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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันการศึกษา
คณะ

:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

3. วิชาเอก
3.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 134 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เปดสอนในปการศึกษา 2559
 ไดพิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับคณะ
เมื่อวันที่ 20
เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2558 .
 ไดพิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการกลั่นกรองเปด ปด ปรับปรุง พัฒนาและ
บริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เมื่อวันที่ 17
เดือน เมษายน
พ.ศ. 2558 .
 ไดพิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 .
เมื่อวันที่ 30
เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2558 .
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
7(96)/2558. เมื่อวันที่ 28
เดือน สิงหาคม
พ.ศ 2558 .
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer) ทั้งในคอมพิวเตอรและ
โทรศัพทมือถือ
8.2 นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)
8.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร (Computer Technical Officer) หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ (Independent Professionals) เชน เปดรานขาย/ซอม
คอมพิวเตอร รับเขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต ที่ปรึกษาและวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต รับออกแบบและพิมพโปสเตอร ไวนิล รับตัดตอวีดิโอ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ
8.5 ผูบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต (Network
and Internet Administrator)
8.6 นักพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต (Web Developer and Administrator)
8.7 นักออกแบบสื่อกราฟกส (Graphic Designer)
8.8 เจาหนาที่สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Supporting Personnel)
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8.9 ผูบริหารจัดการระบบฐานขอมูล (Database Administrator)
8.10 วิศวกรระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (Network Administration)
8.11 ติดตั้งและดูแลเครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Internet Server Installation and
Maintenance)
8.12 ติดตั้งและดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Network and Internet Security)
8.13 ครูสอนคอมพิวเตอรตามโรงเรียนรัฐบาล/เอกชน (Computer Instructor) (เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มเติม 1 ป)
9. ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปที่จบของของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
รหัสบัตรประชาชน
1 นางสาวณัฐธิดา บุตรพรม
1450700015251

ตําแหนง
คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วิชาการ
อาจารย วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
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อาจารย

ลําดับ

นายประมูล สุขสกาวผอง
3860500043024

3 นายเชี่ยวชาญ ยางศิลา
3451000584152

อาจารย

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
คอมพิวเตอร)
เกลาพระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดังนี้
1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น)
2) อาคารบรรณราชนครินทร (ศูนยวิทยบริการ)
3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียนรวม 9 ชั้น)
4) หองบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง จํานวน 20 หอง
5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีฯ
10.2 หองปฏิบัติการ มีดังนี้
1) อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 8
หอง
2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง

ปที่จบ
2557
2551
2545
2542
2549
2544
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3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง
4) อุปกรณกันบุกรุกเครือขาย (ไฟลวอล : firewall) fortigate 40C จํานวน 4 ตัว
5) ชุดเครื่องมือเขาหัวสายคูบิดเกลียว จํานวน 1 ชุด
6) ชุดเครื่องมือเขาหัวสายใยแกวนําแสง จํานวน 1 ชุด
7) กลองสองหัว fiber optic connector 200 เทา จํานวน 1 ตัว
8) เครื่องภาพ Visualizer จํานวน 1 ตัว
9) โปรเจกเตอรประจําหองเรียนทุกหอง
10) โปรเจกเตอรกระเปาหิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
11) เครื่องขยายเสียงประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทุกหอง
12) เครื่อง copy printer จํานวน 1 เครื่อง
13) เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
14) กลองถายวีดีทัศน จํานวน 2 เครื่อง
15) กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
16) ปริ๊นเตอร (Printer) จํานวน 6 เครื่อง
10.3 หองสมุด
นักศึกษาสามารถใชบริการสืบคนขอมูลไดจากศูนยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งศูนยภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งมีการใหบริการทางดานวิชาการ
ตางๆ ในการศึกษาหาความรู และขอมูลตางๆ ในการเรียนและการวิจัย ดังนี้
1) สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย
จํานวน
5,000 รายชื่อ
หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน
200 รายชื่อ
วารสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 10
รายชื่อ
วารสารวิชาการเย็บเลม
จํานวน
43
รายชื่อ
จุลสาร
จํานวน
112 แฟม
หนังสือพิมพภาษาไทย
จํานวน
16
ฉบับ
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ
จํานวน
3
ฉบับ
กฤตภาค
จํานวน
655 รายการ
แผนซีดี
จํานวน
200 แผน
2) ฐานขอมูล
ฐานขอมูล ACM Digital Library
ฐานขอมูล H.W Wilson, IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ฐานขอมูล LexisNexisR และ NexisR
ฐานขอมูล ProQuest Dissertation และ มคอ. Thesis
ฐานขอมูล Web of Science
ฐานขอมูล ThaiLIS
3) ศูนยภาษา สิ่งตีพิมพและสือ่ อิเล็กทรอนิกส
ตําราภาษาอังกฤษ
จํานวน
180 รายการ
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ตําราภาษาไทย
จํานวน
นิตยสาร
จํานวน
VCD และภาพยนตรพากยเสียงภาษาอังกฤษ จํานวน
VCD ชวยสอนภาษา
จํานวน

250
75
120
15

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารมีความเจริญ ก า วหนา อย า งรวดเร็ ว อุ ป กรณ
สื่ อ สารและคอมพิ วเตอรไ ด เ ขา มามี บทบาทสํ า คัญ ต อ การดํ า เนิ น กิจ กรรมประจํ า วั น ของมนุ ษ ย
โดยเฉพาะดานการศึกษาและการทําธุรกิจ ดวยความสามารถของอุปกรณสื่อสารและความสามารถ
ของซอฟตแวรที่มีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรตางๆ นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวาจะเปน
การรับสงขอมูลขาวสารผา นระบบอิเล็กทรอนิกส การทํา ธุรกรรมตางๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต
รวมถึงการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มาชวยในการปฏิบัติงาน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.
2557-2561 ไดกลาวถึงการขยายตัวของบุคลากรดานไอซีทีวามีการเติบโตอยางตอเนื่องตามการ
เติบโตของการใชไอซีทีโดยปจจุบันประเทศไทยมีผูมีความรูความสามารถดานนี้มากขึ้นทั้งในภาครัฐ
และเอกชนและมีผูจบการศึกษาที่เกี่ยวของ ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจํานวนไมนอยแตก็ยัง
ขาดแคลนบุคลากรดานไอซีทีอีกมาก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่มี
ทักษะสูง หรือทักษะเฉพาะดานตางๆ อยางไรก็ตาม แมสถานภาพบุคลากรดานไอซีทีของไทยใน
ภาพรวมจะดูเปนจุดออนมากกวาเปนจุดแข็ง บุคลากรไอซีทีไทยถือวามีศักยภาพมากในดานการผลิต
ซอฟตแวร แอนนิเมชัน และสื่อบันเทิงดิจิทัลตางๆ และไดสรุปหลักการและประเด็นสําคัญของแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) เพื่อแกไขปญหาจุดออนที่พัฒนาไอซีทีของประเทศไทย 2
ประการเปนลําดับแรกไดแก 1) การพัฒนาคนใหมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรูสารสนเทศ
(Information Literacy) และ 2) การบริหารจัดการไอซีทีระดับชาติ ใหยึดหลักธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการเรงพัฒนาโครงขายความเร็วสูงใหมีการกระจายอยางทั่วถึงและ
ราคาเปนธรรมเนื่องจากเปนโครงสรางพื้นฐานที่สํา คัญสํา หรับ การพัฒนาในสังคมและเศรษฐกิ จ
ฐานความรูและนวัตกรรม ที่อาศัยไอซีทีเปนพลังขับเคลื่อนหลัก และเปนสิ่งที่ประเทศไทยยังมีระดับ
การพัฒนาที่ดอยกวาหลายๆ ประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน
และการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและ
อินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอีกทั้งยังมีราคา
และค า ใช จา ยที่ ถูก ลง เช น โทรศั พ ท เ คลื่อ นที่ แบบสมารท โฟนและเครื่ องคอมพิ ว เตอรโ น ต บุ ค
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมีความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสมได และเครือขายไร
สายความเร็วสูงอยาง Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ซึ่งจะ
นําไปสูสังคมที่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหงตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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และวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้จําเปนจะตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความรู
ความสามารถและมีความเปน มือ อาชีพ มีความเขา ใจในผลกระทบทางสัง คมและวัฒ นธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลอง
และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย การสงเสริมการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไก
ดานหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดาน
ตางๆ ดวยความรอบคอบ และเปนไปตามลําดับขั้นตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้ง
การเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความ
เพียร อั นจะเปนภู มิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นทั้งในระดับครอบครั ว
ชุมชน สังคมและประเทศ
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1) หลักสูตรตองพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2) ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ
3) หลักสูตรตองมีแนวทางในการที่จะใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการจากหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
4) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควาทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศและสังคม
5) หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
6) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มี
ภูมิปญญาทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาไดและดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได
7) หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการเปนผูนาํ และผูตามที่ดีใน
สังคมได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
1) สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มบี ุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคมใน
ประเทศ และความตองการระดับนานาชาติ
2) สถาบันตองรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมี
ความพรอมในการเรียนทุกดาน
3) สถาบันตองเปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
4) สถาบันตองพัฒนาใหมีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหวางคณาจารยและผูเรียน
กับในระหวางสถาบันในประเทศและนานาชาติ เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาใหเปนสากลและ
แลกเปลี่ยนแรงงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถามี)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
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2) รายวิชาเลือกเสรี
3) รายวิชาเฉพาะดานบางรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมา
เรียน
1) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือก
เสรีได
13.3 การบริหารจัดการ (อธิบายในขอ 13.1, 13.2 และ 13.3)
1) การปรึกษาหารือระหวางผูส อนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตรอื่น
เพื่อใหไดเนื้อหาความรูและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความตองการของหลักสูตร
2) สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูบริหารสถานศึกษารวมกันกับผูสอนโดยคณะ/
วิทยาลัย/หลักสูตรอื่น
3) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตองการหรือเงื่อนไขการเรียนรู และทักษะ
วิชาชีพเปนระยะ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรวมกัน
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตใหเป นมืออาชีพ ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิ บัติ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและคิดวิเคราะหอยา งเปนระบบ สนใจใฝหาความรู มีคุณธรรม จริยธรรม
และนําไปประยุกตใชตามความตองการของสังคมและประเทศชาติ และไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปละเมิดคนอื่น
1.2 ความสําคัญ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรมีบทบาทสํา คัญตอชีวิตประจํา วันของ
สังคมทั้งระดับบุคคล องคกรและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาประเทศเพื่อใหกาวทันและทัดเทียม
นานาประเทศ จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งผลิ ต และพั ฒนาบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
คอมพิวเตอรใหมีความรู ความสามารถ และเพียงพอตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสืบไป
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ) มีวิสัยทัศนกวางไกล สรางสรรคปญญา
พัฒนาเทคโนโลยี มีจริยธรรม นําสังคม ชุมชน ทองถิ่น ไดอย างมีประสิทธิภาพ และเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
2) มีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล (Database
Administrator) พรอมที่จะนําไปประยุกตใชไดทันทีอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความรูความสามารถดานการวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้งและบริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต พรอมที่จะนําไปประยุกตใชไดทันทีอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถดานการวิจยั ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.
กําหนด สงเสริมการใชความรู
เพื่อการแกไขปญหาใน
สถานการณจริง

กลยุทธ
1.1 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
1.2 ปรับปรุงการจัดโปรแกรม
การฝกประสบการณวิชาชีพ
เพิ่มเติมกิจกรรมการแกปญหา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

1.2 ผูประกอบการมีความพึง
พอใจตอผลงานของนักศึกษาไม
ต่ํากวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
ดานเทคนิคเบื้องตนของสถาน
ประกอบการที่ฝกงาน
2. ปรับปรุงและพัฒนา
1.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรใหสอดคลองกับความ ความตองการของหนวยงานที่
ตองการของสังคมหนวยงานทั้ง บัณฑิตเขาทํางานทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

3. พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการใหมีประสบการณจาก
การทําความรูทางศาสตรดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ปฏิบัติจริง
4. พัฒนาคุณวุฒิอาจารย

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. รายงานผลการประเมิน
ความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
หนวยงานที่บัณฑิตเขาทํางาน
ความพึงพอใจในทักษะความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
1.1 สนับสนุนบุคลากรดานการ 1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ ตออาจารยในหลักสูตร
วิชาการแกองคกรภายนอก
2. รวบรวมขอมูลของนักศึกษา
อาจารย อุปกรณการสอนและ
วิจัย งบประมาณ ความรวมมือ
ทางวิชาการ ผลงานตีพิมพของ
แตละภาคการศึกษา เพื่อเปน
ขอมูลการประเมิน
1.1 อาจารยตองจบปริญญาโท 1. การรับอาจารย และ
หรือสูงกวาและมีความรูความ การศึกษา
เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ
ตอระดับปริญญาเอกของ
อาจารย
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ข อ กํ า หนดต า งๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด ว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด
1.2 การศึกษาภาคฤดูรอน
อาจเปดภาคฤดูรอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตรขอกําหนด
ตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรและตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปดการเรียนการสอนใน ปการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2) ผานการสอบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางวิชาการและทักษะทีแ่ ตกตางกัน และอาจยังไม
สามารถปรับตัวใหเขากับรูปแบบการเรียนและบรรยากาศการเรียนรูแบบใหม
2) นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะหประเด็นตางๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ปญหาการใชภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรในหองเรียน
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2.4 กลยุทธในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
2) มอบหมายหนาที่อาจารยทปี่ รึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแลตักเตือน
ใหคําปรึกษา แนะนํา
3) มีคณะกรรมการอาจารยทปี่ รึกษาใหความชวยเหลือแกอาจารยที่ปรึกษาจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา เชน วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การ
ติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน
4) มีนักวิชาการดานการศึกษาทําหนาที่แนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจากการ
อานหนังสือ การจดบันทึก การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาที่มี
ปญหา และขอความชวยเหลือ
5) กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดานภาษาอังกฤษและพื้นฐานคณิตศาสตร
ถานักศึกษาพื้นฐานไมดีจะมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นป
ชั้นปที่ 1 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเทอรเน็ต
ชั้นปที่ 2 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเทอรเน็ต
ชั้นปที่ 3 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเทอรเน็ต
ชั้นปที่ 4 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเทอรเน็ต
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ * รับนักศึกษาเทียบโอน จํานวน 30 คน

ปการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563
60 * 60 * 60 * 60 * 60 *
30
30 30 30
30

90

60 * 60 * 60 *
30
30 30

60 *
30

60 * 60 *
30 30

60 *
30

60 *
30

60 *
30

360
90

360
90

180

270
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
2.6.1) งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. คาลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2559
1,350,000
270,000
1,620,000

ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2,700,000 4,050,000 5,400,000 5,400,000
540,000
810,000 1,080,000 1,080,000
3,240,000 4,860,000 6,480,000 6,480,000

2.6.2) งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
งบประมาณ : ใชงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
2559
1.งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
1,182,000
1.2 คาใชสอย
20,000
1.3 คาวัสดุ
20,000
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ
3. เงินอุดหนุน
3.1 การทําวิจัย
20,000
3.2 การบริการวิชาการ 20,000
รวมรายจาย
1,262,000

2560

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

1,230,000
30,000
30,000

1,278,000
30,000
30,000

1,326,000
30,000
30,000

1,374,000
30,000
30,000

400,000

400,000

400,000

20,000
20,000
1,330,000

20,000
20,000
1,778,000

20,000
20,000
20,000
20,000
1,826,000 1,874,000

2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
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2.9 การคิดหนวยกิต
การคิดหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.10 การลงทะเบียนเรียน
ตามขอบัง คับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วา ด วย การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วา
ดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
ไมนอยกวา
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1) วิชาบังคับ
2.2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2.3) วิชาประสบการณภาคสนาม
ไมนอยกวา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา

หนวยกิต
30
12
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
98
64
27
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.2 รายวิชาในหลักสูตร
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12

รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
GEL1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
GEL1103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
Information and Individual Study
GEL1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GEL1105 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
Japanese for Beginners
GEL1106 ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
GEL1107 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
Vietnamese for Beginners
GEL1108 ภาษาลาวพื้นฐาน
Laos for Beginners
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร

ไมนอยกวา

รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
GEH2101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEH2102 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
GEH2103 จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย
Psychology for Human Development
GEH2104 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา
Critical Thinking and Problem Solving

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6

หนวยกิต
หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร

ไมนอยกวา

6

รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
GES3101 วิถีไทย
Thai Living
GES3102 วิถีโลก
Global Society and Living
GES3103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
GES3104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law for Daily Life
GES3105 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

