศาสตรมาใชในระบบคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณทางคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร 
2. ประยุกตใชหลักทางพีชคณิตบูลีนในการแกไขปญหาทางตรรกศาสตร 
3. ประยุกตใชหลักการแคลคูลัสในการแกปญหาทางคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐาน  และพีชคณิตบูลีน  ฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียลและอัลกอริทึม  
เมทริกซและดีเทอรมีแนน  กฎของคราเมอร  การดําเนินการเปลี่ยนแถวเชิงมลูฐาน  ลิมิต  อนุพันธ  
(Derivative)  ปฏิยานุพันธ  (Intergrated) 
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3204 - 2003 โครงสรางระบบคอมพิวเตอร                       3 (4) 
  (Structure of  computer Systems) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร  และสวนประกอบ     ตาง ๆ ของ
เครื่อง 

2. มีทักษะเบื้องตนในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง  (Assembly) 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญ  และบทบาทขององคประกอบคอมพิวเตอรท่ีมีตอการทํางานของเครื่อง

คอมพิวเตอร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
2. อธิบายความสําคัญขององคประกอบหลักของคอมพิวเตอร 
3. เลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร   โครงสรางและการทํางานของ  CPU,   
ALU,   Register,  Memory,  Port,  รหัสแทนขอมูล  ภาษา Assembly  เบื้องตน 
 
3204 – 2004 ระบบปฏิบัติการ                3  (4) 
  (Operating  systems) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและววิัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 
2. มีความรูความเขาใจหนาท่ีและการทํางานของระบบปฏิบัติการ 
3. มีทักษะในการใชระบบปฏิบัติการ 
4. เห็นคุณคาของการใชระบบปฏิบัติการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความสําคัญของระบบปฏิบัติการ 
2. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของระบบปฏิบัติการ 
3. ปฏิบัติการใชระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ  วิธีการทํางานและ
สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ  การทํางานแบบทีละโปรแกรม  แบบพรอมกันหลายโปรแกรม  ระบบการ
แบงเวลา  บทบาท  หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ  การจายงาน  การจัดสรรหนวยประมวลผล  การบริหารและ
การจัดการหนวยความจํา  การจัดลําดับงานและการจัดสรรทรัพยากร  การจัดการรับขอมลูและการแสดงผล  
ระบบแฟมขอมูล  การใชระบบปฏิบัติการที่นิยมกันแพรหลายบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
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3204 - 2005 ระบบฐานขอมูล               3  (4) 
  (Database  Systems) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในความหมายและความสําคัญของฐานขอมูล 
2. สามารถออกแบบระบบฐานขอมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน  (Normalization)   
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาฐานขอมูล 
4. เห็นคุณคาในการใชระบบฐานขอมูล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธอยางงาย 
2. เลือกใชโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  องคประกอบ  ความสําคัญของระบบฐานขอมูล  รูปแบบของ
ฐานขอมูล  การออกแบบฐานขอมูล  ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ภาษาฐานขอมูล  การจัดระบบขอมูลในรูปแบบ
บรรทัดฐาน  แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล  การออกแบบและการใชฐานขอมูล  ปญหาและการ
ควบคุมการใชระบบฐานขอมูล  ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย 
 
3204 – 2006  โครงสรางขอมลูและอลักอริทมึ              3  (4) 
  (Data  Structure  and  Algorithms) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ 
2. มีความรูความเขาใจในโครงสรางการจัดเก็บขอมูลดวยสือ่ประเภทตาง ๆ 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคนหาขอมูลแบบตาง ๆ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนการประมวลผลแฟมขอมูล 
5. เห็นคุณคาของโครงสรางขอมลูและอัลกอริทึม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายโครงสรางขอมูลประเภทตาง ๆ 
2. ปฏิบัติการประมวลผลแฟมขอมูล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล  ลกัษณะโครงสรางขอมูลเชิงเสน  ตัวแปรชุด  การจัดการ
ขอมูลภายในโครงสราง  Array , Stack , Queue  และ  Linked – list  เรียนรูการทํางานและการจัดการขอมลู
ภายในโครงสราง  Tree  และกราฟ  และเทคนิคการเก็บขอมูลดวยอุปกรณภายนอก  หลักการและการปฏิบัติใน
การประมวลขอมูลบนสวนประกอบของแฟมขอมูล  ประกอบดวย  ระเบียน  บล็อก  แฟมโครงสรางขอมลูท่ี
จําเปนในการจัดระบบแฟมขอมูลแบบตางๆ  การเรียงลําดับ  แบบไบนารี  และการคนหา  การสรางและการ
จัดการแฟมขอมูล  โดยการเขาถึงแบบลําดับ  แบบใชดัชนีและแบบแฮช  (Hashing)  ตลอดจนความผสมผสาน
วิธีการตาง ๆ  รวมถึงการประยกุตใชงานเขาดวยกันเพื่อความเหมาะสมกับงาน 
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3204 - 2007 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม            3  (4) 
   (Program   Design  and  Development) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความสามารถวิเคราะหปญหาและกําหนดขั้นตอนการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนของการออกแบบโปรแกรม 
3. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
4. เห็นคุณคาถึงความสําคัญของการออกแบบโปรแกรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายข้ันตอนการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม 
2. ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรแกไขปญหาการทํางาน  การวิเคราะหปญหา  การกําหนด
ข้ันตอนการทํางาน  (Algorithm)    การเขียนผังงาน  การสรางเซตกับผังงาน  การเขียนรหัสเทียม  (Pseudo 
Code)   หลักการออกแบบโปรแกรม  และการพัฒนาโปรแกรม   
 
