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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (ภาษาซี)๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (ภาษาซี) โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (ภาษาซี) 

หมายถึง ผูที่มีฝมือ ความรู ความสามารถในการเขียนโปรแกรมตั้งแตพ้ืนฐานเบื้องตนจนถึงการ
เขียนโปรแกรมขั้นสูง (Advanced) เพ่ือประยุกตใชสําหรับงานตาง ๆ ได โดยมีความเขาใจใน
หลักการเขียนโปรแกรมเขาใจแนวทางแกไขปญหา เขาใจการเขียนผังงาน (Flow Chart) สามารถ
กําหนดขั้นตอนการทํางานเพ่ือแกไขปญหา (Algorithm) และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประยุกตใชงาน รวมทั้งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ (Tool) ของแตละ
ภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรม สามารถแกไขโปรแกรมและตรวจสอบหาขอผิดพลาดใน
การใชงานโปรแกรม (Debugging) ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะหและออกแบบงาน
เพ่ือเขียนโปรแกรม สามารถติดตั้งโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใชงานไดอยางสมบูรณ ตามมาตรฐาน
ที่กําหนด 

 
ขอ  ๒   มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพนักเ ขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร (ภาษาซี) แบงออกเปน ๒ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีฝมือ ความรู ความสามารถในการเขียนโปรแกรม

พ้ืนฐานเบื้องตน เขาใจหลักการเขียนโปรแกรม เขาใจแนวทางแกไขปญหา เขาใจการเขียนผังงาน 
(Flow Chart) สามารถกําหนดขั้นตอนการทํางานเพื่อแกไขปญหา (Algorithm) สามารถเขียน
โปรแกรมเพื่อประยุกตใชงานไดอยางสมบูรณ ตามมาตรฐานที่กําหนด 

๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีฝมือ ความรู ความสามารถในการเขียนโปรแกรม
ข้ันสูง (Advanced) เพ่ือประยุกตใชสําหรับงานตาง ๆ ได มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ 
(Tool) ของแตละภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรม สามารถแกไขโปรแกรมตรวจสอบหา
ขอผิดพลาดในการใชงานโปรแกรม (Debugging) ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห
ออกแบบงานเพื่อเขียนโปรแกรม สามารถติดตั้งโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใชงานไดอยางสมบูรณ 
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง/หนา ๕๗/๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
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ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ
ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(ภาษาซี) ใหเปนดังนี้ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
(๑) หลักความปลอดภัยและการสรางจิตสํานึกเก่ียวกับความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
(๒) หลักและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา 
(๓) การปองกันและปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัย 
(๔) การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 
(๕) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

๓.๑.๒ พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร 
(๑) หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
(๒) การทํ างานของอุปกรณปอนขอมูล  เชน  แปนพิมพ 

(Keyboard) เมาส (Mouse), สแกนเนอร (Scanner), กลองดิจิตอล (Digital Camera), กลอง
วีดีโอดิจิตอล (Digital Video Camera), จอยสติ๊ก (Joy Stick), เครื่องอานรหัสแทง (Bar 
Code Reader), จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen), ไมโครโฟน (Microphone), อารเอฟไอ
ดี (RFID) เปนตน 

(๓) การทํางานของหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
(๔) การทํางานของอุปกรณแสดงผลขอมูล  เชน  จอภาพ 

(Monitor) โปรเจคเตอร (Projector), ลําโพง (Speaker), เครื่องพิมพ (Printer) เปนตน 
(๕) การทํางานของหนวยความจําหลัก เชน แรม (RAM), รอม 

(ROM), อีพรอม (EPROM), อีอีพรอม (EEPROM) เปนตน 
(๖) การทํางานของหนวยความจําสํารอง หรืออุปกรณบันทึก

ขอมูล เชน ฟล็อปปดิสก (Floppy Disk), ฮารดดิสก (Hard Disk), แผนซีดีอาร (CD-R), แผน
ดีวีดี (DVD) ทรัมบไดรฟ (Thumb Drive), แฮนดี้ไดรฟ (Handy Drive), แฟลชไดรฟ 
(Flash Drive) เปนตน 

(๗) การทํางานของอุปกรณส่ือสารดานเครือขาย เชน โมเด็ม 
(Modem), ฮับ (Hub), สวิตช (Switch), บริดจ (Bridge), เราทเตอร (Router), เกตเวย 
(Gateway) ส่ือสงสัญญาณชนิดตาง ๆ (Media) เปนตน 

๓.๑.๓ พ้ืนฐานการทํางานของระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
(๑) หนาที่ของระบบปฏิบัติการ 
(๒) การจัดการเกี่ยวกับแฟมขอมูล 

๓.๑.๔ พ้ืนฐานความรูดานเครือขาย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ประเภทของระบบเครือขาย 
(๒) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

๓.๑.๕ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
(๑) ประเภทของซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
(๒) ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร (Computer Language) 

(ก) ภาษาระดับต่ํา 
(ข) ภาษาระดับสูง 

(๓)  ตั วแปลภาษาคอมพิ ว เตอร  (Computer Language 
Translator) 

(๔) หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 
(๕) ลําดับขั้นตอนในการแกไขปญหา (Algorithm) 
(๖) การเขียนผังงาน (Flow Chart) 
(๗) การจําแนกประเภทของขอมูล (Type of Data) 
(๘ )  ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม แบบ โ ค ร ง ส ร า ง  ( Structure 

Programming) 
(๙) การรับและแสดงผลขอมูล (Input/Output) 
(๑๐) การประมวลผลดวยคําส่ังเง่ือนไข (Condition) 
(๑๑) การทํางานแบบวนรอบ (Looping) 
(๑๒) การใชงานตัวแปรแบบแถวลําดับ (Array) 
( ๑ ๓ )  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม ย อ ย 

(Procedure/Subprogram) 
(๑๔) การประมวลผลดวยฟงกชัน (Function) 

๓.๑.๖ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี้ 
๓.๒.๑ การใชโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับแฟมขอมูล 
๓.๒.๒ การใชโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูล 
๓.๒.๓ ความสามารถดานการเขียนโปรแกรม 

(๑ )  ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม แบบ โ ค ร ง ส ร า ง  ( Structure 
Programming) 

(๒) การรับและแสดงผลขอมูล (Input/Output) 
(๓) การประมวลผลดวยคําส่ังเง่ือนไข (Condition) 
(๔) การทํางานแบบวนรอบ (Looping) 
(๕) การใชงานตัวแปรแบบแถวลําดับ (Array) 
(๖) การใชตัวแปรพอยนเตอร (Pointer) 
(๗) การประมวลผลดวยฟงกชัน (Function) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา การรักษาวินัย มี
ความซื่อสัตย และประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ ความรูเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม 
(๑) การออกแบบและวิเคราะหงานเพื่อเขียนโปรแกรม 
(๒) การออกแบบโปรแกรมในสวนของการติดตอกับผูใช (User 

Interface) 
(๓) การตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมและแกไขโปรแกรม

โดยใชเครื่องมือ (Editor, Test tool, Document Tool) ของแตละภาษาคอมพิวเตอร 
(๔) เทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ การเขียนโปรแกรมเรียกใชตัวเอง (Recursive) 
๓.๕.๒ ประยุกตการเขียนโปรแกรมตามลักษณะงานที่กําหนด 
๓.๕.๓ การเขียนคําส่ังเพ่ือทํางานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ 
๓.๕.๔ การประยุกตใชคําส่ังสรางผลงานในดานตาง ๆ 
๓.๕.๕ การสรางชุดคําส่ังใหม 
๓.๕.๖ การสราง Data Link Library (DLL) หรือ Unit 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 