หนวยกิต
หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(3 -0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
GET4101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
GET4102 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GET4103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
Information Technology for Work
GET4104 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Exercise and Recreation for Health
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) วิชาบังคับ
รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
MAT1001 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
Discrete Mathematics
MAT1103 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
Introduction to Probability and Statistics
ITE1001 คอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computers

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
98
64

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ITE1002 การเขียนโปรแกรม 1
Programming 1
ITE1003 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
Computer Operating Systems
ITE1004 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development
ITE1005 การจัดการฐานขอมูล
Database Management
ITE2001 การเขียนโปรแกรม 2
Programming 2
ITE2002 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
ITE2003 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
Computing Platform Technology
ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communications and Computer Networks
ITE2005 การเขียนโปรแกรมเว็บ
Web Programming
ITE2006 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Design and Analysis
ITE2007 คอมพิวเตอรกราฟก
Computer Graphic
ITE3001 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human-Computer Interaction
ITE3002 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
E-Commerce
ITE3003 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
ITE3004 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน
Introduction to Research Methodology
ITE3005 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar
ITE4001 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ITE4002 กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและ
ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics in Information Profession,
Security in Information Technology
MGT1204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
(3-0-6)
3(3-0-6)

2) วิชาเลือก (ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกลุม
วิชาเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต) ไมนอยกวา 27 หนวยกิต
กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ITE2101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
ITE2102 การบริหารฐานขอมูล 1
Database Administration 1
ITE3101 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณพกพา
Application Development on Mobile Devices
ITE3102 การบริหารฐานขอมูล 2
Database Administration 2
ITE3103 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานขอมูล
Database Programming Workshop
ITE3104 การบริหารฐานขอมูล 3
Database Administration 3
ITE3105 ระบบชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ
Decision Support Systems
ITE3106 ปญญาประดิษฐเบื้องตน
Introduction to Artificial Intelligence
ITE3107 การเขียนโปรแกรมภาษาเอ็กซเอ็มแอล
XML Programming
ITE3108 การบูรณาการสารสนเทศ
Information Integration
ITE3109 การประยุกตเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology Application

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
หนวยกิต
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ท-ป-อ)
ITE4101 ระบบคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval Systems
ITE4102 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล
3(2-2-5)
Object – oriented System Analysis and Design with UML
ITE4103 คลังขอมูลและการขุดคนขอมูล
3(2-2-5)
Data Warehousing and Data Mining
ITE4104 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3(2-2-5)
Web Services Technology
ITE4105 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Special Topics in Information Technology
ITE4106 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณพกพา 3(2-2-5)
Special Topics in Application Development on Mobile Devices
กลุมวิชาเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต
รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
หนวยกิต
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(ท-ป-อ)
ITE2201 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Networking Workshop
ITE2202 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการเครือขายวินโดว
3(2-2-5)
Network Operating System Workshop using Windows Server
ITE3201 สวนสําคัญเครือขาย
3(2-2-5)
Network Essential
ITE3202 เครือขายสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Networking
ITE3203 การสื่อสารและเครือขายแบบไรสาย
3(2-2-5)
Wireless Communication and Network
ITE3204 โพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Routing Protocols
ITE3205 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
3(2-2-5)
Network Management and Administration
ITE3206 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตรวมสมัย
3(2-2-5)
Modern Internet Technology
ITE4201 การเขียนโปรแกรมสําหรับขายงาน
3(2-2-5)
Network Programming
ITE4202 หัวขอพิเศษทางดานเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต
3(2-2-5)
Special Topics in Network Technology and Internet
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
MKT3309 การจัดการลูกคาสัมพันธ
Customer Relationship Management
3) วิชาประสบการณภาคสนาม
ไมนอยกวา
ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง
3.2.1) แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
ITE3301 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
Preparation for Internship
ITE4301 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Internship
3.2.2) แผนสหกิจศึกษา
ITE3302 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
ITE4302 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
7

หนวยกิต

7

หนวยกิต
2(90)
5(450)

7

หนวยกิต
1(45)
6(540)

6

หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิ ทยาลั ยราชรอยเอ็ ด โดยไม ซ้ํากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ หรือเปนรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
หมายเหตุ ความหมายของรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบดวยสัญลักษณ 7 ตัว โดย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด
เลขตัวที่ 4
หมายถึง ระดับชั้นปที่ควรศึกษา
เลขตัวที่ 5
หมายถึง กลุม/ดาน (0 หมายถึง วิชาบังคับ, 1
หมายถึง วิชาเลือกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2 หมายถึง วิชาเลือกดานเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเทอรเน็ต และ 3 หมายถึง กลุมประสบการณภาคสนาม)
เลขตัวที่ 6 และ 7 หมายถึง ลําดับความยากงายของรายวิชา
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3.2.4 การจัดแผนการศึกษา
1) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GELxxxx กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร 1
GEHxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 1
GELxxxx กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร 2
หมวดวิชาเฉพาะ
ITE1001 คอมพิวเตอรเบื้องตน
(วิชาบังคับ)
MAT1001 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
MAT1103 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
ITE1002 การเขียนโปรแกรม 1
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GELxxxx กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร 3
GELxxxx กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร 4
GEHxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 2
GESxxxx กลุมวิชาสัมคมศาสตร 1
หมวดวิชาเฉพาะ
ITE1003 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
(วิชาบังคับ)
ITE1004 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
ITE1005 การจัดการฐานขอมูล
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GESxxxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 2
GETxxxx กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1
ITE2001 การเขียนโปรแกรม 2
ITE2002 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
ITE2003 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GETxxxx กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2
หมวดวิชาเฉพาะ
ITE2005 การเขียนโปรแกรมเว็บ
(วิชาบังคับ)
ITE2006 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
ITE2007 คอมพิวเตอรกราฟก
หมวดวิชาเฉพาะ
ITE2101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(วิชาเลือก)
ITE2102 การบริหารฐานขอมูล 1
รวมหนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITE3001 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
ITE3002 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
MGT1204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ITE3102 การบริหารฐานขอมูล 2
ITE3103 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานขอมูล
xxxxxxx เลือกเสรี 1
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาประสบการณ
ภาคสนาม)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITE3003 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ITE3004 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน
ITE3005 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE3105 ระบบชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ
ITE4103 คลังขอมูลและการขุดคนขอมูล
ITE3104 การบริหารฐานขอมูล 3
ITE3301 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
หรือ
ITE3302 การเตรียมสหกิจศึกษา
xxxxxxx เลือกเสรี 2
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
1(45)
3(x-x-x)
20/21 หนวยกิต
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาประสบการณ
ภาคสนาม)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITE4301 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หรือ
ITE4302 สหกิจศึกษา
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITE4001 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE4002 กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและความ
มั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE3109 การประยุกตเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
MKT3309 การจัดการลูกคาสัมพันธ
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
5(450)
6(540)
5/6 หนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต
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2) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GELxxxx กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร 1
GEHxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 1
GELxxxx กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร 2
ITE1001 คอมพิวเตอรเบื้องตน
MAT1001 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
MAT1103 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
ITE1002 การเขียนโปรแกรม 1
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GELxxxx กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร 3
GELxxxx กลุม วิชาภาษาและการสื่อสาร 4
GEHxxxx กลุมวิชามนุษยศาสตร 2
GESxxxx กลุมวิชาสัมคมศาสตร 1
ITE1003 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ITE1004 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
ITE1005 การจัดการฐานขอมูล
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GESxxxx กลุมวิชาสังคมศาสตร 2
GETxxxx กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1
ITE2001 การเขียนโปรแกรม 2
ITE2002 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
ITE2003 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GETxxxx กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2
หมวดวิชาเฉพาะ
ITE2005 การเขียนโปรแกรมเว็บ
(วิชาบังคับ)
ITE2006 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
ITE2007 คอมพิวเตอรกราฟก
หมวดวิชาเฉพาะ
ITE2101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(วิชาเลือก)
ITE2201 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
รวมหนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITE3001 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
ITE3002 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ITE3201 สวนสําคัญเครือขาย
ITE2202 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการเครือขายวินโดว
ITE3202 เครือขายสื่อประสม
xxxxxxx เลือกเสรี 1
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาประสบการณ
ภาคสนาม)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3(2-2-5)

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ITE3003 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
ITE3004 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน
3(3-0-6)
ITE3005 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-3-0)
MGT1204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
ITE3204 โพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง
3(2-2-5)
ITE3205 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
3(2-2-5)
ITE3301 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2(90)
หรือ
ITE3302 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
xxxxxxx เลือกเสรี 2
3(x-x-x)
รวมหนวยกิต
20/21 หนวยกิต
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาประสบการณ
ภาคสนาม)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITE4301 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หรือ
ITE4302 สหกิจศึกษา
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITE4001 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE4002 กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและความ
มั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE3206 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตรวมสมัย
MKT3309 การจัดการลูกคาสัมพันธ
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
5(450)
6(540)
5/6 หนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต
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3.2.5 คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอ ยกวา

30

หนวยกิต
หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

GEL1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสาร สภาพปญหาและ
แนวทางแกไขปญหา การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน กระบวนการพัฒนาทักษะ
ทางภาษา การนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
The Thai language as a communication tool, ways to solve
the problems of language use in daily life, the process of language
skills development and its effective application in daily life
GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
English for Study Skills
หลักการ วิธีการ และเทคนิคเบื้องตนในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ กล
ยุทธการอานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการเขียนเพื่อสรุปใจความจากตําราและการ
บรรยายการสื่อสารในชั้นเรียน การพูดและเขียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อา น
การนําเสนอขอมูล การแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางการเรียนการสืบคนขอมูล
จากแหลงตางๆ
Basic principles, methods and techniques in English study,
effective reading strategies, writing skills to summarize concepts from
textbooks and lectures, communication in the classroom, speaking
and writing to answer questions of the read subject, presenting the
data, communication on learning issues, and retrieving information
from different sources
GEL1103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information and Individual Study
ความสํา คัญ ของการรูสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรูและทักษะ
สารสนเทศประกอบดวยการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การเลือกแหลง
และทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่อ งมือ การวิ เคราะหสัง เคราะหแ ละประเมิน สารสนเทศ การเรียบเรี ยงและ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)

The importance of information literacy, process
of development of knowledge and information skills, analysis
of information needs, selection of sources and information resources,
retrieving information using information technology as a tool,
synthesis and evaluation of information, compilation and
presentation of the information in different formats appropriately and
effectively
GEL1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟงในบริบ ทที่หลากหลาย การออกเสียง
และใชสํานวนภาษาอังกฤษอยางถูกตอง เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฟงและ
การแปลความหมาย บทสนทนาและจากสื่อตา งๆ การเขียนภาษาอัง กฤษเพื่ อ
สงเสริมความสามารถในการสื่อสารกับสังคมโลก
Skills for communication, with emphasis on speaking and
listening in different contexts, pronunciation, listening and
interpreting the meaning from conversation and from different
media, writing, and correctly using English as means of
communication with world society
GEL1105 ภาษาญีป่ ุนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Japanese for Beginners
ทักษะการฟง พูด อา น และเขียนภาษาญี่ปุ นอยา งบู รณาการ ศึกษารู ป
ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน ฝกสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย
การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝกการอานขอความสั้นๆ สรุปและตอบ
คําถามได การเขียนประโยคงายๆ
Skills of listening, speaking, reading and writing Japanese.
study basic sentences and grammar, conversation practice in
everyday life language use including greetings, self- introduction,
time telling, shopping, reading a short message, summary and
answering the questions, and writing simple sentences
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

GEL1106 ภาษาจีนพื้นฐาน
Chinese for Beginners
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนอยางบูรณาการสํา หรับทักษะ
การฟงและการพูด ผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแกการ
ทักทาย การแนะนําการขอบคุณการขอโทษ ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอก
และเขียนประโยคงายๆ ทักษะการอานฝกอานเนื้อหาขอความสั้น ๆ สามารถสรุป
และตอบคําถามได
Skills of listening, speaking, reading and writing Chinese.
Practice in listening and speaking skills. Learning on basic Chinese in
everyday life including greetings, self-introduction, appreciation, and
apology. Practice on writing skills, dictation, writing simple sentences,
reading short messages, and summarizing and answering questions
GEL1107 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(2-2-5)
Vietnamese for Beginners
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเวียดนามอยางบูรณาการศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การ
อาน การฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยค
งายๆ ได
Skills of listening, speaking, reading and written Vietnamese. Study
basic grammar, sentence patterns, learning basic Vietnamese in
everyday life including self-introduction, time telling, shopping, and
reading, practice reading short messages, summarizing and answering
questions, and writing sentence simple
GEL1108 ภาษาลาวพื้นฐาน
3(2-2-5)
Laos for Beginners
ทักษะการฟ ง พูด อ า น และเขียนภาษาลาวอย า งบูร ณาการ ศึก ษารูป
ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันไดแก การ
ทักทายการแนะนํา ตนการบอกเวลา การซื้อของ เปน ต น การอา น การฝ กอา น
ขอความสั้นๆสามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Skills of listening, speaking, reading and writing Laos. Study
sentences and basic grammar, learning basic language in everyday life
including greetings, introductions, time telling, shopping, Practice in
reading short messages, writing summary, answering questions, and
writing simple sentences

GEH2101 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
จําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร
เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางความเห็น ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางการ
เคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรู
เชิงคุณคา จากระดับการรํา ลึก ผา นขั้นตอนความคุน เคย และนํา เข าสูขั้นความ
ซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Identify differences aspects in the science of beauty,
definition of aesthetic in terms of analytical and behavioral oriented,
the importance recognition and origin of visual studies, aural studies,
and performance studies, Extension of studies to visual arts, music,
and performing arts through the process of learning; Appreciation
from the degree of recall, familiarity, and sentimentality in order to
gain an appreciation of the aesthetic experience
GEH2102 จริยธรรมกับชีวิต
3(3-0-6)
Morality and Life
ชีวิต ความหมาย คุณคาและเปา หมายของชีวิต ปรัชญาและแนวคิดใน
การดําเนินชีวิต หลักยึดเหนี่ยวของชีวิต พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง
การดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม เรียนรูแนวทางในการแกปญหาชีวิตโดยอาศัย
หลักศาสนธรรม
Life, meaning, values and goals of life, philosophy and
concepts in daily life as well as self moral and ethical development
and living together in society, learning ways to solve problems of life
through religious principles
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

GEH2103 จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย
Psychology for Human Development
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยา ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ม นุ ษ ย
พฤติกรรมมนุษย พัฒนาการ การเรียนรูกระบวนการรูจักและเขาใจตนเองและผูอื่น
การพัฒนาทักษะและสัมพันธภาพในชีวิตประจําวัน การปรับพฤติกรรม การดําเนิน
ชีวิตในสังคมอยางมีความสุข ทั้งในชีวิตสวนตัว ดานสังคม และการประกอบอาชีพ
Basic knowledge of Psychology, theories of human behavior,
human development, learning processes, recogintionzing and
understanding oneself and others, development of skills and
relationships in daily life, behavior modification including living
happily in society in term of social life and occupation
GEH2104 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา
3(3-0-6)
Critical Thinking and Problem Solving
หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ การแสวงหาข อมูลและความรู
การใหเหตุผล การคิดและการตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ และ
การตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ หลักการและกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
และสังคม แนวทางการพัฒนาการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและสังคม
Principles and processes of critical thinking; acquiring
information and knowledge, reasoning, and decisions making; The
development of critical thinking and how to response criticizing;
principles and processes of problem solving in science and social
studies, solution development of scientific and social problems
GES3101 วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมือง
และชนบท วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาและแนวทาง การขจัดปญหา
สังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงสรางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญา
ชาวบา นและทองถิ่น ตลอดถึงวิสัยทัศนดา นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการ
ปกครองที่คนไทยอยากเห็น
Evolution and generalization of social change in both urban
and rural Thailand; culture, tradition, problems, and solutions to Thai
social problems, study on royal project for development, local folk
wisdom, vision on social, economic, and politics for Thai living
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