3204 - 2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี             3  (4) 
   (C  Programming) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในโครงสรางและไวยากรณของภาษาซี 
2. สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเล็กดวยภาษาซี 
3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีจัดการแฟมขอมูล 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของโปรแกรมภาษาซี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโปรแกรมประยุกตถูกตองตามโครงสรางของภาษาซี 
2. สามารถทดสอบและแกไขการทํางานของโปรแกรม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ลักษณะทั่วไปและลักษณะ
จําเพาะของภาษาซี  ลักษณะที่แตกตางจากภาษาอื่น หลักการของภาษาซี องคประกอบและโครงสรางของ
โปรแกรม  ลักษณะของตัวแปร  ตัวดําเนินการนิพจน  วิธีการและคําสั่งตาง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี   
การสรางและเรยีกใชฟงกช่ัน  การสรางไฟล  การเขาถึงไฟลและการประยุกตใชงาน 
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3204 - 2009 การวิเคราะหและออกแบบระบบ             3  (4) 
   (System  analysis and design) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจทั่วไป 
2. มีความรูความเขาใจในวงจรการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3. มีความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือชวยวิเคราะหและออกแบบระบบ 
4. เห็นคุณคาของการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายกระบวนการในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
2. ปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบระบบงานขนาดเล็กทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ  วงจรการวิเคราะหระบบงาน  
คุณสมบัติของนักวิเคราะหระบบ  ข้ันตอนและวิธีการ และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ การศึกษา
ระบบงาน วิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อการใชเครื่องมือในการวิเคราะห     ระบบงาน  การเขียน Data Flow 
Diagrams,  System  flow  chart , ER – Diagram , Description  Table , Description  Tree  และ  Data  
Dictionaries  ตลอดจนการเขียนและการนําเสนอ  โครงรางระบบงานทางธุรกิจ 
 
3204 - 2010 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย             3  (4) 
  (Data  Communication  and  network) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารขอมลูระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. สามารถใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
3. เห็นคุณคาในเรื่องการสือ่สารขอมูลบนระบบเครือขาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. อธิบายความสําคัญของการสื่อสารและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
3. ปฏิบัติการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล  และเครือขายคอมพิวเตอร           
องคประกอบของการสือ่สารขอมูล ตัวกลางและอุปกรณ  มาตรฐานการสื่อสารขอมูล   ชนิดของสัญญาณและ
วิธีการสงสัญญาณขอมูล  สื่อและอุปกรณท่ีใชในการรับสงขอมูลในระบบเครือขาย    โครงสรางของเครอืขาย
คอมพิวเตอร  โพรโตคอล  การออกแบบ  ระบบเครือขายกับอินเตอรเน็ต  บริการตาง ๆ บนอินเตอรเน็ต  
ตัวอยางของเครือขายและประโยชนของเครือขายแตละประเภท 
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3204 - 2011 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต                            3  (4) 
   (Internet  Technology) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจระบบการทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะในการใชระบบอินเทอรเน็ต 
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตตอการปฏิบัติงานธุรกิจและสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายมาตรฐานการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย 
2. ปฏิบัติการสืบคนขอมูล  ตลอดจนทําการรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของอินเทอรเน็ต  ระบบเครือขาย  Protocol TCP/IP,  Client 
– Server , DNS , SUBNet , FTP , Telnet , E – mail , WWW  การติดตั้งระบบ      อินเทอรเน็ตสวนบุคคล 
ปฏิบัติการใชบริการตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต การเลือกผูใหบริการ               อินเทอรเน็ต  (ISP)  ปฏิบัติการใช
อินเทอรเน็ต 
 
3204 - 2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                3   (4) 
   (Management  information  systems) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2. มีความสามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปวางแผนวิเคราะหออกแบบ  ตลอดจน

นําไปใชพัฒนางานองคกร 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะหระบบสารสนเทศ 
2. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. นําระบบสารสนเทศไปใชกับงานในอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของขอมูลและสารสนเทศ  ความสําคัญของระบบ
สารสนเทศกับองคกรธุรกจิ  โครงสรางการบริหารในองคกรธุรกิจ  ระดับการใชสารสนเทศในองคการธุรกจิ  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบปญญาประดิษฐเบื้องตน 
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3204 - 2013 โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ             3  (4) 
   (Business  Computing  Design  Project) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรธรุกิจ 
2. มีทักษะในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของการประยุกตหลักวิชาการมาใชในการพัฒนาซอฟตแวร 
4. เห็นคุณคาในการนําคอมพิวเตอรมาใชในธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและออกแบบระบบงานขนาดเล็ก 
2. สามารถสรางซอฟตแวรขนาดเล็ก 
3. สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  ถูกตองตามขั้นตอน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัทําโครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ  ซึ่งครอบคลุม ต้ังแตการ
กําหนดหัวขอ  โครงงาน  การวิเคราะหและออกแบบระบบ  การจัดทําซอฟตแวร          การตรวจสอบและ
ทดสอบระบบ   และการจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน 
 
3204 – 2014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร             3  (4) 

(Practicum  in  Computer  Hardware  Assembly) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องคอมพวิเตอร 
2. มีความสามารถในการตอเช่ือมอุปกรณตอพวงแตละชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร 

