
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

 
1. ช่ือหลักสูตร  

ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology 

 
2. ช่ือปริญญา 

ช่ือเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
Bachelor of Science (Information Technology) 

ช่ือยอ  : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   : B.Sc.(Information Technology) 

 
3.   หนวยงานรับผิดชอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 
4.   ปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1   ปรัชญา 
 รับผิดชอบ  คุณธรรม จริยธรรม  สรางสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2  วิสัยทัศน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคและแกปญหา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ  พรอมท่ีจะออกไปประกอบ
สัมมาอาชีพหรือศึกษาตอตามความตองการของตลาดแรงงาน  อันเปนการสรางความเจริญใหกับตนเอง  
ชุมชน  ประเทศชาติ  และมวลมนุษยชาติตอไป 

4.3   วัตถุประสงคของหลักสูตร 
         4.3.1   เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความรูและทักษะ 

ดานการวิเคราะห  ออกแบบ  และสรางสรรคนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         4.3.2   เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความตองการกําลังคน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 4.3.3   เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินประเทศชาติ  และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
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4.3.4   เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
5.   กําหนดการเปดสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา  2552  เปนตนไป 
  
 
6.   คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และใหเปนไปตามระเบียบ   
หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  
 
7.   การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
หรือเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
8.  ระบบการศึกษา 
 ใชระบบการศึกษาแบบทวภิาค โดยปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน  2 ภาคการศึกษาปกต ิคือ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลาการเรียนแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
หรือ เวลาเรียนไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอหนวยกิต  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบทางไกล      
หรือภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาท่ี 2 โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต ใหมีสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ  ในกรณีจําเปนท่ีจะตองจัดการศึกษาแตกตางจากวรรคแรก       
ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ 
 
 
9.   ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  6  ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 8 ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา  ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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10.   การลงทะเบียนเรียน 
 ใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา  9  หนวยกิต และไมเกิน  21  หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ  
หรือใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 
11.   การวัดผลประเมินผลและการสําเร็จการศึกษา 
 11.1   การวัดผล  

        11.1.1   การมีสิทธิ์เขาสอบ    
                        นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาอยางสมบูรณตามระเบียบวาดวย 

การลงทะเบียน  จึงมีสิทธ์ิเขาสอบในรายวิชานั้น หรือเปนไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 
           11.1.2   ระดับการใหคะแนนการเรียนรายวิชา     

ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือใหมีการประเมินผลการเรียน  
โดยใชระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา  แบงเปน  8 ระดับ ดังนี ้

 
ระดับคะแนน   ความหมายผลการเรียน     คาระดับคะแนน 

A    ดีเยี่ยม    4.0            
B +    ดีมาก    3.5 

  B    ดี    3.0 
  C +    ดีพอใช    2.5 
  C    พอใช    2.0 
  D +    ออน    1.5 
  D    ออนมาก   1.0 
  E    ตก    0.0 
 

11.2   การสําเร็จการศึกษา 
           เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ตองเรียนครบจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉล่ีย 
ไมต่ํากวา  2.00  และเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดวาดวยการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2550  
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12.   อาจารยผูสอน 
12.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
1 นางสาวจารุวรรณ  แสงปลาด 

 
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี 

2 นายธีรพล  สืบชมภ ู
 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณ ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาธนบุรี 

3 นายเช่ียวชาญ  ยางศิลา 
 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4 นายจักรพัฒน  ภูมิพันธ วท.บ.วิทยาศาสตร(ฟสิกส) 
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5 นายทรัพยกนก รัตนมณเฑียรชัย 
 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
 

 
 
 
หมายเหตุ : นายทรัพยกนก  รัตนมณเฑียรชัย  กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
       สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเวลาราชการ 
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12.2 อาจารยผูรวมสอนและอาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.วันชัย  ร้ิวไพบูลย วท.บ. (รังสีเทคนิค) 
วท.ม. (คอมพิวเตอร) 
Ph.D. (Computer) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกรอนอลบ 1 
ประเทศฝร่ังเศส 

2 นายกลา  ภูมิพยัคฆ ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 

สถาบนัราชภัฎบุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนคร 

3 นางสาวอัจฉรียา  พัฒนสระค ู บช.บ. (การบัญชี) 
บธ.ม. (การจัดการการเงิน และ 
การธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 

4 นายเกรียงไกร  กันแกว พธ.บ. สังคมศาสตร
(เศรษฐศาสตร) 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกริก 

5 นางเกษศิรินทร  ภิญญาคง บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

6 นางอารยะรัตน  ชารีแสน ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ การบัญชี) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7 นางสาววิไลวรรณ  โพนศิริ บช.บ. (การบัญชี)   
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8 นางสาวนุชศรา  จังพล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

9 นางสาวดวงเดือน  เภตรา 
 

บช.บ. (การบัญชี) 
บช.ม. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10 นางทิพยสุดา  ปรีดาพันธุ ศศ.บ. (การทองเท่ียว) 
กศ.ม. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ลําดับ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

11 นายวัชรากร  วงศคําจันทร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

12 นางจิตราภรณ  วงศคําจันทร กศ.บ. (เคมี) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

13 นางมนชิดา  ภูมิพยัคฆ วท.บ. (สถิติประยุกต) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนคร 

14 นางสาวปยะสุดา  เพชราเวช ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

15 นางสาวพูนสุข  จันทศิลป ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

16 นางภัทริยา  พรหมราษฏร ศษ.บ.(เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
13.   จํานวนนักศึกษา 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีโครงการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในระยะเวลา  5 ปการศึกษา   พ.ศ. 2552 - 2556  โดยมีแผนการรับนักศึกษาในแตละป  ดังนี ้
 

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
ระดับช้ัน 2552 2553 2554 2555 2556 
ช้ันปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปท่ี 3 - - 30 30 30 
ช้ันปท่ี 4  - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 
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14.   สถานที่และอุปกรณการสอน 
 14.1   สถานท่ีทําการเรียนการสอน  มีดังนี ้

14.1.1   อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
14.1.2   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษามหาวชิราลงกรณ   

                                (อาคารเรียนรวม 7  ช้ัน) 
 14.1.3   อาคารบรรณราชนครินทร (ศูนยวิทยบริการ) 
 14.1.4   อาคารเรียนอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด   
                                ซ่ึงมีจํานวนเพียงพอสําหรับจัดการศึกษา   
 14.2   เคร่ืองมือและอุปกรณการเรียนการสอน  
  14.2.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรประจําอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ดังนี ้
   -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรช้ัน 2  จํานวน  100  เคร่ือง 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรช้ัน 3  จํานวน  70  เคร่ือง 
-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรช้ัน 4  จํานวน  30  เคร่ือง 