GES3102 วิถีโลก
Global Society and Living
วิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของประเทศ
ไทยและสังคมโลก การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง ตลอดถึง การพัฒ นาสังคม เศรษฐกิจ การเมื อ ง และการปกครองของ
ประเทศไทย เพื่อปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ตลอดจนปรับตัวเขา กั บการจัด
ระเบียบของสังคมโลก
Social, economic and political evolution of the country and
the world. World organizing on the social, economic and political
changes; Development of social, economic and political changes in
the country to participate ASEAN community and world order
GES3103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความหมาย คุณ สมบั ติ และมิ ติ ข องสิ่ ง แวดล อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ความสําคัญ การใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ
เชิงระบบระหวา งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นเครือขายสิ่งแวดลอม การใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต อ สิ่ ง แวดล อ ม ป ญ หามลพิ ษ การประเมิ น สถานการณ
มาตรฐานสิ่ ง แวดล อ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม กฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติ
สิ่ ง แวดล อ มการส ง เสริ ม การรั ก ษาและคุ ม ครองคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดลอมศึกษา
Meaning, features and dimensions of the environmental and
natural resources, the importance, use and development of natural
resources, ecology, systemic relation between living, physical and
biological environment, local biodiversity, environmental networks,
the use of science and technology that affect the environmental
pollution, assessment of the situation, environmental standards,
environmental quality, laws and environmental act, promoting the
preservation and protection of the environment and natural
resources according to the principles of sustainable development,
and environmental study
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

GES3104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law for Daily Life
กฎหมายที่มีความจําเปนในการดํา เนินชีวิต กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่ประชาชนพึงทราบ
Laws that are necessary for daily life, constitutional
law, and others.
GES3105 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
สถาบั น และกระบวนการเมื องไทย ประวั ติ ศาสตร การปกครองไทย
วิเคราะหการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไทย วิเคราะหบทบาทของสถาบัน
ทางการเมืองของไทย คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้งการ
บริหารราชการและการปกครองทองถิ่น
Institutions and processes in Thai politics. History of
government in and its political behavior, analysis on the roles of
political institutions, political parties, elections, courts, parliament,
cabinet, public administration, and local government.
GET4101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนํา ความรู
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุขและ
มีประสิทธิภาพ ผลกระทบของความกา วหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย และ
สังคม
Processes and the development of science and technology.
scientific knowledge application for improving the quality of life and
effective living, the impact of scientific advances on humans and
society.
GET4102 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษ ย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ข อ มู ล และข า วสาร ตรรกศาสตร แ ละการใช เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กําหนดการเชิงเสน และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Principles and human thinking process, creative thinking, data
and information analysis, logic, reasoning and decision making
process, linear programming and application to solve problems in
daily life

GET4103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
Information Technology for Work
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษ ย องคป ระกอบทางดา นฮารดแวรการใชโ ปรแกรมระบบ การใช โ ปรแกรม
ประยุกต เพื่อการจัดทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ การนําเสนอ และการจัดการ
ฐานขอมูล ศึกษาการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร การแลกเปลี่ยนขอมูลบนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การเคารพในทรัพยสินทางปญญา
Information technology system that affects human life, the
elements of the hardware and the use of system and application
programs in order to create documents, calculation tables,
presentations, data base management, computer networks and the
data exchange on the computer network and the respect for
intellectual copyrights
GET4104 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Health
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกกําลังกายและนั นทนาการ ความหมาย
และคุณคาของกิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการ ประเภทของการออก
กําลังกายและนันทนาการ การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายชนิดตางๆ หลักการเปน
ผูนํากิจกรรมนันทนาการและการจัดกิจกรรมนันทนาการ
Basic knowledge, meaning, value and types of exercises and
recreation, the practice of different types of exercises, the principles
of recreation leadership and recreation activity management
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หนวยกิต
หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

MAT1001 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
Discrete Mathematics
ทฤษฎี เ ซต ฟ ง ก ชั่ น และลํ า ดั บ การนั บ ตรรกศาสตร แ ละการอุ ป นั ย
ความสัมพันธ เทคนิคการพิสูจนแบบตางๆ กราฟ ตนไม และ พีชคณิตบูลลีน
Set theory, functions and sequences, counting, logic and
induction, relation, mathematical proofs, graph, tree, boolean algebra.
MAT1103 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
ทฤษฎีความนา จะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะหความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การประยุกตวิธีการเชิงสถิติ
Probability theory, random variables, statistic inference, analysis
of variance, regression and correlation, statistical method applications
ITE1001

คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Computers
ความรูพื้นฐานที่สํา คัญในการเขา ใจการทํางานหลักของระบบคอมพิวเตอร
เทคโนโลยี ทางด า นฮารดแวรแ ละซอฟตแ วรพื้ นฐานเกี่ ยวกับ โครงสร า งของระบบ
เครือขายและระบบอินเตอรเน็ต หนาที่หลักของระบบปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต ระบบการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน และสามารถ
ประยุกตนํา เอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชงานชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมเปนไปตาม
ทฤษฎีการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชบัญญัติวา ดวยการ
กระทํา ความผิดทางคอมพิวเตอร พรอมทั้งทราบถึงผลกระทบของสภาวะแวดลอ ม
ตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน
Important basic knowledge of fundamental operation of
computer systems, basic hardware and software technologies related to
internet and network systems, principle functions of operating systems,
development processes of information systems, application programs,
database systems, appropriate applications of various technologies in
daily life based on sufficient economy theory and computer crime laws,
impacts of using computer systems on the environment
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE1002

การเขียนโปรแกรม 1
Programming 1
หลักการวิเคราะหปญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การนําเสนอขั้นตอนวิธีดวย
การใชผังงาน หลักการเขียนโปรแกรม กระบวนการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการ
เขียนและพัฒนาโปรแกรม วากยสัมพันธภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคําสั่งอินพุต เอาท
พุต ชนิดของขอมูล ตัวดําเนินการ คําสั่งวนซ้ํา โปรแกรมยอย ฟงกชั่น ฝกปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมภาษาโครงสราง
Problem analysis principles, algorithm design, algorithm
presentation by using flowchart, principles of programming, program
working process, step of programming and program development, syntax
of computer language on input, output, data types, operation, loop,
subprogram, functions, practice in structured programming

ITE1003

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Operating Systems
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรระบบ โครงสรางการทํางานของ
ระบบปฏิบัติการ หนาที่และการดําเนินงานของระบบปฏิบัติการ หลักการทํางานของ
ฮารดแวรและซอฟตแวร องคประกอบพื้นฐานในการทํา งานของระบบคอมพิวเตอร
แนวโนมของการพัฒนาคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
Operating system evolution, system software, operating system
framework, function and operation of operating system, principles of
hardware and software operation, basic component of computer
system, potential trend of computer and operating system development

ITE1004

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
โครงสร า งและองค ป ระกอบของเว็ บ หลั ก การทํ า งานของเว็ บ กระบวน
ออกแบบและพัฒนาเว็บ ภาษา XHTML, Cascade Style Sheet การออกแบบการ
จัดวาง การจัดการเนื้อหาเว็บ เทคนิคและวิธีการออกแบบเว็บโดยใชโปรแกรมประยุกต
การเผยแพรและประชาสัมพันธเว็บ
Web components and structure, principles of web processing,
web development and design process, XHTML, Cascade Style Sheet,
layout design, web content management, web design techniques and
procedures using application program, web dissemination and public
relation
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE1005

การจัดการฐานขอมูล
Database Management
ระบบจัดการฐานขอมูล องคประกอบของระบบฐานขอมูล ตัวแบบฐานขอมูล
ฐานข อ มูล เชิ ง สั ม พั น ธ การออกแบบฐานข อ มู ล สถาป ต ยกรรมของระบบจั ด การ
ฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม พจนานุกรมขอมูล ความมั่นคง
และบูรณภาพของขอมูล
Database management systems (DBMS), database system
component, database models, relational database, database design,
database management system architecture, normalization, query
language, data dictionary, data security and integrity

ITE2001

การเขียนโปรแกรม 2
3(2-2-5)
Programming 2
เงื่อนไข : ตองผานวิชา ITE1002 การเขียนโปรแกรม 1 มากอน
แนวคิดในการเขียนโปรแกรมดว ยภาษาคอมพิวเตอรขั้นสูง ตัวแปรและชนิด
ขอ มูล คําสั่งเพื่อ ควบคุมการทํา งานของโปรแกรม การใชฟง ก ชัน สํา หรั บ การเขี ยน
โปรแกรม การตรวจหาและแกไ ขขอ ผิ ด พลาดของโปรแกรม ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
Advanced computer programming language concepts, variable
and data type, commands for controlling computer operation, functions
for programming, checking and solving errors; practices of computer
programming for information system and database system development

ITE2002

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
โครงสรา งขอมูลและขั้นตอนวิธีตา งๆ ที่จะนํา ไปใชในการจั ดการขอมูลให มี
ประสิทธิภาพ โครงสรางของขอมูลแบบลิเนียและนอนลิเนีย โครงสรางขอมูลดังกลา ว
ประกอบไปดว ย สแตกซ คิว ลิง คลิ สต โครงสรา งแบบต น ไม และกราฟ สว นของ
ขั้นตอนวิธีจะเปนขั้นตอนวิธีที่ใชการจัดการโครงสรางขอมูลแบบตางๆ เชน การคนหา
ขอมูล และการจัดเรียงขอมูล ขั้นตอนวิธีของโปรแกรมแบบยอนกลับ และการวิเคราะห
การทํางานของขั้นตอนวิธี
Linear and non-linear data structures: stack, queue, linked list,
tree and graphs. Algorithms for manipulating data structures: information
searching/storing and algorithm analysis for effective information
management
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE2003

เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
Computing Platform Technology
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร และ
ระบบปฏิบัติการ ประกอบดวย สวนประกอบทางฮารดแวร ไดแก หนวยประมวลผล
ระบบบัสและระบบเชื่อมตออุปกรณภายนอก หนวยความจํา หนวยเก็ บบันทึกขอมูล
ระบบปฏิบัติการ ไดแก สวนประกอบและหนา ที่ภายในระบบปฏิบัติการ กรณีศึกษา
ระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ หลักการและการฝกหัดดานการบริหาร
ระบบ เชน การจัดการบัญชีผูใช บริการการพิมพ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกขอมูล การ
เฝาสังเกตและการแกไขปญหา
Basic computer architecture and operating systems including
hardware components and functions, such as the processor, bus,
memory, and storage subsystems, the components and functions
of operating systems, a case study of popular OS's, practices
of administration concepts such as user accounting, printing service,
storage allocation, monitoring and troubleshooting

ITE2004

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Data Communications and Computer Networks
หลักการพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร รูปแบบการ
สื่อสาร ตัว กลางและอุปกรณสํา หรับการสื่อสาร ประเภทของเครือขา ย รูปแบบการ
เชื่อ มต อ ของเครือข า ย สถาปต ยกรรม การจัด การเครื อ ข า ยและการประยุ ก ต ฝ ก
ปฏิบัติการติดตั้งเซิรฟเวอรโดยใชซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส เชน เว็บเซิรฟเวอร ดาตา
เบสเซิรฟเวอร แน็ทเซิรฟเวอร ดีเอทซีพีเซิรฟเวอร พร็อกซี่เซิรฟเวอร และดีเอ็นเอส
เซิรฟเวอร
Basic data communication and computer network principles,
communication model, medium and devices for communication,
network category, network topology, network architecture, network
management and application; practices of server installation using open
source operating system such as web server, database server, NAT
server, DHCP server, proxy server and DNS server
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
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ITE2005

การเขียนโปรแกรมเว็บ
Web Programming
เงื่อนไข : ตองผานวิชา ITE1004 การออกแบบและพัฒนาเว็บ มากอน
การออกแบบแบบฟอรมและสว นตอประสานกับผูใช ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล และเขียนโปรแกรมฝงแมขา ย กลไกคุกกี้และการสรา งเว็บ ที่เก็ บสถานะ
รวมถึงฝกเชื่อมตอฐานขอมูลบนเว็บ จัดการฐานขอมูลบนเว็บ ประยุกตฐานขอมูลบน
เว็บดวยภาษาสอบถาม พรอมทั้งฝกจัดการแฟมขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส และ
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเว็บ
Design of forms and user interface, validate data, server-side
program; cookies and session; practices of connecting web database,
managing web database, applying web database using Query Language;
practices of file management, e-mail and data exchange between web

ITE2006

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Design and Analysis
เงื่อนไข : ตองผานวิชา ITE1005 การจัดการฐานขอมูล มากอน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ ประเภทของระบบสารสนเทศในองคการ วงจร
การพัฒนาระบบ การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาระบบ กระบวนการ วิธีการ
และเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบ การนําระบบไปปรับใชงาน
Basic knowledge, type of information system in organization,
system development life cycle, planning and management of system
development project, processes, methods, and techniques for system
analysis and design, information technology application for system
development, system implementation

ITE2007

คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphic
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร เทคนิคการสรางภาพ
3 มิติ เทคนิคการยอหรือขยาย การหมุน การตัด ภาพ การจัดรูปแบบตัว อั กษร ฝ ก
ปฏิบัติการสรางภาพและตกแตงภาพ การจัดวางหนา การใชหนาตาง การโตตอบกับ
ผูใช การทําใหภาพเคลื่อนไหว
Basic knowledge of creating computer imaging, techniques to
visualize 3D, compression and expansion techniques, rotation, crop,
character formatting; practices of image creation and decoration, page
layout, window using, interaction with users, animation making
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE3001

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human-Computer Interaction
การวิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของมนุษย วัตถุประสงคของการ
ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบโดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก กลวิธีใน
การสรา งปฏิสัมพันธที่มีประสิทธิภาพระหวา งมนุษ ย กับคอมพิว เตอร การประยุกต
ซอฟตแวรสําเร็จรูปหรือสรางซอฟตแวร การประเมินผลการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
และคอมพิวเตอร
Human requirement and behavior analysis, objectives of user
interface design, user-centered design, strategies for effective humancomputer interaction, applying software or software development,
evaluation of human-computer interaction

ITE3002

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
E-Commerce
หลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อประโยชนใชงานภายในองคกร การใชระบบอิ นทราเน็ ตเพื่อสื่อสารกับ บุคลากร
และการใชระบบอินเทอรเ น็ตในการสื่อสารกับ ลูก คาและผูจํ าหนายสินคา ภายนอก
องคกร กรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งตอ งใช ความรูพื้น ฐานทางโครงสรา งธุ รกิจ การสรา งระบบฐานความรู และการ
วางแผนการตลาด
Principles of data input into an electronic information system in
order to use inside the organization, using an intranet to communicate
with personnel, using the internet to communicate with customers and
vendors outside the organization, case studies of businesses
successfully created an electronic business system by using
fundamental knowledge of the business structure, building a knowledge
base, and making marketing plans
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE3003

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสรางของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศในองคกร เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ ระบบการ
จัดการและระบบสนับสนุนในองคกร ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ การวางแผน
ระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Concept of management information systems, structure of
management information systems, organizational foundations of
information systems, technical foundations of information systems,
management and organizational support systems, information system in
decision making, planning of information systems, management
information system development

ITE3004

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Research Methodology
ความหมายและความสํา คัญ ของการวิจั ย กระบวนการวิ จัย วิธี ป ฏิ บัติแ ละ
บทบาทในการวิจัย การคนหาวรรณกรรมและการทบทวนวรรณกรรม การอางอิงและ
การอางถึง เทคนิคการพิมพรายงาน การเขียนบทความ การสรางขอเสนองานวิจัย การ
เขีย นรายงานวิจัย การตีพิมพผลงาน การวิ เคราะหขอมู ล และวิ ธีวิจั ย สถิติสํ า หรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา
Research definitions and significance, research processes and
roles in research, literature seeking and review, reference and citation,
report typing techniques, scientific writing, developing research proposal,
research report, publishing, data analysis and statistics for information
technology research method; case study

ITE3005

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-3-0)
Information Technology Seminar
การค น คว า ป ญ หาและเรื่ อ งที่ ส นใจทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น
รายบุคคล หรือเปนกลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอ
ที่ประชุมกลุมสัมมนา
Survey of specific topics in the current literature of information
technology, by individual or in group; organization and summarization of
opinions for presenting at a seminar session
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE4001

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํา หรับนักศึกษาป 4 ประกอบดว ย การ
นําเสนอโครงงาน การศึกษาความเปนไปได ทรัพยสินทางปญญา การทํางานเปนทีม
งบประมาณ และ การจัดการตารางเวลาทํางาน การรายงานและการนําเสนอผลงาน
การออกแบบติดตั้งและทดสอบ
Information technology project for senior students; including
presenting IT proposals, feasibility study, intellectual property, team
working, budgeting, project scheduling, IT system analysis and design
report (input, process, output design), installation plans, testing and
debugging