มาตรฐานวิชาชีพ 
1. สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณตอพวง  (Peripheral) 
2. สามารถเลือกอปุกรณท่ีเหมาะสมกับโปรแกรมที่ใชในปจจุบัน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัอุปกรณคอมพิวเตอร การนําอุปกรณ        แตละชนิด
มาประกอบเปนตัวเครื่องคอมพิวเตอร  และประยุกตใชงานใหเหมาะสมกับซอฟตแวรปจจบัุน 
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วิชาชีพสาขางานการพัฒนาโปรแกรม 
 
3204 - 2101 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา             3  (4) 
   (Java  Programming) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
2. มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
3. เห็นคุณคาของภาษาจาวาตองานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
2. สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเล็กดวยภาษาจาวา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ บทบาทของเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุใน
ปจจุบัน  โครงสรางและไวยากรณของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  คําสั่งภาษาจาวา  เครื่องมือชวยเขียน
โปรแกรมภาษาจาวา  และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสําหรับงานธุรกิจ 
 
3204 - 2102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล               3  (4) 
  (Pascal  Programming) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางโปรแกรมภาษาปาสคาล 
2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของภาษาปาสคาลตองานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปญหา  บอกขั้นตอนและไวยากรณของการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 
2. เขียนโปรแกรมดวยภาษาปาสคาลทางดานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบของโปรแกรมปาสคาล ขอมูลแบบงาย  คําสั่ง
รับและแสดงผล  คําสั่งควบคุมโปรแกรม  โปรซีเยอร  (Procedure)  และฟงกช่ัน  การสรางและการใชยูนิต  
ขอมูลแบบที่ผูใชกําหนดขึ้นเอง  ขอมูลแบบโครงสรางอาเรย  เรคคอรด  เซต  ไบต  และแฟมขอมูล 
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3204 - 2103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล             3  (4) 
  (Cobol  Programming) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจพื้นฐานของภาษาโคบอล 
2. มีความรูความเขาใจโครงสรางของภาษาโคบอล 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําสั่งและกฎเกณฑตาง ๆ ในภาษาโคบอล 
4. มีความรูความสามารถในการประยุกตใชงานประมวลผลขอมูลเชิงธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโปรแกรมประยุกตถูกตองตามโครงสรางของภาษาโคบอล 
2. เขียนโปรแกรมขนาดเล็กดวยภาษาโคบอล 
3. ทดสอบและแกไขการทํางานของโปรแกรม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  การเขียนชุดคําสั่งและการแกปญหาโดยใชคอมพิวเตอรดวย
ภาษาโคบอล  หลักการตาง ๆ ของวิธีการเขียนโปรแกรม  ความรูท่ัวไป  หลักการภาษาโคบอล  สวนประกอบ
และโครงสรางของภาษาโคบอล  การออกแบบโปรแกรมโครงสราง       การแกไขขอผิดพลาด  การทดสอบ
ความถูกตองของโปรแกรมและเทคนิคการจัดการแฟมขอมูลในโปรแกรมภาษาโคบอล  และปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจดวยภาษาโคบอล 
 
3204 - 2104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล            3  (4) 
  (Database  management  programming) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบฐานขอมูล 
2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมดานฐานขอมูล 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของฐานขอมูลในงานตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
2. เลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลท่ีเหมาะสมกับงานธุรกิจ 
3. เขียนโปรแกรมฐานขอมูลในงานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล การจัดเก็บขอมูล รูปแบบของ
โปรแกรมโครงสรางและไวยากรณของโปรแกรมดานฐานขอมูล คําสั่งตาง ๆ ในโปรแกรมดานฐานขอมูล  
ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลภาษาใดภาษาหนึ่งในงานธุรกิจ 
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3204 - 2105 การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป           3  (4) 
  (Software  Development  by  Packages) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปเพื่อพัฒนาซอฟตแวร 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการพัฒนาซอฟตแวร 
3. ตระหนักในบทบาทของโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายข้ันตอนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาซอฟตแวร 

คําอธิบายรายวชิา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางซอฟตแวร  เพื่อใชในงานธุรกิจ  โดยใชโปรแกรมหรือเครือ่งมือ
ชวยสราง  เชน  Visual Basic,  Visual C++,  Delphi  หรือโปรแกรมอื่นที่เหมาะสม       การ Compile 
โปรแกรม  การสรางตัวติดตั้งซอฟตแวร  (Setup , Install , Autorun) 
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วิชาชีพสาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
 
3204 - 2201 การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML           3  (4) 
   (Webpage   development by HTML) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนภาษา HTML 
2. มีทักษะในการเขียนภาษา HTML 
3. เห็นคุณคาของภาษา HTML  ในการพัฒนาเว็บเพจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการของภาษา HTML   
2. สามารถเขียนเวบ็เพจดวยโปรแกรมภาษา  HTML   

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางเว็บเพจดวยภาษา  hypertext markup Language (HTML)  
โครงสรางของการเขียน HTML  ประเภทของ TAG  คําสั่งการพิมพ  การจัดและการแตง       ขอความ  การ
บรรจุภาพ  การสรางตาราง  การเชื่อมโยงหนา  การจัดสรางเฟรม  การใสเทคนิคพิเศษดวย  DHTML  การขอ
พื้นที่เว็บไซตและการ  Upload เว็บเพจ  
 