  14.2.2   เคร่ืองคอมพิวเตอร    ณ หองบริการคอมพิวเตอร   
                                 ช้ัน  2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษามหาวชิราลงกรณ   
                                 จํานวน  60  เคร่ือง 
  14.2.3   เคร่ืองคอมพิวเตอร  ณ หองบริการคอมพิวเตอร  ช้ัน  7  
                                อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษามหาวชิราลงกรณ   
                                 จํานวน  25  เคร่ือง   
  14.2.4   เคร่ืองคอมพิวเตอร  ณ  หองบริการคอมพิวเตอร   
                                อาคารบรรณราชนครินทร (ศูนยวิทยบริการ)   
                                จํานวน  100  เคร่ือง 
  14.2.5   ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  และอินเตอรเน็ตความเร็ว 10 เม็กกะบิต  
                                 ตอวินาที 
 
15.   หองสมุดและแหลงคนควา 
 ศูนยวิทยบริการ (อาคารบรรณราชนครินทร) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีตําราภาษาไทยดาน
คอมพิวเตอร ไมนอยกวา 320 เลม ภาษาตางประเทศไมนอยกวา 184  เลม 
 ภาคนิพนธการศึกษาเอกเทศดานคอมพิวเตอร พรอม CD จํานวน 100 รายการ 
 ฐานขอมูลงานวิทยานิพนธไทย(ThaiLIS) http://202.28.18.232/dcms/basic.php 
 ฐานขอมูลวิทยานิพนธ(Dissertation Fulltext) http://ebook.thailis.or.th 
 ฐานขอมูล SpringerLink http://www.springerlink.com 
 ฐานขอมูล NetLibrary http://www.netlibrary.com 
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16.  งบประมาณ 
 

หมวดเงิน 
งบประมาณ(บาท) 

2552 2553 2554 2555 2556 
คาตอบแทน 15,000 15,000 30,000 40,000 50,000 
คาใชสอย 20,000 40,000 50,000 60,000 70,000 
คาวัสด ุ 20,000 40,000 80,000 150,000 250,000 
คาใชจายอ่ืน ๆ  - - - - - 
รวมงบดําเนินการ 55,000 95,000 160,000 250,000 370,000 
คาครุภัณฑ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
คาท่ีดิน      
คาส่ิงกอสราง      
รวมงบลงทุน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
รวมงบท้ังหมด 1,555,000 1,595,000 1,660,000 1,750,000 1,870,000 
 
 
17.  หลักสูตร 

17.1  จํานวนหนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา      120   หนวยกิต  

  17.2 โครงสรางหลักสูตร  โดยมีสัดสวนหนวยกิต  แตละหมวดวิชาดังตอไปนี ้ 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.1  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 

       และเทคโนโลย ี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2.2 กลุมวิชาการโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร   
 2.3 กลุมวิชาการประกันภัยและความม่ันคงสารสนเทศ   
 2.4 กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศ   
 2.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2.6 กลุมวิชาเครือขาย   
 2.7 กลุมวิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม   
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 2.8 กลุมวิชาเทคโนโลยีของแพลตฟอรม   
 2.9  กลุมวิชาการบริหารและบํารุงรักษาระบบ   
 2.10 กลุมวิชาสถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ   
 2.11 กลุมวิชาอาชีพดานไอทีและสังคม   
 2.12 กลุมวิชาระบบเว็บและเทคโนโลยีเว็บ   
3. หมวดวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 23 หนวยกิต 
4. หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
5. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

 รวม ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
 
17.3   รายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               ไมนอยกวา 30   หนวยกิต 
    

1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                           ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้               ไมนอยกวา 12   หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
English for Study Skills 

3(3-0-6) 

0001103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 
Information and Individual Study 

3(3-0-6) 

0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

0001105 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 
Japanese for Beginners 

3(3-0-6) 

0001106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 
Chinese for Beginners 

3(3-0-6) 
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1.2   กลุมวิชามนุษยศาสตร    
        ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้    ไมนอยกวา     6   หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
0002101 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) 

0002102 จริยธรรมกับชีวิต 
Morality and Life 

3(3-0-6) 

0002103 จิตวิทยาเพ่ือพัฒนามนุษย  
Psychology  for Human Development 

3(3-0-6) 

 
1.3   กลุมวิชาสังคมศาสตร   
        ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้   ไมนอยกวา     6          หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
0003101 วิถีไทย 

Thai Living 
3(3-0-6) 

0003102 วิถีโลก 
Global Society and Living 

3(3-0-6) 

0003103 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
Human Being and Environment 

3(3-0-6) 

0003104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Law for  Daily Life 

3(3-0-6) 

0003105 การเมืองการปกครองไทย  
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 
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  1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา     6   หนวยกิต 
 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

0004101 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Science for Quality of Life 

3(2-2-5) 

0004102 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(2-2-5) 

0004103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
Information Technology for Work 

3(2-2-5) 

0004104 การออกกําลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
Exercise  and Recreation for Health 

3(2-2-5) 

 
2. หมวดวิชาชีพ 
      ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา     54      หนวยกิต 
 

  กลุมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals (ITF) 

   
4132101 
 

พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Fundamental 

3(2-2-5) 

   
  2.2  กลุมวิชาการโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 
         Human Computer Interaction (HCI) 

   
4122603 
 

คอมพิวเตอรกราฟกส  
Computer Graphics 

3(2-2-5) 

4123617 
 

การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย 
Multimedia Application 

3(2-2-5) 

4125014 
 

มัลติมีเดีย 
Multimedia 

3(2-2-5) 

4125015 
 

คอมพิวเตอรกราฟกสช้ันสูง 
Advances Computer Graphics 

3(2-2-5) 

4132202 
 

การออกแบบสวนตอประสานกับมนุษย 
Human Interface Design 

3(3-0-6) 
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2.3  กลุมวิชาความมั่นคงและการประกันภัยสารสนเทศ 
         Information Assurance and Security (IAS) 
 

4132301 
 

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3(3-0-6) 

4132302 
 

การเขารหัสลับ 
Cryptography 

3(3-0-6) 

 
  2.4  กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศ 
         Information Management (IM) 
 

4122204 
 

ระบบฐานขอมูล 
Database System 

3(2-2-5) 