ITE4002

กฎหมาย จริยธรรมทางวิชาชีพและ
3(3-0-6)
ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics in Information Profession,
Security in Information Technology
แนวคิ ด ทางกฎหมายและจริ ย ธรรมในงานการจั ด กา รสารสนเทศ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสิน
ทางป ญ ญา ความเสี ย หายจากการรั่ ว ไหลของข อ มู ล สิ ท ธิ ส ว นบุ ค คล สิ ท ธิ ต าม
รัฐธรรมนูญ นโยบายสารสนเทศของภาครัฐบาลและเอกชน การเลื อกและประยุกต
หลักธรรมที่เหมาะสมสําหรับวิชาชีพการจัดการสารสนเทศ

MGT1204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
หลักการและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ไดแก เจาของคนเดียว หางหุนสวน และ
บริ ษัท จํ า กั ด ลั ก ษณะสภาพแวดล อ มของธุ ร กิ จ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ด า นการผลิ ต
การตลาด การเงิน การบัญชีและการจัดการทรัพยากรกฎหมายธุรกิจ แนวคิดในการ
ประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจความสาคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจใน
สังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอธุรกิจจุดมุงหมายของการประกอบธุรกิจ
ความสัมพันธระหวางหนาที่ตางๆ ของธุรกิจและความสาคัญของบรรษัทภิบาล ความ
รับผิดชอบตอสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

42
รหัสวิชา

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Principles and formalization of business establishment, including
sole proprietorship, partnership, and company limited; characteristics of
business environments; business activities; production, marketing,
finance, accounting, and human resource management; business law;
concepts of business entrepreneurship, types of business; importance
and roles of business entrepreneurship in society; effects of
environments on business; objectives of business entrepreneurship;
relationships among business functions; importance of corporate
governance, corporate social responsibility, ethics,and codes of ethics for
business entrepreneurship
2. วิชาเลือก
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE2101

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน การวิเคราะหโครงสรางของโปรแกรมเชิง
วัต ถุ เทคนิคเบื้องตนของการออกแบบซอฟตแวร ฟง กชั่น การออกแบบเชิ งวั ตถุขั้น
พื้นฐาน และการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
Writing basic object-oriented program, analysis of object-oriented
structure; basic techniques of software design, function of basic objectoriented design and object-oriented program design

ITE2102

การบริหารฐานขอมูล 1
3(2-2-5)
Database Administration 1
เงื่อนไข : ITE1005 การจัดการฐานขอมูล มากอน
การติด ตั้ งเครื่ องใหบ ริก ารฐานขอมู ล ใช ภาษาสอบถามขั้ นสู ง ควบคุ ม การ
ทํางานในภาวะพรอมกัน กูคืนขอมูล การประมวลผลรายการ รวมถึงศึกษาทริกเกอร
และสโตรโพรซีเยอร ความมั่นคงของฐานขอมูล สคีมา ฝกเก็บสํารองขอมูลและทําซ้ํา
ล็อกไฟล โครงสรา งการเก็บขอมูล รวมถึงฝกดูแลตารางขอมูล ดัชนีขอมูล บูรณภาพ
ของขอมูล ความมั่นคงของรหัสเขาใชระบบ พรอมทั้งฝกจัดการทรัพยากรและผูใชงาน
ใหสิทธิและบทบาทหนาที่ของผูใชงาน ตรวจสอบและเปลี่ยนขอมูลขามฐานขอมูล โดย
ใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแบบโอเพนซอรส
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Installation of a database server, usage of advanced query
language, control of concurrency processing, data recovering and process
transaction, trigger and store procedure, database security and schema,
practices of backup data and redo logfile, storage structure,
management of table, indexes, data integrity and password security,
practices of managing resources and users, privilege, roles of users,
auditing and converting data cross-database using open source DBMS

ITE3101

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณพกพา
3(2-2-5)
Application Development on Mobile Devices
เงื่อนไข : ตองผานรายวิชา ITE2101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากอน
การพัฒนาซอฟตแวรบ นอุปกรณพกพาขนาดเล็ก เชน โทรศัพ ท มือถือ หรือ
เครื่องพีดีเอ โดยเลือกใชภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะเปนการพัฒนาซอฟแวรแบบเชิง
วัตถุ มีการศึกษาถึงกรอบการพัฒนาซอฟตแวรใหสอดคลองและสามารถทํางานรวมกับ
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณพกพาขนาดเล็กที่มีแพลทฟอรมซึ่งเปนกลุมเปาหมายของ
ตลาด ศึก ษาถึงการพัฒนาซอฟแวรใหมีค วามสามารถในการทํา งานเพื่ อ สนับ สนุ น
ธุรกรรมในเชิงธุรกิจ หรือเปนซอฟตแวรเกี่ยวของกับนันทนาการและบันเทิง
Software development on mobile devices using object oriented
programming language; software development frameworks on operating
systems widely used on modern mobile devices; mobile application
development focusing on attracting customers in the mobile web
markets for business, entertainment, education, etc

ITE3102

การบริหารฐานขอมูล 2
3(2-2-5)
Database Administration 2
เงื่อนไข : ITE1005 การจัดการฐานขอมูล มากอน
การติด ตั้ งเครื่ องใหบ ริก ารฐานขอมู ล ใช ภาษาสอบถามขั้ นสู ง ควบคุ ม การ
ทํางานในภาวะพรอมกัน กูคืนขอมูล การประมวลผลรายการ ทริกเกอรและสโตรโพรซี
เยอร ความมั่ น คงของฐานข อ มู ล สคี ม า ฝ ก เก็ บ สํ า รองข อ มู ล และทํ า ซ้ํา ล็ อ กไฟล
โครงสรางการเก็บขอมูล รวมถึงฝกดูแลตารางขอมูล ดัชนีขอมูล บูรณภาพของขอมูล
ความมั่นคงของรหัสเขาใชระบบ พรอมทั้งฝกจัดการทรัพยากรและผูใชงาน ใหสิทธิและ
บทบาทหนาที่ของผูใชงาน ตรวจสอบและเปลี่ยนขอมูลขามฐานขอมูล โดยใชโปรแกรม
เอสคิวแอลเซิรฟเวอร
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Installation of a database server, usage of advanced query
language, control of concurrency processing, data recovering and process
transaction, trigger and store procedure, database security and schema,
practices of backup data and redo logfile, storage structure, management
of table, indexes, data integrity and password security, practices of
managing resources and users, privilege, roles of users, auditing and
converting data cross-database using SQL server

ITE3103

ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Programming Workshop
เงื่อนไข : ITE1005 การจัดการฐานขอมูล มากอน
คําสั่งภาษาเอสคิวแอล การเขียนนิพจน การเรียงลํา ดับ การคัดเลือกขอมูล
การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูล คําสั่ งเรียกใชขอมูลยอย
คําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูล การสรางและปรับปรุงตาราง การสรางขอจํากัด การ
สรางวิว การกําหนดการเขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําสั่งประมวลผล การโตตอบ
กับแมขายและการใชคําสั่งควบคุม
SQL statements, expression, sorting, selecting data, displaying
data from multiple tables, aggregating data by using group functions,
subquery, manipulating data statement, creating and updating tables,
creating constraints, creating views, controlling user access, declaring
variables, executable statements, interacting with server and writing
control structures

ITE3104

การบริหารฐานขอมูล 3
3(2-2-5)
Database Administration 3
เงื่อนไข : ITE1005 การจัดการฐานขอมูล มากอน
การติด ตั้ งเครื่ องใหบ ริก ารฐานขอมู ล ใช ภาษาสอบถามขั้ นสู ง ควบคุ ม การ
ทํางานในภาวะพรอมกัน กูคืนขอมูล การประมวลผลรายการ รวมถึงศึกษาทริกเกอร
และสโตรโพรซีเยอร ความมั่นคงของฐานขอมูล สคีมา ฝกเก็บสํารองขอมูลและทําซ้ําล็
อกไฟล ศึกษาโครงสรางการเก็บขอมูล รวมถึงฝกดูแลตารางขอมูล ดัช นีขอมูล บูรณ
ภาพของขอมูล ความมั่นคงของรหัสเขา ใชระบบ พรอมทั้งฝกจั ดการทรัพ ยากรและ
ผูใ ชง าน ให สิทธิแ ละบทบาทหน า ที่ข องผูใชง าน ตรวจสอบและเปลี่ ย นข อ มู ลข า ม
ฐานขอมูล โดยใชโปรแกรมออราเคิล
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Installation of a database server, usage of advanced query
language, control of concurrency processing, data recovering and process
transaction, trigger and store procedure, database security and schema,
practices of backup data and redo logfile, storage structure,
management of table, indexes, data integrity and password security,
practices of managing resources and users, privilege, roles of users,
auditing and converting data cross-database using oracle

ITE3105

ระบบชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support Systems
เงื่อนไข : ITE1005 การจัดการฐานขอมูล มากอน
แนวคิดของระบบชวยตัดสินใจและการประยุกตใชในองคกร กระบวนการใน
การตัดสินใจ การตัดสินใจในองคกร กระบวนการในการสรางแบบจําลองการตัดสินใจ
เทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม การออกแบบและสรางระบบชวย
ตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ระบบชวยในการตัดสินใจโดยใชฐานความรู
และเทคนิคตา งๆ ทางดา นปญญาประดิษ ฐ การเชื่ อมตอและรวมระบบชวยในการ
ตัดสินใจหลายๆ ระบบเขาดวยกัน แนวความคิดของระบบดาตาแวรเฮาส และการทํา
ดาตามายนิ่ง
Concepts of decision support systems and applications in an
organization, decision making processes, organizational decision making
activities, process of decision modeling, technology for group decision
support systems; design of decision support systems, executive
information systems, systems supporting decision using knowledge base
and AI techniques, integration of multi decision support systems,
concepts of data warehouse and data mining

ITE3106

ปญญาประดิษฐเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
ทฤษฎีและแนวคิดของปญญาประดิษ ฐและตัวอยางการประยุกตใชงานดาน
ตางๆ ขอบเขตของปญหา การกําหนดโมเดลในการแกไ ขปญหา ความรูทางตรรกะ
เทคนิคการคนหาแบบตางๆ การแทนและการรวบรวมฐานขอมูลความรูแบบตางๆ กฎ
และสัญลักษณความไมแนนอน การสรางเครือขายของปญญาประดิษฐ ปจจัยที่มีผลตอ
การเรียนรูของปญญาประดิษฐ และการนําปญญาประดิษฐมาชวยแกไขปญหา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Introduction of theory and concepts of artificial intelligence,
applications and their examples, problem domains, problem solving
model determination, knowledge on logics, searching techniques,
knowledge representations and collection, uncertainty laws and
symbols, networking of artificial intelligence, factors affecting learning
performance in artificial intelligence and applications of artificial
intelligence for solving problem

ITE3107

การเขียนโปรแกรมภาษาเอ็กซเอ็มแอล
3(2-2-5)
XML Programming
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาเอ็กซเอ็มแอล สถาปตยกรรมของเอ็กซเอ็มแอล
วากยสัมพันธภาษาเอ็กซเอ็มแอล การสรางและการเรียกใชเอกสารเอ็กซเอ็มแอล การ
สรางและการเรียกใชเอ็กซเอ็มแอล ดีทีดี และเอ็กซเอ็มแอลสคีมา เนมสเปซของเอ็กซ
เอ็มแอล การใชงานเอ็กซเอ็มแอล รวมกับจาวาสคริปส เอ็กซเอ็มแอล ดอม เอ็กซเอ็ม
แอล พารเซอร การดึงขอ มูล จากฐานขอมูลออกมาในรู ปเอ็ กซเ อ็ม แอล การพั ฒนา
โปรแกรมประยุกตดว ยภาษาเอ็กซเอ็มแอล
Basic knowledge of XML, XML architecture , XML syntax, XML
document usage and creation, XSL usage and creation, DTD and XML
schema, XML namespace, using XML with javascripts, XML DOM , XML
parser , database retrieval in XML format, XML application development

ITE3108

การบูรณาการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Integration
เงื่อนไข : ITE1005 การจัดการฐานขอมูล มากอน
วิธีการและเทคนิคการบูรณาการสารสนเทศ การวิเคราะหสารสนเทศ การ
จํ า แนกขอ มู ล การตี ความข อมู ล และสารสนเทศ การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข อง
สารสนเทศ การประเมิ น สารสนเทศ และการเผยแพร สารสนเทศด ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Methods and techniques of information integration, information
analysis, data categorization, data and information interpretation,
information relationship analysis, information evaluation and information
dissemination using information technology
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE3109

การประยุกตเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology Application
ทฤษฎีของตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง กราฟกส และดิจิทัลวีดิโอ แบบจําลองสี ฝก
เก็บแฟมขอมูลมัลติมีเดีย และเตรียมแฟมขอมูลมัลติมีเดีย การควอนไทเซชั่น ทฤษฎี
การบีบอัดขอมูล โพรโทคอลและเทคโนโลยีมัลติมีเดียบนเครือขาย ซอฟตแวรประยุกต
เกี่ยวกับมัลติมีเดีย และฝกผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Theories of multimedia, text, sound, still image, graphic and
digital video, colour modelling; practices of storing multimedia file and
preparing multimedia file; quantization, data compression theories,
protocol and network multimedia technology, and multimedia
application software; produces of multimedia production

ITE4101

ระบบคนคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval Systems
เงื่อนไข : ITE1005 การจัดการฐานขอมูล มากอน
แนวคิดเกี่ยวกับระบบคนคืนสารสนเทศ ตัวแบบระบบการคนคืนสารสนเทศ
เบื้องตน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบคนคืนสารสนเทศ การ
แทนขอมูลแบบตัวอักษร กระบวนการและภาษาคําถาม การจัดกลุมและประเภทของ
ขอมูลแบบตัว อักษร การทําดรรชนีและการคนคืน สารสนเทศแบบตัวอักษร แนวคิด
เกี่ยวกับระบบคนคืนสารสนเทศบนเว็บ เครือขาย หรื อเสิรชเอนจินและการทํา งาน
เบื้องตนของกูเกิลเสิรช
Concepts of Information retrieval systems, information retrieval
models, retrieval evaluation, text properties, text languages and text
operation, query languages and query operation, text document
clustering and classification, indexing and searching, basic concept of
information retrieval from the web (search engine), introduction to
techniques of Google search

ITE4102

การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล
3(2-2-5)
Object – oriented System Analysis and Design with
UML
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกตเบื้องตน วิศวกรรมซอฟตแวร กระบวนการซอฟตแวร
แนวคิดเชิงอ็อบเจกต อ็อบเจกตและสวนประกอบ ยูเอ็ม แอล โมเดลยู สเคส โมเดล
คลาส โมเดลพฤติก รรม ความต อ งการเชิ ง อ็อ บเจกต หลั ก การวิ เ คราะห แ ละการ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต ออกแบบแผนภูมิและกรณีศึกษา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Introduction to object oriented technology, software engineering,
software process, object-oriented concepts, object and component,
unified modeling language (UML), use-case model, class model, behavior
model, object-oriented requirement, object-oriented analysis and design
principle, pattern and case study

ITE4103

คลังขอมูลและการขุดคนขอมูล
3(2-2-5)
Data Warehousing and Data Mining
หลักการ องคประกอบของคลัง ขอมูล สถาปตยกรรมระบบคลั งขอมูล การ
ออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล เทคโนโลยีโอแลป หลักการขุดคนขอมูล กระบวนการ
ขุดคนขอมูล การเตรียมขอมูลสําหรับการขุดคนขอมูล เทคนิคการขุดคนขอมูล ไดแก
กา รวิ เ คราะห ต ะกร า ตลา ดข อมู ล การค น หากฎความ สั ม พั น ธ ของข อ มู ล
การแบงประเภทขอมูล การแบงกลุมขอมูล และการประยุกตใชงาน
Concepts and components of data warehouses, architecture of
data warehousing system, data warehousing design and development,
OLAP technology, data mining concepts, data mining process, data
preparation for data mining, data mining techniques including market
basket analysis, mining association rules, data classification, data
clustering, and data mining applications

ITE4104

เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3(2-2-5)
Web Services Technology
หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ ยวกั บเว็ บเซอรวิส
การกําหนดนิยามภาษาและขอมูลไดเร็กทอรี บริการรายชื่อเว็บเซอรวิสสภาพแวดลอม
ระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการหัวขอดา น
ความมั่นคง หนวยงานผูกําหนดมาตรฐานและแหลงขอมูลสํา หรับศึกษาเว็บเซอรวิส
เพิ่มเติม การฝกพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอรวิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสรางตัวอยา ง
บริการและการใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย
Web services principles, web services standard includes protocol
and languages, document type definition and schema definition,
middle-ware, web services environment, web services directory,
standard and standard body, security issues, service-oriented
architecture, more information and learning resources for further study,
practices of developing a web service using any language for making a
web service sample and using it across the network
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE4105

หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topics in Information Technology
หัวขอตางๆ ที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topics of advanced technologies and the advancement of
academic interest in information technology

