รายงานความเชื่อมโยง
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล
กับ ยุทธศาตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580)
และ เปาหมายการพัฒนาที่ยงั ยืน SDGs
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจทิ ัล
คุณวุฒ:ิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทลั )

ชื่อรายวิชา
แบงตามกลุม วิชา
กลุมวิชาแกน
14121306 หลักการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Principles
หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี ประเภทตัวแปรภาษา กระบวนการทํางานของโปรแกรม
กระบวนทัศนของการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง การวิเคราะหปญหา
การออกแบบโปรแกรมเบื้องตน การเขียนผังงาน คําสั่งเทียม อัลกอริทึมพื้นฐาน รูปแบบ
ไวยากรณ การพัฒนาโปรแกรมโดยเลือกภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งทีเ่ หมาะสม
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 1 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14121402 คณิตศาสตรสาํ หรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทลั
3(3-0-6)
Mathematics for Computer and Digital Technologies
ตรรกศาสตร พีชคณิตบูลีน เซตและฟงกชัน ระบบเลขฐานสอง เลขฐานสิบหก เมทริกซและ
เวคเตอร ระบบสมการ อสมการเชิงเสน ระบบเลขจํานวนและอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบือ้ งตน
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 2 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123407 สถิติและการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล 3(2-2-5)
Statistics and Research for Computer and Digital
Technologies
การประยุกตงานทางสถิติเชิงปริมาณสําหรับงานดานเทคโนโลยีดจิ ิทลั ประเภทการวิจยั การ
ดําเนินการวิจัย การกําหนดประชากรและกลุม ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจยั การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอา งอิง เชน การ
แจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูส ว นกลาง การวัดการกระจายของขอมูล การแจกแจง
แบบที การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลีย่ เปนรายคู การแจกแจงไคสแควร การวิเคราะห
สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย การฝกปฏิบตั ิดว ยซอฟตแวรที่เหมาะสมและการเขียน
รายงานการวิจัย

เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 3 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

กลุมวิชาบังคับ
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
14122219 การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทลั

3(2-2-5)

Management of Computer and Digital Technologies
การทบทวนระบบสารสนเทศ หลักการบริหารองคกรสมัยใหม โครงสรางของระบบ
สารสนเทศ ชนิดตางๆ เชน ระบบประมวลผลธุรกรรม ระบบจัดการขอมูล ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ระบบผูเชีย่ วชาญ เปนตนมาตรฐานการ
สื่อสารขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานอัตโนมัติ และการกําหนดกลยุทธดา นระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร การฝกปฏิบัตดิ ว ยซอฟตแวรที่เหมาะสม
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 4 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14124208 การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล 3(2-2-5)
Computer and Digital Technologies Project Management
การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล ทั้งดานการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ
ดานเทคโนโลยีดจิ ิทลั ดานการพัฒนาระบบตางๆ และการพัฒนาความรูใหกับบุคลากร โดย
ใชการบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารตนทุน การ
บริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการติดตอสื่อสารของการบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการจัดหาโครงการ การบริหารโครงการดวยแผนภูมิแกนต แผนภาพ
เพิรธ แผนภาพวิกฤติขนั้ ตอนและการบริหารโครงการ การเริ่มตนและการวางแผน การ
ดําเนินการ การควบคุมและการปดโครงการ และการนําเสนอโครงการดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและดิจิทัล
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ

มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 5 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

43521103 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ขอสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกตางในหนาที่ระหวางพนักงานบัญชีและผูทําบัญชี
หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน
ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบ

ทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซือ้ ขาย
สินคา
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน และ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 6 โดยอางอิง
หัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 8 การ
เติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

กลุมเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
14121607 หลักการและระบบการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Principles and Management of Database Systems

ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมฐานขอมูล การออกแบบ
ฐานขอมูลระดับแนวคิดและกายภาพ นอรมัลไลเซซัน การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธ
ขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง เมตาดาตา ระบบการจัดการฐานขอมูล กรณีศกึ ษาและ
พัฒนาระบบฐานขอมูล
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 7 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14122606 การออกแบบสื่อดิจิทัลเบื้องตน
3(2-2-5)
Fundamentals of Digital Media Design
หลักการวิธกี าร องคประกอบของการออกแบบสื่อดิจิทัล เทคนิคการออกแบบสือ่ การ
ออกแบบและนําเสนอขอมูลโดยใชสื่อดิจิทลั ประเภทตางๆ ทีป่ ระกอบดวย ขอความ เสียง
ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ การประยุกตใชซอฟตแวรเพือ่ ออกแบบสือ่
ที่เหมาะสม
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดา นการปรับเปลี่ยน
คานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียด
ความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 8 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยงั ยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ ถึง เปาหมายที่ 9
พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14122607 การปฏิสมั พันธระหวางมนุษยกบั คอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
ทฤษฎีการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบั คอมพิวเตอร และทฤษฎีประสบการณผูใช
เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิสัมพันธ โมเดลผูใช เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการออกแบบระบบ
ผูใชเปนศูนยกลาง การวิเคราะห ออกแบบ และประยุกตใชในกระบวนการออกแบบสวนตอ
ประสานผูใช การเปรียบเทียบและการวัดประสิทธิภาพของสวนตอประสานผูใช การฝก
ปฏิบตั ดิ ว ยซอฟตแวรที่เหมาะสม
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดา นการปรับเปลี่ยน
คานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียด
ความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 9 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยงั ยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ ถึง เปาหมายที่ 9
พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14122608 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Systems Analysis and Design
หลักการ ขั้นตอน และทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ ประเภทของระบบและ
บทบาทของระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการดวยแผนภูมิแกนต แผนภาพเพิรธ และ
หลักการอื่นที่เหมาะสม เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบแผนภาพ การไหลของ
ขอมูล พจนานุกรมขอมูล การเขียนโครงสรางภาษา การออกแบบสวนนําเขา และสวน
แสดงผล การออกแบบและการพัฒนาซอฟตแวร การจัดหาระบบ การทดสอบและการ
บํารุงรักษาระบบ การจัดทําคูม อื ระบบ และการอบรมเพื่อการใชระบบ กรณีศกึ ษาและการ
พัฒนาระบบตามหลักทฤษฎี
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 10 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123605 การบูรณาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทลั สําหรับชุมชน 3(2-2-5)
Integration of Computer and Digital Technologies for the
Community
หลักการการบูรณาการ วิธกี ารนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัลไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม วิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ผาน
กรณีศกึ ษา
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ

มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 11 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน
เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา เปาหมายที่ 16 สังคมเปนสุข

14123606
System

การประยุกตใชระบบภูมิศาสตรเบื้องตน 3(2-2-5)
Introduction to the Application of Geographic Information

แนะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นฐานทางแผนที่และระบบพิกดั อางอิง แบบจําลอง
ขอมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ การนําเขาและจัดการ
ขอมูลคุณลักษณะ การแสดงขอมูลและการจัดทําแผนที่การใชขอมูล การวิเคราะหขอ มูล
เวกเตอร ราสเตอร และลักษณะทางภูมปิ ระเทศ การประมาณคาเชิงพื้นที่ แบบจําลองและ
การสรางแบบจําลองทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร พจนานุกรมขอมูล และเมตาดาตา
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ
ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 12 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 13 ตอสูกบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14123607 สัมมนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทลั
1(1-0-2)
Seminar on Computer and Digital Technologies
คนควาเกีย่ วกับความกาวหนาและประเด็นทีส่ นใจทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ดิจิทัลที่ทันสมัย นําเสนอเพือ่ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประเด็นดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและดิจิทัล
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 13
โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่
4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ ถึง

14123609 โครงงานคอมพิวเตอร 1
1(1-0-2)
Computer Project 1
คนควาและนําเสนอหัวขอโครงงานทีเ่ กีย่ วของกับคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ภายใตการ
ดูแลของอาจารยทปี่ รึกษา พรอมทั้งรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการสอบ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 14
โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่
4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ ถึง

14123610 พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics Commerce
หลักการของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ธุรกรรม
ออนไลน ระบบลูกคาสัมพันธ ระบบรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย ระบบการจัดสง
สินคาและการติดตาม ระบบการชําระเงิน ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส และการปรับเปลีย่ น
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกปฏิบตั กิ ารออกแบบและพัฒนา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชแพลตฟอรมที่เหมาะสม
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 15 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคที่ยงั่ ยืน

14123613 การผลิตสือ่ แอนิเมชัน
3(2-2-5)
Animation Media Production
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิในการออกแบบสื่อแอนิเมชันและสื่อดิจิทลั กระบวนการผลิตสือ่
แอนิเมชันเบื้องตน เทคนิคหลากหลายชนิด ทั้งการวาด สตอปโมชั่น แอนิเมชัน 2 มิติ และ
3 มิติ การทําสือ่ ดิจทิ ัล การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานแอนิเมชันและสือ่
ดิจิทัลกับงานตางๆ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดา นการปรับเปลี่ยน
คานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียด

ความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 16 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยงั ยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสราง
พื้นฐาน

14124701 โครงงานคอมพิวเตอร 2
2(1-2-3)
Computer Project 2
วิชาทีต่ อ งศึกษามากอน: 14123609 โครงงานคอมพิวเตอร 1
การพัฒนาโครงงานตามระเบียบการพัฒนาที่เหมาะสมกับประเภทโครงงาน ภายใตการดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษา การนําเสนอโครงงานตามเกณฑการประเมินของหลักสูตรตอ
คณะกรรมการสอบ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 17

โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่
4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ ถึง

กลุมเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
14121305 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
วิชาทีต่ อ งศึกษามากอน: 14121306 หลักการเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ การเชือ่ มตอ
ฐานขอมูล ฝกปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมโดยเลือกภาษาคอมพิวเตอร
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 18 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14122313 อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Internet of Things
ฮารดแวรและโปรแกรมควบคุมระบบ ชุดคําสั่งโครงสราง หนวยนําขอมูลเขา-ออกและคําสั่ง
ใหเครื่องหยุดทํางาน การจัดตําแหนงขอมูล การเขียนโปรแกรมควบคุม การจัด
หนวยความจํา โปรเซสเซอร อุปกรณ การจัดการอินเทอรเน็ตออฟติง การรับสงขอมูลผาน
อินเทอรเน็ตออฟติงแพลตฟอรม และการฝกปฏิบตั ิ

เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 19 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่
12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

14122314 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
หลักการเกีย่ วกับโครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ แบบตางๆ ในการแกปญ
 หา การวิเคราะห
อัลกอริทึม การหาประสิทธิภาพ การเรียงลําดับและการคนหาขอมูลแบบตางๆ การ
ประยุกตใชโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมกับภาษาคอมพิวเตอร

เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 20 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14122315 เทคโนโลยีเว็บและการใหบริการ
3(2-2-5)
Web Technologies and Services
ความเปนมาของเวิลดไวดเว็บ สถาปตยกรรมไคลเอนต-เซิรฟเวอร โพรโทคอลมาตรฐาน
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชัน การออกแบบและการ

สรางเว็บไซต เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของเว็บ การใหบริการผานเว็บ และการ
ใหบริการผานระบบคลาวด จริยธรรมการใชเว็บ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 21 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14122316 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

3(2-2-5)

หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร การพัฒนาเว็บไซต การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบไดนา
มิก การพัฒนาเอพีไอ การเชื่อมตอระบบฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยของขอมูลบน
เว็บ การฝกปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมบนเว็บโดยใชเครื่องมือทีเ่ หมาะสม
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 22 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123333 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสาํ หรับอุปกรณเคลื่อนที่

3(2-2-5)

Application Development for Mobile Devices
หลักการแพลตฟอรมของอุปกรณเคลื่อนที่ ออกแบบและสรางโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณเคลื่อนที่ การฝกปฏิบตั ิภาษาเฉพาะแพลตฟอรม
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 23 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทียมและทั่วถึง เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

กลุมโครงสรางพืน้ ฐานระบบ
14122701 ระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล
3(2-2-5)
Network systems and Data Communications
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล องคประกอบของการสื่อสารขอมูล การสือ่ สาร
แบบอนาล็อกและดิจิทลั ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานโพร
โทคอลแบบเปด สื่อรับสงขอมูล รูปแบบการเชือ่ มโยงระบบเครือขาย อุปกรณเครือขาย
ระบบเครือขายแลน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบเครือขายไรสาย ระบบปฏิบตั กิ าร
เครือขาย หลักการออกแบบระบบเครือขาย การตรวจสอบตัวตนและระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือขาย
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 24 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14122702 การจัดการความมัน่ คงและปลอดภัย
3(2-2-5)
Security Management
วิชาทีต่ อ งศึกษามากอน: 14122701 ระบบเครือขายและการสือ่ สารขอมูล
หลักการดานความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายและสารสนเทศ ประเภทของภัยคุกคาม
กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบตั ิเพือ่ ความมั่นคงของระบบ การ
พิสจู นทราบในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความมั่นคง การวิเคราะหภัยคุกคามการ
เขารหัสและถอดรหัส การจัดการความเสี่ยง การออกแบบและวางแผนการกูคืนระบบ
มาตรฐาน นโยบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวของ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดาน

การปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 25 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน

14123225 มาตรฐานสากลดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทลั
3(2-2-5)
International Standards for Computer and Digital
Technologies
หลักการมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจทิ ัล ขอกําหนด
การประกาศใช การบริหารจัดการ การนํามาตรฐานตาง ๆ เชน มาตรฐานการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (COBIT) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยใน
สารสนเทศ (ISO21001) มาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL)
มาตรฐานการพัฒนา

เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 25 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา

กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
14121701 ระบบการบํารุงรักษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล 3(2-2-5)

Computer and Digital Technologies Maintenance System
หลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร โนตบุก แท็บเล็ตและอุปกรณตอ พวง ประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ แกปญ
 หา
ดวยโปรแกรมอรรถประโยชน สํารองและปองกันความเสียหายของขอมูล การกูคืนขอมูล
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการ และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 27 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14121702 ระบบปฏิบัตกิ ารและเทคโนโลยีแพลตฟอรม
Operating Systems and Platform Technologies

3(2-2-5)

หลักการเกีย่ วกับระบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณเคลือ่ นที่ สวนประกอบทาง
ฮารดแวร วิวฒ
ั นาการและหนาที่ระบบปฏิบตั กิ าร โครงสรางระบบปฏิบัตกิ าร การจัดการ
โปรเซส การจัดการตัวประมวลผล การใชงานเซิรฟเวอรเสมือนจริง คอนเทรนเนอร และ
การฝกปฏิบตั ิ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชือ่ มโยงตาม
แผนภาพที่ 28 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยัง
ยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

กลุมวิชาเอกเลือก
14123211 ฐานขอมูลขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Databases
หลักการระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล การควบคุมสภาพขอมูลเมื่อมีผูใชหลาย
คน การจัดการทรานแซกชัน การเกิดภาวะพรอมกัน การสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล
วิธกี ารรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของฐานขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง
การประยุกตใชฐานขอมูล
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 29 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123213 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
Data Mining and Data Warehouse
หลักการคลังขอมูล ลักษณะของคลังขอมูล สถาปตยกรรมและองคประกอบของระบบ
คลังขอมูล หลักการเหมืองขอมูล กระบวนการในการจัดเตรียมขอมูล การวิเคราะห การ
คนหาความรูโดยการใชเทคนิคตาง ๆ ของเหมืองขอมูล การวัดประสิทธิภาพของเหมือง
ขอมูล การออกแบบและแสดงขอมูลดวยแผนภาพ และการประยุกตใชเหมืองขอมูล
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 30 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123611 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรขนั้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Geographic Information Systems
รายวิชาที่ตอ งเรียนกอน : 14123606 การประยุกตใชระบบภูมิศาสตร
เบื้องตน 3(2-2-5)
พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร องคประกอบทีส่ ําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
โครงสรางขอมูล ชนิดขอมูล ทอพอโลยี ขั้นตอนวิธกี ารนําเขา แกไข และวิเคราะหเชิงพื้นที่
โปรแกรมประยุกตทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เทคนิคพื้นฐานสําหรับการสรางแผน
ที่ดจิ ิทลั รวมถึงการประยุกตใชงานระบบสารสนเทศในการแสดงขอมูลเปนภาพเพือ่ ใชใน
การแกปญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ

มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ
ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 31 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 13 ตอสูกบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14123612 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เทคนิคและ
เทคโนโลยีที่เกีย่ วของกับการพัฒนาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ ประกอบดวย ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ คลังขอมูล การประมวลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน การทําเหมืองขอมูล

องคประกอบหลักของระบบซอฟตแวร ในระบบธุรกิจอัจฉริยะและตัวอยางระบบซอฟตแวร
แนวโนมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 32 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 8 การเติบโตเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน

14123226 ขอมูลขนาดใหญ
Big Data

3(2-2-5)

