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รายละเอียดหลักสูตร 
หลกัสตูร: วิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิทิัล 

คุณวุฒ:ิ วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีคอมพวิเตอรและดจิิทลั) 

 

ชื่อรายวิชา 
แบงตามกลุมวชิา 

กลุมวชิาแกน 

14121306 หลักการเขยีนโปรแกรม       3(2-2-5) 

  Programming Principles 

หลกัการพื้นฐานของขั้นตอนวธิ ีประเภทตวัแปรภาษา กระบวนการทํางานของโปรแกรม 

กระบวนทัศนของการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง การวเิคราะหปญหา 

การออกแบบโปรแกรมเบื้องตน การเขยีนผังงาน คําสั่งเทียม อลักอริทึมพื้นฐาน  รูปแบบ

ไวยากรณ การพัฒนาโปรแกรมโดยเลือกภาษาคอมพวิเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งทีเ่หมาะสม 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 1 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาทีย่ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14121402 คณิตศาสตรสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทลั  3(3-0-6) 

  Mathematics for Computer and Digital Technologies 

ตรรกศาสตร พชีคณติบลูีน เซตและฟงกชัน ระบบเลขฐานสอง เลขฐานสิบหก เมทริกซและ

เวคเตอร ระบบสมการ อสมการเชิงเสน ระบบเลขจาํนวนและอนกุรม ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 2 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาทีย่ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14123407 สถติิและการวจิัยสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทัล 3(2-2-5) 

  Statistics and Research for Computer and Digital 

Technologies 

การประยกุตงานทางสถติิเชิงปริมาณสาํหรับงานดานเทคโนโลยดีจิิทลั ประเภทการวิจยั การ

ดําเนินการวจิัย การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง เครื่องมอืที่ใชในการวจิยั การเกบ็

รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลทางสถติิ ทั้งสถติิเชิงพรรณนาและสถติิอางอิง เชน การ

แจกแจงความถี่ การวดัแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวดัการกระจายของขอมูล การแจกแจง

แบบที การแจกแจงแบบปกติ การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหความแปรปรวน การ

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคู การแจกแจงไคสแควร การวเิคราะห

สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย การฝกปฏิบตัิดวยซอฟตแวรที่เหมาะสมและการเขียน

รายงานการวจิัย 

 



เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

สรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เปนมติรกบัสิง่แวดลอม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 3 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาทีย่ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

กลุมวชิาบังคับ 

กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

14122219 การจัดการเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและดจิิทลั   3(2-2-5) 



  Management of Computer and Digital Technologies  

การทบทวนระบบสารสนเทศ หลกัการบริหารองคกรสมยัใหม โครงสรางของระบบ

สารสนเทศ ชนดิตางๆ เชน ระบบประมวลผลธรุกรรม ระบบจดัการขอมูล ระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ระบบผูเชีย่วชาญ เปนตนมาตรฐานการ

สื่อสารขอมูลและสารสนเทศ สาํนักงานอตัโนมตัิ และการกําหนดกลยทุธดานระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร การฝกปฏบิัตดิวยซอฟตแวรที่เหมาะสม 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

สรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เปนมติรกบัสิง่แวดลอม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 4 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาทีย่ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14124208  การบริหารโครงการดานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทัล 3(2-2-5) 

  Computer and Digital Technologies Project Management 

การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและดจิิทัล ทั้งดานการจดัซื้อจดัหาอปุกรณ

ดานเทคโนโลยดีจิิทลั ดานการพัฒนาระบบตางๆ และการพัฒนาความรูใหกับบุคลากร โดย

ใชการบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารตนทุน การ

บริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบคุคล การบริหารการตดิตอสื่อสารของการบริหาร

ความเสี่ยง การบรหิารการจัดหาโครงการ การบริหารโครงการดวยแผนภูมิแกนต แผนภาพ

เพิรธ แผนภาพวกิฤตขิัน้ตอนและการบริหารโครงการ การเริ่มตนและการวางแผน การ

ดําเนินการ การควบคุมและการปดโครงการ และการนําเสนอโครงการดานเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและดจิิทัล 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 



มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

สรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เปนมติรกบัสิง่แวดลอม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 5 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาทีย่ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

43521103  หลักการบญัช ี       3(2-2-5) 

  Principles of Accounting 

ขอสมมตฐิานทางการบญัชี ความแตกตางในหนาที่ระหวางพนกังานบญัชีและผูทําบญัชี 

หลกับัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทกึรายการในสมุดรายการขั้นตน 

ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมดุรายวันเฉพาะ การบันทกึในสมดุแยกประเภท งบ



ทดลอง รายการปรับปรุง การจดัทาํงบการเงินสาํหรับกจิการบริการและกจิการซือ้ขาย

สินคา 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน และ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพฒันาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 6 โดยอางอิง

หวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 8 การ

เตบิโตเศรษฐกจิที่ยั่งยืน 

 
 

กลุมเทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต 

14121607  หลักการและระบบการจัดการฐานขอมูล    3(2-2-5) 

  Principles and Management of Database Systems 



ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมฐานขอมูล การออกแบบ

ฐานขอมูลระดบัแนวคิดและกายภาพ นอรมัลไลเซซัน การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธ

ขอมูล ภาษาสอบถามเชงิโครงสราง เมตาดาตา ระบบการจดัการฐานขอมูล กรณีศกึษาและ

พัฒนาระบบฐานขอมลู 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 7 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาทีย่ังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 



14122606  การออกแบบสื่อดจิิทัลเบื้องตน      3(2-2-5) 

  Fundamentals of Digital Media Design 

หลกัการวธิกีาร องคประกอบของการออกแบบสื่อดจิิทัล เทคนคิการออกแบบสือ่ การ

ออกแบบและนาํเสนอขอมูลโดยใชสื่อดจิิทลัประเภทตางๆ ทีป่ระกอบดวย ขอความ เสียง 

ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มติ ิการประยกุตใชซอฟตแวรเพือ่ออกแบบสือ่

ที่เหมาะสม 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและ

เสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยน

คานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียด

ความเชือ่มโยงตามแผนภาพที่ 8 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบั

เปาหมายการพัฒนาที่ยงัยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ถึง เปาหมายที่ 9 

พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 



14122607  การปฏิสมัพันธระหวางมนุษยกบัคอมพวิเตอร    3(2-2-5) 

  Human Computer Interaction 

ทฤษฎกีารปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบัคอมพวิเตอร และทฤษฎปีระสบการณผูใช 

เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิสัมพันธ โมเดลผูใช เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการออกแบบระบบ

ผูใชเปนศูนยกลาง การวิเคราะห ออกแบบ และประยกุตใชในกระบวนการออกแบบสวนตอ

ประสานผูใช การเปรียบเทยีบและการวดัประสิทธิภาพของสวนตอประสานผูใช การฝก

ปฏิบตัดิวยซอฟตแวรที่เหมาะสม 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและ

เสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยน

คานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียด

ความเชือ่มโยงตามแผนภาพที่ 9 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบั

เปาหมายการพัฒนาที่ยงัยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ถึง เปาหมายที่ 9 

พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14122608 การวิเคราะหและออกแบบระบบ      3(2-2-5) 

  Systems Analysis and Design 

หลกัการ ขั้นตอน  และทฤษฎกีารวิเคราะหและออกแบบระบบ ประเภทของระบบและ

บทบาทของระบบสารสนเทศ  การบริหารโครงการดวยแผนภูมิแกนต แผนภาพเพิรธและ

หลกัการอื่นที่เหมาะสม เคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบแผนภาพ การไหลของ

ขอมูล พจนานุกรมขอมลู การเขียนโครงสรางภาษา การออกแบบสวนนําเขา และสวน

แสดงผล  การออกแบบและการพัฒนาซอฟตแวร การจัดหาระบบ การทดสอบและการ

บํารุงรักษาระบบ การจดัทําคูมอืระบบ และการอบรมเพื่อการใชระบบ กรณีศกึษาและการ

พัฒนาระบบตามหลกัทฤษฎ ี

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ



วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 10 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมาย

การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123605  การบูรณาการใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดิจิทลัสาํหรับชมุชน 3(2-2-5) 

  Integration of Computer and Digital Technologies for the 

Community 

หลกัการการบูรณาการ วธิกีารนําเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและดจิิทัลไปประยกุตใชให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม วถิชีวีติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ผาน

กรณีศกึษา 

 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 



มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานที่ 5 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

สรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เปนมติรกบัสิง่แวดลอม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 11 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมาย

การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา เปาหมายที ่16 สังคมเปนสขุ 

 
 

14123606    การประยกุตใชระบบภมูิศาสตรเบื้องตน   3(2-2-5) 

  Introduction to the Application of Geographic Information 

System 



แนะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นฐานทางแผนที่และระบบพิกดั อางอิง แบบจําลอง

ขอมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ การนําเขาและจดัการ

ขอมูลคุณลักษณะ การแสดงขอมลูและการจดัทําแผนที่การใชขอมลู การวเิคราะหขอมูล

เวกเตอร ราสเตอร และลักษณะทางภูมปิระเทศ การประมาณคาเชิงพื้นที่ แบบจําลองและ

การสรางแบบจําลองทางระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร พจนานุกรมขอมูล และเมตาดาตา 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับเปลีย่นคานิยมและวฒันธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ 

ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

มีรายละเอยีดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 12 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 13 ตอสูกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



 
 

14123607  สัมมนาดานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทลั    1(1-0-2) 

  Seminar on Computer and Digital Technologies 

คนควาเกีย่วกับความกาวหนาและประเด็นทีส่นใจทางดานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและ

ดจิิทัลที่ทันสมัย นาํเสนอเพือ่การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประเด็นดานเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและดจิิทัล 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและ

เสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่มโยงตามแผนภาพที่ 13 

โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพฒันาที่ยังยืน เปาหมายที่ 

4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ถึง 



 
 

14123609  โครงงานคอมพวิเตอร 1        1(1-0-2) 

  Computer Project 1 

คนควาและนําเสนอหวัขอโครงงานทีเ่กีย่วของกับคอมพวิเตอรและสารสนเทศ ภายใตการ

ดูแลของอาจารยทีป่รึกษา พรอมทั้งรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการสอบ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและ

เสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่มโยงตามแผนภาพที่ 14 

โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพฒันาที่ยังยืน เปาหมายที่ 

4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ถึง 



 
 

14123610  พาณิชยอเิลก็ทรอนกิส       3(2-2-5) 

Electronics Commerce 

หลกัการของพาณชิยอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอเิลก็ทรอนิกส ธุรกรรม

ออนไลน   ระบบลกูคาสัมพันธ ระบบรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย ระบบการจดัสง

สินคาและการติดตาม  ระบบการชําระเงิน ลายมือชือ่อเิลก็ทรอนกิส และการปรับเปลีย่น

พาณชิยอิเล็กทรอนิกสตามทิศทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝกปฏิบตักิารออกแบบและพัฒนา

ระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส โดยใชแพลตฟอรมที่เหมาะสม 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการปรบัเปลี่ยนคานยิมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง



ตามแผนภาพที่ 15 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 12 การผลติและบริโภคที่ยัง่ยืน 

 
 

14123613 การผลติสือ่แอนิเมชนั       3(2-2-5) 

  Animation Media Production 

ทฤษฎแีละการปฏิบตัิในการออกแบบสื่อแอนิเมชันและสื่อดจิิทลั กระบวนการผลติสือ่

แอนิเมชันเบื้องตน เทคนิคหลากหลายชนิด ทั้งการวาด สตอปโมชั่น แอนิเมชัน 2 มิติ และ 

3 มิติ การทําสือ่ดิจทิัล การประยกุตใชโปรแกรมคอมพวิเตอรเพื่องานแอนิเมชันและสือ่

ดจิิทัลกบังานตางๆ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและ

เสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยน

คานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียด



ความเชือ่มโยงตามแผนภาพที่ 16 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบั

เปาหมายการพัฒนาที่ยงัยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสราง

พื้นฐาน 

 
 

14124701 โครงงานคอมพวิเตอร 2       2(1-2-3) 

  Computer Project 2 

วชิาทีต่องศกึษามากอน: 14123609 โครงงานคอมพวิเตอร 1 

การพัฒนาโครงงานตามระเบียบการพัฒนาที่เหมาะสมกับประเภทโครงงาน ภายใตการดูแล

ของอาจารยที่ปรึกษา การนําเสนอโครงงานตามเกณฑการประเมินของหลกัสตูรตอ

คณะกรรมการสอบ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและ

เสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียดความเชือ่มโยงตามแผนภาพที่ 17 



โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกับเปาหมายการพฒันาที่ยังยืน เปาหมายที่ 

4 การศึกษาเทาเทียมและทัว่ถึง 

 
 

กลุมเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร 

14121305 การเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร     3(2-2-5) 

  Computer Programming 

  วชิาทีต่องศกึษามากอน: 14121306 หลักการเขยีนโปรแกรม 

การเขยีนโปรแกรมเชิงวตัถุเบื้องตน การเขยีนโปรแกรมเชิงเหตกุารณ  การเชือ่มตอ

ฐานขอมูล ฝกปฏบิตักิารเขียนโปรแกรมโดยเลอืกภาษาคอมพวิเตอร 

 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง



ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 18 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมาย

การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14122313 อินเทอรเนต็ประสานสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

  Internet of Things 

ฮารดแวรและโปรแกรมควบคุมระบบ ชดุคาํสั่งโครงสราง หนวยนาํขอมลูเขา-ออกและคาํสั่ง

ใหเครื่องหยดุทาํงาน การจัดตําแหนงขอมลู การเขียนโปรแกรมควบคุม การจดั

หนวยความจํา โปรเซสเซอร อปุกรณ การจัดการอินเทอรเน็ตออฟติง การรับสงขอมูลผาน

อินเทอรเนต็ออฟติงแพลตฟอรม และการฝกปฏิบตั ิ

 



เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 19 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 

12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 

 
 

14122314 โครงสรางขอมลูและอลักอริทึม      3(2-2-5) 

  Data Structures and Algorithms 

หลกัการเกีย่วกบัโครงสรางขอมลูและอัลกอริทมึแบบตางๆ ในการแกปญหา การวิเคราะห

อัลกอริทึม การหาประสิทธิภาพ การเรียงลําดบัและการคนหาขอมูลแบบตางๆ การ

ประยกุตใชโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมกบัภาษาคอมพวิเตอร 



เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 20 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14122315 เทคโนโลยีเวบ็และการใหบรกิาร      3(2-2-5) 

  Web Technologies and Services 

ความเปนมาของเวลิดไวดเวบ็ สถาปตยกรรมไคลเอนต-เซิรฟเวอร โพรโทคอลมาตรฐาน 

เทคโนโลยีและเครื่องมอืในการพัฒนาเวบ็ไซตและเวบ็แอปพลเิคชัน การออกแบบและการ



สรางเวบ็ไซต เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของเวบ็ การใหบริการผานเว็บ และการ

ใหบริการผานระบบคลาวด จริยธรรมการใชเวบ็ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 21 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14122316 การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็       3(2-2-5) 

  Web Programming  



หลกัการทํางานของเวบ็เซิรฟเวอร การพัฒนาเวบ็ไซต การเขียนโปรแกรมบนเวบ็แบบไดนา

มิก การพัฒนาเอพีไอ การเชื่อมตอระบบฐานขอมูล การรักษาความปลอดภยัของขอมลูบน

เวบ็ การฝกปฏบิตัิการเขียนโปรแกรมบนเวบ็โดยใชเคร่ืองมือทีเ่หมาะสม 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 22 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123333  การพัฒนาโปรแกรมประยกุตสาํหรบัอปุกรณเคลื่อนที่   3(2-2-5) 



  Application Development for Mobile Devices 

หลกัการแพลตฟอรมของอุปกรณเคลื่อนที่ ออกแบบและสรางโปรแกรมประยกุตสําหรับ

อุปกรณเคลื่อนที่ การฝกปฏบิตัิภาษาเฉพาะแพลตฟอรม 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 23 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทยีมและทั่วถึง เปาหมายที่ 9 พฒันาอตุสาหกรรม 

นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 



กลุมโครงสรางพืน้ฐานระบบ 

14122701 ระบบเครอืขายและการสื่อสารขอมลู     3(2-2-5)  

  Network systems and Data Communications 

ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกบัการสื่อสารขอมลู องคประกอบของการสื่อสารขอมูล การสือ่สาร