ITE4106

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณพกพา
3(2-2-5)
Special Topics in Application Development on
Mobile Devices
หัวขอตางๆ ที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณพกพา
Topics of advanced technologies and the advancement of
academic interest in application development on mobile devices

ITE2201

ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Networking Workshop
เงื่อนไข : ตองผานรายวิชา ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมฯ มากอน
เทคโนโลยี ส ายสั ญ ญาณ หลัก การของโครงสรา งข า ยสาย กระดู กสัน หลั ง
เครือขาย บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสรา งข ายสาย การออกแบบและการ
แสดงเครือขายระยะใกล อีเธอรเน็ต การตั้งคาไอพี โพรโทคอลสแปนทรี เทคโนโลยี
อุ ป กรณ ส วิ ทซ การเชื่ อ มโยงแบบยื ด หยุ น การเชื่ อ มโยงรวบรวม การทํ า งานของ
เครือขายทองถิ่นเสมือน และการหาเสนทางระหวางเครือขายทองถิ่นเสมือน
The cable technology, twisted pair, fiber optic, structured cabling
concepts, backbone, work area, structured cabling testing and
certification, structured cabling design and presentation, local area
network, ethernet, IP configuration, spanning tree protocol, switch
technologies, resilient link, aggregate link, virtual LAN and interVLAN
routing
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หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE2202

ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการเครือขายวินโดว
Network Operating System Workshop using
Windows Server
เงื่อนไข : ตองผานรายวิชา ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมฯ มากอน
ภาพรวมของระบบปฏิบัติการเครือขาย เชน ระบบปฏิบัติการวินโดวเซิรฟเวอร
ฝกปฏิบัติการติดตั้งเซิรฟเวอรโดยใชซอฟตแวรระบบปฏิบัติการวินโดวเซิรฟเวอร เชน
เว็ บ เซิ รฟ เวอร ดาตา เบสเซิ ร ฟ เวอร แน็ ทเซิ รฟ เวอร ดี เ อทซีพี เ ซิร ฟ เวอร พร็อ กซี่
เซิรฟเวอร และ ดีเอ็นเอสเซิรฟเวอร เปนตน
An overview of network operating system such as windows
server, practices of server installation using windows server such as web
server, database server, NAT server, DHCP server, proxy server and DNS
server

ITE3201

สวนสําคัญเครือขาย
3(2-2-5)
Network Essential
เงื่อนไข : ตองผานรายวิชา ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมฯ มากอน
ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานแบบจําลองโอเอสไอและ
แบบจําลองอินเทอรเน็ต แนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย ระบบเครือขาย
แลน ชั้นกายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง มีการฝกปฏิบัติครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับการอุปกรณสลับเสนทางและอุปกรณคนหาเสนทาง สแปนนิงทรีโพรโท
คอล การจัดไอพีแอดเดรสเวอรชัน 4 และเวอรชัน 6 การทํ าสับเน็ต การรวมคลาส
และการกําหนดคาการหาเสนทางแบบคงที่
An overview of computer network technologies, networking
standards, the OSI model and the TCP/IP model, network components
and concepts, LAN technologies, physical layer, switching, and basic
routing, laboratory covers LAN switching and basic routing technologies,
spanning tree protocol, IPv4 and IPv6 addressing, subneting, VLSM and
summarization and static routing

ITE3202

เครือขายสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Networking
เทคโนโลยีตางๆ ของการเชื่อมตอระบบเครือขายตา งๆ เขา ดวยกันทั้งที่ใชใน
ปจจุบันและอนาคต ไดแก ระบบเครือขายแบบแวน เทคโนโลยีที่ใชในการถายทอดสด
เทคโนโลยีสําหรับเรียกดูตามความตองการ ระบบวอยสโอเวอรไอพี ซึ่งเปนการรวมทั้ง
เสียงและขอมูล เปนตน ฝกปฏิบัติการติดตั้งสตรีมมิ่งมีเดียเซิรฟเวอร วีดิโอออนดีมานด
และระบบวอยสโอเวอรไอพี
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
Current and future internet working technologies and applications
such as wide area network (WAN), multicast technologies, video on
demand and voice over IP including voice and data, practices of
streaming media server, video on demand and voice over IP

ITE3203

การสื่อสารและเครือขายแบบไรสาย
3(2-2-5)
Wireless Communication and Network
เงื่อนไข : ตองผานรายวิชา ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมฯ มากอน
สภาพสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีไรสาย การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารไรสาย
เซลลูลาร โครงสรางเครือขายมือถือ โพรโทคอลมือถือ เทคโนโลยีแลนไรสาย มาตรฐาน
IEEE 802.11 แลนไรสายบลูทูธ เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยแบบไรสาย
Wireless technology environment, satellite sommunications,
cellular wireless communications, mobile topology, mobile protocol,
wireless LAN technology, IEEE 802.11 wireless LAN standard, bluetooth
technology, wireless security

ITE3204

โพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Routing Protocols
เงื่อนไข : ตองผานรายวิชา ITE3201 สวนสําคัญเครือขาย มากอน
อุปกรณสวิทซของเครือขายบริเวณกวาง และโพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง
การบริหารเครือขาย เครือขายไรสาย และบริการบนระบบเครือขาย ฝกปฏิบัติการใช
งานโพรโทคอลแบบไดนามิก เทคนิคการบริหารอุปกรณระบบเครือขายบริเวณกวา ง
พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เสนทาง เฟรมรีเลย รวมถึงการตั้งกฎเกณฑการควบคุม
การเขาถึง
WAN switching and advanced routing protocols, network
management concepts, WLAN, WAN technologies and network services,
practices of using dynamic protocal such as interior routing protocols,
exterior routing protocols, PPP, PAP/CHAP on router, frame relay and
access control list (ACL)
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE3205

การบริหารจัดการระบบเครือขาย
Network Management and Administration
เงื่อนไข : ตองผานรายวิชา ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมฯ มากอน
หลักการเกี่ยวกับการจัดการการทํางานภายในระบบเครือขาย โดยแนะนําถึง
การจัดการโดยใชโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี ซิสล็อก และโปรโตคอลอื่ นๆ ที่เกี่ยวของ
โมเดลของการบริหารจัดการในลักษณะตางๆ เชน เอฟแคป รวมไปถึงมุมมองทางดาน
การบริหารเครือขาย
Principles of network configuration management and
administration, by introducing management tools such as SNMP
protocols, syslog and other related protocols, models of management
and administration such as FCAPS

ITE3206

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตรวมสมัย
3(2-2-5)
Modern Internet Technology
เงื่อนไข : ตองผานรายวิชา ITE2004 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมฯ มากอน
หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคสําหรับการคํานวณเชิงบริการ การบริการทางเว็บ
และสถาปตยกรรมเชิงบริการ การจัดการกระบวนการทางธุ รกิ จ องคประกอบการ
บริการทางเว็บ เว็บเชิงความหมายและการรวบรวม การบรรยาย การคนพบ และการ
มีส ว นร ว มของการบริก ารทางเว็ บ การคํา นวณแบบคลาวด สถาป ต ยกรรมและ
สวนประกอบของคลาวด การบริการของคลาวด คุณลักษณะของคลาวด เชน ความ
ยืดหยุน การใหบริการตนเอง รูปแบบการติดตอมาตรฐานและรูปแบบการคิดราคา
ความมั่นคงแบบคลาวด ภัยคุกคาม และความเปนสวนตัว
Concepts, theories, and techniques for service oriented
computing, web services and service-oriented architecture (SOA),
business process management (BPM), web service composition,
semantic web and ontology, description, discovery, and engagement
of web services, cloud computing, cloud architecture and components,
cloud services, cloud characteristics such as elasticity, self-service
provisioning, standards based interfaces, and pricing models, cloud
security, threats, and privacy
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ITE4201

การเขียนโปรแกรมสําหรับขายงาน
Network Programming
หลักการของการเรียกใชกระบวนงานที่หา งไกล การเขียนโปรแกรมติดต อ
ระหวางเครื่องแมขายและเครื่องลูกขายโดยการใชชองรับผานโพรโทคอลทีซีพีและยูดีพี
การระบุหมายเลขไอพีและการอางอิงชื่อเครื่อง การเขียนโปรแกรมการสื่อสารอยาง
ปลอดภัยบนระบบเครือขาย การรับสงอีเมล หลักการเขียนโปรแกรมเครือขา ย เชน
การเรียกใชวิธีการที่หางไกลและการเขียนชองรับในระบบไมโครซอฟต
Concepts of remote procedure calls, network programming to
communicate between clients and servers using sockets via TCP and
UDP protocols, IP address and machine naming, secure writing of
network programs, electronic mail sending and receiving, network
programming concepts such as remote method invocation (RMI), and
Microsoft winsocks

ITE4202

หัวขอพิเศษทางดานเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต
3(2-2-5)
Special Topics in Network Technology and Internet
หัวขอตางๆ ที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต
Topics of advanced technologies and the advancement of
academic interest in network technology and internet

MKT3309 การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสรางความสัมพันธ การตลาดสรางความสัมพันธกับ
พฤติกรรมผูบริโภค การออกแบบกลยุทธการตลาดสรางความสัมพันธ การนําแผนการ
ตลาดสรางความสัมพันธไปปฏิบัติใช โปรแกรมการตลาดสรางความสัมพันธเพื่อรักษา
ลูกคา ปจจุบัน การหาลูกคา ใหม และดึงลูกคาเกา การสรางความสัมพัน ธ ระดับกลุม
สํา หรับ กลุม พนักงานภายในกิจ การ กลุ มผู จํ า หน า ยสิน คา และพัน ธมิ ต รทางธุรกิ จ
กิจกรรมการตลาดเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว
Concepts of customer relationship management; relationship
marketing and consumer behavior; strategy design of relationship
marketing; applications of relationship marketing planning; relationship
marketing programs for maintaining current customers; holding existing
customers and searching new customers; building relationship between
staff group levels within an organization, distribution agencies,and
business alliances; marketing activities for building long-term customer
relationship
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3) วิชาประสบการณภาคสนาม
1. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
หนวยกิต
(ท-ป-อ)
2(90)

ITE3301

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
Preparation for Internship
การเตรียมความพรอมในดา นตา งๆ ใหนัก ศึกษาก อนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ระเบียบ เงื่อนไขในการฝก ลักษณะการปฏิ บัติงานที่เหมาะสม การแตงกาย
บุคลิกภาพ วินัยในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหาตางๆ ในการฝก
Preparing students for career training, regulations and conditions
for training, suitable jobs for training, dressing, personality behavior,
working discipline, and solving various problems during training

ITE4301

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
5(450)
Information Technology Internship
เงื่อนไข : ตองไมมีผลการเรียน F และ I
นักศึกษาไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหนวยงานราชการเปนเวลา
ไม น อยกว า 450 ชั่ ว โมง นัก ศึก ษาต อ งทํา รายงานประกอบและมี ก ารนิ เ ทศก จ าก
คณาจารยในหลักสูตร
Students working in the industrial sectors, business sectors, or
other public organizations for a period of at least 450 hours, writing and
submitting a work report; supervision by teaching staff
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2. แผนสหกิจศึกษา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
1(45)

ITE3302

การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
การเตรี ยมความพรอ มในด า นต า งๆ ให นั ก ศึก ษาก อนออกฝ ก สหกิจ ศึ ก ษา
ระเบียบ เงื่อนไขในการฝก ลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การแตงกาย บุคลิกภาพ
วินยั ในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหาตางๆ ในการฝก
Preparing students for co-operative education, regulations and
conditions for training, suitable jobs for training, dressing, personality
behavior, working discipline, and solving various problems during training

ITE4302

สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
เงื่อนไข : ตองไมมีผลการเรียน F และ I
นัก ศึกษาไปทํา งานตามที่ตกลงกับ ภาคอุ ตสาหกรรม ธุ รกิ จ หรือหน วยงาน
ราชการเปนเวลา ไมนอยกวา 540 ชั่วโมง นักศึกษาตองทํารายงานประกอบ และมีการ
นิเทศกจากคณาจารยในหลักสูตร
Students working at the assigned industrial sectors, business
sectors, or other public organizations for a period of at least 540 hours;
writing and submitting a work report; supervision by teaching staff
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3.3 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.3.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒ-ิ สาขา
เลขที่บัตร
วิชาการ
วิชาเอก
ประชาชน
1 นางสาวณัฐธิดา อาจารย วท.ม.(วิทยาการ
บุตรพรม
คอมพิวเตอร)
1450700015251
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
2 นายประมูล
อาจารย วท.ม.(เทคโนโลยี
สุขสกาวผอง
สารสนเทศ)
3860500043024
ค.อ.บ.(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร)
3 นายเชี่ยวชาญ
อาจารย วท.ม.(วิทยาการ
ยางศิลา
คอมพิวเตอร)
3451000584152
ค.บ.
(คอมพิวเตอร
ศึกษา)
4 นายธีรพล
อาจารย ค.อ.ม.
สืบชมภู
(คอมพิวเตอรและ
3451000702821
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
5 นายวิรุฬห
อาจารย M.B.A.(Business
มงคลศรีสวัสดิ์
Administration)
1409900191913

ลําดับ

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห)
2558 2559 2560 2561
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2557 12 12 12 12
สถาบัน
การศึกษา

ปที่
จบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระ 2545 12
จอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระ 2542
จอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2549 12

12

12 12

12

12 12

12

12 12

12

12 12

สถาบันราชภัฏบุรีรมั ย 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2548 12
พระจอมเกลาธนบุรี

สถาบันราชภัฏรําไพ 2546
พรรณี
Royal Melbourne 2553 12
Institute of
Technology
Australia
B.Eng.(Computer มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2551
Engineering)
พระจอมเกลาธนบุรี
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3.3.2

อาจารยประจํา

ภาระการสอน (ชม./
ชื่อ–นามสกุล/
ตําแหนง คุณวุฒ-ิ สาขา
สถาบัน
สัปดาห)
ลําดับ
เลขที่บัตร
วิชาการ
วิชาเอก
การศึกษา
ประชาชน
2558 2559 2560 2561
1 นายประหยัด
อาจารย วท.ม.(วิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 12 12 12 12
สุพะกํา
คอมพิวเตอร)
3440900795001
วท.บ.(วิทยาการ สถาบันราชภัฏ
คอมพิวเตอร) มหาสารคาม
2

3

4

5
6

7

นางสาววาทินี
อาจารย วท.ม.
ดวงออนนาม
(เทคโนโลยี
3460400020816
สารสนเทศ)
วท.บ.(ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการ)
นางสาวจารุวรรณ อาจารย ค.อ.ม.
แสงปลาด
(คอมพิวเตอรและ
3459900159490
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ค.บ.(คอมพิวเตอร
ศึกษา)
นายกลา
อาจารย ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ภูมิพยัคฆ
คอมพิวเตอร)
3310800044110
ค.บ.(คอมพิวเตอร
ศึกษา)
นายทรัพยกนก
รัตนมณเฑียรชัย
3400101178736
นางสาวภัทรพร
พิมดี
1450800004421

นางเกษศิรินทร
ภิญญาคง
3459900017928

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 12
พระจอมเกลาธนบุรี

12

12

12

12

12

12

12

สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย

อาจารย วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร)

สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม

12

12

12

12

อาจารย วท.ม.(การรับรูจาก
ระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร)
วส.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
อาจารย บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

12

12

12

12

6

6

6

6

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขา สูการทํางานจริง ดังนั้น
หลักสูตรไดกําหนดกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพเปนวิชาบังคับและใหมีแผนการ
เรียนสํา หรับนักศึกษาที่ตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ไดก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพแทน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน
หลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน
ประกอบการได
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 450 ชั่วโมง
4.3.2 สหกิจศึกษา กําหนดใหปฏิบัติอยางนอย 540 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอกํา หนดในการทํา โครงงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ควรเปน หั วข อที่ เกี่ ยวข องกับ การ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใชงานจริงหรือเพื่อการศึกษา โดยควรมีองคกรที่อางอิงและ
คาดวาจะนําไปใชงานหากโครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงานไมเกิน 2 คน และมีรายงานที่
ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการ
สรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ สามารถอธิ บ ายทฤษฎี ที่ นํ า มาใช ใ นการทํ า โครงงาน
ประโยชนที่จะไดรับจากการทํา โครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทํา
โครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
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5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 3 นักศึกษาควรติดตออาจารยที่ปรึกษาโครงงานและ
นําเสนอขอเสนอโครงงานตอคณะกรรมการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และดํา เนิน การตาม
ขอเสนอโครงงานในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4 เปนตนไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการประชุ มนั ก ศึก ษา การให คํ า ปรึ ก ษา จั ด ทํ า บั น ทึ ก การให
คํา ปรึก ษาใหขอมูลขา วสารเกี่ย วกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับ ปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมี
ตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่
ปรึ กษา และประเมิน ผลจากรายงานที่ไ ด กํา หนดรูป แบบการนํ า เสนอตามระยะเวลา นํ า เสนอ
โปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะ
การทํางานหลักของโปรแกรม และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน

60
หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิค
การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และในกิจกรรม
ปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ด า นภาวะผู นํา และความรับ ผิด ชอบ - กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
มี ก ารกํ า หนดหัว หน า กลุ ม ในการทํา รายงานตลอดจน
กํา หนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อ
เปน การฝก ใหนัก ศึ กษาได สร า งภาวะผูนํา และการเป น
สมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกัน
เปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จ ะสรา งวิ นัยในตั ว เอง เชน การเข า เรีย นตรง
เวลาเขา เรียนอยางสม่ํ าเสมอการมีสวนรว มในชั้นเรียน
เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
- นักศึกษาสามารถรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
มีจิตสํานึกสาธารณะ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน
มีทักษะการเรียนรูดวยตัวเอง
การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน การ
คนควาขอมูลสารสนเทศ การทําโครงการ การทําโครงการ
ของรายวิชา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริตและตระหนักในคุณคาของ
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
2) มีวินัย ใฝรู ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประพฤติตน
ใหเปนประโยชนตอสวนรวม
3) มีความออนนอม ถอมตน เคารพผูอาวุโส
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4) มีความสามัคคีในหมูคณะ
5) เคารพสิทธิแ ละรับ ฟงความคิด เห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
6) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
8) ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
2) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
3) สอดแทรกความซื่อสัตยตอตนเอง และสังคม
4) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัยฯ / ชุมชน
5) เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การขานชื่อ การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู

เรียนรู

เขาใจ

นําความรูไปใช

ตอยอด

1) มีความรูและเขาใจในหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
2) มีความเขาใจ และใชความรูกับวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
3) สามารถวิเคราะหปญหา และประยุกต ทักษะและความรูที่เหมาะสมกับการ
แกปญหา
4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
5) มีการถายทอดความรู และสามารถบูรณาการ ความรูใหเขากับศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของได
6) มีการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให
เกิดองคความรู
2) มอบหมายใหทํารายงาน
3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
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2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมิน จากผลงาน
และการปฏิบัติการ
2) พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีเหตุผล มีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับ การแก ไขปญหาในการเรียนและการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Based Learning)
2) ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง
3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินผลจากรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญญา
2) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง
3) ประเมินจากการทดสอบ
2.1.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํา งานเปนทีม และจัดการปญ หา
ความขัดแยงตางๆ ในกลุมไดอยางเหมาะสม
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเป นผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและสวนรวม
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนําและรายงาน
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสรกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) มอบหมายงานใหสัมภาษณบุคคลตาง ๆ
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2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมินการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนักศึกษา
2) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อที่ จํ า เป นที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ในการแก ป ญ หาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สงเสริมใหเห็นความสําคัญและฝกใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูล
เชิงตัวเลข
2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษา
นําเสนอหนาชั้น
3) การใชศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงานที่ไดรับมอบหมาย
4) ฝกการนําเสนอผลงานโดยเนนความสําคัญของการใชภาษาและบุคลิกภาพ
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
2) สังเกตการณปฏิบัติงาน
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2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1 2 3 4 5 6 7 8

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
2.ความรู
3.ทักษะทาง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข และการ
ใชเทคโนโลยี
ปญญา
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

















































































































































































































































































































































































































































1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
GEL1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GEL1102
เรียน
GEL1103
คนควา
GEL1104
GEL1105
GEL1106
GEL1107
GEL1108

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
สารสนเทศและการศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
ภาษาลาวพื้นฐาน
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1.คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3 4 5 6 7 8

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5

2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
GEH2101 สุนทรียภาพของชีวิต























































GEH2102 จริยธรรมกับชีวิต























































GEH2103 จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย























































GEH2104 การคิดเชิงวิพากษและการ
แกปญหา























































3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GES3101 วิถีไทย























































GES3102 วิถีโลก























































GES3103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม























































รายวิชา

2.ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา
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5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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1

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู
3.ทักษะทาง 4.ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข และการ
ปญญา
ระหวางบุคคลและ
ใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

GES3104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน























































GES3105 การเมืองการปกครองไทย























































4. กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
GET4101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต























































GET4102 การคิดและการตัดสินใจ



































































































































































รายวิชา

GET4103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
GET4104 การออกกําลังกายและ
นันทนาการเพื่อ
สุขภาพ
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2.3 ผลการเรียนรูรายวิชาเฉพาะดาน
2.3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนาํ และผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจาการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.3.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้ง
การนําไปประยุกต
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ใี ชงานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2.3.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
2.3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนทหี่ ลากหลายได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนาํ หรือในบทบาทของผูรว มทีมทํางาน
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3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
2.3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มอี ยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของการสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วิชาบังคับ
MAT1001 คณิตศาสตรไม
ตอเนื่อง
MAT1103 ความนาจะเปนและ
สถิตเิ บื้องตน
ITE1001 คอมพิวเตอรเบื้องตน
ITE1002 การเขียนโปรแกรม 1
ITE1003 ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
ITE1004 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ
ITE1005 การจัดการฐานขอมูล
ITE2001 การเขียนโปรแกรม 2
ITE2002 โครงสรางขอมูลและ
ขั้นตอนวิธี

2.ความรู

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3 4





























































































































































































































































































































1

3





4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

2



6

3.ทักษะทางปญญา

1



5

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ITE2003 เทคโนโลยี
แพลตฟอรมคอมพิวเตอร
ITE2004 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอร
ITE2005 การเขียนโปรแกรม
เว็บ
ITE2006 การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
ITE2007 คอมพิวเตอรกราฟก
ITE3001 ปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยและคอมพิวเตอร
ITE3002 พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ITE3003 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
ITE3004 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
เบื้องตน
ITE3005 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.ความรู
7

8

3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

5

6

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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1

2

3

4

5

6

7

1

2
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4

5

6

7

8

1
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3 4

1
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5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

































































































































































































































































































































































































1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ITE4001 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ITE4002 กฎหมาย จริยธรรม
ทางวิชาชีพและความมั่นคง
ปลอดภัยในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเลือก
ITE2101 การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
ITE2102 การบริหารฐานขอมูล
1
ITE3101 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตบนอุปกรณพกพา
ITE3102 การบริหารฐานขอมูล
2
ITE3103 ปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมฐานขอมูล

2.ความรู





3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4















































































































































































































































































































































































































































































































1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ITE3104 การบริหารฐานขอมูล
3
ITE3105 ระบบชวยสนับสนุน
ในการตัดสินใจ
ITE3106 ปญญาประดิษฐ
เบื้องตน
ITE3107 การเขียนโปรแกรม
ภาษาเอ็กซเอ็มแอล
ITE3108 การบูรณาการ
สารสนเทศ
ITE3109 การประยุกต
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ITE4101 ระบบคนคืน
สารสนเทศ
ITE4102การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุดวย
ยูเอ็มแอล
ITE4103 คลังขอมูลและการขุด
ขอมูล

2.ความรู

3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

ITE4104 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
ITE4105 หัวขอพิเศษทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE4106 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับ
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ
พกพา
ITE2201 ปฏิบัติการเครือขาย
ในสํานักงาน
ITE2202 ปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการเครือขาย
วินโดว
ITE3201 สวนสําคัญเครือขาย
ITE3202 เครือขายสื่อประสม
ITE3203 การสื่อสารและ
เครือขายไรสาย
ITE3204 โพรโทคอลการจัด
เสนทางขั้นสูง
ITE3205 การบริหารจัดการ
ระบบเครือขาย
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2.ความรู
7
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5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4







3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ITE3206 เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตรวมสมัย
ITE4201 การเขียนโปรแกรม
สําหรับขายงาน
ITE4202 หัวขอพิเศษทางดาน
เทคโนโลยีเครือขายและ
อินเทอรเน็ต
MGT1204 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
MKT3309 การจัดการลูกคา
สัมพันธ
ITE3301 การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ITE3302 การเตรียมสหกิจ
ศึกษา
ITE4301 การฝกประสบการณ
วิชาชีพ
ITE4302 สหกิจศึกษา

2

3

4

5

6

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4



















































































































































































































































3.ทักษะทางปญญา

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 การประเมินผลการศึกษา ตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ในแตละภาคการศึกษา โดยใหผลของการประเมินแตละวิชาเปนระดับคะแนน (Grade) ดังนี้
ระดับคะแนน (Grade)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
P
PD
Au

คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไมสมบูรณ (Incomplete)
ผลการประเมินผาน (Pass)
ผลการประเมิ น ผ า นดี เ ยี่ ย ม
(Pass with Distinction)
ไมนับหนวยกิต (Audit)

1.2 ระยะเวลาการศึกษา
1.2.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
รอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกํา หนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก ารเรีย นรูข องนักศึ กษาเป น สว นหนึ่ งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเข าใจตรงกันทั้งสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบไดการทวน
สอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของข อ สอบให เ ป น ไปตามแผนการสอน มี ก ารประเมิ น ข อ สอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทํา
วิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทํ าดํ าเนินการดังตัวอยาง
ตอไปนี้
(1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขา สัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
นั้นๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมิ น จากบั ณฑิตที่ไ ปประกอบอาชี พ ในแงข องความพร อ มและความรู จ าก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้ น
ดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ
ความพรอมของนัก ศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่ เกี่ย วของกับ กระบวนการ
เรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาไดขึ้น ทะเบียนเปนนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ ด โดยตองศึกษา
รายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑที่กําหนด ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเปนผู
ที่มีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
คณะ
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แกอาจารยใหม
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด
หลักสูตร และการจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน
กลยุทธในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผูสอนอื่นหรือผูชํานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชน
2.2.2 พัฒนาใหผูสอนไดศกึ ษาตอเมื่อทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเดน
2.2.3 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตร
ใหม
2.2.4 สนับสนุนใหผูสอนใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม เพื่อใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.5 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซื้อตําราเรียนใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
2.2.6 จัดโครงการเยี่ยม–ศึกษาดูงานตางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
2.2.7 มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรรับผิดชอบโดยมีคณบดีเปน ผู
กํากับดูแลและคอยใหคําแนะนําตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอนติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่
สรางทั้งความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบ และปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินงาน
1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2552
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ใหมีท้งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
และมีแนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และ/หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปนผูมี
ประสบการณหลายปมจี ํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการ และ/หรือ เปน
ผูเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
-หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดย
หนวยงานวิชาชีพ มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
- จํานวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี
แนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาความรูใหมไดดวย
ตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจําประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ และ
การพัฒนาอบรมของอาจารย
-จํานวนบุคลากรผูสนับสนุน
การเรียนรู และบันทึก
กิจกรรมใหการสนับสนุนการ
เรียนรู
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารยผูสอน และการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
นักศึกษา
- ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบดวย
อาจารยภายในคณะฯ ทุก 2
ป
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เปาหมาย

การดําเนินงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒภิ ายใน
ทุกป
และภายนอกอยางนอยทุก 4 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเปน
ขอมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสื่อ โดย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การประเมินผล
-ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ป
- ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อ
จัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษา
2.2 การบริหาร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีศูนยวิทย
บริการที่มีหนังสือดา นการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดั บ
คณะก็มีวารสารทางคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาไดคน ควาเพิ่มเติมใหกาวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชบริการสืบคนขอมูลไดจากศูนย
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในการศึกษาหาความรู และขอมูลตางๆ ในการเรียน
และการวิจัย
2.2.1 หองปฏิบัติการ มีดังนี้
1) อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 8
หอง
2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง
3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง
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4) อุปกรณกันบุกรุกเครือขาย (ไฟลวอล : firewall) fortigate 40C จํานวน 4 ตัว
5) ชุดเครื่องมือเขาหัวสายคูบิดเกลียว จํานวน 1 ชุด
6) ชุดเครื่องมือเขาหัวสายใยแกวนําแสง จํานวน 1 ชุด
7) กลองสองหัว fiber optic connector 200 เทา จํานวน 1 ตัว
8) เครื่องภาพ Visualizer จํานวน 1 ตัว
9) โปรเจกเตอรประจําหองเรียนทุกหอง
10) โปรเจกเตอรกระเปาหิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
11) เครื่องขยายเสียงประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทุกหอง
12) เครื่อง copy printer จํานวน 1 เครื่อง
13) เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
14) กลองถายวีดีทัศน จํานวน 2 เครื่อง
15) กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
16) พริ๊นเตอร (Printer) จํานวน 6 เครื่อง
2.2.2 หองสมุด
นักศึกษาสามารถใชบริการสืบคนขอมูลไดจากศูน ยวิทยบริการของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏร อยเอ็ด รวมทั้งศูนย ภาษาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่ ง มีการให บริ การทางด า น
วิชาการตางๆ ในการศึกษาหาความรู และขอมูลตางๆ ในการเรียนและการวิจัย ดังนี้
1) สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย
จํานวน
5,000 รายชื่อ
หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน
200 รายชื่อ
วารสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 10
รายชื่อ
วารสารวิชาการเย็บเลม
จํานวน
43
รายชื่อ
จุลสาร
จํานวน
112 แฟม
หนังสือพิมพภาษาไทย
จํานวน
16
ฉบับ
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ
จํานวน
3
ฉบับ
กฤตภาค
จํานวน
655 รายการ
แผนซีดี
จํานวน
200 แผน
2) ฐานขอมูล
ฐานขอมูล ACM Digital Library
ฐานขอมูล H.W Wilson, IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ฐานขอมูล LexisNexisR และ NexisR
ฐานขอมูล ProQuest Dissertation และ มคอ. Thesis
ฐานขอมูล Web of Science
ฐานขอมูล ThaiLIS
3) ศูนยภาษา สิ่งตีพิมพและสือ่ อิเล็กทรอนิกส
ตําราภาษาอังกฤษ
จํานวน
180 รายการ
ตําราภาษาไทย
จํานวน
250 รายการ
นิตยสาร
จํานวน
75
รายการ
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VCD และภาพยนตรพากยเสียงภาษาอังกฤษ จํานวน 120 รายการ
VCD ชวยสอนภาษา
จํานวน
15
รายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนยวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่ นๆ ที่
จํา เปนนอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหั วขอก็มีสวนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือสําหรับใหศูนยวิทยบริการจัดซื้อหนังสือดวย ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอยเพื่อ
บริการหนังสือตําราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการ
สอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องเสียงประจําหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจา หนาที่ประจํา หองสมุดของศูนยวิทยบริการซึ่ งทําหนา ที่ประสานงานการจัดซื้อ
จั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ เขา ศู น ย วิ ทยบริก าร และทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ความพอเพี ย งของหนั ง สื อ ตํ า รา
นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนอุปกรณซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสอยของอาจารยแลว
ยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวยโดยรายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้
เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติการ
ระบบเครือขาย แมขาย
อุปกรณ การทดลอง ทรัพยากร
สื่อและชองทางการเรียนรู ที่
เพียบพรอมเพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในหองเรียน นอก
หองเรียน และเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเอง อยางเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน
1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน การ
บันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน
2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอรและเครือขายที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเปน
เครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ
สรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู ทั้งหองสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทําสถิตจิ าํ นวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษาชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ
- จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวย
อุปกรณตาง ๆ
- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และ สื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ
และสถิติ การใชงานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นัก ศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การ ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย
ใหมจ ะตองมีวุฒิการศึก ษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิว เตอร สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จะตองประชุมรวมกันใน
การวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การจัดทํา มคอ. 3-7 และใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุก รายวิ ชา เก็ บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสํา หรับการปรับ ปรุ งหลัก สูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวา มีความสํา คัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณ
ตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตอง
มีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไม
วาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่ว โมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย างต่ํา
ปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญา
ตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงานบุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติ
ของหลัก สู ต ร และจะตองสามารถบริห ารใหอ าจารย สามารถใช สื่ อการสอนได อ ย า งสะดวกซึ่ ง
จําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่
อาจารย ที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกํา หนดชั่วโมงใหคํา ปรึ กษา (Office
Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําใน
การจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํา
รองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิน ของอาจารยในแตละ
รายวิชาได
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการกํา ลังคนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น คาดวามีความตองการ
กําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก (http://www.jobthai.com) จากขอมูลจากคุรุสภาฯ
ไดกําหนดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของสถานศึกษา โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีไดมาก ดังนั้น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความตองการแรงงาน
และความพึ ง พอใจของผู ใ ช บัณ ฑิ ต เพื่อ นํา ข อ มูล มาใช ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รวมถึ ง
การศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชใน
การวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI)
ผลการดํ า เนิ น การบรรลุ ต ามเป า หมายดั ง ตั ว บ ง ชี้ ที่ 1-5 อยู ใ นเกณฑ ดี ต อ เนื่ อ ง 2 ป
การศึก ษาเพื่ อติด ตามการดํา เนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑก ารประเมินผ า น คือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ สาขาคอมพิวเตอร
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ ตัวบงชี้และเปาหมาย หลักสูตร 4 ป ให 5 ปการศึกษา
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับคณะ และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ด า นกระบวนการนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุง สามารถทํ า โดยรวบรวมป ญ หา
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผล
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
1) ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
2) การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา และ/หรือทีมผูสอน
3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
4) การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
2.1 นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
2.2 ผูวาจาง
2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร และประธานสาขาวิชา
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
5. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(ภาคผนวก ก)
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6. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
6.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํา ได โ ดยมีร ะบบประกั น คุณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
6.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทํ าดํ าเนินการดังตัวอยาง
ตอไปนี้
1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูป ระกอบการ โดยการขอเข า สั มภาษณ หรื อ การแบบส ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข า ทํ า งานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 หรือ ปที่ 5
3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กํา หนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข องกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน (1) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย (2) จํานวนสิทธิบัตร (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
7. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสํา เร็จ การศึก ษาตามหลัก สูตร ใหเ ปน ไปตามขอ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
รอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
....................................................................................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษา
ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
เพื่อเปนประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และใหการบริหารงานวิชาการ
ดําเนินไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖(๙๕)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัย จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ให
ใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“รองอธิก ารบดี”หมายความว า รองอธิ การบดีที่ไ ด รับ มอบหมายดู แ ลงานวิ ชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“คณะ” หมายความวา หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหหมายความรวมถึงสวนงานภายในที่จัดการเรียนการสอน ที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
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“คณบดี” หมายความวา คณบดีประจําคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยประจําที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่
แนะนํา ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษา ตลอดจนให
คําปรึกษาในการใชชีวิตของนักศึกษา
“คณะกรรมการประจํา หลั ก สูต ร” หมายความว า อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่สอน บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรและ การประเมินผลหลักสูตร ในสาขาวิชาที่เปดสอน ตลอดจนหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
“อาจารยประจําสาขา” หมายความวา อาจารยที่มีหนา ที่สอนและวิ จัย และปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรแตละสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
“อาจารยผู ส อน” หมายความว า อาจารย ที่ คณะมอบหมายให ส อนรายวิ ช าใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ตามระบบปกติ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การศึกษาเพื่อประชาชนซึ่งจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ใชในมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยรับรองเปนการจัดการศึกษาที่
นอกเหนือจากการศึกษาภาคปกติ
“หนวยกิต” หมายความวา หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับแตละ
รายวิชา
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือในกรณีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ขอบังคับนี้ ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป

หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบดังนี้
๖.๑ ระบบทวิภ าค โดยป ก ารศึก ษาหนึ่ ง แบง ออกเป น ๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ คื อ
ภาคตนและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัย
อาจจัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือภาคฤดูรอนตอจากภาคปลาย โดยกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนใกลเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ
๖.๒ ระบบไตรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดู
รอน หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
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๖.๓ ระบบจตุรภาค หนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดู
รอน หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
ขอ ๗ มหาวิทยาลัย อาจจัด การเรีย นการสอนในรูป แบบใดรูป แบบหนึ่ ง หรื อรูป แบบ
ผสมผสาน ดังนี้
๗.๑ โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
๗.๒ โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห เปนการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร - อาทิตย
๗.๓ โปรแกรมเรียนนอกเวลาราชการ เปนการจัดการเรียนการสอน โดยใชเวลานอก
เวลาราชการ
๗.๔ โปรแกรมเรีย นทางไกล โดยใชร ะบบทางไกล วีดิทั ศน สองทาง หรือ เครือข า ย
คอมพิวเตอรหรือระบบอินเตอรเน็ต
๗.๕ โปรแกรมชุดวิชา เปนการจัดการเรียนการสอนเปนชวงเวลาละหนึ่งรายวิชาหรือ
หลายวิชา ที่มีเนื้อหาสัมพันธกัน
๗.๖ โปรแกรมนานาชาติ เป น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยความร ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึ กษาตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลั ยที่มีก ารจั ดการและมาตรฐาน
เช น เดี ย วกั น กั บ หลั ก สู ต รนานาชาติ โดยอาจจั ด ในเวลาและเนื้ อ หาที่ ส อดคล อ งกั บ โปรแกรม
ตางประเทศ
๗.๗ โปรแกรมการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) ใหเปนไปตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนและรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมแตละหลักสูตร
ทั้งนี้จะตองจัดใหไดเนื้อหาสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร โดยการเทียบหนวยกิต ตาม
ขอ ๘ และจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การคิดหนวยกิต
๘.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๒)รายวิ ช าภาคปฏิ บัติที่ใชเวลาฝ กหรือ ทดลองไม น อยกว า ๓๐ ชั่ว โมงต อภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๓) การฝกงานหรือฝกภาคสนามหรือฝกประสบการณวิชาชีพ ใชเวลาไมนอยกวา
๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
การจัดการศึกษาระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคใหเทีย บเคียงหนวยกิตกับ ระบบ
ทวิภาค ดังนี้
๘.๒ ระบบไตรภาค
๕ หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ ๔ หนวยกิตระบบทวิภาค
๘.๓ ระบบจตุรภาค
๓ หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ ๒ หนวยกิตระบบทวิภาค ในกรณีที่จําเปนที่
จะตองจัดการศึกษาแตกตางจากระบบทวิภาค ใหเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
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หมวด ๓
หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา
ขอ ๙ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหมีอาจารยทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาที่เปดสอนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามสาขาวิชานั้น ซึ่งมีวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒไิ มต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน
อาจารยประจําหลักสูตรในแตละสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนจะเปนอาจารย
ประจําเกินกวา ๑ สาขาวิชาในเวลาเดียวกันไมได
อาจารยประจําหลักสูตรแตละสาขาวิชาที่เปดสอน สามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือหลักสูตรสหวิทยาการ
(Interdisciplinary) ไดอีก ๑ สาขาวิชา โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ได
ประจําอยูแลว
กรณีหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาที่จะเปดสอนมีแขนงวิชาหรือกลุมวิชาชีพ
กําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ใหครบทุกแขนงวิชา หรือกลุม
วิชาชีพของหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกแขนงวิชาหรือกลุมวิชาที่เปดสอน
ขอ ๑๐ ใหจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
๑๒๐ หนวยกิต
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
๑๕๐ หนวยกิต
ขอ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้
๑๑.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑๑.๑.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา ๖ ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๑๑.๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาค
การศึกษาปกติและไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๑๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๑.๒.๑ หลั กสู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี ๔ ป ใช เ วลาในการศึ ก ษาไม น อ ยกว า ๙
ภาคการศึกษาและไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๑๑.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ ภาค
การศึกษาและไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
ทั้งนี้ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รบั เขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
หมวด ๔
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ขอ ๑๒ การรับนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเปนนักศึกษา
๑๓.๑ สํ าเร็ จ กา รศึ ก ษ าระดั บมั ธ ยมศึ กษา ตอน ปลา ยหรื อ เที ย บเท าจา ก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๑๓.๒ สํา เร็จ การศึก ษาระดับ อนุป ริญญาหรือ เทียบเท า หรือระดั บ ปริ ญ ญาตรีหรื อ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือตางประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๓.๓ ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงที่
ไมสามารถศึกษาได
๑๓.๔ มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๔.๑ ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อไดขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว โดยตองมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาพรอมสงหลักฐาน
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดต อ สํ า นัก วิ ช าการและประมวลผล และชํ า ระเงิ น ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๔.๒ ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษา ที่ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได
ตาม วั น เวลา และสถานที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ต อ งแจ ง เหตุ ขั ด ข อ งให สํ า นัก วิ ช าการและ
ประมวลผลทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหรายงานตัว เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหมา
รายงานตัวภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวใหถือวาไมมีสิทธิขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ในกรณีที่ไมเปนไปตามขอ ๑๔.๒ ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๕ ประเภทการศึกษา แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑๕.๑ การศึกษาภาคปกติ
๑๕.๒ การศึกษาภาคพิเศษ
ขอ ๑๖ ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑๖.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑๖.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
ขอ ๑๗ การยายคณะ และ/หรือ การเปลี่ยนสาขาวิชา
๑๗.๑ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะขอย า ยคณะ ต อ งได เ รี ย นตามหลั ก สู ต รในคณะเดิ ม มาแล ว
ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษาและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต และมีคุณสมบัติอื่นตามที่
คณะใหมที่นักศึกษาจะยายเขา
๑๗.๒ การยายคณะจะกระทํา ไดเมื่อไดรับความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ป รึกษาและ
อนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอยายออก และไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณบดีคณะ
ใหมที่นักศึกษาขอยายเขาศึกษา แลวแจงสํานักวิชาการและประมวลผลพรอมทั้งยื่นเอกสารตาง ๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๔ สัปดาหกอนวันเปดภาคการศึกษาถัดไป
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๑๗.๓ นักศึกษาที่ยายคณะจะตองมีเวลาศึกษาอยูในคณะใหมที่ยายเขา อยางนอย ๑ ป
การศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
๑๗.๔ ระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตเขาศึกษาในคณะเดิม
๑๗.๕ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ย า ยคณะ จะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๗.๖ การโอนรายวิ ช าและจํ า นวนรายวิ ช าที่ จ ะโอน ตอ งได รั บ อนุ มั ติจ ากคณบดี
ของคณะใหมที่นักศึกษายายเขา
๑๗.๗ นักศึกษาที่ยายคณะใหคํา นวณระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิช าทั้งหมด
ที่ไดรับอนุมัติใหโอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะใหมที่รับเขาศึกษาดวย
๑๗.๘ นักศึกษาอาจเปลี่ยนสาขาวิชาได ตองมีเวลาศึกษาอยูในสาขาวิชาเดิมมาแลวไม
นอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีแลวแจงสํานักวิชาการและประมวลผล
พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๘ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๑๘.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบั นอุดมศึกษาอื่นที่มีวิท ย
ฐานะเทีย บเท า มหาวิทยาลัย และกํา ลังศึก ษาในหลัก สูตรที่มีร ะดั บ และมาตรฐานเทีย บเคีย งกั บ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย มาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ
๑๘.๒ นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑๘.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓
๑๘.๒.๒ ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๑๘.๒.๓ ไดศึก ษาอยูในสถาบันอุดมศึก ษาอื่นมาแลวไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
๑๘.๒.๔ นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองยื่นคํารองตอ
มหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงค
จะเขาศึกษา พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๙ การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อขอยกเวนการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการ
เรียน และการโอนการรูทักษะและประสบการณ ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา
๒๐.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาอื่นได เมื่อไดรับความเห็นชอบ
และอนุมัติจากคณบดี ตามเกณฑการอนุมัติ ดังนี้
๒๐.๑.๑ รายวิ ช าที่ ห ลั กสู ตรกํ า หนดแต ไ ม ไ ด เ ป ด สอนในมหาวิ ทยาลั ย ในภาค
การศึกษาและปการศึกษานั้น
๒๐.๑.๒ รายวิ ช าที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น เป ด สอน ต อ งมี เ นื้ อ หาในรายวิ ช า
เทีย บเคีย งกั นได หรือ มีเนื้อ หาสาระครอบคลุมไมนอยกวา สามในสี่ ข องรายวิ ช าในหลัก สูตรของ
มหาวิทยาลัย
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑได ใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
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๒๐.๒ ใหนํา หนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนขาม
สถาบันอุดมศึกษา ไปเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู
๒๐.๓ นักศึกษาตองรับผิดชอบคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตามที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นกําหนด
ขอ ๒๑ สถานภาพนักศึกษา
๒๑.๑ สถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
๒๑.๑.๑ ตาย
๒๑.๑.๒ ลาออก
๒๑.๑.๓ ขาดคุณสมบัติของการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๓
๒๑.๑.๔ ไมลงทะเบียนเรียนอยางสมบูรณในภาคการศึกษาใดภาคศึกษาหนึ่ง และ
ไมลาพักการเรียน
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมสมบูรณและไดทําเรื่องขอผอนผัน ใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๑.๑.๕ ไมชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพกรณีลาพักการเรียนภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๑.๑.๖ ไดคา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อลงทะเบียนเรียน ๒ ภาค
การศึกษาปกติหรือมากกวา
๒๑.๑.๗ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษา ตามขอ ๑๑ และยัง
ไมสําเร็จการศึกษา
๒๑.๑.๘ นักศึกษามีผลการเรียนการประเมินผลรายวิช าเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ รายวิชาฝกประสบการณและรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดคาคะแนนต่ํา
กวา C ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถาไดรับการประเมินต่ํากวา C เปน
ครั้งที่สองถือวาพนสภาพนักศึกษา
๒๑.๑.๙ พนสภาพนักศึกษาตามระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษา
๒๑.๑.๑๐ เรียนครบตามหลักสูตรและไดรับการรับรองการสําเร็จการศึกษา
๒๑.๒ ผูที่มีส ถานภาพเปนนักศึกษาจะมีบัตรประจํ าตั ว นักศึกษาเปนหลักฐาน เพื่ อ
ประกอบการใชสิทธิตางๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
๒๑.๓ การคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาที่สิ้น สุดสถานภาพการเปน
นักศึกษาตามขอ ๒๑.๑.๔ มีสิทธิในการขอคืนสภาพนักศึกษาได
หมวด ๕
การลงทะเบียนเรียน
ขอ ๒๒ การลงทะเบียนเรียน
๒๒.๑ กํ า หนดการลงทะเบี ย นเรี ย น วิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น ให เ ป น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา
๒๒.๒ การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร
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๒๒.๓ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙
หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษใหลงทะเบียน
เรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ
๒๒.๔ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดจะสมบูรณเมื่อนักศึก ษาไดชํ าระเงิน คาบํารุ ง
การศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
๒๒.๕ การลงทะเบียนเรียนต่ํากวา หรือสูงกวาที่กําหนดตามขอ ๒๒.๓ จะกระทําได
เฉพาะนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร และหรือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนด ใหลงทะเบียนเทากับจํานวนหนวยกิตที่เหลือไดโดยใหอยูในดุลพินิจของคณบดี
กรณีที่นักศึกษาลาพักการเรียนหรือโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น อาจลงทะเบียน
เรียนต่ํากวาจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในขอ ๒๒.๓ ได
๒๒.๖ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการ
เรียนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการลาพักการเรียน
๒๒.๗ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆตั้งแตรอย
ละ ๖๐ ขึ้นไป แตไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้น อาจจะมีสิทธิสอบปลายภาค
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอนุมัติจากคณบดี หากมีเวลาเรียนในรายวิชาใด
นอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธิสอบรายวิชานั้น
๒๒.๘ ในกรณีการลงทะเบียนของภาคการศึกษาพิเศษ ใหไปใชขอบังคับวาดวยการจัด
การศึกษาเพื่อประชาชน
ขอ ๒๓ ประเภทการลงทะเบียนเรียน
๒๓.๑ การลงทะเบียนประเภทนับหนวยกิต (Credit) เปนการลงทะเบียนรายวิชาตาม
หลักสูตรและมีการนําผลการเรียนมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๒๓.๒ การลงทะเบียนประเภทไมนับหนวยกิต (Audit) เปนการลงทะเบียนเรียนเพื่อ
เพิ่มความรู จะรายงานผลการเรียนเปน S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory) โดยไมนับหนวย
กิตในหลักสูตรและไมตอ งเรียนซ้ําเมื่อไดผลการเรียนเปน U
ขอ ๒๔ การขอเพิ่ม ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา
๒๔.๑ การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา จะตองไดรับเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาและอาจารยผูสอน และไดรับอนุมัติจากคณบดี
๒๔.๒ การขอเพิ่มรายวิชาและการขอถอนรายวิชา ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
๓ สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาหแรกของการศึกษาภาคฤดู
รอน รายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๒๔.๓ การขอยกเลิกรายวิชาบางรายวิชาหรืองดเรียนทุกรายวิชา ตองดํา เนินการให
แลวเสร็จกอนสอบปลายภาคการศึกษานั้นๆ ไมนอยกวา ๑ สัปดาห รายวิชาดังกลาวจะไดรับบันทึก
ผลเปนสัญลักษณ W (Withdrawn)
๒๔.๔ ขั้น ตอนปฏิ บั ติใ นการเพิ่ม ถอนรายวิช าและยกเลิก รายวิ ชา ให เ ป น ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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ขอ ๒๕ การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอ ไปนี้
๒๕.๑ ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๕.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
๒๕.๓ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนระยะเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาล
๒๕.๔ เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถาได
ลงทะเบียนเรียนอยางสมบูรณในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
๒๕.๕ การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา ถานักศึกษายังมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาตอไป ใหนักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการ
เรียนใหม
ขอ ๒๖ การลาพักการเรียน นักศึกษาตองยื่นคํารองตอสํานักวิชาการและประมวลผลกอน
วันสอบปลายภาค ๒ สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดี
กรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนอยูในระยะเวลา
การศึกษาดวย ยกเวนการลาพักการเรียนตามขอ ๒๕.๑ และ ๒๕.๒
นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับ
เขาเรียนกอนวันเปดภาคเรียนไมนอยกวา ๑ สัปดาห โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และอนุมัติจากคณบดี
ขอ ๒๗ การรักษาสภาพนักศึกษา
๒๗.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน ตองชําระเงินคาธรรมเนียม
รักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะตองพนสภาพนักศึกษา ตามขอ ๒๑.๑.๕
๒๗.๒ การรักษาสภาพนักศึกษา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบปลายภาค
๑ สัปดาห กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและยังไมสําเร็จการศึกษา ตองดําเนินการ
รักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๘ คา ธรรมเนีย มการศึกษาและการชํา ระคา ธรรมเนี ยมการศึ กษาใหเ ป น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๙ การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตองยื่นคํารองโดย
ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและคณบดี และไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย
หมวด ๖
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๓๐ การวัดและประเมินผล
๓๐.๑ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลทุกรายวิชาในแตภาคการศึกษา โดยยึดหลักการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ใชวิธีหลากหลาย เชน การทดสอบยอย รายงาน ทํา งานกลุม สอบ
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กลางภาค แฟมสะสมงาน โครงการ โครงงาน และใหมีการสอบปลายภาค เปนตน เวนแตเปนกรณีที่
ตองปฏิบัติตาม มาตรฐานองคกรวิชาชีพ
๓๐.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหนักศึกษา
ทราบลวงหนา
๓๐.๓ นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคโดยมีเหตุผลและความจําเปน จะตองยื่นคํารอง
ขอสอบภายใน ๓ สัปดาหหลังจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป โดยใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน
และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ ๓๑ ผลการเรียน
๓๑.๑ ผลการเรียนเปนสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสามารถวัด
ไดจากการสอบขอเขียน และ/หรือ การปฏิบัติงาน และ/หรือ ผลงานอื่ นๆที่ไดรับ มอบหมายจาก
อาจารยป ระจํ าวิช าแลวประเมินเปนระดับ คะแนน การรายงานผลการเรียนใหรายงานทั้งระดับ
คะแนนและคาระดับคะแนนเฉลี่ย
๓๑.๒ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
๓๑.๒.๑ ระบบมีคาระดับคะแนนใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตาม
หลักสูตร แบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม(Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก(Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช(Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช(Fair)
๒.๐
D+
ออน(Poor)
๑.๕
D
ออนมาก(Very Poor)
๑.๐
F
ตก(Failed)
๐
นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตั้งแต D ขึ้นไปถือวาสอบได หรือการสอบไดใหเปนไป
ตามมาตรฐานองคกรวิชาชีพ
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิช าชีพ รายวิชาเตรีย มสหกิจ
รายวิชาฝกประสบการณและรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดคาคะแนนต่ํากวา C ถือวาสอบตก นักศึกษา
จะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถา ไดรับการประเมินต่ํา กวา C เปนครั้ งที่สองถื อวาพน สภาพ
นักศึกษา
๓๑.๒.๒ สัญลักษณอื่นมีดังนี้
S (Satisfactory) หมายความวา ผลการประเมินผานเกณฑ
U (Unsatisfactory) หมายความวา ผลการประเมินไมผานเกณฑ
I (Incomplete) หมายความวา ผลการประเมินยังไมสมบูรณ
Au (Audit) หมายความวา การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต
W (Withdrawn) หมายความวา การไดรับการอนุมัติใหยกเลิกรายวิชาเรียน
R (Repeated) หมายความวา การเรียนรายวิชาซ้าํ
๓๑.๒.๓ การให F กระทําในกรณีตอไปนี้
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(๑) นักศึกษาสอบตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดี
(๓) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเปนไปตามเกณฑในขอ ๒๒.๗
(๔) นักศึกษาทุจริตในการสอบ
๓๑.๒.๔ การให S กระทําไดในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไมนับหนวยกิต และ
ผลการเรียนในรายวิชานั้นผานเกณฑตามที่กําหนด
๓๑.๒.๕ การให U กระทําไดในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไมนับหนวยกิต และ
ผลการเรียนรายวิชานั้นไมผานเกณฑตามที่กําหนด
๓๑.๒.๖ การให I ในรายวิชาใดใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๑.๒.๗ การให W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษาได รั บ การอนุ มั ติ ใ ห ย กเลิ ก รายวิ ช าเรี ย นบางรายวิ ช า หรื อ
งดเรียนในรายวิชาทั้งหมด ไมนอยกวา ๑ สัปดาหกอนสอบปลายภาค
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียน
เรียนอยางสมบูรณในภาคเรียนนั้นแลว
๓๑.๓ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๓๑.๓.๑ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเพื่อใหครบหลักสูตร
ใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น
๓๑.๓.๒ การคํา นวณคา ระดับ คะแนนเฉลี่ย ประจํ า ภาคการศึก ษาและคา ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนําเอาผลคูณจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ผลของการหารใหใชทศนิยม ๓
ตําแหนงและใหปดเศษเฉพาะทศนิยมตําแหนงที่ ๓ ที่มีคาทศนิยมตั้งแต ๕ ขึ้นไปเพื่อใหเหลือทศนิยม
๒ ตําแหนง
๓๑.๓.๓ การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหมี
การคํานวณทุกภาคการศึกษา และไมนาํ รายวิชาที่ไดรับอักษร I,R มาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ ๓๒ การเรียนในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาภาคฤดูรอน
ขอ ๓๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับ รองใด ๆ
ใหแกนักศึกษาที่คางชําระหนี้สินของมหาวิทยาลัย หรือไมผานกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๔ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๓๔.๑ รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได D หรือ D+ อาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ําได โดย
ไดรับอนุมัติจากคณบดี ผลการเรียนเดิมจะถูกเปลี่ยนเปน R
๓๔.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาได F จะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเลือกรายวิชาอื่นใน
หมวดเดียวกัน โดยไดรับความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดี ยกเวนรายวิชา
เลือกเสรีสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนได ผลการเรียนรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเปน R
ขอ ๓๕ การเรียนเพื่อเปลี่ยนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาลงทะเบียนครบตามหนวยกิตของหลักสูตรและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ
กวา ๒.๐๐ สามารถขอลงทะเบียนซ้ํารายวิชาที่สอบได D หรือ D+ หรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นใน
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หมวดเดียวกันแทนได ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดย
ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเปนสัญลักษณ R
หมวด ๗
การสําเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และ การอนุมัติปริญญา
ขอ ๓๖ การสําเร็จการศึกษา
๓๖.๑ ใหคณะกรรมการประจํา คณะเปนผูรับรองการสํา เร็จการศึกษา และใหมีผ ล
บังคับใชตั้งแตวันที่สํานักวิชาการและประมวลผลสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา
๓๖.๒ ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๓๖.๒.๑ มีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรม
๓๖.๒.๒ เรียนและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรสาขาวิชา
๓๖.๒.๓ ตองมีเวลาศึกษาครบตามหลักสูตร ตามขอ ๑๑ หรือไมนอยกวาหนึ่งป
การศึกษาสําหรับกรณีการโอนหรือเทียบโอนรายวิชา และตองผานการเขารวมกิจกรรมตามระเบียบ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓๖.๒.๔ ตองไมไดรับผลการประเมิน F หรือ I ในภาคการศึกษาสุดทาย และมีคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓๖.๒.๕ ตองไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามขอบังคับวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓๖.๒.๖ ตองไมคางชําระคาบํารุงการศึกษา คาปรับ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา
๓๖.๓ นักศึกษาที่คาดวา จะสํา เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ตองยื่น คํา รอ งขอ
สําเร็จการศึกษาที่สํานักวิชาการและประมวลผล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๗ การขอรับปริญญา
ผูมีสิทธิขอรับปริญญาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๗.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ ๓๖.๒
๓๗.๒ เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๗.๓ ไมคางชําระหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๘ การใหปริญญา
ใหสภาวิชาการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตามขอ ๓๖ และ ๓๗ เพื่อให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา
ขอ ๓๙ การใหปริญญาเกียรตินิยม
๓๙.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๙.๑.๑ สอบไดในรายวิชาใดๆไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน
๓๙.๑.๒ ไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนแทนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
๓๙.๑.๓ การสําเร็จการศึกษา มีระยะการศึกษา ตามขอ ๑๑
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๓๙.๑.๔ นักศึก ษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนมาจากสถาบัน อุดมศึ กษาอื่นและไดรับ
อนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต ไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
๓๙.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังนี้
๓๙.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล มีดังนี้
(๑) เกีย รตินิยมอัน ดับ หนึ่ งและเหรีย ญทอง ตองเปน ผูไดระดับ คะแนนเฉลี่ ย
สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํา
กวา ๓.๗๕
(๒) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญเงิน ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ลําดับที่สองในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํา
กวา ๓.๗๕
(๓) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองแดง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมลําดับที่สามในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตองไมต่ํากวา ๓.๗๕
๓๙.๒.๒ เกียรตินิยม มีดังนี้
(๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๗๕
(๒) เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๔๐ ถึง
๓.๗๔
ขอ ๔๐ การใหเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดี
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี
แตไมไดรับปริญญาเกียรตินิยม ดังนี้
๔๐.๑ นักศึกษาจะไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดีเยี่ยม ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป
๔๐.๒ นักศึกษาจะไดรับเกียรติบัตรผูมีผลการเรียนดี ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต ๓.๔๐ ขึ้นไป
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๑ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับจนกวาจะมีการแกไขตามประกาศของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร โพธินาม)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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1. ชื่อ นายประมูล
นามสกุล สุขสกาวผอง
1.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

สถาบันการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ

ปที่จบ
2550
2545
2542

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป)
1.3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป)
ประมูล สุขสกาวผอง และพยุง มีสัจ. (2558). การหากฎความสัมพันธในรูปแบบเสมือนกราฟ
บริบูรณ. Joint Conference on ACTIS & NCOBA 2015. นครพพนม: 148-154
1.3.3 บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป)
ประมูล สุขสกาวผอง และศิรปฐช บุญครอง. (2556). ความปลอดภัยของขอมูลบนสมารทโฟนแอน
ดรอยด. วิศวสารลาดกระบัง. 30(3): 7.
1.4 ประสบการณในการสอน
2 ป
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
1.5.2 ระบบปฏิบัติการ 1
1.5.3 เทคโนโลยีเว็บเพื่อการศึกษา
1.5.4 การออกแบบสวนตอประสานกับมนุษย
1.5.5 ดิจิตอลเบื้องตน
1.5.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2. ชื่อ นางสาวณัฐธิดา

นามสกุล บุตรพรม
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2.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่จบ
2557
2551

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป)
Database System and Design ,Database Lab,Data Mining , Software Testing
2.3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป)
ณัฐธิดา บุตรพรม และ ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล. (2557). เครื่องมือแปลงฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
เปนออนโทโลยี. TOOL FOR GENERATE ONTOLOGY FROM RELATIONAL
DATABASE
2.3.3 บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป)
ณัฐธิดา บุตรพรม และ ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล. (2556). ระบบแมปขอมูลจากฐานขอมูลเปน
ออนโทโลยี. Database to Ontology Mapping System. (P470)
2.4 ประสบการณในการสอน
- ป
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาหัวขอพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 วิชาคอมพิวเตอรกราฟก
2.5.3 วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2.5.4 วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน
2.5.5 วิชาการประยุกตใชงานมัลติมิเดีย

3. ชื่อ นายเชี่ยวชาญ

นามสกุล ยางศิลา
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3.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันราชภัฏบุรีรมั ย

ปที่จบ
2549
2544

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป)
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2554). ตํารา วิชาโครงสรางขอมูล. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบฐานขอมูล. รอยเอ็ด : คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3.3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป)
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2553). การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลสามขา อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด. รอยเอ็ด : คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ.
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2554). การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด. รอยเอ็ด : คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ.
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด. รอยเอ็ด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2555). การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองหิน อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด. รอยเอ็ด : คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ.
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2557). การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายไดองคการบริหารสวน
ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด. รอยเอ็ด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.
3.3.3 บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป)
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศงานแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด. รอยเอ็ด : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด.
เชี่ยวชาญ ยางศิลา. (2557). การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายไดองคการบริหารสวน
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ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด. อุบลราชธานี : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
3.4 ประสบการณในการสอน
14 ป
3.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาโครงสรางขอมูล
1.5.2 วิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
1.5.3 วิชาระบบปฏิบัติการ
1.5.4 วิชากฎหมายคอมพิวเตอร
1.5.5 วิชาระบบฐานขอมูล
1.5.6 วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ
1.5.7 วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

4. ชื่อ นายธีรพล

นามสกุล สืบชมภู
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4.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันราชภัฏรําไพ
พรรณี

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป)
4.3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป)
4.3.3 บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป)
4.4 ประสบการณในการสอน
10 ป
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาระบบปฏิบัติการ
4.5.2 วิชาระบบฐานขอมูล
4.5.3 วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ
4.5.4 วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

5. ชื่อ นายวิรุฬห

นามสกุล มงคลศรีสวัสดิ์

ปที่จบ
2548
2546
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5.1 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
M.B.A. (Business Administration)

ปริญญาตรี

B.Eng.(Computer Engineering)

สถาบันการศึกษา
Royal Melbourne
Institute of
Technology
Australia
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน (ยอนหลัง 5 ป)
5.3.2 งานวิจัย (ยอนหลัง 5 ป)
5.3.3 บทความทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป)
5.4 ประสบการณในการสอน
- ป
5.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
5.5.2 วิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
5.5.3 วิชาระบบปฏิบัติการ
5.5.4 วิชากฎหมายคอมพิวเตอร
5.5.5 วิชาระบบฐานขอมูล

ปที่จบ
2553

2551
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ภาคผนวก ง
คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร

112
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
1. ปรัชญา
1. ปรัชญา
รับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม สรางสรรค
ผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพดานเทคโนโลยี
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
สนใจใฝหาความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและ
นําไปประยุกตใชตามความตองการของสังคม
และประเทศชาติ และไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปละเมิดคนอื่น
2. วัตถุประสงค
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ
สารสนเทศ ใหมีความรูและทักษะดานการ
ดังตอไปนี้
วิเคราะห ออกแบบ และสรางสรรคนวัตกรรม
1) มีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานขอมูล (Database Administrator)
2) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
พรอมที่จะนําไปประยุกตใชไดทันทีอยางมี
สารสนเทศตอบสนองความตองการกําลังคนดาน ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 2) มีความรูความสามารถดานการวิเคราะห
3) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ออกแบบ ติดตั้งและบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อ เครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต
พัฒนาทองถิ่นประเทศชาติ และมีพื้นฐาน
พรอมที่จะนําไปประยุกตใชไดทันทีอยางมี
เพียงพอในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
ประสิทธิภาพ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
สารสนเทศ ใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและ วิชาชีพ
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
4) มีความสามารถดานการวิจัยทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปน
แนวทางการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป
3. โครงสรางหลักสูตร
3. โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 นก.
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 134 นก.
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
2) หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 84 นก.
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 97 นก.
2.1) วิชาบังคับ
54 นก.
2.1) วิชาบังคับ
61
นก.
2.2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 23 นก.
2.2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 30
นก.
2.3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 นก.
2.3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 นก.
ศึกษา ไมนอยกวา
6
นก.
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 นก.