4122211 
 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
Database System Development 

3(2-2-5) 

4123201 
 

ระบบการจัดการฐานขอมูล  
Database System Management 

3(2-2-5) 

4123507 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information System 

3(2-2-5) 

 
  2.5  กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            Mathematics and Statistics for Information Technology (MS) 
 

4091108 
 

คณิตศาสตรท่ัวไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

4091611 
 

คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3(3-0-6) 

4093303 
 

คณิตศาสตรดิสครีต 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

4112201 
 

ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 
Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

4112301 
 

สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Statistics for Information Technology 

3(2-2-5) 
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2.6 กลุมวิชาเครือขาย 
                           Networking (NET) 
 

4121701 
 

ดิจิตอลเบื้องตน  
Introduction to Digital 

3(2-2-5) 

4123706 
 

ระบบการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
Data Communication and Computer Networking 

3(2-2-5) 

4125013 
 

ระบบแบบกระจาย 
Distributed System 

3(2-2-5) 

4125012 
 

เครือขายและเทคโนโลยีไรสาย 
Network and Wireless Technology 

3(2-2-5) 

 
  2.7  กลุมวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
           Programming Fundamentals (PF) 
 

4121103 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม 
Computer Programming and Algorithm 

3(2-2-5) 

4121202 
 

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 
Computer Programming Language 1 

3(2-2-5) 

4121203 
 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
Objected-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

4122202 
 

โครงสรางขอมูล 
Data Structure 

3(2-2-5) 

4123305 
 

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูง 
High-Level Language Programming 

3(2-2-5) 

4132208 
 

การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริท่ึม 
Algorithm Analysis and Design 

3(2-2-5) 

4132701 การเขียนโปรแกรมตอบสนองตามเหตุการณ 
Event-Driven Programming 

3(2-2-5) 

 
  2.8 กลุมวิชาเทคโนโลยีของแพลตฟอรม 
        Platform Technologies (PT) 
 

4120802 
 

การประมวลผลแบบคูขนานและแบบกระจาย 
Parallel and Distributed Processing 

3(3-0-6) 

4121401 
 

ระบบปฏิบัติการ 1 
Operating System 1 

3(2-2-5) 
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2.9 กลุมวิชาการบริหารและบํารุงรักษาระบบ 
        System Administration and Maintenance (SA) 
 

4121402 
 

ระบบปฏิบัติการ  2 
Operating System 2 

3(2-2-5) 

4132901 
 

การบริหารระบบฐานขอมูล 
Database Administration 

3(2-2-5) 

   
2.10 กลุมวิชาสถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ 

          System Integration & Architecture (SIA) 
 

4122504 
 

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

4122505 
 

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

4122701 
 

ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 
Computer Organization and Architecture 

3(2-2-5) 

4125026 
 

วิศวกรรมซอฟตแวร 
Software Engineering 

3(3-0-6) 

4132204 
 

การบริหารโครงการซอฟตแวร 
Software Project Management 

3(2-2-5) 

4132206 
 

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

4132210 
 

การทดสอบและบํารุงรักษาซอฟตแวร 
Software Testing and Maintenance 

3(2-2-5) 

4132205 
 

การจัดการองคความรูเบื้องตน 
Introduction to Knowledge Management 

3(2-2-5) 
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  2.11 กลุมวิชาอาชีพดานไอทีและสังคม 
          Social and Professional Issues (SP) 

3521103 
 

หลักการบัญชี 
Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

3543101 
 

การบริหารการตลาด 
Marketing Administration 

3(3-0-6) 
 

3561101 
 

องคการและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

3561204 
 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
Introduction to Business Operation 

3(3-0-6) 

3591105 
 

เศรษฐศาสตรท่ัวไป 
General Economics 

3(3-0-6) 

4123506 
 

กฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Law and Information Technology  

3(3-0-6) 

4124904 
 

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Seminar in Information Technology 

2(0-2-1) 

4124905 
 

หัวขอพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Special Topics in Information Technology 

3(2-2-5) 

4124906 
 

โครงการนักศึกษา 
Senior Project 

3(0-4-2) 

4132209 เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Economics of Information Technology 

3(3-0-6) 

 
  2.12 กลุมวิชาระบบเว็บและเทคโนโลยีเว็บ 
          Web System and Technologies (WS) 

4123633 
 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

4125007 
 

การสรางเว็บขั้นพ้ืนฐาน 
Basic Web Development 

3(2-2-5) 

4125022 
 

ระบบงานคอมพิวเตอรบนเว็บ 
Web Application 

3(2-2-5) 

4132201 
 

เทคโนโลยีเว็บ 
Web Technology 

3(2-2-5) 

4132203 
 

การเขียนโปรแกรมเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 
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3.  หมวดวิชาชีพเลือก   
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้หรือจากรายวิชาในกลุมวิชาชีพแตตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลว  ไมนอยกวา     23   หนวยกิต 
 
1553609 
 

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
English for Information Technology I 

3(3-0-6) 

1553610 
 

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
English for Information Technology II 

3(3-0-6) 

2543404 
 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
Geographic Information System 

3(2-2-5) 

4122604 
 

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 
Software Package and Application 

3(2-2-5) 

4123502 
 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 

3(2-2-5) 

4123601 
 

โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย 
Programming Application for Statistics and Research 

3(2-2-5) 

4124501 
 

ปญญาประดิษฐ 
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

4124505 
 

ระบบผูเช่ียวชาญ 
Expert System 

3(2-2-5) 

4125016 
 

การพัฒนาเกม 
Game Development 

3(2-2-5) 

4125024 
 

การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Learning 

3(2-2-5) 

4132207 
 

ระบบอัจฉริยะ 
Intelligent Systems 

3(2-2-5) 

 
4.  หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา 7     หนวยกิต 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

4124803 
 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Preparation for Professional Experience in Information 
Technology 

2(90) 

4124804 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Field Experience in Information Technology 

5(450) 
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5.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  6      หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด   โดยไมซํ้ากับรายวิชา
ท่ีเคยเรียนมาแลวและไมเปนรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดใหเรียนโดยไมนับรวมหนวยกิตในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี ้
 
 
17.4  แผนการศึกษา 

 
ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1 

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
0002102 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) 
0003103 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
0004103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) 

วิชาชีพ 4132101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
วิชาชีพเลือก 4122604 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 3(2-2-5) 

รวม 18 หนวยกิต 
 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป 

0001103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 
0002101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
0003101 วิถีไทย 3(3-0-6) 
0004101 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