แบบอนาล็อกและดจิิทลั ความรูเบื้องตนเกีย่วกับระบบเครือขายคอมพวิเตอร มาตรฐานโพร

โทคอลแบบเปด สื่อรับสงขอมลู รูปแบบการเชือ่มโยงระบบเครือขาย อุปกรณเครือขาย 

ระบบเครือขายแลน ระบบเครือขายอินเทอรเนต็ ระบบเครือขายไรสาย ระบบปฏบิตักิาร

เครือขาย หลักการออกแบบระบบเครือขาย การตรวจสอบตวัตนและระบบรักษาความ

ปลอดภัยระบบเครือขาย 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที ่24 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14122702  การจัดการความมัน่คงและปลอดภยั     3(2-2-5) 

  Security Management 

วชิาทีต่องศกึษามากอน: 14122701 ระบบเครือขายและการสือ่สารขอมูล 

หลกัการดานความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายและสารสนเทศ ประเภทของภัยคกุคาม 

กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบตัิเพือ่ความมั่นคงของระบบ การ

พิสจูนทราบในระบบคอมพวิเตอร บริการดานความมั่นคง การวิเคราะหภัยคกุคามการ

เขารหัสและถอดรหัส การจัดการความเสี่ยง การออกแบบและวางแผนการกูคืนระบบ

มาตรฐาน นโยบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิาน



การปรับเปลีย่นคานิยมและวฒันธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ 

ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

มีรายละเอยีดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที ่25 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123225  มาตรฐานสากลดานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทลั  3(2-2-5) 

  International Standards for Computer and Digital 

Technologies 

หลกัการมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและดจิทิัล  ขอกําหนด  

การประกาศใช  การบริหารจดัการ  การนํามาตรฐานตาง ๆ เชน มาตรฐานการ

บริหารจดัการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (COBIT) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยใน

สารสนเทศ (ISO21001) มาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITIL) 

มาตรฐานการพัฒนา 



เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับเปลีย่นคานิยมและวฒันธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ 

ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

มีรายละเอยีดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที ่25 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา 

 
 

กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 

 

14121701 ระบบการบาํรุงรักษาทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทัล  3(2-2-5) 



  Computer and Digital Technologies Maintenance System 

หลกัการทํางานของอปุกรณคอมพวิเตอร โนตบุก แท็บเลต็และอุปกรณตอพวง ประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอรและตดิตั้งโปรแกรมตามลกัษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ แกปญหา

ดวยโปรแกรมอรรถประโยชน สํารองและปองกนัความเสียหายของขอมูล การกูคืนขอมลู 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการ และ ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 27 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14121702 ระบบปฏบิัตกิารและเทคโนโลยีแพลตฟอรม    3(2-2-5) 

  Operating Systems and Platform Technologies 



หลกัการเกีย่วกบัระบบสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร อปุกรณเคลือ่นที่ สวนประกอบทาง

ฮารดแวร ววิฒันาการและหนาที่ระบบปฏบิตักิาร โครงสรางระบบปฏบิัตกิาร การจดัการ

โปรเซส การจดัการตวัประมวลผล การใชงานเซริฟเวอรเสมือนจริง คอนเทรนเนอร และ

การฝกปฏบิตั ิ

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการ ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ดานที ่4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลีย่นคานิยมและวฒันธรรม การ

สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดความเชือ่มโยงตาม

แผนภาพที ่28 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยัง

ยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 



กลุมวชิาเอกเลือก 

14123211 ฐานขอมลูขัน้สูง       3(2-2-5) 

  Advanced Databases 

หลกัการระบบฐานขอมลู ระบบจดัการฐานขอมูล การควบคุมสภาพขอมูลเมื่อมีผูใชหลาย

คน การจัดการทรานแซกชัน การเกดิภาวะพรอมกัน การสํารองขอมูลและการกูคืนขอมลู 

วธิกีารรักษาความมั่นคงและความปลอดภยัของฐานขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง 

การประยกุตใชฐานขอมูล 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 29 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมาย

การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14123213  คลังขอมูลและเหมอืงขอมูล      3(2-2-5) 

  Data Mining and Data Warehouse 

หลกัการคลังขอมลู ลกัษณะของคลังขอมลู สถาปตยกรรมและองคประกอบของระบบ

คลังขอมูล หลักการเหมอืงขอมลู กระบวนการในการจดัเตรียมขอมูล การวิเคราะห การ

คนหาความรูโดยการใชเทคนิคตาง ๆ ของเหมอืงขอมลู การวดัประสิทธิภาพของเหมือง

ขอมูล การออกแบบและแสดงขอมูลดวยแผนภาพ และการประยกุตใชเหมอืงขอมูล 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ



เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 30 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมาย

การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123611 ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตรขัน้สูง     3(2-2-5) 

  Advanced Geographic Information Systems 

  รายวชิาที่ตองเรียนกอน : 14123606 การประยุกตใชระบบภูมิศาสตร

เบื้องตน   3(2-2-5) 

พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร องคประกอบทีส่ําคัญของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 

โครงสรางขอมลู ชนดิขอมูล ทอพอโลยี ขั้นตอนวธิกีารนําเขา แกไข และวิเคราะหเชิงพื้นที่ 

โปรแกรมประยกุตทางดานระบบสารสนเทศภมูิศาสตร เทคนิคพื้นฐานสําหรับการสรางแผน

ที่ดจิิทลั รวมถึงการประยุกตใชงานระบบสารสนเทศในการแสดงขอมลูเปนภาพเพือ่ใชใน

การแกปญหาและสนบัสนุนการตัดสินใจ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 



มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับเปลีย่นคานิยมและวฒันธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ 

ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

มีรายละเอยีดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 31 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 13 ตอสูกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 

14123612 ธุรกจิอจัฉรยิะ         3(2-2-5) 

  Business Intelligence 

ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกบัระบบธุรกจิอัจฉริยะและระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เทคนิคและ

เทคโนโลยีที่เกีย่วของกบัการพัฒนาระบบอจัฉริยะทางธุรกจิ ประกอบดวย ระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจ คลังขอมูล การประมวลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน การทําเหมืองขอมูล 



องคประกอบหลักของระบบซอฟตแวร ในระบบธุรกจิอจัฉริยะและตวัอยางระบบซอฟตแวร 

แนวโนมของระบบธุรกจิอจัฉริยะ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการปรบัเปลี่ยนคานยิมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 32 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 8 การเตบิโตเศรษฐกจิที่ยัง่ยืน 

 
 

14123226 ขอมูลขนาดใหญ       3(2-2-5) 

  Big Data 



แนวคดิหลกัขอมลูขนาดใหญ คณุลกัษณะของขอมูลขนาดใหญ วธิกีารบริหารและจดัเกบ็

ขอมูลขนาดใหญ เทคนคิการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลใหญ การประยกุตใชเคร่ืองมือ

ในการจดัการขอมูลขนาดใหญ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 33 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมาย

การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14124403  ปญญาประดิษฐ       3(2-2-5) 



  Artificial Intelligence 

นิยามและที่มาของปญญาประดิษฐ การแกปญหาและเขยีนโปรแกรมการคนหาคําตอบใน

ปริภูมิสถานะดวยภาษาลิสพ  หรือภาษาอื่นๆ ทีเ่หมาะสม  การใชตรรกศาสตรแบบ

คลุมเครือ  การเรียนรูของเคร่ืองจักร ทศันศาสตรคอมพวิเตอร โครงขายประสาทเทียม การ

พัฒนาระบบและการประยกุตใชระบบผูเชีย่วชาญ กรณีศกึษาดานการพัฒนาระบบ

ผูเชีย่วชาญ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับเปลีย่นคานิยมและวฒันธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ 

ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

มีรายละเอยีดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 34 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14123334 การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ขัน้สูง      3(2-2-5) 

  Advanced Web Programming 

การเขยีนโปรแกรมดวยภาษา HTML ขั้นสูง CSS ขั้นสูง JavaScript ขัน้สูง การประยุกตใช 

XML การใชเวบ็เอพีไอ การใชเฟรมเวิรค การสรางเวบ็ตดิตอฐานขอมูล การเขยีนโปรแกรม

เชิงออ็บเจกตสาํหรับเวบ็ไซต การพิสจูนตวัตนและการรักษาความมั่นคงเว็บไซต การพัฒนา

เวบ็แอปพลิเคชันเพือ่งานดานตางๆ  

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง



ตามแผนภาพที่ 35 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123335 การเขยีนโปรแกรมบนคลาวด     3(2-2-5) 

  Cloud Programming 

หลกัการในการพัฒนาโปรแกรมบนคลาวดประเภทตางๆ เชน IaaS  PaaS SaaS เปนตน 

การพัฒนาโปรแกรมบนคลาวดโดยใชภาษาที่นิยมในปจจุบัน 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ



เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 36 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมาย

การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123336 การออกแบบเวบ็       3(2-2-5) 

  Web Design 

หลกัการ วธิกีาร กระบวนการออกแบบเวบ็ไซต ทั้งการออกแบบเนื้อหา การออกแบบสวน

ตอประสาน การออกแบบประสบการณใชงานผูใช การออกแบบที่ตอบสนอง การออกแบบ

เพื่อรองรับการเขาถึงของผูใชที่มีความแตกตาง การใชเครื่องมอืในการออกแบบเวบ็ไซต 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน



การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 35 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123337 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงออ็บเจกต   3(2-2-5) 

  Object-Oriented Systems Analysis and Design 

ระเบียบวธิี การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ หลกัการเชิงวตัถุ การวิเคราะหยสู

เคส การออกแบบแผนภาพคลาส ภาษา UML และการออกแบบแพตเทิรน  

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาติ



ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความ

เชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 36 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมาย

การพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

 

14124315 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตสาํหรบัอปุกรณเคลื่อนทีข่ั้นสูง   3(2-2-5) 

  Advanced Application Development for Mobile Devices 

การพัฒนาโปรแกรมประยกุตสําหรับอุปกรณเคลื่อนทีบ่นระบบปฏบิัตกิาร iOS  การสราง

โปรแกรมตดิตอฐานขอมูล การใช REST API การใชเคร่ืองมือสําหรับสรางโปรแกรม

ประยกุตสําหรับอุปกรณเคลื่อนทีห่ลายแพลตฟอรม 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง



ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 39 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 4 การศึกษาเทาเทยีมและทั่วถึง เปาหมายที่ 9 พฒันาอตุสาหกรรม 

นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123717 ระบบปฏบิัตกิารเครือขาย      3(2-2-5) 

  Network Operation Systems 

  วชิาทีต่องศกึษามากอน : 14122701 ระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล 

ววิฒันาการระบบปฏบิตัิการและระบบปฏบิตัิการเครือขายคอมพวิเตอร ระบบปฏิบตัิการ

เครือขายและเทคโนโลยีในปจจบุัน การจดัเตรียมสภาพแวดลอม การตดิตั้งและการตั้งคา 

การล็อกอินและลอ็กอินระยะไกล การจดัการผูใชงาน การเขาใชระบบ การจัดสรร

ทรัพยากรตาง ๆ บนเคร่ืองแมขายใหบริการ การจัดเกบ็ขอมูลการเขาถึง (Log) ระบบแม



ขายใหบริการ การสํารองขอมลู การตรวจสอบ (Monitoring) และระบบรักษาความ

ปลอดภัยของระบบปฏบิัตกิาร ศกึษาระบบปฏบิัตกิารกรณตีวัอยาง เชน ระบบปฏบิัตกิารลี

นุกซ ระบบปฏิบตักิารวนิโดว หรืออื่น ๆ ที่นาสนใจ 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 40 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123718 ระบบคอมพวิเตอรแบบคลาวดและการบรกิาร   3(2-2-5) 



  Cloud Computing and Services 

  วชิาที่ตองศกึษามากอน: 14123717 ระบบปฏบิัตกิารเครือขาย 

การทบทวนทฤษฎีระบบเครือขายคอมพวิเตอรและการสื่อสาร ศกึษาระบบคอมพวิเตอร

แบบคลาวด ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคดิ โครงสรางของระบบ การจดัเก็บขอมลูขนาดใหญ

และการเรียกใช ระบบเสมือนและการจัดเกบ็ขอมูล ระบบซอฟตแวรและการบริการ การ

เขาถึงและความปลอดภยัแหลงทรัพยากรตางๆ  บนระบบคลาวด 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที ่41 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14123719 ระบบคอมพวิเตอรแบบคลาวดและการบรกิารขัน้สูง  3(2-2-5) 

  Advanced Cloud Computing and Services 

  วชิาทีต่องศกึษามากอน: 14123718  ระบบคอมพวิเตอรแบบคลาวดและการ

บริการ 

เทคนิคการออกแบบระบบคลาวดและการตดิตัง้ การบริหารจัดการระบบคลาวด การ

ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภยัแบบคลาวด การประเมินประสิทธิภาพระบบ

คลาวด 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาต ิ

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน



การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 41 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14124702 ระบบเครอืขายขัน้สูง       3(2-2-5) 

  Advanced Network systems 

เทคโนโลยีสาํหรับเครือขาย ไดแก แลน แวน เปนตน เทคนคิการออกแบบระบบเครือขาย

และการตดิตั้ง การบริหารจัดการระบบเครือขาย ตลอดจนการออกแบบการรักษาความ

ปลอดภัยระบบเครือขาย    การประเมินประสทิธภิาพเครือขาย 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ



วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 42 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14124703 การออกแบบระบบเครอืขายการสือ่สารและความปลอดภัยสาํหรบัองคกร  

  3(2-2-5) 

  Communication Network and Security Design for Organizations 

  วชิาทีต่องศกึษามากอน :  14122702 การจดัการความมั่นคงและปลอดภัย  

  14123718 ระบบคอมพวิเตอรแบบคลาวดและการบริการ  

การทบทวนทฤษฎีระบบเครือขายคอมพวิเตอรและการสื่อสาร ระบบเครือขายแบบคลาวด 

คอมพวิเตอรแบบเสมอืน ศึกษาทฤษฎตีาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ การออกแบบเครือขาย

คอมพวิเตอรและการสือ่สาร   การออกแบบระบบเครือขายชนดิมีสายและไรสาย อปุกรณ

เครือขาย ระบบอินเทอรเน็ต ระบบเอก็ซทราเนต็ ระบบอินทราเน็ต ระบบรักษาความ



ปลอดภัยระบบเครือขายและการสื่อสาร อุปกรณรักษาความปลอดภัย     การบริหาร

จดัการเครือขายคอมพวิเตอรและการสื่อสารในองคกร 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับเปลีย่นคานิยมและวฒันธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ 

ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

มีรายละเอยีดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที ่43 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย 

 
 

14123614 การสรางเทคนิคพิเศษทางภาพ      3(2-2-5) 



  Creation of Visual Effects 

เทคนิคและการประยกุตใชวชิวลเอฟเฟกต (Visual Effect) สําหรับลาํดับภาพกราฟก

เคลือ่นไหวโดยใชซอฟตแวรเฉพาะ การจาํลองสภาพสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ การติดตาม

การเคลือ่นไหว และการจับคูการเคลื่อนไหว เทคนิคการสรางภาพดวยระบบดจิทิัล 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 44 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 



 

14123615 การพัฒนาเกม       3(2-2-5) 

  Game Development 

การพัฒนาทักษะการเขยีนโปรแกรมโดยใชภาษาสคริปตและสภาพแวดลอมซอฟตแวรของ

เกมเอ็นจิน แนวคดิและหลกัการของเกม 2 มิติ การสรางและควบคมุโมเดล 2 มิติ การเขียน

โปรแกรมสาํหรับพัฒนาเกม กระบวนการทีจ่ําเปนในการพัฒนาซอฟตแวรเกม 2 มติ ิ

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาติ

ดานการปรับเปลีย่นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 45 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

14123618 การพัฒนาเกมขัน้สูง      3(2-2-5) 

  Advanced Game Development 

การพัฒนาทักษะการเขยีนโปรแกรมโดยใชภาษาสคริปตและสภาพแวดลอมซอฟตแวรของ

เกมเอ็นจิน แนวคดิและหลกัการของเกม 3 มิติ การสรางและควบคมุโมเดล 3 มิติ การใช

ปญญาประดิษฐในเกม    การเขยีนโปรแกรมสาํหรับพัฒนาเกม กระบวนการทีจ่ําเปนในการ

พัฒนาซอฟตแวรเกม 3 มิต ิ

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาติ

ดานการปรับเปลีย่นคานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ 46 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ



สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14124605 การประยกุตใชเทคโนโลยคีวามจริงผสม    3(2-2-5)  

  Application of Mixed Reality 

ความจริงเสมอืน เชน  AR VR MR เปนตน การปฏิสัมพันธกิริยาหลายดานทั้งดานการ

มองเห็นการไดยินและการสัมผัส การมปีฏิสมัพนัธอยางกลมกลืนกับความจริงเสมือน การ

ประมวลผลดานการมองเห็นและโมเดลสภาพแวดลอม การจาํลองพฤตกิรรมทางกายภาพ

และการจาํลองหลกัฟสกิส การจดัการสภาพแวดลอมขนาดใหญ เครื่องมือสําหรับพัฒนา

ความจริงเสมอืน ความจริงผสม หรือความบันเทิงดจิิทลั 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง



ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมีรายละเอยีดความเชื่อมโยง

ตามแผนภาพที่ 47 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนา

ที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123114 จรยิธรรมและกฎหมายสําหรับนกัเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทลั  

3(3-0-6)  

  Ethics and Laws for Computer and Digital Technologies 

Professionals 

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศและสังคมออนไลน 

ประเด็นจริยธรรมเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งเร่ืองสทิธิความเปนสวนตวั ความถกูตอง

แมนยํา ความเปนเจาของ และความสามารถในการเขาถึง ความหลากหลาย โลกาภวิตัน 

ชองวางดจิทิัล การคํานึงถึงบกพรองทางการรับรู      ขอคาํนึงทางเศรษฐศาสตร ประเด็น



ทางกฎหมาย นโยบายสทิธคิวามเปนสวนตวั กฎหมายทีเ่กีย่วของทั้งไทยและสากล 

อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภยัคกุคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวชิาชีพ

และจริยธรรม องคกรวชิาชีพดานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทัล จรยิธรรมและความ

ประพฤติสาํหรับนกัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดจิิทัล 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

ดานที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานที่ 3 ยทุธศาสตร

ชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย ดานที่ 4 ยุทธศาสตรชาตดิาน

การปรับเปลีย่นคานิยมและวฒันธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ 

ดานที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

มีรายละเอยีดความเชื่อมโยงตามแผนภาพที ่48 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน เปาหมายที่ 16 สังคมเปนสขุ 

 



 

14121105  ภาษามือไทยเบื้องตน      3(2-2-5) 

  Introduction of Thai Sign Language 

ประวัตคิวามเปนมาของภาษามอืไทย บคุคลสาํคัญและผลงานที่เปนคณุูปการตอภาษามือ

ไทยรูปแบบและประเภทของภาษามือไทยที่ใชในปจจบุัน การศึกษาภาษามือไทยลักษณะ

ทางไวยากรณที่สาํคญั ในภาษามอืและภาษามือไทย ปจจยัทีท่ําใหการใชภาษามือไทยมี

ความหลากหลาย ภาษามือแบบตางๆ ภาษามอืไทยสําหรับการสือ่สารทางการศึกษาใน

ระดับอดุมศกึษา 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

ปรับเปลี่ยนคานยิมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ โดยมี

รายละเอียดความเชือ่มโยงตามแผนภาพที ่49 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 

 

14123224 เทคโนโลยสีิ่งอาํนวยความสะดวกทางการศกึษาสาํหรับผูพกิาร     3(2-2-

5) 

  Educational Assistive Technology for the Disable     

ความหมาย ประเภท ขอบเขตการใชเทคโนโลย ีอุปกรณและการใหบริการเทคโนโลยสีิ่ง

อํานวยความสะดวกทางการศึกษาสาํหรับคนพกิาร เทคโนโลยสีารสนเทศที่เขาถึงไดทางการ

ศึกษา นโยบายและกฎหมายที่เกีย่วของ กรณศีึกษา 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

ปรับเปลี่ยนคานยิมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ โดยมี

รายละเอียดความเชือ่มโยงตามแผนภาพที ่50 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ



สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14123617 หลักการออกแบบกราฟกและการใชงานโปรแกรมกราฟก 3(2-2-5) 

  Principles of Graphic Design and Graphic Software Usage 

หลกัการออกแบบงานกราฟก ทฤษฎอีงคประกอบศิลป ทฤษฎสีีเทคนิค การใชเคร่ืองมอื

สําหรับการผลติงานกราฟก ลักษณะสําคัญของโปรแกรมกราฟก องคประกอบและการเชื่อม

ประสานกบัผูใชงานแบบกราฟกของซอฟตแวรกราฟก การใชงานโปรแกรมกราฟก การ

นําเขาและสงออกขอมูลกราฟก การออกแบบกราฟก การตกแตงภาพกราฟก การฝกปฏบิตัิ

โครงงานกราฟก 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ 3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและ

เสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการปรับเปลี่ยน



คานิยมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียด

ความเชือ่มโยงตามแผนภาพที่ 51 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบั

เปาหมายการพัฒนาที่ยงัยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสราง

พื้นฐาน 

 
 

14124606 การพัฒนาสื่อมัลติมเีดยีทางการศกึษาสาํหรบัผูบกพรองทางการไดยนิ  

3(2-2-5) 

  Development of Educational Multimedia for the Deaf 

รายวชิาที่ตองเรียนมากอน : 14123617 หลักการออกแบบกราฟกและการใชงานโปรแกรม

กราฟก 

ความหมาย ประเภท องคประกอบ เครื่องมือทีใ่ชการผลิตสื่อมัลติมเีดยี ขอดี และขอจํากดั

ของสื่อมัลติมเีดยี ขอควรคํานึงในการเลือกใชสือ่มัลติมเีดยีเพื่อการศกึษา แหลงความรูที่

เกี่ยวกบัสือ่มลัตมิีเดียเพือ่การศกึษา ฝกปฏบิตัซิอฟตแวรที่ใชสรางสื่อมลัตมิีเดีย 



เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

ปรับเปลี่ยนคานยิมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ โดยมี

รายละเอียดความเชือ่มโยงตามแผนภาพที ่52 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

14124607 การประยกุตใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิทิัลสาํหรับผูบกพรอง

ทางการไดยนิ 3(2-2-5) 

  Application of Computer and Digital Technologies for the Deaf 

  รายวชิาที่ตองเรียนมากอน : 14123617 หลักการออกแบบกราฟกและการใช

งานโปรแกรมกราฟก 



หลกัการ วธิกีารนําเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและดจิิทัลที่เหมาะสมมาประยกุตใช ในการ

ดําเนินชวีติในยคุดจิทิัลสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน  

 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และ ดานที่ 4 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

ปรับเปลี่ยนคานยิมและวัฒนธรรม การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ โดยมี

รายละเอียดความเชือ่มโยงตามแผนภาพที ่53 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน เปาหมายที่ 9 พฒันาอุตสาหกรรม นวัตกรรม 

และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชพี 

14123803  การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพทางคอมพวิเตอร  1(90) 



   Preparation for Professional Internship in Computer 

จดัใหมกีจิกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพตาม

หนวยงานภายในสถาบนัอุดมศกึษา พัฒนาตวัผูเรียนใหมคีวามรู ทักษะ และคณุลกัษณะที่

เหมาะสมกับวชิาชพีดานเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและดจิิทลั 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอยีดความเชือ่มโยงตาม

แผนภาพที ่54 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยัง

ยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 

 
 

14123804  การเตรยีมสหกจิศกึษา      1(90) 

   Preparation for Cooperative Education 



จดัใหมกีจิกรรมเพื่อเตรียมความพรอมทั้งดานทฤษฎีและการปฏบิตัขิองนักศกึษากอน

ออกไปฝกปฏิบตัจิากสถานประกอบการภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ใหนักศึกษามีทกัษะ 

ความรูเจตคตติลอดจนคุณลกัษณะทีเ่หมาะสมกับวชิาชพีดานเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและ

ดจิิทัล โดยการกระทาํในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ที่เกีย่วของ รวมทั้งฝกปฏิบตัิใน

สถานฝกปฏิบตัขิองสาขาวชิาและมีเวลาในการฝกไมนอยกวา 90 ชัว่โมงปฏิบตักิาร 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอยีดความเชือ่มโยงตาม

แผนภาพที ่55 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยัง

ยืน เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 
 

 

14124804 การฝกประสบการณวชิาชีพทางคอมพิวเตอร   3(450) 



  Professional Internship in Computer 

นักศึกษาจะตองรับการเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพในหนวยงานภายในมหาวทิยาลยัราช

ภัฏสกลนคร จํานวน 90 ชั่วโมง กอนฝกประสบการณวิชาชพีคอมพวิเตอรในองคกร สถานที่

ราชการ โรงงานอตุสาหกรรม ธุรกจิเอกชน องคกรภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือเอกชน ที่

เหมาะสมเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชพีคอมพวิเตอรโดยกอน

ออกฝกประสบการณวชิาชีพนกัศึกษาตองผานการทดสอบทักษะทางคอมพวิเตอรและการ

ฝกอบรมของสาขาวิชาคอมพวิเตอร 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอยีดความเชือ่มโยงตาม