แนวคิดหลักขอมูลขนาดใหญ คุณลักษณะของขอมูลขนาดใหญ วิธกี ารบริหารและจัดเก็บ
ขอมูลขนาดใหญ เทคนิคการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลใหญ การประยุกตใชเครื่องมือ
ในการจัดการขอมูลขนาดใหญ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 33 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14124403 ปญญาประดิษฐ

3(2-2-5)

Artificial Intelligence
นิยามและที่มาของปญญาประดิษฐ การแกปญหาและเขียนโปรแกรมการคนหาคําตอบใน
ปริภูมิสถานะดวยภาษาลิสพ หรือภาษาอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม การใชตรรกศาสตรแบบ
คลุมเครือ การเรียนรูของเครื่องจักร ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร โครงขายประสาทเทียม การ
พัฒนาระบบและการประยุกตใชระบบผูเ ชีย่ วชาญ กรณีศกึ ษาดานการพัฒนาระบบ
ผูเชีย่ วชาญ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ
ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 34 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน

14123334 การเขียนโปรแกรมบนเว็บขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Web Programming
การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML ขั้นสูง CSS ขั้นสูง JavaScript ขัน้ สูง การประยุกตใช
XML การใชเว็บเอพีไอ การใชเฟรมเวิรค การสรางเว็บติดตอฐานขอมูล การเขียนโปรแกรม
เชิงอ็อบเจกตสาํ หรับเว็บไซต การพิสจู นตวั ตนและการรักษาความมั่นคงเว็บไซต การพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันเพือ่ งานดานตางๆ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 35 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123335 การเขียนโปรแกรมบนคลาวด
3(2-2-5)
Cloud Programming
หลักการในการพัฒนาโปรแกรมบนคลาวดประเภทตางๆ เชน IaaS PaaS SaaS เปนตน
การพัฒนาโปรแกรมบนคลาวดโดยใชภาษาที่นยิ มในปจจุบัน
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 36 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123336 การออกแบบเว็บ
3(2-2-5)
Web Design
หลักการ วิธกี าร กระบวนการออกแบบเว็บไซต ทั้งการออกแบบเนื้อหา การออกแบบสวน
ตอประสาน การออกแบบประสบการณใชงานผูใช การออกแบบที่ตอบสนอง การออกแบบ
เพื่อรองรับการเขาถึงของผูใชที่มีความแตกตาง การใชเครื่องมือในการออกแบบเว็บไซต
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 35 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123337 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต
3(2-2-5)
Object-Oriented Systems Analysis and Design
ระเบียบวิธี การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเชิงวัตถุ การวิเคราะหยสู
เคส การออกแบบแผนภาพคลาส ภาษา UML และการออกแบบแพตเทิรน
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 36 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14124315 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสาํ หรับอุปกรณเคลื่อนทีข่ ั้นสูง 3(2-2-5)
Advanced Application Development for Mobile Devices
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนทีบ่ นระบบปฏิบัตกิ าร iOS การสราง
โปรแกรมติดตอฐานขอมูล การใช REST API การใชเครื่องมือสําหรับสรางโปรแกรม
ประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนทีห่ ลายแพลตฟอรม
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 39 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทียมและทั่วถึง เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123717 ระบบปฏิบัตกิ ารเครือขาย
3(2-2-5)
Network Operation Systems
วิชาทีต่ อ งศึกษามากอน : 14122701 ระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล
วิวฒ
ั นาการระบบปฏิบตั ิการและระบบปฏิบตั ิการเครือขายคอมพิวเตอร ระบบปฏิบตั ิการ
เครือขายและเทคโนโลยีในปจจุบัน การจัดเตรียมสภาพแวดลอม การติดตั้งและการตั้งคา
การล็อกอินและล็อกอินระยะไกล การจัดการผูใชงาน การเขาใชระบบ การจัดสรร
ทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องแมขา ยใหบริการ การจัดเก็บขอมูลการเขาถึง (Log) ระบบแม

ขายใหบริการ การสํารองขอมูล การตรวจสอบ (Monitoring) และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบปฏิบัตกิ าร ศึกษาระบบปฏิบัตกิ ารกรณีตวั อยาง เชน ระบบปฏิบัตกิ ารลี
นุกซ ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว หรืออื่น ๆ ที่นา สนใจ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 40 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123718 ระบบคอมพิวเตอรแบบคลาวดและการบริการ

3(2-2-5)

Cloud Computing and Services
วิชาที่ตอ งศึกษามากอน: 14123717 ระบบปฏิบัตกิ ารเครือขาย
การทบทวนทฤษฎีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ศึกษาระบบคอมพิวเตอร
แบบคลาวด ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิด โครงสรางของระบบ การจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ
และการเรียกใช ระบบเสมือนและการจัดเก็บขอมูล ระบบซอฟตแวรและการบริการ การ
เขาถึงและความปลอดภัยแหลงทรัพยากรตางๆ บนระบบคลาวด
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 41 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123719 ระบบคอมพิวเตอรแบบคลาวดและการบริการขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Cloud Computing and Services
วิชาทีต่ อ งศึกษามากอน: 14123718 ระบบคอมพิวเตอรแบบคลาวดและการ
บริการ
เทคนิคการออกแบบระบบคลาวดและการติดตัง้ การบริหารจัดการระบบคลาวด การ
ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัยแบบคลาวด การประเมินประสิทธิภาพระบบ
คลาวด
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 41 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14124702 ระบบเครือขายขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Network systems
เทคโนโลยีสาํ หรับเครือขาย ไดแก แลน แวน เปนตน เทคนิคการออกแบบระบบเครือขาย
และการติดตั้ง การบริหารจัดการระบบเครือขาย ตลอดจนการออกแบบการรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือขาย การประเมินประสิทธิภาพเครือขาย
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 42 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14124703 การออกแบบระบบเครือขายการสือ่ สารและความปลอดภัยสําหรับองคกร
3(2-2-5)
Communication Network and Security Design for Organizations
วิชาทีต่ อ งศึกษามากอน : 14122702 การจัดการความมั่นคงและปลอดภัย
14123718 ระบบคอมพิวเตอรแบบคลาวดและการบริการ
การทบทวนทฤษฎีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ระบบเครือขายแบบคลาวด
คอมพิวเตอรแบบเสมือน ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ การออกแบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและการสือ่ สาร การออกแบบระบบเครือขายชนิดมีสายและไรสาย อุปกรณ
เครือขาย ระบบอินเทอรเน็ต ระบบเอ็กซทราเน็ต ระบบอินทราเน็ต ระบบรักษาความ