3204 - 2202 การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป            3  (4) 
   (Webpage  development  packages) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาเว็บเพจ 
2. สามารถพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของการพัฒนาเว็บเพจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถออกแบบเว็บเพจ 
2. สามารถเลือกใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ 
3. สามารถสรางและเขียนโปรแกรมทําเว็บเพจ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการพฒันาเว็บเพจ  ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Forntpage Express, Microsoft Forntpage,  Macromedia Dreamweaver,  Namo 
Editor  Flash  หรือโปรแกรมอื่น ๆ  ท่ีเหมาะสม  โดยครอบคลุมการจัดขอความ  รูปภาพ  การเชื่อมโยง  การ
สรางตาราง  สรางเฟรม  การใช  Layout  การใช  Layer  การกําหนด Behavior  การผสม  Multimedia  การ
สรางฟอรม  การทําภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต 
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3204 - 2203 หลักการออกแบบเว็บเพจ              3  (4) 
  (Principles  of  Webpage  design) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ 
2. มีความสามารถในการออกแบบเว็บเพจอยางงาย 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของหลกัการออกแบบเว็บเพจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถวางแผนการออกแบบเว็บเพจ 
2. สามารถสรางและเขียนโปรแกรมทําเว็บเพจ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเวบ็เพจ  ต้ังแตระดับ  Site Design  ซึ่งประกอบดวย  การ
ทํางานของ  โปรแกรม Browser  ลักษณะตาง ๆ ของเว็บไซต  โครงสรางเว็บไซต การออกแบบ Navigation  
ระดับ  Page Design  ซึ่งประกอบดวย  การออกแบบ  Interface  ความละเอียดการแสดงผล  การแสดงสี  
บทบาทของแฟม  โครงรางเอกสาร  การใชสี  การใชตัวอักษร การใชรูปภาพ  และการออกแบบกราฟฟก
สําหรับเว็บ 
 
3204 - 2204 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง               3  (4) 
   (Advanced  webpage  development) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 
2. มีทักษะในการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญ  ในบทบาทของเว็บเพจที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการใชโปรแกรมพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 
2. สามรถปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางเว็บเพจใหมคีวามสามารถที่สูงข้ึน  ในดานการติดตอกับฐานขอมูล  
โดยผานระบบ  CGI   การใชภาษา  Script  เชน  VB Script,  Java Script,  PHP  ในการเพิ่มความสามารถของ
เว็บเพจ  การทํา (Multimedia)  และ  (Interactive)  บนเว็บเพจได  การพัฒนาระบบ  Virtual   Reality  markup  
Language  (VRML)  บนเว็บเพจ 
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3204 - 2205 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส            3  (4) 
   (E-Commerce  system  Development) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ   
2. มีความรูความสามารถในการวางแผนและการจัดทําการคา  การประชาสัมพันธรานคาและการ

ขายสินคาบนอินเทอรเน็ต 
3. มีความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถปฏิบัติวางแผนและจัดการคาขายบนอินเทอรเน็ต 
2. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความสําคัญ  ระบบการคาขายบนอินเทอรเน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทําเว็บเพจ  ในการติดตั้ง
รานคา  และการวางแผนการทาํการคาบนอินเทอรเน็ต  การคนหาขอมูล  การเผยแพรขอมลูและการ
ประชาสัมพันธธุรกิจการคา  การสรางความมัน่ใจใหกับผูบริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทอ
นิกส  จรรยาบรรณสําหรับการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต 
 
3204 - 2206 การใชโปรแกรมกราฟฟกเพ่ือพัฒนาเว็บเพจ              3  (4) 
   (Graphics  software  for  webpage  development) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกราฟฟกพัฒนาเว็บเพจ 
2. มีความสามารถใชโปรแกรมกราฟฟกพัฒนาเว็บเพจ 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของการนําโปรแกรมกราฟกไปใชในการพัฒนาเว็บเพจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถพัฒนาเว็บเพจดวยการใชโปรแกรมกราฟฟก 
2. สามารถตกแตงเว็บเพจดวยโปรแกรมกราฟก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของงานกราฟกในการสรางเว็บเพจ  ปฏิบัติการสรางกราฟก  การทํา
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวท้ังแบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อใชในเว็บเพจ  โดยเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เชน  
Macromedia Flash , Swish,  Adobe  Director,  Adobe  PhotoShop,  Adobe  image  styler  หรือโปรแกรมอื่นที่
เหมาะสม  การบรรจุภาพกราฟกลงในเว็บเพจ 
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3204 - 2207 การบริหารเว็บไซต               3  (4) 
   (Website  management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต 
2. มีทักษะในการวางแผนจัดทําเว็บไซต 
3. เห็นคุณคาในการบริหารเว็บไซตอยางมีจรยิธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการบริหารเว็บไซต 
2. สามารถดําเนินการจัดตั้งเว็บไซต 
3. สามารถประชาสัมพันธเว็บไซต 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริหารเว็บไซต  การวางแผนจัดทําเว็บไซต  ปจจัย     ความสําเร็จ
บนเว็บไซต  การจดทะเบียน Domain Name  การขอพื้นที่ติดตั้งเว็บไซต  การ Upload เว็บไซต  ดวยโปรแกรม
ถายขอมูล  เทคนิคการประชาสัมพันธเว็บไซต  การวิเคราะหสถิติเยี่ยมชมเว็บไซต  การวิเคราะหพฤติกรรมการ
ใชอินเทอรเน็ต 
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วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
 