วิชาชีพ 4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม 3(2-2-5) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

วิชาชีพ 
4091611 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 
4122204 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

วิชาชีพเลือก 1553609 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

วิชาชีพ 
4121401 ระบบปฏิบัติการ 1 3(2-2-5) 
4132201 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
4132202 การออกแบบสวนตอประสานกับมนุษย 3(3-0-6) 

วิชาชีพเลือก 1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
วิชาพ้ืนฐาน 4112301 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

วิชาชีพ 

4123706 ระบบการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
4123507 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
4123201 ระบบการจัดการฐานขอมูล  3(2-2-5) 
4123506 กฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 18 หนวยกิต 

 
 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วิชาชีพ 
4122505 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
4132301 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

วิชาประสบการณฯ 4124803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ 2(90) 

วิชาชีพเลือก 
4123502 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
4125024 การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 17 หนวยกิต 
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ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วิชาชีพ 4122504 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
4124905 หัวขอพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

วิชาชีพเลือก 
4132207 ระบบอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
4125016 การพัฒนาเกม 3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
วิชาประสบการณฯ 4124804 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450) 

รวม 20 หนวยกิต 
 

หมายเหตุ     อาจจัดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพ  ในภาคฤดูรอนระหวางปท่ี 3  ขึ้นปท่ี 4 
 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
วิชาชีพ 4124906 โครงการนักศึกษา 3(0-4-2) 

วิชาชีพเลือก 4124505 ระบบผูเช่ียวชาญ 3(2-2-5) 
รวม 6 หนวยกิต 
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17.5  คําอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

       ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือส่ือสาร  สภาพปญหาและ
แนวทางแกไขปญหาการใชภาษาในชีวิตประจําวัน  กระบวนการพัฒนาทักษะ 
ทางภาษาและการนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 
English for  Study Skills 

3(3-0-6) 

       หลักการ วิธีการ และเทคนิคเบื้องตนในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ   
กลยุทธการอานท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะการเขียนเพ่ือสรุปใจความจากตําราและ 
การบรรยาย การส่ือสารในช้ันเรียน การพูดและเขียนตอบคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน  
การนําเสนอขอมูล การแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางการเรียน การสืบคนขอมูล
จากแหลงตางๆ 
 

  

0001103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 
Information   and Individual Study 

3(3-0-6) 

       ความสําคัญของการรูสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรูและทักษะ
สารสนเทศ ประกอบดวย การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การเลือกแหลง
และทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนเคร่ืองมือ การวิเคราะห สังเคราะหและประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 

      พัฒนาทักษะเพ่ือการส่ือสาร เนนการพูดและฟงในบริบทท่ีหลากหลาย      
การออกเสียง  และใชสํานวนภาษาอยางถูกตอง  เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร  
การฟงและแปลความหมายบทสนทนา และจากส่ือตางๆ  การเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการส่ือสารกับสังคมโลก 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                       หนวยกิต(ท-ป-อ) 
  

0001105 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 
Japanese for Beginners 

3(3-0-6) 

       สําหรับผูท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอนฝกทักษะท้ังส่ีอยางบูรณาการ 
รูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝกสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก  
การทักทายการแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ เปนตน ฝกการอานขอความ
ส้ันๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงายๆ ได 

  

0001106 ภาษาจีนพื้นฐาน 
Chinese for Beginners 

3(3-0-6) 

       ฝกทักษะท้ังส่ีอยางบูรณาการสําหรับทักษะการฟง  และการพูด ผูเรียนไดฝก
ทักษะขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวันไดแก การทักทาย การแนะนํา  การขอบคุณ 
การขอโทษ เปนตนทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงายๆได
ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความส้ันๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 
 

  

0002101 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

       จําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงามความหมายของสุนทรียศาสตร 
เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสําคัญของการรับรูกับ-
ความเปนมาของศาสตรทางความเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน 
(The Art of Sound) และศาสตรทางการเคล่ือนไหว (The Art of Movement)  
สูทัศนศิลป(Visual Arts)ศิลปะดนตรี  (Musical Arts)  และศิลปะการแสดง
(Performing  Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากระดับการรําลึก
(Precognitive)  ผานขั้นตอนความคุนเคย (Acquaint) และ นําเขาสูขั้นความซาบซ้ึง 
(Appreciative) เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ
(Aesthetic Appreciation) 
 

  

0002102 จริยธรรมกับชีวิต 
Morality and Life 

3(3-0-6) 

       ชีวิต ความหมาย  คุณคาและเปาหมายของชีวิต ปรัชญาและแนวคิด   
ในการดําเนินชีวิต หลักยึดเหนี่ยวของชีวิต  ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในตนเอง และการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม เรียนรูแนวทาง 
ในการแกปญหาชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 
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รหัสวิชา 
 

ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                            หนวยกิต(ท-ป-อ) 

0002103 จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย 
Psychology for  Human Development 

3(3-0-6) 

       ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยา  ทฤษฎีเก่ียวกับธรรมชาติมนุษย   
พฤติกรรมมนุษย พัฒนาการ การเรียนรูกระบวนการรูจักและเขาใจตนเองและผูอ่ืน 
การพัฒนาทักษะและสัมพันธภาพในชีวิตประจําวัน  การปรับพฤติกรรม  
การดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุขท้ังในชีวิตสวนตัว ดานสังคม และ 
การประกอบอาชีพ 
 

0003101 วิถีไทย 
Thai Living 

3(3-0-6) 

      ลักษณะท่ัวไป วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยท้ังในเมืองและ
ชนบท  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  สภาพปญหาและแนวทางการขจัดปญหา
สังคมไทย  โดยศึกษาการพัฒนาโครงสรางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ภูมิปญญาชาวบานและทองถ่ิน ตลอดถึงวิสัยทัศนดานสังคมเศรษฐกิจ การเมือง 
และการปกครองท่ีคนไทยอยากเห็น 

  

0003102 วิถีโลก 
Global Society and Living 

       3(3-0-6) 

       วิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ ประเทศไทย
และสังคมโลก การจัดระเบยีบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง ตลอดถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองของ
ประเทศไทย เพ่ือปรับตัวเขากับการจัดระเบียบของสังคมโลก 