ปลอดภัยระบบเครือขายและการสื่อสาร อุปกรณรักษาความปลอดภัย การบริหาร
จัดการเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารในองคกร
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 43 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย

14123614 การสรางเทคนิคพิเศษทางภาพ

3(2-2-5)

Creation of Visual Effects
เทคนิคและการประยุกตใชวชิ วลเอฟเฟกต (Visual Effect) สําหรับลําดับภาพกราฟก
เคลือ่ นไหวโดยใชซอฟตแวรเฉพาะ การจําลองสภาพสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ การติดตาม
การเคลือ่ นไหว และการจับคูก ารเคลื่อนไหว เทคนิคการสรางภาพดวยระบบดิจทิ ัล
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 44 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123615 การพัฒนาเกม
3(2-2-5)
Game Development
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาสคริปตและสภาพแวดลอมซอฟตแวรของ
เกมเอ็นจิน แนวคิดและหลักการของเกม 2 มิติ การสรางและควบคุมโมเดล 2 มิติ การเขียน
โปรแกรมสําหรับพัฒนาเกม กระบวนการทีจ่ ําเปนในการพัฒนาซอฟตแวรเกม 2 มิติ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 45 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน

14123618 การพัฒนาเกมขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Game Development
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาสคริปตและสภาพแวดลอมซอฟตแวรของ
เกมเอ็นจิน แนวคิดและหลักการของเกม 3 มิติ การสรางและควบคุมโมเดล 3 มิติ การใช
ปญญาประดิษฐในเกม การเขียนโปรแกรมสําหรับพัฒนาเกม กระบวนการทีจ่ ําเปนในการ
พัฒนาซอฟตแวรเกม 3 มิติ
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 46 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน

14124605 การประยุกตใชเทคโนโลยีความจริงผสม
3(2-2-5)
Application of Mixed Reality
ความจริงเสมือน เชน AR VR MR เปนตน การปฏิสัมพันธกิริยาหลายดานทั้งดานการ
มองเห็นการไดยินและการสัมผัส การมีปฏิสมั พันธอยางกลมกลืนกับความจริงเสมือน การ
ประมวลผลดานการมองเห็นและโมเดลสภาพแวดลอม การจําลองพฤติกรรมทางกายภาพ
และการจําลองหลักฟสกิ ส การจัดการสภาพแวดลอมขนาดใหญ เครื่องมือสําหรับพัฒนา
ความจริงเสมือน ความจริงผสม หรือความบันเทิงดิจิทลั
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยง
ตามแผนภาพที่ 47 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123114 จริยธรรมและกฎหมายสําหรับนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทลั
3(3-0-6)
Ethics and Laws for Computer and Digital Technologies
Professionals
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน
ประเด็นจริยธรรมเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเรื่องสิทธิความเปนสวนตัว ความถูกตอง
แมนยํา ความเปนเจาของ และความสามารถในการเขาถึง ความหลากหลาย โลกาภิวตั น
ชองวางดิจทิ ัล การคํานึงถึงบกพรองทางการรับรู ขอคํานึงทางเศรษฐศาสตร ประเด็น

ทางกฎหมาย นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายทีเ่ กีย่ วของทั้งไทยและสากล
อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพ
และจริยธรรม องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล จริยธรรมและความ
ประพฤติสาํ หรับนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 48 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 16 สังคมเปนสุข

14121105 ภาษามือไทยเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction of Thai Sign Language
ประวัตคิ วามเปนมาของภาษามือไทย บุคคลสําคัญและผลงานที่เปนคุณูปการตอภาษามือ
ไทยรูปแบบและประเภทของภาษามือไทยที่ใชในปจจุบัน การศึกษาภาษามือไทยลักษณะ
ทางไวยากรณที่สาํ คัญ ในภาษามือและภาษามือไทย ปจจัยทีท่ ําใหการใชภาษามือไทยมี
ความหลากหลาย ภาษามือแบบตางๆ ภาษามือไทยสําหรับการสือ่ สารทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดา นการ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ โดยมี
รายละเอียดความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 49 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน

14123224 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับผูพกิ าร 3(2-25)
Educational Assistive Technology for the Disable
ความหมาย ประเภท ขอบเขตการใชเทคโนโลยี อุปกรณและการใหบริการเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาถึงไดทางการ
ศึกษา นโยบายและกฎหมายที่เกีย่ วของ กรณีศึกษา
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดา นการ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ โดยมี
รายละเอียดความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 50 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน

14123617 หลักการออกแบบกราฟกและการใชงานโปรแกรมกราฟก 3(2-2-5)
Principles of Graphic Design and Graphic Software Usage
หลักการออกแบบงานกราฟก ทฤษฎีองคประกอบศิลป ทฤษฎีสีเทคนิค การใชเครื่องมือ
สําหรับการผลิตงานกราฟก ลักษณะสําคัญของโปรแกรมกราฟก องคประกอบและการเชื่อม
ประสานกับผูใชงานแบบกราฟกของซอฟตแวรกราฟก การใชงานโปรแกรมกราฟก การ
นําเขาและสงออกขอมูลกราฟก การออกแบบกราฟก การตกแตงภาพกราฟก การฝกปฏิบตั ิ
โครงงานกราฟก
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดา นการปรับเปลี่ยน

คานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียด
ความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 51 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยงั ยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสราง
พื้นฐาน

14124606 การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียทางการศึกษาสําหรับผูบกพรองทางการไดยนิ
3(2-2-5)
Development of Educational Multimedia for the Deaf
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 14123617 หลักการออกแบบกราฟกและการใชงานโปรแกรม
กราฟก
ความหมาย ประเภท องคประกอบ เครื่องมือทีใ่ ชการผลิตสื่อมัลติมเี ดีย ขอดี และขอจํากัด
ของสื่อมัลติมเี ดีย ขอควรคํานึงในการเลือกใชสอื่ มัลติมเี ดียเพื่อการศึกษา แหลงความรูที่
เกี่ยวกับสือ่ มัลติมีเดียเพือ่ การศึกษา ฝกปฏิบตั ซิ อฟตแวรที่ใชสรางสื่อมัลติมีเดีย

เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดา นการ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ โดยมี
รายละเอียดความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 52 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน

14124607 การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจทิ ัลสําหรับผูบ กพรอง
ทางการไดยนิ 3(2-2-5)
Application of Computer and Digital Technologies for the Deaf
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 14123617 หลักการออกแบบกราฟกและการใช
งานโปรแกรมกราฟก

หลักการ วิธกี ารนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกตใช ในการ
ดําเนินชีวติ ในยุคดิจทิ ัลสําหรับผูบ กพรองทางการไดยิน
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดา นการ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ โดยมี
รายละเอียดความเชือ่ มโยงตามแผนภาพที่ 53 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม
และ โครงสรางพื้นฐาน

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
14123803
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทางคอมพิวเตอร

1(90)

Preparation for Professional Internship in Computer
จัดใหมกี จิ กรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพตาม
หนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทลั
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่ มโยงตาม
แผนภาพที่ 54 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยัง
ยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14123804

การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education

1(90)

จัดใหมกี จิ กรรมเพื่อเตรียมความพรอมทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบตั ขิ องนักศึกษากอน
ออกไปฝกปฏิบตั จิ ากสถานประกอบการภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ใหนักศึกษามีทกั ษะ
ความรูเจตคติตลอดจนคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมกับวิชาชีพดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
ดิจิทัล โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ที่เกีย่ วของ รวมทั้งฝกปฏิบตั ิใน
สถานฝกปฏิบตั ขิ องสาขาวิชาและมีเวลาในการฝกไมนอยกวา 90 ชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่ มโยงตาม
แผนภาพที่ 55 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยัง
ยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14124804 การฝกประสบการณวชิ าชีพทางคอมพิวเตอร

3(450)

Professional Internship in Computer
นักศึกษาจะตองรับการเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพในหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร จํานวน 90 ชั่วโมง กอนฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรในองคกร สถานที่
ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน องคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชีพคอมพิวเตอรโดยกอน
ออกฝกประสบการณวชิ าชีพนักศึกษาตองผานการทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอรและการ
ฝกอบรมของสาขาวิชาคอมพิวเตอร
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่ มโยงตาม
แผนภาพที่ 56 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยัง
ยืน เปาหมายที่ 3 สุขภาพและความเปนอยูทดี่ ี เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

14124805 สหกิจศึกษา
6(640)
Cooperative Education
นักศึกษาไปทํางานในองคการ สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน องคการ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จะตองรายงานประกอบ
และมีการนิเทศจากคณาจารยในหลักสูตร (มีการเตรียมฝกสหกิจศึกษาใหนักศึกษา 30
ชัว่ โมง)
เนื้อหาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ังยืนของสหประชาชาติ
มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่ มโยงตาม
แผนภาพที่ 57 โดยอางอิงหัวขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยัง
ยืน เปาหมายที่ 3 สุขภาพและความเปนอยูทดี่ ี เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน

ภาคผนวก
ยุทธศาตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) ตามหัวขอ
ยุทธศาตรชาติ 20 ปที่ใชในเอกสารฉบับนี้เปนการสรุปและนํามาเฉพาะหัวขอเพือ่ ใช
ในการอางอิง โดยมียุทธศาสตรทั้งหมด 6 ดานดังนี้
ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
มีเปาหมายการพัฒนาทีส่ ําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร
จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมัน่ คง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย
คุกคาม และภัยพิบตั ิไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและ
แกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มอี ยูในปจจุบัน และทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการ
แกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใช
รัฐ รวมถึงประเทศเพือ่ นบาน และมิตรประเทศทัว่ โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดา นอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลือ่ น
ไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กาํ หนด
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.1.1 การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม
ตระหนักในเรื่องความมัน่ คง และมีสว นรวมในการแกไขปญหา
1.1.2 การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ

1.1.3 การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มเี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของ
ประเทศชาติ มากกวาประโยชนสว นตน
1.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกทีส่ ามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความมั่นคงที่สาํ คัญ
1.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มผี ลกระทบตอความมั่นคง
1.2.1 การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน
1.2.2 การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบตั ขิ ึ้นใหม
1.2.3 การสรางความปลอดภัยและความสันติสขุ อยางถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดน
ภาคใต
1.2.4 การรักษาความมัน่ คงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล
1.3การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามทีก่ ระทบตอความมั่นคงของ
ชาติ
1.3.1 การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัย คุกคามไดทุกมิติทกุ รูปแบบและทุกระดับ
1.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ใหมี
ประสิทธิภาพ
1.4 การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร
ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
1.4.1 การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
1.4.2 การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