แผนภาพที ่56 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยัง

ยืน เปาหมายที่ 3 สุขภาพและความเปนอยูทีด่ ีเปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม 

นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

 



 

 

14124805 สหกจิศกึษา        6(640) 

  Cooperative Education 

นักศกึษาไปทาํงานในองคการ สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน องคการ

ภาครัฐ รัฐวสิาหกจิหรือเอกชน เปนเวลาไมนอยกวา 16 สปัดาห จะตองรายงานประกอบ

และมกีารนิเทศจากคณาจารยในหลกัสตูร (มกีารเตรียมฝกสหกจิศกึษาใหนักศกึษา 30 

ชัว่โมง) 

เนื้อหาความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580 ) และ 

เปาหมายการพัฒนาทีย่ังยนืของสหประชาชาติ 

มีความเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน ดานที่ ดานที่ 3 ยทุธศาสตรชาตดิานการ

พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอยีดความเชือ่มโยงตาม

แผนภาพที ่57 โดยอางอิงหวัขอตามภาคผนวก และสอดคลองกบัเปาหมายการพัฒนาที่ยัง

ยืน เปาหมายที่ 3 สุขภาพและความเปนอยูทีด่ ีเปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม 

นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 



 
 
  



ภาคผนวก 
ยุทธศาตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) ตามหัวขอ 

 ยุทธศาตรชาต ิ20 ปที่ใชในเอกสารฉบับนี้เปนการสรุปและนาํมาเฉพาะหวัขอเพือ่ใช

ในการอางอิง โดยมยีุทธศาสตรทั้งหมด 6 ดานดงันี ้

 

ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที ่1 ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

มีเปาหมายการพฒันาทีส่ําคญั คอื ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชนมคีวามสขุ เนนการบริหาร

จดัการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมัน่คง ปลอดภยั เอกราช อธิปไตย และมี

ความสงบเรียบรอยในทกุระดบั ตั้งแตระดบัชาต ิสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 

เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมลูขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย

คุกคาม และภัยพิบตัิไดทุกรูปแบบ และทกุระดบัความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและ

แกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มอียูในปจจบุัน และทีอ่าจจะเกดิขึ้นในอนาคต ใชกลไกการ

แกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกบัสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใช

รัฐ รวมถึงประเทศเพือ่นบาน และมติรประเทศทัว่โลกบนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล เพื่อ

เอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาตดิานอื่น ๆ ใหสามารถขบัเคลือ่น

ไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กาํหนด 

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

1.1.1 การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มคีวามพรอม 

ตระหนกัในเรื่องความมัน่คง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

1.1.2 การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภกัดตีอสถาบันหลกัของชาต ิ



1.1.3 การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษตัริยทรงเปนประมขุที่มเีสถยีรภาพและมธีรรมาภบิาล เห็นแกประโยชนของ

ประเทศชาติ มากกวาประโยชนสวนตน 

1.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกทีส่ามารถปองกันและขจดัสาเหตขุองประเด็น 

ปญหาความมั่นคงที่สาํคัญ 

1.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความมั่นคง 

1.2.1 การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน 

1.2.2 การตดิตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบตัขิึ้นใหม 

1.2.3 การสรางความปลอดภัยและความสันตสิขุอยางถาวรในพื้นที่จังหวดั ชายแดน

ภาคใต 

1.2.4 การรักษาความมัน่คงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล 

1.3การพัฒนาศกัยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภยัคุกคามทีก่ระทบตอความมั่นคงของ

ชาต ิ

1.3.1 การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมปีระสิทธภิาพ 

1.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทพัและหนวยงานความมั่นคง 

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ

เผชญิกบัภยั คกุคามไดทุกมติิทกุรูปแบบและทกุระดบั 

1.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาตแิละการบรหิารจดัการภัยคุกคาม ใหมี

ประสิทธภิาพ 

1.4 การบูรณาการความรวมมอืดานความมั่นคงกับอาเซยีนและนานาชาติ รวมถึงองคกร 

ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 

1.4.1 การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 

1.4.2 การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภมูิภาค 



1.4.3 การรวมมอืทางการพัฒนากับประเทศเพือ่นบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร 

ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมัน่คงแบบองครวม 

1.5.1 การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการตดิตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และ

แกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรปูธรรม 

1.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิตอิื่น ๆ 

1.5.3 การพัฒนากลไกและองคกรขบัเคลื่อนยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 
 

ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที ่2 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

มีเปาหมายการพฒันา ที่มุงเนนการยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ บน

พื้นฐานแนวคดิ ๓ ประการ ไดแก “ตอยอดอดตี” โดยมองกลบัไปที่รากเหงาทางเศรษฐกจิ 

อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วถิชีวีติ และจดุเดนทางทรัพยากรธรรมชาติทีห่ลากหลาย 

รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทยีบของประเทศ ในดานอื่น ๆ นํามาประยกุตผสมผสาน

กับเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อใหสอดรับกบับริบทของ เศรษฐกจิและสังคมโลกสมัยใหม  

“ปรับปจจบุัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพฒันาโครงสราง พื้นฐานของประเทศในมิตติาง 

ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และ

ดจิิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการพัฒนาอตุสาหกรรมและบริการอนาคต 

และ “สรางคณุคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน

ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกจิ เพือ่ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกบั

ยุทธศาสตรที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดตีและปรับปจจบุัน พรอมทั้งการ

สงเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงาน

ใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทโีลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ

การกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลือ่มลาของคนในประเทศ

ไดในคราวเดยีวกัน 



2.1 การเกษตรสรางมลูคา 

2.1.1 เกษตรอัตลักษณพื้นถิน่ 

2.1.2 เกษตรปลอดภัย 

2.1.3 เกษตรชวีภาพ 

2.1.4 เกษตรแปรรูป 

2.1.5 เกษตรอัจฉริยะ 

2.2 อตุสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

2.2.1 อตุสาหกรรมชีวภาพ 

2.2.2 อตุสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 

2.2.3 อตุสาหกรรมและบริการดจิิทลั ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

2.2.4 อตุสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสตกิส 

2.2.5 อตุสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

2.3สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 

2.3.1 ทองเทีย่วเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

2.3.2 ทองเทีย่วเชิงธุรกจิ 

2.3.3 ทองเทีย่วเชิงสขุภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 

2.3.4 ทองเทีย่วสาํราญทางน้ํา 

2.3.5 ทองเทีย่วเชื่อมโยงภูมิภาค 

2.4โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชือ่มโลก 

2.4.1 เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ 

2.4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

2.4.3 เพิ่มพื้นที่และเมอืงเศรษฐกจิ 

2.4.4 พฒันาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมยัใหม 

2.4.5 รักษาและเสริมสรางเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมหภาค 



2.5 พัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผูประกอบการยคุใหม 

2.5.1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 

2.5.2 สรางโอกาสเขาถงึบริการทางการเงิน 

2.5.3 สรางโอกาสเขาถงึตลาด 

2.5.4 สรางโอกาสเขาถงึขอมูล 

2.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 

 

ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที ่3 ยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

มีเปาหมาย การพฒันาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมติิและในทกุชวงวยัใหเปนคนดี เกง และ

มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ สตปิญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมสีขุ

ภาวะทีด่ีในทกุชวงวัย มจีติสาธารณะ รับผดิชอบตอสังคมและผอื่น มธัยัสถ อดออม โอบ

ออมอารี มีวินัย รักษาศลีธรรม และเปนพลเมืองดขีองชาติ มหีลักคดิทีถ่กูตอง มทีักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสือ่สาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษา

ทองถิ่น มีนสิัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนือ่งตลอดชวีิต สูการเปนคน

ไทยทีม่ีทกัษะสูง เปนนวตักร นักคดิ ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมี

สัมมาชพีตามความถนดัของตนเอง 

3.1 การปรับเปลี่ยนคานยิมและวัฒนธรรม 

3.1.1 การปลูกฝงคานิยมและวฒันธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครวั 

3.1.2 การบูรณาการเรื่องความซือ่สตัย วินัย คณุธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียน

การสอนในสถานศกึษา 

3.1.3 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 

3.1.4 การปลูกฝงคานิยมและวฒันธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 

3.1.5 การสรางคานยิมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกจิ 



3.1.6การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลกูฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนใน

สังคม 

3.1.7การสงเสริมใหคนไทยมจีติสาธารณะและมีความรับผดิชอบตอสวนรวม 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีติ 