 
0003103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

Life  and Environment 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

      ความหมาย คุณสมบตัิ และมิติของส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความสําคัญ การใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ 
เชิงระบบระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน เครือขายส่ิงแวดลอม  การใชวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอม   ปญหามลพิษ การประเมินสถานการณ 
มาตรฐานส่ิงแวดลอม คุณภาพส่ิงแวดลอม กฎหมายและพระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม 
การสงเสริม การรักษา  และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ส่ิงแวดลอมศึกษา 
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0003104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Law for Daily  Life 

3(3-0-6) 

      กฎหมายท่ีมีความจําเปนในการดําเนินชีวิตกฎหมายรัฐธรรมนูญและ กฎหมาย
อ่ืนๆ  ท่ีประชาชนพึงทราบ 

  

0003105 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

       สถาบันและกระบวนการเมืองไทย  ประวัติศาสตรการปกครองไทย วิเคราะห
การเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไทย วิเคราะหบทบาทของสถาบัน 
ทางการเมืองของไทย คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  
การบริหารราชการและการปกครองทองถ่ิน 

  

0004101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 
Science for Quality of Life 

3(2-2-5) 

      กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนําความรู  
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุขและ 
มีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอ
มนุษยและสังคม 

  

0004102 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision  Making 

3(2-2-5) 

      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะห
ขอมูลและขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ 
กําหนดการเชิงเสน และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

  

0004103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
Information Technology  for Work 

3(2-2-5) 

      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Systems)               
ท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย  องคประกอบทางดานฮารดแวร  
การใชโปรแกรมระบบ การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดทําเอกสาร การทําตาราง
คํานวณการนําเสนอ และการจัดการฐานขอมูล  การใชงานเครือขายคอมพิวเตอร 
และแลกเปล่ียนขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรได เชน LAN , Internet  ฯลฯ  
รวมถึงเคารพในทรัพยสิน ทางปญญา 
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0004104 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
Exercise  and  Recreation for Health 

3(2-2-5) 

      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการออกกําลังกายและนันทนาการ  ความหมายและ
คุณคาของกิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการ  ประเภทของการ-    
ออกกําลังกายและนันทนาการ  การฝกปฏิบัติการ  ออกกําลังกายชนิดตางๆ  
หลักการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ  และการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

 
 
 
 

2)หมวดวิชาชีพ  
            ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  54 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา       ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                         หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

4132101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 

3(2-2-5) 

      วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 
ระบบประมวลผลขอมูล ฮารดแวรและซอฟตแวร ขอมูลและ การแทนคาขอมูล  
การจัดการขอมูล แนวคิดพ้ืนฐานสําหรับการสรางโปรแกรม เทคโนโลยีฐานขอมูล 
การส่ือสารขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ประเด็นทางดาน
จริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
4122603 คอมพิวเตอรกราฟกส 

Computer Graphics 
3(2-2-5) 

       ทฤษฎีและการฝกหัดของคอมพิวเตอรกราฟกส ซ่ึงประกอบไปดวยการแปลง
ใน  2  มิติและใน 3  มิติ  การตัดตอและมองภาพ  แบบจําลองเชิงลําดับช้ัน  
ฮารดแวรท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรกราฟกส  ราสเตอรกราฟกส การติดตอ- 
กับผูใช กรณีศึกษาการพัฒนาชุดคําส่ังสามมิติโดยใชโปรแกรมภาษา 
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4123617 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย 

Multimedia Application 
3(2-2-5) 

       แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชส่ือ
ประเภทมัลติมีเดีย ความสัมพันธระหวางวินโดวกับมัลติมีเดียการบันทึกเสียง 
การประมวลภาพ การทําภาพเคล่ือนไหว การนําอุปกรณ หรือเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปล่ียนขาวสารและการนําเสนอ
ขอมูล ฐานขอมูลของมัลติมีเดีย  ลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑมัลติมีเดีย 
 

4125014 มัลติมีเดีย 
Multimedia 

3(2-2-5) 

       พ้ืนฐานเก่ียวกับมัลติมีเดียท่ีใชคอมพิวเตอร  รูปแบบแสดง การบีบอัด การเก็บ  
การรับ/สง  การสงอัตโนมัติแบบกําหนดเวลา   และการประมวลผล  มาตรฐานและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  การออกแบบและสรางงานมัลติมีเดีย
แบบโตตอบรวมถึงโทรทัศนระบบไฮเปอรมีเดีย และวิดีโอคอนเฟอรเรนซ่ิงและ
กรุปแวร  เทคนิคการบันทึกเสียงและวิดีโอ การทําอินเด็กซการเรียกใชการกระจาย
สัญญาณและระบบฐานขอมูลสําหรับมัลติมีเดีย 
 

4125015 คอมพิวเตอรกราฟกสช้ันสูง 
Advances Computer Graphics 

3(2-2-5) 

       แนวคิดของคอมพิวเตอรกราฟกสแบบตอบโตกับผูใช  การแสดงเก่ียวกับพ้ืนท่ี
และพ้ืนผิวในดานการจัดความเขม  การใหแสงเงา  การลงพ้ืนผิวและสี   
และการสะทอนของวัตถุ  เทคนิคการปรับปรุงการแสดงผลบนพ้ืนผิว     
ศึกษาเทคนิคการวาดภาพและการทําภาพเคล่ือนไหวขั้นสูง  การสรางภาพแบบ- 
สองมิติและสามมิติตามมาตรฐานโอเพ็นจแีอลและไดเร็กเอ็กซ 
 

4132202 การออกแบบสวนตอประสานกับมนุษย 
Human Interface Design 

3(3-0-6) 

       การรับรู การคิดอานรูจํา การใหเหตุผล และการแกปญหาของมนุษย 
เทคโนโลยีในการตอประสานระหวางมนุษยและเคร่ือง (เชน อุปกรณปอนขอมูล
ตัวอักษร อุปกรณกําหนดจุดและตําแหนง เทคโนโลยีเสียงพูด และอุปกรณความจริง
เสมือน) แบบจําลองการปฏิสัมพันธ รูปแบบของการปฏิสัมพันธ (เชน  
การตอประสานดวยชุดคําส่ัง การตอประสานดวยเมนู  การตอประสานดวย
ภาษาธรรมชาติ) ไฮเปอรเท็กซและไฮเปอรมีเดีย กระบวนการในการออกแบบและ
เคร่ืองมือชวยออกแบบ เทคนิคการประเมิน 
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4132301 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3(3-0-6) 