3204 - 2301 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ                           2  (3) 
   (Office  automation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
2. มีความสามารถใชงานอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงานอัตโนมัติ 
3. เห็นคุณคาในความสําคัญของระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
4. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถใชอุปกรณตาง ๆ ในสํานักงานอัตโนมัติ 
2. สามารถนําโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมติัมาประยุกตใชในงานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาท่ีและความสัมพันธของการจดัการสํานักงานกับโครงสรางขององคกร
ธุรกิจ หนาท่ีและประโยชนของสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีของสํานักงานอัตโนมัติ  การประมวลผล
สารสนเทศตาง ๆ องคประกอบและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชในสํานักงานอัตโนมัติ  การเลือกซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอรและโปรแกรมสาํเร็จรูปที่ใชกับระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
 
3204 - 2302 การสื่อสารขอมูลในสํานักงาน             2  (3) 
  (Office  data  communication) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือขายเฉพาะที่  (LAN) 
2. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย 
3. มีจริยธรรมในการสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายระบบการทํางานของเครือขายเฉพาะที่  LAN   
2. สามารถปฏิบัติการสื่อสารผานระบบเครือขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารในสํานักงาน  การใชเทคโนโลยีเพือ่ การสื่อสารใน
สํานักงาน  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบ  LAN  องคประกอบและการทํางานของระบบ  LAN  Topology   การ
ติดตอสื่อสารผานเครือขาย LAN  เชน  การรบั- สง แฟมขอมูล  การสนทนาผานเครือขาย  การใชคอมพิวเตอร
ในการรับ – สง  FAX  ดวยโปรแกรมรับ – สง FAX  การจัดการเครือขายเบื้องตนผานระบบปฏิบัติการ 
Windows , Linux  หรืออื่น ๆ  
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3204 - 2303 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี            2  (3) 
  (Software  Package  For  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการจัดทําบัญชี 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลและรายงานงบการเงิน  รวมท้ังรายงาน      ขอมูล

ทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู 
2. สามารถทํารายงานงบการเงินและรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  
3. สามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานบัญชี 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชจัดทําบัญชี  บันทึกขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบ
บัญชีแยกประเภท  ระบบสินคาคงคลัง  ระบบขาย  ระบบลูกหนี้  ระบบเจาหนี้  ระบบเงินเดือน  รายงานขอมูล
ทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  วิเคราะหงบการเงิน  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรปูดานบัญชีท่ีนิยมใชในธุรกิจ 
 
3204 – 2304  การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร                     2  (3) 
   (Desktop  Publishing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพมิพดวยคอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของการผลิตสื่อสิง่พิมพดวยคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถเลือกใชโปรแกรมที่สอดคลองกับลักษณะสื่อสิ่งพิมพ 
2. สามารถผลิตสือ่สิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสือ่สิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร  การใชอุปกรณท่ีเกี่ยวของ  
การใชโปรแกรมผลิตสิ่งพิมพ  การใชโปรแกรมจัดหนาสิ่งพิมพ  การออกแบบหนา    สิ่งพิมพ  การทําพาด
หัวขอ  การจัดคอลัมน  และการผสมภาพลงในสิ่งพิมพ 
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3204 - 2305 การใชโปรแกรมเพื่องานเอกสาร                      2  (3) 
   (Word  processing  software  usage ) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางรูปแบบเอกสาร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางฟอรมจดหมายทางธุรกิจ  
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานเอกสาร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถสรางจดหมายธุรกิจ 
2. สามารถสรางแบบฟอรมและเอกสารที่ใชในองคกร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชรูปแบบการพิมพรายงาน  หนังสือราชการ  การจัดรูปแบบของ
จดหมายแตละชนิดไดอยางถกูตอง  และสามาถนําไปประยุกตใชในงานดานเอกสารได 
 
3204 - 2306 การใชโปรแกรมเพื่องานคํานวณ                     2  (3) 
   (Spreadsheet  Software  Usage) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณดวยโปรแกรม Spreadsheet 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชฟงกช่ันและสูตรทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรม     

Spreadsheet 
มาตรฐานรายวิชา 
 สามารถประยุกตใชงานดานการคํานวณ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณโดยใช  สูตร  และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร  การใช
ฟงกช่ันในการคํานวณ  การสรางงานดานการคํานวณ  และการประยุกตใชกับงานในธุรกิจได 
 
3204 - 2307 การใชโปรแกรมนําเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ       2  (3) 
   (Business  data  and Multimedia  presentation ) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอขอมลู 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบการนําเสนอ 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 
2. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล หลักการออกแบบการ
นําเสนอขอมูลทางธุรกิจดวยโปรแกรมนําเสนอขอมูล การตกแตงงานนําเสนอ ขอมูลดวยรูปภาพ เสียง  
ภาพเคลื่อนไหว  เพื่อสําเสนอขอมูลขององคกร  การใชเทคนิคในการนําเสนอขอมูล 
 
3204 – 2308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร            2  (3) 
  (Document  Management  Technology) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานเอกสารในสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. เห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการเอกสาร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถอธิบายระบบงานในสํานักงาน 
2. สามารถปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการเอกสาร 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของเอกสารในสํานักงาน ระบบงานเอกสารในสํานักงาน  ระบบการ
จัดเก็บเอกสาร  ระบบการจัดแฟม  การกําหนดดัชนีคนหา  การจัดเก็บเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอรโดย
วิธีการประมวลผล  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดระบบแฟมขอมูล  (Filing)  การจัดหมวดหมู  การ
กําหนดระดับความปลอดภัยของเอกสาร  การคนหา  การปรับปรุงแฟมเอกสาร การแปลงรูปแบบเอกสารเปน
รูปแบบตาง ๆ  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  เชน  โปรแกรม  Adobe  Acrobat  หรือโปรแกรมอื่นที่เหมาะสม 
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วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอรกราฟก 
 
