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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000-1210
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2–1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2–1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

16.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

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

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2204-2001
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
2204-2002
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน
2204-2003
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
2204-2004
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
2204-2005
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2204-2006
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2204-2007
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2204-2008
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
2204-2009
การสรางเว็บไซต

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2204-2101 องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอรและเลือกเรียน
รายวิชาอื่นจนครบหนวยกิตที่กําหนด
ท-ป-น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2204-2101
องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร
1-2-2
2204-2102
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1-2-2
2204-2103
โปรแกรมตารางคํานวณ
2-2-3
2204-2104
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2204-2105
โปรแกรมกราฟก
2204-2106
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
2204-2107
การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
2204-2108
โปรแกรมประมวลผลคํา
2204-2109
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2204-2110
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
2204-2111
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
2204-2112
กฎหมายคอมพิวเตอร
2204*2101 ถึง 2204*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2204-5101
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
2204-5102
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
2204-5103
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3
2204-5104
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4
2204-5105
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 5
2204-5106
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 6

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

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

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกใน
สถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2204-8001 ฝกงาน หรือ 2204-8002 ฝกงาน 1 และ 2204-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2204-8001
ฝกงาน
*-*-4
2204-8002
2204-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2204-8501โครงการ หรือ 2204-8502โครงการ 1 และ 2204-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2204-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2204-8502
2204-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
2-0-2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2204-2001
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
2204-2002
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน
2204-2003
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
2204-2004
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
2204-2005
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2204-2006
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2204-2007
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2204-2008
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
2204-2009
การสรางเว็บไซต

1-2-2
2-2-3
1–2-2
1–2-2
2–2-3
2–2-3
2–2-3
2–2-3
2–2-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2204-2101
องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร
2204-2102
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2204-2103
โปรแกรมตารางคํานวณ
2204-2104
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
2204-2105
โปรแกรมกราฟก
2204-2106
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
2204-2107
การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
2204-2108
โปรแกรมประมวลผลคํา
2204-2109
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2204-2110
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
2204-2111
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
2204-2112
กฎหมายคอมพิวเตอร

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

184

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2204-2001
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของระบบธุรกิจ
2. เขาใจบทบาทคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3. มีเจตคติที่ดีในการใชคอมพิวเตอรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบธุรกิจ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของเอกสาร และการประมวลผลขอมูลในระบบงานธุรกิจ
3. วางแผนการใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธของเอกสารในระบบงาน
ธุ ร กิ จ การนํ า คอมพิ ว เตอร ช ว ยงานด า นการบั ญ ชี ด า นการเงิ น ด า นการตลาด ด า นการผลิ ต และ
การดําเนินการดานทรัพยากรบุคคล
2204-2002
ระบบปฏิบัติการเบื้องตน
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร
2. มีความรูเกี่ยวกับการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแมขาย เครื่องลูกขายและ
อุปกรณพกพา
3. มีทักษะในการติดตั้ง ใชงานระบบปฏิบัติการตาง ๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแมขาย เครื่องลูกขาย
และอุปกรณพกพา
3. ติดตั้งและใชระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เปนมาตรฐานปด (Proprietary) และระบบที่เปน
มาตรฐานเปด (Open Standard)
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร หลักการทํางานของคอมพิวเตอร
อุปกรณตอพวง สื่อบันทึกขอมูล ความหมายหนาที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของ
โปรแกรมระบบปฏิ บัติ การ การเลื อกใชแ ละติด ตั้งระบบปฏิบัติการต างๆ ทั้ งระบบที่เป นมาตรฐานปด
(Proprietary) และระบบที่เปนมาตรฐานเปด (Open Standard) บนเครื่องแมขาย ลูกขายและอุปกรณพกพา
การใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องตนและโปรแกรมยูทิลิตี้
2204-2003
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
1 -2 - 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและองคประกอบของระบบเครือขาย
2. เลือกใชอุปกรณและเชื่อมตอระบบเครือขายเบื้องตน
3. ประยุกตใชงานเครือขายในองคกร
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและกระบวนการของระบบเครือขาย
2. ใชอุปกรณและเชื่อมตอระบบเครือขายเบื้องตนในการปฏิบัติงาน
3. ประยุกตใชงานเครือขายในการปฏิบัติงานขององคกร
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ย วกับ หลัก การทํ างานและองค ประกอบของระบบเครือขาย อุ ปกรณ ระบบ
เครือขาย ประเภทของเครือขาย ตัวกลางการเชื่อมตอเครือขาย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือขายใชโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือขาย
2204-2004
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการของระบบจํ า นวนและความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
คณิตศาสตรกับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสนและ
ทฤษฎีเมตริกซ
3. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสนและทฤษฎีเมตริกซ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอรกับเลขฐาน หลักการคํานวณของเครื่อง
คอมพิวเตอร พีชคณิตเชิงเสนและทฤษฎีเมตริกซ
2204-2005
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร
2. ประกอบ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3. ตรวจสอบและแกปญหาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอรรถประโยชน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
3. บํารุงรักษาอุปกรณ และแกปญหาคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร ตรวจและ
กําจัดไวรัส แกปญหาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอรรถประโยชน สํารองและปองกันความเสียหายของขอมูล
การกูคืนขอมูล
2204-2006
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะหงาน ใชผังงานและรหัสเทียม เพื่อลําดับขั้นตอนการทํางาน
3. ออกแบบโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจอยางงาย
4. ใชภาษาคอมพิวเตอรเขียนคําสั่งควบคุมการทํางานเบื้องตน
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะหงาน
2. ออกแบบเขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm)
3. เขียนโปรแกรมธุรกิจอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะหงาน ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอน
การแกไขปญหา (Algorithm) โครงสรางภาษาคอมพิวเตอร และการใชกระบวนการเขียนโปรแกรม คําสั่ง
การคํานวณ เงื่อนไขกรณี และการทําซ้ํา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายเพื่อประยุกตในงานธุรกิจ
2204-2007
การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2 -2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2. วิเคราะหและเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
3. สรางชุดคําสั่งตามขั้นตอนการแกปญหา (Algorithm)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด
2. เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดในงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาภาคทฤษฎี ค วบคู กั บ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นโปรแกรมบนมาตรฐานเป ด
องคประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm) กระบวนการเขียน
โปรแกรมคําสั่งควบคุม การทํางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดที่สามารถใชไดใน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย
2204-2008
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล ชนิด และลักษณะของขอมูล
2. สามารถปฏิบัติจัดการฐานขอมูลในงานธุรกิจ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลชนิดและลักษณะของขอมูล
2. สรางและใชงานระบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล ชนิดและลักษณะของขอมูล การสราง
ฐานขอมูลและตารางขอมูล การสรางความสัมพันธระหวางตาราง (Relationship) การสืบคน แกไข และ
ปรับปรุงขอมูล การสรางฟอรมและรายงานขอมูล การใชงานแมโคร (Macro)
2204-2009
การสรางเว็บไซต
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บไซต
2. เขาใจโครงสรางและไวยากรณของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใชเครื่องมือการสราง
เว็บไซต
3. ออกแบบและกําหนดสวนประกอบที่จําเปนของเว็บเพจ
4. ใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางเว็บไซต
5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการโครงสรางการทํางานและไวยากรณของโปรแกรมภาษา
ในการสรางเว็บไซต
2. ประยุกตใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางเว็บไซตและการติดตั้งและ
อัพโหลด (Upload) เว็บไซต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บไซต การออกแบบเว็บไซต
การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content
Management System) การทดสอบการทํางานของเว็บไซต และการ Upload เว็บไซต