       ความไมปลอดภัยของขอมูลและชองโหว รวมถึงการประเมินและวิเคราะห
ความเส่ียงในระบบสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
การเขารหัสและถอดรหัสเพ่ือความปลอดภัยของขอมูล การพิสูจนตัวตน     
การควบคุมการเขาถึงขอมูล อาชญากรรมคอมพิวเตอร การปองกันและการสืบสวน 
การรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย นโยบายรักษาความปลอดภัย 
 

4132302 การเขารหัสลับ 
Cryptography 

3(3-0-6) 

        เปาหมายวิทยาการเขารหัสลับ  บล็อกไซเฟอร  ฟงกชัยแฮช  การเขารหัสสลับ
แบบสมมาตร  การพิสูจนขอความจริง  การเขารหัสแบบไมสมมาตร ลายเซ็น
ดิจิตอล  การพิสูจนขอความจริงและการกระจายของเซสชันคีย  การควบคุม 
การเขาถึงขอมูล  การสํารวจโพรโทคอลรวมสมัย  การตรวจสอบการลวงลํ้า 
 

4122204 ระบบฐานขอมูล 
Database Systems 

3(2-2-5) 

       แนวคิดของฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล   การจัดการแฟมขอมูล   
สถาปตยกรรมฐานขอมูล   ตัวแบบขอมูลและภาษายอย   ตัวแบบเชิงสัมพันธ    
การออกแบบฐานขอมูล การปองกันขอมูล ความม่ันคงของขอมูล  
และการกูคืนขอมูล  การติดตอกับฐานขอมูลจากภาษาโปรแกรม 
 

4122211 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
Database System Development 

3(2-2-5) 

       การสรางวิวและลําดับ ชุดตัวดําเนินการ การควบคุมการเขาถึงขอมูลของผูใช 
ฟงกชันวันท่ีและเวลา ขอความจัดกลุมขอมูล ขอคําถามยอยขั้นสูง  
การสรางพีแอล/เอสคิวแอล การประกาศตัวแปร คําส่ังแบบทําการ โครงสราง
ควบคุม ชนิดขอมูลแบบรวม ตัวช้ีตําแหนงอยางชัดแจง การจัดการกับส่ิงผิดปรกต ิ
กระบวนงานและฟงกชัน การจัดการกับโปรแกรมยอย แพ็คเก็จ การจัดการกับ-    
อ็อบเจกตขนาดใหญ ทริกเกอร 
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4123201 ระบบการจัดการฐานขอมูล 
Database Management Systems 

3(2-2-5) 

       การประยุกตใชซอฟตแวรระบบบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบัน  
ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ   การปองกันขอมูล  ระบบการสํารองขอมูลและ 
การเรียกคืน  การวิเคราะหออกแบบขอมูล การบริหารฐานขอมูล 
 

4123507 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information Systems 

3(2-2-5) 

       แนวคิดและทฤษฏีเบื้องตนเก่ียวกับสารสนเทศธุรกิจ   การกําหนดนโยบาย
ระบบสารสนเทศธุรกิจ   ทฤษฎีการจัดองคกร   การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชในงานผลิต  งานการตลาด  งานจัดซ้ือ  งานสินคาคงคลังและ
คลังสินคา งานบัญชีและการเงิน  งานบุคคล  เปนตน  ระบบสารสนเทศ 
ในการบริการลูกคา  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ    
การพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร   ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตอการดําเนินธุรกิจ  แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  
โปรแกรมประยุกตท่ีเก่ียวกับการจัดการธุรกิจเบื้องตน  การสรางแบบจําลอง 
เพ่ือการพยากรณทางธุรกิจ 
 

4091108 คณิตศาสตรท่ัวไป 
General Mathematic 

2(2-0-4) 

       อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ทฤษฎีทบทวนบททวินาม  ฟงกชัน  และกราฟเรขาคณิต
วิเคราะหในระนาบเมตริกซ ตัวกําหนดและการประยุกตกับระบบสมการเชิงเสน     
ลิมิต  ความตอเนื่อง อนุพันธ  ผลตางอนุพันธ  และอินทริกัลของฟงกช่ันคาจริงของ
หนึ่งตัวแปรจริงและการประยุกต 
 

4091611 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3(2-2-5) 

       ตรรกศาสตร  พีชคณิตของบูลีน  เชต  ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบจํานวน  
เลขฐานตาง ๆ  โดยเฉพาะ   2, 8, 16   เมตริกซและดีเทอรมีแนนท  การนับและ
ความสัมพันธเวียนเกิด (Recurrence Reations)  ทฤษฎีกราฟ  ตนไม (Tree) และ
การแยกจําพวก  ขายงาน(Network)  วงจรเชิงวิธีจัดหมู 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                          หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

4093303 คณิตศาสตรดีสครีต 
Discrete  Mathematics 

3(3-0-6) 

       การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด  ทฤษฎีกราฟ  การแทนกราฟดวย
เมตริกซ  ตนไมและการแยกจําพวกขายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู         
ออโตมาตา  ไวยากรณและภาษา  ระบบเชิงพีชคณิต  โพเซตและแลตทิช 
 

4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 
Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

       ความนาจะเปน การแปรกลุม(Random Variable) การแจกแจงความนาจะเปน  
(Probability Distribution)  การคาดคะเนทางคณิตศาสตร  (Mathematical 
Expectation)  การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง  (Sampling Distribution)  
หลักการประมาณ (Estimation)  การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
 

4112301 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Statistics for Information Technology 

3(2-2-5) 

       ระเบียบวิธีการวิจัย  ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล  การประมาณคาและ 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะหความถดถอย
และสหสัมพันธ การทดสอบไคสแควร การจําแนกกลุม เทคนิคการพยากรณ 

 
4121701 ดิจิตอลเบื้องตน 

Introduction to Digital Concept 
3(2-2-5) 

       ทบทวนเก่ียวกับระบบตัวเลข เลขฐานตาง ๆ การเปล่ียนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก 
วงจรพ้ืนฐานไมโครคอมพิวเตอร ภาษาเคร่ืองและการนําไมโครโปรเซสเซอร 
มาใชงาน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                          หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

4123706 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
Data Communication and Computer Networking 

3(2-2-5) 