1.4.3 การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพือ่ นบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร
ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมัน่ คงแบบองครวม
1.5.1 การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และ
แกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม
1.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิตอิ ื่น ๆ
1.5.3 การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดา นความมั่นคง
ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนา ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บน
พื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ
อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติทหี่ ลากหลาย
รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสาน
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม
“ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พื้นฐานของประเทศในมิตติ าง
ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอือ้ ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
และ “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน
ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตรที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงาน
ใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ
การกินดีอยูด ี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลือ่ มลาของคนในประเทศ
ไดในคราวเดียวกัน

2.1 การเกษตรสรางมูลคา
2.1.1 เกษตรอัตลักษณพื้นถิน่
2.1.2 เกษตรปลอดภัย
2.1.3 เกษตรชีวภาพ
2.1.4 เกษตรแปรรูป
2.1.5 เกษตรอัจฉริยะ
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
2.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ
2.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
2.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั ขอมูล และปญญาประดิษฐ
2.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส
2.2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
2.3สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
2.3.1 ทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
2.3.2 ทองเทีย่ วเชิงธุรกิจ
2.3.3 ทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย
2.3.4 ทองเทีย่ วสําราญทางน้ํา
2.3.5 ทองเทีย่ วเชื่อมโยงภูมิภาค
2.4โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชือ่ มโลก
2.4.1 เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
2.4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.4.3 เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
2.4.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
2.4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูป ระกอบการยุคใหม
2.5.1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
2.5.2 สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
2.5.3 สรางโอกาสเขาถึงตลาด
2.5.4 สรางโอกาสเขาถึงขอมูล
2.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมาย การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และ
มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสขุ
ภาวะทีด่ ีในทุกชวงวัย มีจติ สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผอื่น มัธยัสถ อดออม โอบ
ออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดทีถ่ กู ตอง มีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสือ่ สาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษา
ทองถิ่น มีนสิ ัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนือ่ งตลอดชีวิต สูก ารเปนคน
ไทยทีม่ ีทกั ษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูป ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
3.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
3.1.1 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว
3.1.2 การบูรณาการเรื่องความซือ่ สัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียน
การสอนในสถานศึกษา
3.1.3 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา
3.1.4 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน
3.1.5 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ

3.1.6การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนใน

สังคม
3.1.7การสงเสริมใหคนไทยมีจติ สาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ
3.2.1 ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย
3.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
3.2.3 ชวงวัยแรงงาน
3.2.4 ชวงวัยผูส ูงอายุ
3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่

๒๑
3.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยคุ ใหม
3.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
3.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวติ
3.3.5 การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การ

วางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก
3.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจทิ ัลแพลตฟอรม
3.3.7 การสรางระบบการศึกษาเพือ่ เปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
3.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
3.4.1 การพัฒนาและสงเสริมพหุปญ
 ญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา
สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ
3.4.2 การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่
เหมาะสมสําหรับผูมคี วามสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ

3.4.3 การดึงดูดกลุมผูเชีย่ วชาญตางชาติและคนไทยทีม่ ีความสามารถ ในตางประเทศ

ใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกบั ประเทศ
3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี
3.5.1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ
3.5.2 การปองกันและควบคุมปจจัยเสีย่ งที่คกุ คามสุขภาวะ
3.5.3 การสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการมีสขุ ภาวะทีด่ ี
3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะทีด่ ี
3.5.5 การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะทีด่ ีในทุกพื้นที่
3.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ ตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3.6.1 การสรางความอยูด ีมสี ขุ ของครอบครัวไทย
3.6.2 การสงเสริมบทบาทการมีสว นรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3.6.3 การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน
3.6.4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3.7 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ
3.7.1 การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขัน้ พื้นฐานใหกลายเปนวิถชี วี ติ
3.7.2 การสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ
3.7.3 การสงเสริมการกีฬาเพือ่ พัฒนาสูระดับอาชีพ
3.7.4 การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพือ่ รองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา

ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลีย่ นคานิยมและวัฒนธรรม
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมาย การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลือ่ น โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
ในการรวมคิดรวมทํา เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูก ลไก
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสขุ ภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มคี ุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแก
ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สดุ โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคณ
ุ ภาพอยางเปนธรรมและทัว่ ถึง
4.1 การลดความเหลือ่ มลา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
4.1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
4.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบ ริโภค
4.1.3 กระจายการถือครองทีด่ ินและการเขาถึงทรัพยากร
ุ ภาพ และ
4.1.4 เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมอื ที่มคี ณ

ความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน
4.1.5 สรางหลักประกันทางสังคมทีค่ รอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม
4.1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพือ่ ชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม ผูดอ ยโอกาส
โดยตรง
4.1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูด อยโอกาส
4.1.8 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมอยางทัว่ ถึง

4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4.2.1 พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
4.2.2 กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิตติ าง ๆ
4.2.3 จัดระบบเมืองที่เอือ้ ตอการสรางชีวติ และสังคมที่มคี ุณภาพและปลอดภัย ให

สามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
4.2.4 ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด
4.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นทีบ่ นฐานขอมูลความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4.2.6 การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่
4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม
4.3.1 สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
4.3.3 สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน
4.3.4 สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม
4.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
4.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สรางสรรค เพือ่ รองรับ สังคม
ยุคดิจิทัล
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการ
ตนเอง
4.4.1 สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมขี ดี ความสามารถใน การ
จัดการวางแผนชีวติ สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
4.4.2 เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
4.4.3 สรางการมีสว นรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน

สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกบั ชุมชน
ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที่ 5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒนาทีส่ ําคัญเพือ่ นําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง
ดานสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวาง
กัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ
และแผนงาน และการใหทกุ ฝายทีเ่ กีย่ วของไดเขามามีสว นรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุด
เทาทีจ่ ะเปนไปได โดยเปน การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวติ โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน
อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
5.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
5.1.1 เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ สราง
ความสามารถในการแขงขัน
5.1.2 อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด
5.1.3 อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทวั่ ประเทศ
5.1.4 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
5.1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตทีย่ ั่งยืน
5.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
5.2.1 เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
5.2.2 ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ
5.2.3 ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเทีย่ ว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข
ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม

5.2.4 พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
5.3.1 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
5.3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และ
ผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.3.3 มุงเปาสูก ารลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน
5.3.4 พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบตั ซิ ้ําที่เกิด จาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน เมือง
ที่เติบโตอยางตอเนือ่ ง
5.4.1 จัดทําแผนผังภูมนิ ิเวศเพือ่ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นทีเ่ กษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม รวมถึงพืน้ ที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปน
เอกภาพ
5.4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน
5.4.3 จัดการมลพิษที่มผี ลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้ง
ระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล
5.4.4 สงวนรักษา อนุรกั ษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถชี วี ติ พื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน
5.4.5 พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุม อาสาสมัคร ดวย
กลไกการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น

5.4.6 เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับ
ความสามารถในการปองกันโรคอุบตั ิใหมและอุบัตซิ า้ํ
5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.5.1 พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้าํ ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ํา ของ
ประเทศ
5.5.2 เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสราง
มูลคาเพิม่ จากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล
5.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงาน ที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
5.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน
5.5.5 พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร
5.6 ยกระดับกระบวนทัศนเพือ่ กําหนดอนาคตประเทศ
5.6.1 สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดา นสิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี องคนไทย
5.6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุตธิ รรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดลอม
5.6.3 จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพือ่ จัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สาํ คัญ
5.6.4 พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคต
ประเทศ ดานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสว นรวม
และธรรมาภิบาล

ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
มีเปาหมายการพัฒนาทีส่ ําคัญเพือ่ ปรับเปลี่ยนภาครัฐทีย่ ดึ หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพือ่
ประชาชน และประโยชนสว นรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐทีท่ ําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบ
เศรษฐกิจที่มกี ารแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให
มุงผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชนสว นรวม มีความทันสมัย และพรอมทีจ่ ะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูต ลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอ มูล
ขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจทิ ัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบ
ไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาค
สวนเขามามีสว นรวมเพือ่ ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสจุ ริต ความ
มัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมชิ อบอยางสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาทีจ่ ําเปน มีความทันสมัย มีความเปน
สากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหลือ่ มล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดย
กระบวนการยุตธิ รรมมีการบริหารที่มปี ระสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบตั ิ และการ
อํานวยความยุตธิ รรมตามหลักนิตธิ รรม
6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส
6.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ แนวหนา
ของภูมิภาค
6.1.2 ภาครัฐมีความเชือ่ มโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการ นํา
เทคโนโลยีดจิ ิทัลมาประยุกตใช

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชือ่ มโยง การ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
6.2.1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
6.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรชาติ
6.2.3 ระบบติดตามประเมินผลทีส่ ะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ในทุก
ระดับ
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสว น
รวมในการพัฒนาประเทศ
6.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
6.3.2 ทุกภาคสวนมีสว นรวมในการพัฒนาประเทศ
6.3.3 สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มสี มรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
6.4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
6.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธกี ารปฏิบตั ิราชการใหทันสมัย
6.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก มี
ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
6.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มคี วามคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
6.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
6.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
6.6.1 ประชาชนและภาคีตา ง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต และ
ประพฤติมชิ อบ
6.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซือ่ สัตยสจุ ริต

6.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปน
ธรรม และตรวจสอบได
6.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ แบบ
บูรณาการ
6.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาทีจ่ ําเปน
6.7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายทีส่ อดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง
6.7.2 มีกฎหมายเทาที่จาํ เปน
6.7.3 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
6.8 กระบวนการยุตธิ รรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อประชาชนโดยเสมอภาค
6.8.1 บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมเคารพและยึดมัน่ ในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษยทพี่ ึงไดรับการปฏิบตั อิ ยางเทาเทียม
6.8.2 ทุกหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอน
ของการคนหาความจริง
6.8.3 หนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมาย
และยุทธศาสตรรวมกัน
6.8.4 สงเสริมระบบยุตธิ รรมทางเลือก ระบบยุตธิ รรมชุมชน และการมีสว นรวม ของ
ประชาชนในกระบวนการยุตธิ รรม
6.8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

เปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน SDGs
SDGs คือ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่ง
เปนกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องคการ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนดตอเนือ่ งจาก MDGs หรือเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม

2558 ทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the
United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาตินครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับรองวาระการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ค.ศ.
2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) เพื่อใหประเทศตางๆ นําไปปฏิบตั ิใหบรรลุผลสําเร็จ เกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในชวงระยะเวลา 15 ป (เดือนกันยายน
2558 – สิงหาคม 2573) โดยมีเปาหมายทั้งหมด 17 เปาหมายดังนี้
เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เกษตรยั่งยืน
เปาหมายที่ 3 สุขภาพและความเปนอยูทดี่ ี
เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ ถึง
เปาหมายที่ 5 ความเทาเทียมทางเพศ
เปาหมายที่ 6 การจัดการน้ําและสุขาภิบาล
เปาหมายที่ 7 การเขาถึงพลังงานที่ทันสมัย
เปาหมายที่ 8 การเติบโตเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน
เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน
เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา
เปาหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย
เปาหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคทีย่ ั่งยืน
เปาหมายที่ 13 ตอสูกบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปาหมายที่ 14 อนุรักษทรัพยากรทางทะเล
เปาหมายที่ 15 การจัดการระบบนิเวศทางบก
เปาหมายที่ 16 สังคมเปนสุข
เปาหมายที่ 17 สรางความเขมแข็งในระดับสากล