3204 - 2401 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก             3  (4) 
   (Principle  and  Practice  in  computer  graphic) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางภาพ  Digital  ในคอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถใชงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางกราฟก 
3. เห็นคุณคาของการสรางกราฟกมาใชในงานคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอรกราฟก 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางภาพ  Digital  ในคอมพิวเตอร  ระบบภาพแบบ  Bitmap  และ  
Vector  ระบบภาพ 2 มิติ และ3 มิติ  หลักการยอ – ขยายภาพ  การยายตําแหนง        การหมนุภาพ  ปฏิบัติการ
สรางกราฟก 2 มิติ  และ  3  มิติ  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟก 
 
3204 - 2402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟกแอนนิเมชั่น                 3  (4) 
   (Practice  in Graphic  Animation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว 
2. มีทักษะการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในการสรางกราฟกและเคลื่อนไหว 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของงานกราฟกเคลื่อนไหว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว 
2. สามารถสรางกราฟกเคลื่อนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. สามารถสรางภาพยนตรขนาดสั้นดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว  การจัดองคประกอบภาพ  ปฏิบัติการ
สรางกราฟกเคลื่อนไหวดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  การสรางภาพยนตรแบบกราฟก
เคลื่อนไหว  การบันทึกเสียงในภาพยนตร 
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3204 - 2403 การใชโปรแกรมสื่อประสม                      3  (4) 
   (Using  Package  for  Multimedia) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบสื่อประสม 
2. มีความสามารถเขียนลําดับภาพในการทํางาน  (Story Board) เพื่อสรางสือ่ประสม 
3. สามารถสรางซอฟตแวรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปผลิตสื่อประสม 
4. เห็นคุณคาของระบบสื่อประสมในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการของระบบสื่อประสม 
2. สามารถสรางซอฟตแวรสือ่ประสมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของระบบสื่อประสม บทบาทของระบบสื่อประสม
ตองานธุรกิจ  หลักการออกแบบซอฟตแวรสื่อประสม  ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางซอฟตแวรสื่อ
ประสม 
 
3204 – 2404 หลักการคอมพิวเตอรกราฟก           3  (4) 
  (Principle  of  Computer  Graphics) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในความหมายและบทบาทของคอมพิวเตอรกราฟก 
2. มีความรูความเขาใจในหลักการประมวลผลกราฟก 
3. เห็นคุณคาของคอมพิวเตอรกราฟก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายและบทบาทของคอมพิวเตอรกราฟก 
2. อธิบายหลักการประมวลผลกราฟก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษามโนทัศนบนโครงสรางกราฟกในคอมพิวเตอร  โดยสรางขอมูลบนคอมพิวเตอรกราฟก  
ประเภทของกราฟก  หลักการสรางภาพ  การจัดเก็บ  การเคลื่อนท่ี  การหมุนภาพ           คุณสมบัติของ
โปรแกรมดานกราฟก 
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3204 – 2405  การใชโปรแกรมกราฟก  2  มิติ             3  (4) 
  (Two  Dimension  Graphic  Package  Usage) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกราฟก  2  มิติ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมกราฟก  2  มิติ 
3. เห็นคุณคาของคอมพิวเตอรกราฟก  2  มิติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายและลักษณะของกราฟก  2  มิติ 
2. ปฏิบัติการใชโปรแกรมกราฟก  2  มิติ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของกราฟก  2  มิติ  การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟก  2  มิติ  การใชโปรแกรมตกแตงภาพ 
 
3204 – 2406  การใชโปรแกรมกราฟก  3  มิติ             3  (4) 
  (Three  Dimension  Graphic  Package  Usage) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกราฟก  3  มิติ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมกราฟก  3  มิติ 
3. เห็นคุณคาของคอมพิวเตอรกราฟก  3  มิติ 

มาตรฐานรายวิชา 
4. อธิบายความหมายและลักษณะของกราฟก  3  มิติ 
5. ปฏิบัติการใชโปรแกรมกราฟก  3  มิติ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและหลักการของกราฟก  3  มิติ  การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟก  3  มิติ  ในรูปแบบตาง ๆ 
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3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป           2  (2) 
  (Fundamental of  Business) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูพื้นฐานทางธุรกิจ 
2. มีความเขาใจในรูปแบบขององคการธุรกิจ 
3. มีความเขาใจระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันที่สนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจและการดําเนินธุรกิจขนาด

ยอม 
5. มีความเขาใจความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจในการประกอบธุรกิจ 
2. สามารถประยุกตความรูไปใชในการประกอบธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ รูปแบบขององคการธุรกิจระบบการแลกเปลี่ยนและแหลง
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ  สถาบันสนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจ  การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
3200 – 0002 การบัญชีเบ้ืองตน  1             3  (4) 
  (Introduction  to  Accounting  I) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  และขอสมมติตามแมบทการบัญชี 
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  และขอสมมติตามแมบทการบัญชี 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการ ประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  ขอสมมติตามแมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  ปรับปรุงบัญชี  ปดบัญชี
และรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
 
3200 – 0003 การบัญชีเบ้ืองตน  2               3  (4) 
  (Introduction  to  Accounting  II) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม 
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม 
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม  ความหมายของสินคา  บันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการขั้นตน  บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  8  ชอง  ปรับปรุงบัญชี  ปด
บัญชี  และรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียว 
 