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2204-2101
องคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลป
2. วิเคราะห จําแนก ธาตุทางทัศนศิลป หลักการ และกฎเกณฑขององคประกอบศิลป
3. ใชธาตุทางทัศนศิลปในงานองคประกอบศิลป
4. จัดวางตําแหนงภาพ และ จัดวางภาพชนิดตาง ๆโดย
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลป
2. จัดพื้นที่ จุดสนใจของภาพและการเนนจัดวางตําแหนงภาพ และ จัดวางภาพชนิดตาง ๆตาม
หลักการขององคประกอบศิลป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลป การจัดวางวัตถุในจอภาพ
การใชพื้นที่ สัดสวน การกําหนดเสน สี แสง เงา การจัดวางตําแหนงภาพ และการใชชนิดของการจัด
ภาพแบบตาง ๆ
2204-2102
ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
2. ใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงคําสั่งเพื่อการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
2. อานเอกสาร คูมือเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร
3. อานขอความ การใหความชวยเหลือ การแกปญหาจากกลองขอความที่ปรากฏ
4. นําเสนอผลงานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาและพัฒนาทักษะทางภาษา และกรอกขอมูลออนไลน
ดวยภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับชิ้นสวนและอุปกรณ
คอมพิวเตอร การแกปญหาและการใชงานคอมพิวเตอรจากกลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การนําเสนอและสาธิตงาน การเขียนใบสมัคร การลงทะเบียนและ
กรอกขอมูลออนไลน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษา และการแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2204-2103
โปรแกรมตารางคํานวณ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคํานวณ
2. ปอน จัดเก็บ แกไขและตกแตงขอมูล ใชสูตรและฟงกชนั่ เบื้องตน
3. วิเคราะห สรุป และรายงานขอมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะหขอมูล (pivot table)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดใี นการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการใชเครื่องมือของโปรแกรมตารางคํานวณ
2. ใชคําสั่ง เครื่องมือเพื่อจัดการขอมูล
3. สรุปจัดทํารายงาน และแสดงผลขอมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคํานวณ การปอนและจัดเก็บขอมูล
การแกไขและตกแตงขอมูล การสรางตารางขอมูล การใชสูตรและฟงกชั่นในการคํานวณการพยากรณขอมูล
การเรียงลําดับ การสรุปและนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะหขอมูล (Pivot Table)
2204-2104
การผลิตสื่อสิง่ พิมพ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหและจําแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ
3. มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพและจัดองคประกอบศิลปในสื่อสิ่งพิมพ
4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ
2. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพตามการใชงาน
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เ กี่ย วกับ ความรูพื้น ฐานของสื่ อสิ่ ง พิมพ กระบวนการพิมพ การออกแบบสื่ อ
สิ่งพิมพ เทคนิคการใชภาพถายในสื่อสิ่งพิมพ และการใชโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ
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2204-2105
โปรแกรมกราฟก
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟก
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก
3. มีทักษะการใชโปรแกรมกราฟก
4. สรางและตกแตงภาพกราฟก
5. จัดการแฟมภาพกราฟก
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟก
2. ออกแบบภาพกราฟกตามหลักองคประกอบศิลป
3. สรางภาพกราฟกและจัดการแฟมภาพดวยโปรแกรมกราฟก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟก หลักการของภาพกราฟกแบบ Vector
และ Bitmap ประเภทและคุ ณ ลัก ษณะของแฟ ม ภาพกราฟ ก การสร า งและตกแต ง ภาพกราฟ ก การจั ด
การแฟมภาพกราฟก ความแตกตางของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ
Vector และ Bitmap
2204-2106
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมนําเสนอ
3. ผลิตชิ้นงาน และนําเสนอผลงาน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ
2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน
3. ผลิตชิ้นงานนําเสนอโดยใชโปรแกรมนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ การถายทอดแนวความคิดสูชิ้นงานที่เปน
รูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใชภาษา การนําเสนอขอมูล
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2204-2107
การเขียนโปรแกรมโดยใชเครือ่ งมือกราฟกโหมด
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
2. ใชคําสั่งในการควบคุมการทํางานของโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm)และ
กระบวนการเขียนโปรแกรม
2. เขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ในการพั ฒ นาโปรแกรม องค ป ระกอบของโปรแกรม
ภาษาคอมพิว เตอร ขั้นตอนการแกไขปญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม คําสั่งควบคุม
การทํางานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอยางงาย โดยใชเครื่องมือกราฟกโหมดเพื่อการ
พัฒนาโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสรางเปนชิ้นงานจากโครงงานขนาดเล็ก
2204-2108
โปรแกรมประมวลผลคํา
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร
2. ผลิตเอกสารโดยใชโปรแกรมประเภทจัดพิมพเอกสาร
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) และ
ความรูเกี่ยวกับเอกสาร
2. ออกแบบ และผลิตเอกสารตามการใชงาน
3. จัดทําเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใชโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร (Word Processing)
ในการพิมพและตกแตง การสรางตารางขอมูล การจัดทําเอกสารรูปแบบตางๆ หนังสือราชการ จดหมาย
ธุรกิจ แผนพับ เอกสารวิชาการการสรางจดหมายเวียน การพิมพซองจดหมาย การพิมพสมการคณิตศาสตร
การพิมพเชิงอรรถ การทําดัชนี การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
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2204-2109
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน
2. รวบรวมและเตรียมขอมูลสําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติพื้นฐาน
3. ใชคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน
4. จัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูมิ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมขอมูลการประมวลผล
ขอมูล ตามลักษณะงาน
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการจัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูมิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมขอมูลการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล จัดเตรียมขอมูล บันทึกและแกไขขอมูล การใชคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ประมวลผลขอมูลใหไดคาสถิติพื้นฐาน จัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูมิ
2204-2110
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จั ด การความปลอดภั ย ของข อ มู ล สารสนเทศทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและจรรยาบรรณของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารความปลอดภัยของขอมูล ISO 27001
2. ใชคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูล
3. มีคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปฏิ บั ติง านด า นคอมพิ ว เตอร โ ดยคํ านึ ง ถึง จริ ย ธรรมและพระราชบั ญ ญัติ ว า ดว ยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยสินทาง
ปญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของขอมูล ISO 27001
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศในระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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2204-2111
อินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชสังคมออนไลน (Social Network)
2. การใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใชอินเทอรเน็ต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชสังคมออนไลน (Social Network) เพื่องานธุรกิจ
2. ใชบริการที่มีในสังคมออนไลน (Social Network) เพื่องานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสังคมออนไลน (Social Network) การใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ
การคนหาขอมูลดวย Search Engine การรับ-สงขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตและการใชบริการที่มีอยูใน
สังคมออนไลน โปรแกรมจัดการสารสนเทศสวนบุคคล (Personal Information Manager) การเรียนรูผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการใชอินเทอรเน็ต พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2204 - 2112
กฎหมายคอมพิวเตอร
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายคอมพิวเตอร
2. มีความรูความเขาใจในหลักกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้
3. มีความรูความเขาใจในหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
4. มีทักษะในการนําหลักเกณฑทางกฎหมายคอมพิวเตอรมาใชในการดํารงชีวิตและในงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ กฎหมายวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
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