       ระบบการส่ือสารขอมูล   ขอมูลอิเล็กทรอนิกสและการสงขอมูล  การสงแบบ-
อนุกรมและแบบขนาน   สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล   การสงแบบ-
ซิงโครนัสและอะซิงโครสัส   การโมดูเลทสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล   
วิธีการเขาและถอดรหัสสัญญาณ   โทโพโลยีและโปรโตคอลของเครือขายทองถ่ิน  
เทคโนโลยีอีเทอรเน็ตและ IEEE  802.3 เทคโนโลยีของฮับ  บริดทและเราทเตอร  
ช้ัน  OSI  และ  TCP/IP โปรโตคอลและอินเทอรเนต็โปรโตคอล  การควบคุม 
การไหลและการตรวจจับขอผิดพลาด ช้ันของไอพีแอดเดรสและการแบงเครือขาย   
สแตติกสและไดนามิกสเราท   เราทเตอรและโปรโตคอลการเราท  การเช่ือมตอ
แบบตองมีและไมตองมีการสรางเสนทางขึ้นมากอน  เอทีเอ็มและเอทีเอ็มแอดเดรส   
แลน (LAN)   และ  แวน (WAN) 
 

4125013 ระบบแบบกระจาย 
Distributed Systems 

3(2-2-5) 

       การประมวลผลแบบกระจาย  ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย  ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร  ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย  การทํางานแบบไคลเอนทเซิรฟเวอร 
 

4125012 เครือขายและเทคโนโลยีไรสาย 
Network and Wireless Technology 

3(2-2-5) 

       โปรโตคอลและสถาปตยกรรมของระบบเครือขาย ความหนาแนนและคอขวด
ภายในเครือขาย  เครือขายท่ีเปนแบบใยแกวนําแสงและแบบไรสาย  มาตรฐาน
โปรโตคอลและความปลอดภัยของเครือขายไรสาย  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
สําหรับเครือขายไรสายและเครือขายสําหรับอุปกรณติดตามตัว  เชน  โทรศัพท  
ปาลม  เพจเจอร 
 

4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม  
Computer Programming and Algorithm 

3(2-2-5) 

       องคประกอบและหนาท่ีของฮารดแวรและซอฟตแวร   ภาษาคอมพิวเตอรชนิด
ตางๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและ
การพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงาน  การวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริท่ึม
แบบ  Sequential,  Decision, Repetition, Modular, Recursion 
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4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 
Computer Programming Language 1 

3(2-2-5) 

       หลักการเขียน  รูปแบบไวยากรณ  องคประกอบภาษาคอมพิวเตอรเก่ียวกับ
คําส่ัง I/O ชนิดของขอมูลแบบตางๆ โปรแกรมยอยและฟงกช่ันตางๆ  
การใชแฟมขอมูลเบื้องตน  การใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง 
ในการฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 
 

4121203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
Principle of Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

       หลักการ  ทฤษฏี  แนวคิดเชิงวัตถุ รูปแบบภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ            
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ออกแบบและฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 

4122202 โครงสรางขอมูล 
Data Structure 

3(2-2-5) 

       โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและขั้นตอนวิธีท่ีเก่ียวของ  ไดแก  อาเรย (Array)  
สแตก (Stack)  และคิว (Queue)  ลิงคลิสต (Link List)  กราฟ (Graph)  
และทรี (Tree)  วิธีการจัดเรียง  วิธีการคนหา 
 

4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูง 
High-Level Language Programming 

 3(2-2-5) 

       ศึกษาหลักการเบื้องตนเก่ียวกับองคประกอบและลักษณะคําส่ังและ    
การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงอ่ืนๆ  
 

4132208 การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริท่ึม 
Algorithm Analysis and Design 

3(2-2-5) 

       การออกแบบอัลกอริท่ึมเบื้องตน การวิเคราะหอัลกอริท่ึม การคนหา  
การเรียงลําดับ ขอบเขตเฉล่ียและกรณีแยท่ีสุดเชิงเวลาและเนื้อท่ี  กําหนดการพลวัต 
วิธีการแบงและเอาชนะ วิธีการแบบละโมบ ขั้นตอนวิธีของกราฟ ปญหาแบบเอนพี-
คอมพลีต 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                          หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

4132701 การเขียนโปรแกรมตอบสนองตามเหตุการณ 
Event-Driven Programming 

3(2-2-5) 
 

      การพัฒนาอัลกอริท่ึม, การออกแบบเชิงโครงสราง, การออกแบบเชิงวัตถุ,  
การเขียนโปรแกรมตอบสนองตามเหตุการณและการประมวลผลแฟมขอมูล, 
อารเรย, การจัดการกับเอ็กซเซ็ปชัน และการใชคุณสมบัต,ิคอนโทรล, ฟอรม, 
แนะนําการบริหารจัดการฐานขอมูล, การเขียนโปรแกรมดานฐานขอมูลสําหรับโมดูล 
เพ่ิม ลบ แกไข 
 

4120802 การประมวลผลแบบคูขนานและแบบกระจาย 
Parallel and Distributed Processing 

3(3-0-6) 

        สถาปตยกรรมและการสรางโปรแกรมแบบคูขนาน  การแบงปนหนวยความจํา 
(Share Memory), การกระจายหนวยความจํา (Distributed Memory), เคร่ืองท่ีมี
ตัวประมลผลแบบเสนตรง (Vector Processor Machines),  (Matrix Algorithm), 
การเรียงลําดับและการคนหา (Sorting and Searching), อัลกอริท่ึมแบบคูขนาน 
(Parallel Algorithms), อัลกอริท่ึมแบบกระจาย(Distributed Algorithms) 
 

4121401 ระบบปฏิบัติการ 1 
Operating Systems 1 

3(2-2-5) 

      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ  การทํางานทีละโปรแกรม           
การทํางานพรอมกันหลายโปรแกรม  การจัดการทรัพยากรของระบบ  เชน  
หนวยความจํา  อุปกรณและแฟมขอมูล  การแบงเวลา  ปญหาพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
การทํางานของระบบปฏิบัติการ  เชน  การจัดจังหวะการประสาน  ภาวะพรอมกัน  
การรอคาง  ภาวะการจัดสรรทรัพยากรมีปญหา   การกําหนดลําดับช้ินงาน  
หนวยความจําเสมือน  กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ  การติดตั้ง  และการเขียน
โปรแกรมติดตอกับเอพีไอของระบบปฏิบัติการ 
 

4121402 ระบบปฏิบัติการ  2 
Operating Systems 2 

3(2-2-5) 

       หนาท่ีและการดําเนินงานของระบบปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการหนวยความจํา  
หนวยประมวลผลกลาง  การจัดแฟมขอมูล  หนวยรับและแสดงผลขอมูลในลักษณะ
ของผูใชคนเดียว  งานเดียวและใชหลายคนหลายงานพรอมกัน รวมท้ังการส่ือสาร
ระหวางขบวนการ(Inter process Communication : ICP) 
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4132901 การบริหารระบบฐานขอมูล 
Database Administration 