3.2.1 ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 

3.2.2 ชวงวยัเรียน/วัยรุน 

3.2.3 ชวงวยัแรงงาน 

3.2.4 ชวงวยัผูสูงอาย ุ

3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

3.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพฒันาทกัษะสําหรับศตวรรษที่ 

๒๑ 

3.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยคุใหม 

3.3.3 การเพิ่มประสทิธภิาพระบบบริหารจดัการศึกษาในทุกระดบั ทกุประเภท 

3.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชวีติ 

3.3.5 การสรางความตื่นตวัใหคนไทยตระหนักถงึบทบาท ความรับผดิชอบ และ การ

วางตาํแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชยีอาคเนยและประชาคมโลก 

3.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจทิัลแพลตฟอรม 

3.3.7 การสรางระบบการศึกษาเพือ่เปนเลศิทางวชิาการระดบันานาชาต ิ

3.4 การตระหนกัถึงพหปุญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

3.4.1 การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ 

3.4.2 การสรางเสนทางอาชพี สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนบัสนุน ที่

เหมาะสมสาํหรับผูมคีวามสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ 



3.4.3 การดึงดดูกลุมผูเชีย่วชาญตางชาติและคนไทยทีม่ีความสามารถ ในตางประเทศ

ใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหกบัประเทศ 

3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมสีขุภาวะทีด่ ี

3.5.1 การสรางความรอบรูดานสขุภาวะ 

3.5.2 การปองกันและควบคมุปจจัยเสีย่งที่คกุคามสขุภาวะ 

3.5.3 การสรางสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการมีสขุภาวะทีด่ ี

3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสขุภาพที่ทันสมยัสนบัสนุนการสรางสขุภาวะทีด่ ี

3.5.5 การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะทีด่ีในทุกพื้นที ่

3.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

3.6.1 การสรางความอยูดีมสีขุของครอบครัวไทย 

3.6.2 การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย 

3.6.3 การปลูกฝงและพฒันาทกัษะนอกหองเรียน 

3.6.4 การพัฒนาระบบฐานขอมลูเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3.7 การเสริมสรางศกัยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพฒันาประเทศ 

3.7.1 การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขัน้พื้นฐานใหกลายเปนวถิชีวีติ 

3.7.2 การสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในกจิกรรมออกกําลังกาย กีฬา และ

นันทนาการ 

3.7.3 การสงเสริมการกฬีาเพือ่พฒันาสูระดบัอาชีพ 

3.7.4 การพัฒนาบคุลากรดานการกฬีาและนันทนาการเพือ่รองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา 

 



ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที ่4 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับเปลีย่นคานิยมและวัฒนธรรม 

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

มีเปาหมาย การพฒันาที่ใหความสําคญักับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชมุชน ทองถิ่น มารวมขับเคลือ่น โดยการสนบัสนุนการรวมตวัของประชาชน

ในการรวมคดิรวมทาํ เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผดิชอบไปสูกลไก

บริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจดัการ

ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมติิสขุภาพ เศรษฐกจิ สังคม และ

สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มคีุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทาํประโยชนแก

ครอบครวั ชุมชน และสงัคมใหนานที่สดุ โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถงึบริการและ 

สวัสดกิารที่มีคณุภาพอยางเปนธรรมและทัว่ถึง 
 

4.1 การลดความเหลือ่มลา สรางความเปนธรรมในทุกมติ ิ

4.1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกจิฐานราก 

4.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค 

4.1.3 กระจายการถือครองทีด่ินและการเขาถึงทรัพยากร 

4.1.4 เพิ่มผลติภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมอืที่มคีณุภาพ และ

ความริเริ่มสรางสรรค มคีวามปลอดภัยในการทาํงาน 

4.1.5 สรางหลักประกันทางสังคมทีค่รอบคลมุและเหมาะสมกับคนทกุชวงวยั ทกุเพศ

ภาวะและทุกกลุม 

4.1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพือ่ชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม ผูดอยโอกาส

โดยตรง 

4.1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสขุ และการศกึษา โดยเฉพาะ

สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส 

4.1.8 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยตุธิรรมอยางทัว่ถงึ 



4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลย ี

4.2.1 พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 

4.2.2 กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของแตละกลุมจังหวดัในมติติาง ๆ 

4.2.3 จดัระบบเมอืงที่เอือ้ตอการสรางชวีติและสงัคมที่มคีุณภาพและปลอดภยั ให

สามารถตอบสนองตอสงัคมสูงวยัและแนวโนมของการขยายตวัของเมอืงในอนาคต 

4.2.4 ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบยีบบริหารราชการแผนดนิ เพื่อวาง 

ระบบและกลไกการบริหารงานในระดบัภาค กลุมจังหวดั 

4.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นทีบ่นฐานขอมูลความรู เทคโนโลยี และนวตักรรม 

4.2.6 การพัฒนากาํลังแรงงานในพื้นที ่

4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

4.3.1 สรางสังคมเขมแขง็ที่แบงปน ไมทอดทิ้งกนั และมคีุณธรรม 

4.3.2 การรองรับสังคมสงูวยัอยางมคีุณภาพ 

4.3.3 สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา 

สังคมและภาคประชาชน 

4.3.4 สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม 

4.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

4.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สรางสรรค เพือ่รองรบั สังคม

ยุคดจิิทัล 

4.4 การเพิ่มขดีความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จดัการ

ตนเอง 

4.4.1 สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมขีดีความสามารถใน การ

จดัการวางแผนชวีติ สขุภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

4.4.2 เสริมสรางศกัยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

4.4.3 สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชมุชน 



สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกบัชมุชน 

 

ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที ่5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที่

เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม 

มีเปาหมายการพฒันาทีส่ําคญัเพือ่นําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง

ดานสังคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอม ธรรมาภบิาล และความเปนหุนสวนความรวมมอืระหวาง

กัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตวัตั้งในการกําหนดกลยทุธ

และแผนงาน และการใหทกุฝายทีเ่กีย่วของไดเขามามสีวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุด

เทาทีจ่ะเปนไปได โดยเปน การดําเนินการบนพื้นฐานการเตบิโตรวมกัน ไมวาจะเปนทาง

เศรษฐกจิ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชวีติ โดยใหความสําคญักับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน 

อันจะนําไปสูความยั่งยนืเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 

5.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขยีว 

5.1.1 เพิ่มมลูคาของเศรษฐกจิฐานชวีภาพใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรดานการ สราง

ความสามารถในการแขงขัน 

5.1.2 อนุรักษและฟนฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพในและนอกถิ่นกําเนิด 

5.1.3 อนุรักษและฟนฟแูมน้ําลาํคลองและแหลงน้ําธรรมชาตทิัว่ประเทศ 

5.1.4 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

5.1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตทีย่ั่งยืน 

5.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

5.2.1 เพิ่มมลูคาของเศรษฐกจิฐานชวีภาพทางทะเล 

5.2.2 ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ 

5.2.3 ฟนฟชูายหาดที่เปนแหลงทองเทีย่ว ชายฝงทะเลไดรับการปองกนัและแกไข 

ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม 



5.2.4 พัฒนาและเพิ่มสดัสวนกจิกรรมทางทะเลที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

5.3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภมูิอากาศ 

5.3.1 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

5.3.2 มีการปรับตวัเพื่อลดความสญูเสยีและเสยีหายจากภยัธรรมชาติ และ

ผลกระทบที่เกี่ยวของกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.3.3 มุงเปาสูการลงทนุที่เปนมติรตอสภาพภมูิอากาศในการพัฒนาโครงสราง 

พื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 

5.3.4 พัฒนาและสรางระบบรับมอืปรับตวัตอโรคอบุัติใหมและโรคอบุตัซิ้ําที่เกดิ จาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน เมอืง

ที่เตบิโตอยางตอเนือ่ง 

5.4.1 จดัทําแผนผังภูมนิิเวศเพือ่การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นทีเ่กษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม รวมถึงพืน้ที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปน 

เอกภาพ 

5.4.2 พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรม และ อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การ

บริหารจดัการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน 

5.4.3 จดัการมลพิษที่มผีลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้ง

ระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล 

5.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทาง

สถาปตยกรรมและศลิปวัฒนธรรม อตัลกัษณ และวถิชีวีติพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน 

วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

5.4.5 พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมอืงและชมุชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวย

กลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น 



5.4.6 เสริมสรางระบบสาธารณสขุและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดบั 

ความสามารถในการปองกันโรคอบุตัิใหมและอบุัตซิ้าํ 

5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

5.5.1 พัฒนาการจดัการน้ําเชิงลุมน้าํทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ํา ของ

ประเทศ 

5.5.2 เพิ่มผลติภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยดั รูคุณคา และสราง 

มูลคาเพิม่จากการใชน้ําใหทัดเทยีมกับระดบัสากล 

5.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงาน ที่เปนมติร

ตอสิ่งแวดลอม 

5.5.4 เพิ่มประสิทธภิาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน 

5.5.5 พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชมุชน ในมติิ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 

5.6 ยกระดบักระบวนทศันเพือ่กาํหนดอนาคตประเทศ 

5.6.1 สงเสริมคณุลกัษณะและพฤตกิรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพ

ชวีติทีด่ขีองคนไทย 

5.6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยตุธิรรม และระบบประชาธปิไตย 

สิ่งแวดลอม 

5.6.3 จดัโครงสรางเชิงสถาบันเพือ่จดัการประเด็นรวม ดานการบริหารจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สาํคญั 

5.6.4 พัฒนาและดําเนนิโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคต 

ประเทศ ดานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวฒันธรรม บนหลักของการมสีวนรวม 

และธรรมาภิบาล 

 



ยุทธศาตรชาติ 20 ป ดานที ่6 ยุทธศาสตรชาตดิานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครฐั 

มีเปาหมายการพฒันาทีส่ําคญัเพือ่ปรับเปลี่ยนภาครัฐทีย่ดึหลกั “ภาครัฐของประชาชนเพือ่

ประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมขีนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกจิ 

แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐทีท่ําหนาที่ในการกํากบัหรือในการใหบริการในระบบ

เศรษฐกจิที่มกีารแขงขนั มีสมรรถนะสูง ยดึหลกัธรรมาภิบาล ปรับวฒันธรรมการทํางานให

มุงผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมยั และพรอมทีจ่ะปรับตวัใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวตักรรม เทคโนโลยขีอมลู

ขนาดใหญ ระบบการทาํงานที่เปนดิจทิัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏบิัติงานเทยีบ

ไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมลีักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทกุภาค

สวนเขามามสีวนรวมเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเรว็ 

และ โปรงใส โดยทกุภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสตัยสจุริต ความ

มัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏเิสธไมยอมรับการทุจรติประพฤตมิชิอบอยางสิ้นเชิง 

นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชดัเจน มีเพียงเทาทีจ่ําเปน มคีวามทนัสมัย มีความเปน

สากล มปีระสทิธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหลือ่มล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดย

กระบวนการยตุธิรรมมีการบริหารที่มปีระสทิธภิาพ เปนธรรม ไมเลอืกปฏิบตัิ และการ

อํานวยความยตุธิรรมตามหลักนติธิรรม 

 

6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง 

สะดวกรวดเรว็ โปรงใส 

6.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดบั แนวหนา

ของภูมิภาค 

6.1.2 ภาครัฐมคีวามเชือ่มโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการ นํา

เทคโนโลยดีจิิทัลมาประยุกตใช 



6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชือ่มโยง การ

พัฒนาในทกุระดบั ทกุประเด็น ทุกภารกจิ และทุกพื้นที ่

6.2.1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

6.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนบัสนุนการขับเคลือ่นยทุธศาสตรชาต ิ

6.2.3 ระบบตดิตามประเมินผลทีส่ะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ในทกุ

ระดับ 

6.3 ภาครัฐมขีนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกจิ สงเสริมใหประชาชนและทกุภาคสวน มีสวน

รวมในการพฒันาประเทศ 

6.3.1 ภาครัฐมขีนาดที่เหมาะสม 

6.3.2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพฒันาประเทศ 

6.3.3 สงเสริมการกระจายอาํนาจและสนบัสนนุบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มสีมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

6.4.1 องคกรภาครัฐมคีวามยดืหยุนเหมาะสมกบับริบทการพัฒนาประเทศ 

6.4.2 พัฒนาและปรับระบบวธิกีารปฏบิตัิราชการใหทันสมยั 

6.5 บุคลากรภาครฐัเปนคนดีและเกง ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีจติสาํนึก มี

ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมอือาชพี 

6.5.1 ภาครัฐมกีารบริหารกําลังคนที่มคีวามคลองตวั ยดึระบบคณุธรรม 

6.5.2 บุคลากรภาครัฐยดึคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มคีุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

6.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

6.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมอืกันในการปองกันการทุจริต และ

ประพฤติมชิอบ 

6.6.2 บุคลากรภาครัฐยดึมั่นในหลกัคณุธรรม จริยธรรมและความซือ่สตัยสจุริต 



6.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบมีประสทิธิภาพมคีวามเดด็ขาด เปน

ธรรม และตรวจสอบได 

6.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ แบบ

บูรณาการ 

6.7 กฎหมายมคีวามสอดคลองเหมาะสมกบับรบิทตาง ๆ และมีเทาทีจ่ําเปน 

6.7.1 ภาครัฐจดัใหมีกฎหมายทีส่อดคลองและเหมาะสมกบับริบทตาง ๆ ที่

เปลี่ยนแปลง 

6.7.2 มีกฎหมายเทาที่จาํเปน 

6.7.3 การบังคบัใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

6.8 กระบวนการยุตธิรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัติอประชาชนโดยเสมอภาค 

6.8.1 บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมเคารพและยดึมัน่ในหลกั 

ประชาธิปไตย เคารพศกัดิศ์รีความเปนมนุษยทีพ่ึงไดรับการปฏิบตัอิยางเทาเทียม 

6.8.2 ทุกหนวยงานในกระบวนการยุตธิรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอน 

ของการคนหาความจริง 

6.8.3 หนวยงานในกระบวนการยุตธิรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมาย

และยุทธศาสตรรวมกนั 

6.8.4 สงเสริมระบบยตุธิรรมทางเลอืก ระบบยุตธิรรมชุมชน และการมีสวนรวม ของ

ประชาชนในกระบวนการยุตธิรรม 

6.8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

เปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน SDGs 
SDGs คือ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่ง

เปนกรอบทศิทางการพฒันาของโลกภายหลังปค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องคการ

สหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนดตอเนือ่งจาก MDGs หรือเปาหมายการ

พัฒนาแหงสหสัวรรษ (Millennium Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดอืนสิงหาคม 



2558 ทีป่ระชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามญั คร้ังที่ 70 (The 70th session of the 

United Nations General Assembly) เมื่อวนัที่ 25 กันยายน 2558 ณ สํานกังานใหญ

สหประชาชาตินครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับรองวาระการพัฒนาทีย่ั่งยืน ค.ศ. 

2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGs) เพื่อใหประเทศตางๆ นาํไปปฏิบตัิใหบรรลุผลสําเร็จ เกดิการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนในดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม ในชวงระยะเวลา 15 ป (เดือนกันยายน 

2558 – สิงหาคม 2573) โดยมเีปาหมายทั้งหมด 17 เปาหมายดังนี ้

เปาหมายที่ 1 ขจดัความยากจน  

เปาหมายที่ 2 ขจดัความหวิโหย เกษตรยั่งยืน  

เปาหมายที่ 3 สขุภาพและความเปนอยูทีด่ี  

เปาหมายที่ 4 การศกึษาเทาเทียมและทัว่ถึง  

เปาหมายที่ 5 ความเทาเทียมทางเพศ  

เปาหมายที่ 6 การจดัการน้ําและสขุาภบิาล  

เปาหมายที่ 7 การเขาถงึพลังงานที่ทันสมัย  

เปาหมายที่ 8 การเตบิโตเศรษฐกจิทีย่ั่งยืน  

เปาหมายที่ 9 พัฒนาอตุสาหกรรม นวตักรรม และ โครงสรางพื้นฐาน 

เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา 

เปาหมายที่ 11 เมอืงปลอดภัย 

เปาหมายที่ 12 การผลติและบริโภคทีย่ั่งยืน 

เปาหมายที่ 13 ตอสูกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปาหมายที่ 14 อนุรักษทรัพยากรทางทะเล 

เปาหมายที่ 15 การจดัการระบบนเิวศทางบก 

เปาหมายที่ 16 สังคมเปนสขุ 

เปาหมายที่ 17 สรางความเขมแข็งในระดับสากล 