3200 – 0004 การขายเบื้องตน                3  (3) 
  (Basic  Selling) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจหลักและวิธีการขายเบื้องตน 
2. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพขาย 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติการขายและนําไปประกอบอาชีพได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและประเมินสถานการณดานการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เสนอขายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. แกปญหาและบริการลูกคา 
4. ทําเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขายได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการขายและการตลาด  ชองทางการจัดจําหนาย  ประเภทและลักษณะของ
การขาย  ความรูพื้นฐานของพนักงานขาย  โอกาสและความกาวหนาของพนักงานขาย  ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการขาย  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย 



 

คําอธิบายรายวิชา วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและวิชาเรียนรวม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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3200 – 0005 การใชเคร่ืองสํานักงาน               3  (5) 
  (Office  Equipment) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิตและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. มีทักษะในการแกไขปญหาอยางงาย  และบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. พิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิต และแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ  การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  ความ
แมนยําท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิธีคํานวณคํา  การผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ  การแกไขขอผิดพลาดใน
การพิมพ  การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน  ตลอดจนมีเทคนิคท่ีดีในการผลิต 
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3200 – 1001 หลักเศรษฐศาสตร               3  (3) 
  (Principles  of  Economics) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปสงค  อุปทาน  ราคาดุลยภาพ  และความยืดหยุน 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต  การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดประเภท

ตาง ๆ 
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ  การกําหนดเปนรายไดประชาชาติ 
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร  การคลัง  นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
7. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ  และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ทุกประเภทการลงทุน

และการกําหนดราคาผลผลิต 
2. สามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค  อุปทาน  และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและ
อุปทาน  ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรม ผูบริโภค  ทฤษฎีการผลิต  
ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต  ตลาดและการกําหนดราคา    รายไดประชาชาติ  การบริโภค  การออม  
การลงทุนและการกําหนดเปนรายไดประชาชาติ  วัฎจักรธุรกิจ 
 
3200 – 1002 กฎหมายธุรกิจ                3  (3) 
  (Business  Law) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูในหลักกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจ 
2. ทราบถึงวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตาง ๆ 
3. ทราบถึงปญหาและการแกไขปญหาเบื้องตนในทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญ ๆ ในทางธุรกิจ 
2. เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจงานตาง ๆ 
3. นําความรู  กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจตาง ๆ 
4. แกไขปญหาเบื้องตนในทางกฎหมาย  รวมท้ังนําไปประยุกตใชในทางธุรกิจและการดําเนินชีวิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล  นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพย  เชา
ซื้อ  จางแรงงาน  จางทําของ  ฝากทรัพย  ยืม  คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอมยอม
ความ  ต๋ัวเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน  หางหุนสวน  
บริษัทจํากัด  และบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติลมละลาย  พระราชบัญญัติโรงงาน 
 
3200 – 1003 หลักการจัดการ                3  (3) 
  (Principles  of  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 
2. เขาใจแนวคิด  ความเปนมาในการจัดการ 
3. มีความรูความเขาใจหนาท่ีและกระบวนการในการจัดการ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ  ประกันสังคม  และการจัดการโดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใชไดอยางเหมาะสม 
5. นําความรูในการจัดการไปประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตาง ๆ ได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการของการจัดการ 
2. สามารถจัดทําโครงการและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญของหลกัการจัดการ  สามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักวิชาการอยางเหมาะสม

และมีเหตุผล 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ  ความเปนมาและแนวคิดในการจัดการ  หลักการ
และกระบวนการจัดการ  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดการงานบุคคล                     การอํานวยการ  การ
กํากับดูแล  แรงงานสัมพันธและประกันสังคม  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการ  การประยุกต
หลักการจัดการในงานอาชีพ 
 
3200 – 1004 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ             3  (3) 
  (Introduction  to  Business  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ ได 
2. สามารถอธิบายองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
3. สามารถแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง 
4. สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารไปใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกประเภทธุรกิจไดเหมาะสม 
2. กําหนดองคประกอบของธุรกิจได 
3. แกไขปญหาหรือสถานการณของธุรกิจได 
4. เลือกใชทฤษฎีการบริหารไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ  
ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารงานบุคคล  การบริการสํานักงาน  ซึ่งครอบคลุม
เอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ  ตลอดจนจรรยาบรรณของธุรกิจ 
 
3200 – 1005 หลักการตลาด                3  (3) 
  (Principles  of  Marketing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. มีความเขาใจในการบริหารงานทางการตลาด 
3. มีความรูสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
5. มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณในการนําหลักการตลาดไปใชในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการสวนผสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด 
2. วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคของการตลาด 
3. เขียนแผนธุรกิจ  แผนการตลาดและแผนการขาย 
4. ใชเทคโนโลยีในงานดานการตลาด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด  ในฐานะที่เปนกิจกรรม หลักทางธุรกิจ  
โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาด  และหลักการตลาดสมัยใหม  กิจกรรมและหนาท่ีทางการตลาด  การแบง
สวนตลาด  สวนผสมทางการตลาด  กลยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  ท่ีมี
ตอพฤติกรรมผูบริโภค  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด  จรรยาบรรณดานการตลาด 
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3200 – 1006 การบัญชีการเงิน                3  (3) 
  (Financial  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจแมบทการบัญชี  และ  พ.ร.บ.  การบัญชี 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการใหบริการและพาณิชยกรรม 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ      หนี้สิน

หมุนเวียน  และสวนของเจาของ 
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม  และระบบใบสําคัญ 
5. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีและทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ พาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  เจาหนี้

