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รูผู้สอน หมายเหตุ

(1) 

(2) 
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(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

 



(1) โปรแ

คําอธิบาย

 ศึก

เอกสาร ก

คอมพิวเต

คําอธิบาย

จุดประสง

 1. 

2.

วิเคราะห์ข้

 3.

 

(2) การเ

คําอธิบาย

 ศึก

ประเภทขอ

หน้า การจ

จุดประสง

 1.

 2.

 3.

แกรมสําเร็จ

ยรายวิชา 

กษาและปฏิบ

การจัดการฐา

ตอร์เพื่อการผ

ยรายวิชา วิชา

งค์รายวิชา 
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ง



(3) ระบบปฏิบัติการ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทํางานและ

ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทาํงานแบบทีละโปรแกรม แบบพร้อมกันหลายโปแกรม ระบบแบ่งเวลา 

บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการ

หน่วยความจํา การจัดลําดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผลระบบ

แฟ้มข้อมูล  

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 

 2.มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และการทํางานของระบบปฏิบัติการ 

 3.มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ 

  4.เห็นคุณค่าของการใช้ระบบปฏิบัติการ 

 

(4) การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักในการออกแบบและพฒันาบทเรียน โดยอาศัย

วิธีการเชิงระบบ การนําคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน ฝึกการสร้างโปรแกรมหรือนําโปรแกรม

สําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายความหมาย และประเภทของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 

 2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 

 3.เพื่อให้นกัศึกษาออกแบบการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นได้ 

 

 

 



(5) การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรปูเพ่ือการพัฒนาเว็บเพจ ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น Forntpage Express, Microsoft Forntpage, Macromedia Dreamweaver, Namo, Editor 

Flash หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม โดยครอบคลุมการจัดข้อความ รปูภาพ การเชื่อมโยง การสร้างตาราง 

สร้างเฟรม การใช้ Layout การใช้ Layer การกําหนด Behavior การผสม Multimedia การสร้างฟอร์ม การทํา

ภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาเว็บเพจ 

 2.สามารถพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรปู 

 3.เห็นคุณค่าความสําคัญของการพัฒนาเว็บเพจ 

 

(6) การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้ันตอนวิธีในการแก้ปัญหาการออกแบบ ส่วนแสดงผลและการ

ติดต่อกบัผู้ใช้ การใช้เครื่องมือในโปรแกรมโครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนคําส่ังการสังเคราะห์เครื่องมือ

และส่ังให้เปน็โปรแกรมทีต่้องการ การสร้างโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1. เข้าใจคําส่ัง โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ของภาษา 

 2. วิเคราะห์การแก้ปัญหาเชิงข้ันตอนวิธีและออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย 

 3. สามารถสังเคราะห์คําส่ังในโปรแกรมภาษา ให้ออกมาเปน็โปรแกรมที่ต้องการอย่างมีผลสัมฤทธิ์

ถูกต้อง 

 4. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล 

 5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 

 



 

(7) โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสํานกังาน ได้แก่การสร้างการนําเสนอ การสร้างลูกเล่น

ให้งานนําเสนอ การควบคุมงานนําเสนอ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint การคํานวณ Worksheet การ

สร้างกราฟ และแผนภูมิต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายระบบสํานักงานอัตโนมัติได้ 

 2. นักเรียนสามารถฝกึทกัษะในการพัฒนาและใช้โปรแกรมสําเรจ็รปูด้านการจัดสํานักงานอัตโนมัติได้ 

 3. นักเรียนสามารถพัฒนาและประยกุต์ใช้โปรแกรมสําหรับจัดการงานในสํานกังานได้ 

 

(8) ระบบฐานข้อมูลเบือ้งต้น 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ความสําคัญของระบบฐานข้อมูล รปูแบบของ

ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมลูในรูปแบบบรรทัด

ฐาน แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้

ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสําคัญของฐานข้อมูล 

 2.สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลในรปูแบบบรรทัดฐาน 

 3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาฐานข้อมูล 

 4.เห็นคุณค่าในการใช้ระบบฐานข้อมูล 

 

 

 

 



 

(9) โปรแกรมประยุกต์เชิงมัลติมีเดีย 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิกเคล่ือนไหว การจัดองค์ประกอบภาพ ปฏิบัติการ

สร้างกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างแอนนิเมช่ันแบบเคลื่อนไหว การ

บันทึกเสียง 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟกิเคล่ือนไหว 

 2.มีทกัษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างกราฟิกและเคลื่อนไหว 

 3.เห็นคุณค่าความสําคัญของงานกราฟกิเคล่ือนไหว 

 

(10) การเขียนโปรแกรมภาษา C 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ลักษณะทั่วไปและลักษณะ

จําเพาะของภาษาซี ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอ่ืน หลักการของภาษาซี องค์ประกอบและโครงสร้างของ

โปรแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดําเนินการนิพจน์ วิธีการและคําส่ังต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี การ

สร้างและเรียกใช้ฟังก์ช่ัน การสร้างไฟล์ การเข้าถึงไฟล์และการประยุกต์ใช้งาน 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาซี 

 2.สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษาซี 

 3.สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีจัดการแฟ้มข้อมูล 

 4.เห็นคุณค่าและความสําคัญของโปแกรมภาษาซี 

 

 

 

 



 

(11) โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพ Digital ในคอมพิวเตอร์ ระบบภาพแบบ Bitmap และ 

Vector ระบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการย่อ-ขยายภาพ การย้ายตําแหน่ง การหมนุภาพ ปฏิบัติการสร้าง

การสร้างกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปแกรมสําเร็จรูปด้านกราฟกิ 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพ Digital ในคอมพิวเตอร์ 

 2.มีความสามารถใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือสร้างกราฟิก 

 3.เห็นคุณค่าของการสร้างกราฟิกมาใช้ในงานคอมพิวเตอร ์

 

(12) โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานด้านคอมพิวเตอร ์ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การกําหนดหัวข้อ 

โครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดทําซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและทดสอบระบบ และการ

จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน 

จุดประสงค์รายวิชา 

 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร ์

 2.มีทกัษะในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 3.เห็นคุณค่าในความสําคัญของการประยกุต์หลักวิชาการมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 4.เห็นคุณค่าในการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในอาชีพ 

 

 

 

 

 