การคา  คาใชจายคางจาย  และสวนของเจาของ 
3. บันทึกบัญชีตามระบบใบสําคัญ 
4. นําความรูในหลักการบัญชีไปใชในธุรกิจแตละประเภทไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  บันทึกรายการในสมุดข้ันตน  บัญชี
แยกประเภท  ทํางบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุง  และปดบัญชี  จัดทํางบการเงิน  ของกิจการใหบริการ และ
ซื้อขายสินคา  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เจาหนี้การคา 
คาใชจายคางจาย และสวนของเจาของ การบัญชีอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ 
 
3200 – 1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน              3  (4) 
  (Office  Operations) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
2. ผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ  งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร  งาน
ผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ  งานการใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย  การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน  งาน
รวบรวมเก็บรักษาขอมลู  และการนําไปใชประโยชน  งานการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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3200 – 1008 พฤติกรรมบริการ               3  (3) 
  (Behavioral  Services  and  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในดานจิตวิทยา  การติดตอสื่อสาร  การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
2. มีทักษะในพฤติกรรมการบริการท่ีเหมาะสม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหบริการแกผูมารับบริการไดเหมาะสม 
2. เลือกวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาในอุตสาห-กรรมการ
บริการ  หลักมนุษยสัมพันธ  หลักการสื่อสาร  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะในการตอนรับ  
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ  และหลักการประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมการ
บริการ 
 
3200 – 1009  การภาษีอากร             3  (3) 
  (Taxation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ  ท่ีมีการจัดเก็บ 
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการคํานวณภาษีแบบตาง ๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง 
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนําเสนอภาษีท่ีตองทํา และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตามแบบที่
กําหนด  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นๆ การนําสง
คาธรรมเนียมตางๆ โดยเนนการปฏิบัติเปนหลัก และความรับผิดชอบทางอายาตามกฎหมาย 



 

คําอธิบายรายวิชา วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและวิชาเรียนรวม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกนัสังคม          3  (3) 
  (Labour  Relations  and  Social  Security  Act) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2. มีความรูความเขาใจในสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมาย

แรงงานสัมพันธ  กฎหมายแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ 
3. มีความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการเบื้องตนในการใชสิทธิตามกฎหมายแรงงานในขั้นการระงับขอ

พิพาทแรงงานเจาพนักงานและในชั้นศาล 
4. มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายประกันสังคม 
5. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและสัญญาจาง

แรงงาน 
6. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย 
7. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานรวมทั้งกฎ  ระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิหนาท่ีของลูกจาง  นายจางตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน 
2. เขาใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน  เงินทดแทน  

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน  การจัดตั้งสมาคมนายจาง 
3. เขาใจถึงหลักประกันตามสัญญาจางแรงงานของลูกจางในกรณีเลิกจางหรือสัญญาจางสิ้นสุดลง 
4. สามารถใชสิทธิตามกฎหมายแรงงาน  กฎหมายประกันสังคมไดอยางถูกตอง 
5. สามารถจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางถูกตอง

เปนธรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายแพงและพาณิชย  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและสัญญาจางแรงงาน  สัญญาที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน  เชน  สัญญาค้ํา
ประกันและความรับผิดทางละเอียดของลูกจาง  นายจางตอบุคคลภายนอก  กฎหมายคุมครองแรงงานเกี่ยวกับ
คาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด  วันและเวลาทํางานปกติ  เวลาพัก  วันหยุด  วัน
ลา  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  สวัสดิการและกองทุนสงเคราะหลูกจาง  การ
เลิกจาง  สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  คาชดเชย  คาชดเชยพิเศษ  คาเสียหายกรณีเลิกจางที่ไมเปนธรรม  
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  การรองทุกข  กฎหมายแรงงานสัมพันธ  เกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
การยื่นขอเรียกรอง  การเจรจาขอเรียกรอง  การจัดทําและผลบังคับของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจาง  องคกร
นายจางลูกจาง ขอพิพาทแรงงานและการระงับขอพิพาทแรงงาน การกระทําอันไมเปนธรรม  การดําเนินคดีใน
ศาลแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายเงินทดแทนและ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ปวส. 2546 
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3200 – 1011 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา            3  (3) 
  (Intellectual  Property  Act) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประโยชนในสิ่งท่ีบุคคลไดประดิษฐคิดคนขึ้นตาม
กฎหมาย 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายเครื่องหมายทางการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร 
3. มีความรูความเขาใจในการบังคับเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
4. มีความรูความเขาใจในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์  การคุมครองสิทธินักแสดง  

สิทธิบัตร 
5. มีความรูความเขาใจในกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ระเบียบในทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
6. นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นในการคุมครองสิทธิตาง ๆ  ตาม

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีกฎหมายใหการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
2. เขาใจถึงสภาพบังคับทางกฎหมายกรณีมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
3. เขาใจขั้นตอนวิธีการในการดําเนินการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทางละเมิด 
4. เขาใจถึงวิธีการจัดการทรัพยสินทางปญญาในทางธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่กฎหมาย

กําหนด 
5. เขาใจถึงวิธีปฏิบัติในการขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  กฎหมายเครื่องหมายการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร  
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของชาวตางประเทศ  การบังคับสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการระงับ
ขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทางศาลและในชั้นอนุญาโตตุลาการ  ประกาศกระทรวงพาณิชย  
กฎกระทรวง  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวของและอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ หรือการคุมครองสิทธิของ
นักแสดง 
 