3(2-2-5) 

       หนาท่ีการทํางานเบื้องตนของการบริหารระบบฐานขอมูล รวมถึงเนื้อหาตางๆท่ี
เก่ียวของดังตอไปนี้ ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) การโมเดลขอมูลและ 
นอรมอลไลเซช่ัน การออกแบบฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล  
การจัดการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงฐานขอมูล  การจัดการประสิทธิภาพของระบบ 
และฐานขอมูล  การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล  การทําสํารองและ 
การกูฐานขอมูล  การวางแผนสําหรับความเสียหาย  การจัดการจัดเก็บ   
การบริหารคลังขอมูล การจัดการขอมูลขนาดใหญมาก และ เคร่ืองมือตางๆท่ีใชใน
การบริหารฐานขอมูล  
 

4122504 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ
Object-Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

       แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ  วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  หลักการ
พัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนทัล  ขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ  
ประกอบดวยการสรางแบบจําลองเก่ียวกับความตองการ  การใชเทคนิค 
ยูสเคส  หลักการใชภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบยูเอ็มแอล  การออกแบบคลาส  
ความสัมพันธระหวางคลาสและวัตถุ  การสรางระบบงานโดยใชยูสเคส   
แนวคดิเก่ียวกับการทดสอบระบบงาน 
 

4122505 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

       หลักการเก่ียวกับการวิเคราะหระบบ และการวางแผนแกปญหา ขอบขายของ
การวิเคราะห การตรวจสอบระบบศึกษา ความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียด 
ระบบท่ีใชใหมกับระบบเดิมการออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก  
การออกแบบแฟมขอมูล  เอกสารระบบงาน  การทดสอบระบบท่ีออกแบบและ 
การนําไปใชรวมถึงการแกไขและบํารุงรักษา การทําผังระบบการส่ือสาร  
การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุม และความปลอดภัย 
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4122701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 
Computer Organization and Architecture 

3(2-2-5) 

       วงจรตรรกเชิงตัวเลข  การแทนขอมูล  ระบบบัส  หนวยความจําภายในและ
ภายนอก  อุปกรณรับสงขอมูล  สวนสนบัสนุนระบบปฏิบัติการ  ไดแก    
หนวยประมวลผลกลาง  หนวยตรรกะและเลขคณิต  ชุดคําส่ังและหนวยควบคุม  
การประมวลผลแบบขนาน  สถาปตยกรรมแบบสเกลาร  แบบมัลติเทรด  และ
แบบดาตาโฟลว  ไปปไลนิ่ง  เวกเตอรโพรเซสเซอร  อะเรยโพรเซสเซอร  
สถาปตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร  สถาปยกรรมแบบริสกแลซิสก 

4125026 วิศวกรรมซอฟตแวร 
Software Engineering 

3(3-0-6) 

       สถาปตยกรรมซอฟตแวร  การออกแบบซอฟตแวร  การระบุคลาสและ
ฟงกชัน  การระบุขั้นตอนวิธีเคร่ืองหมายมาตรฐานของเคร่ืองมือสําหรับ 
การออกแบบรายละเอียด   การอธิบายรูปแบบจําลองเชิงวัตถุโดยใชยูเอ็มแอล    
การสรางแตละสวนยอยของซอฟตแวร  การทดสอบแตละสวนยอยและประเภท
ของการทดสอบสวนยอย  การรวมแตละสวนเขาดวยกัน  และกระบวนการในการ
ทดสอบ การบํารุงรักษา  การทําเอกสารมาตรฐาน 

4132204 การบริหารโครงการซอฟตแวร 
Software Project Management 

3(2-2-5) 

       แนวคิดการจัดการโครงการซอฟตแวร ตัวแบบกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
การเลือกและประเมินโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณโครงการ  
การจัดกําหนดการของโครงการ การจัดการทรัพยากร การจัดการความเส่ียง 
กระบวนการติดตามและควบคุม การจัดการคุณภาพซอฟตแวร การวัดและตัววัด
โครงการ การจัดการการเปล่ียนแปลง 

4132206 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

       สภาพแวดลอมการพัฒนาระบบท้ังวิธีเชิงโครงสรางและเชิงวัตถุ  
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเชิงโครงสรางและเชิงวัตถุ  
การจัดการโครงการสารสนเทศ กําหนดความตองการระบบ  
แบบจําลองการวิเคราะห แบบจําลองการออกแบบ การออกแบบระบบ  
การออกแบบระดับขอมูล การออกแบบระดับสวนตอประสานผูใช  
การออกแบบสถาปตยกรรมช้ันกายภาพ การสราง การติดตั้งและการดําเนินการ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                          หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

4132210 การทดสอบและการบํารุงรักษาซอฟตแวร 
Software Testing and Maintenance 

3(2-2-5) 

       พ้ืนฐานการทดสอบซอฟตแวร หลักการทดสอบซอฟตแวร ตนกําเนิด
ขอผิดพลาด แบบจําลองการพัฒนาและการทดสอบ ภาพรวมของกระบวนการ-
ทดสอบ การทดสอบกลองดําเชิงสถิตและเชิงพลวัต การตรวจสอบ การทบทวน
และการตรวจตลอด การทดสอบความครอบคลุม การทดสอบอัตโนมัต ิ
เคร่ืองมือกอกําเนิดตัวทดสอบ 
 

4132205 การจัดการองคความรูเบื้องตน 
Introduction to Knowledge Management 

3(2-2-5) 

       การแนะนําการจัดการองคความรู ความจําเปนในการจัดการองคความรู 
ธรรมชาติและประเภทขององคความรู กระบวนการและโครงสรางการจัดการองค-
ความรู ผลกระทบของการจัดการองคความรูกับองคกร เทคโนโลย ีความฉลาด 
ในการจดัการองคความรู ระบบฐานความรู ระบบผูเช่ียวชาญกับระบบการให
เหตุผลเชิงกรณี การคนพบความรูจากขอมูล กรณีการศึกษาในการจัดการองค-
ความรู 
 

3521103 หลักการบัญชี 
Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

       ขอมูลสมมติทางการบัญชี  ความแตกตางในหนาท่ีระหวางพนกังานบัญชีและ
ผูทําบัญชี  หลักบัญชีคู  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  การบันทึกรายการ 
ในสมุดรายการขั้นตน  ประกอบดวย  สมุดรายวันท่ัวไป  สมุดรายวันเฉพาะ   
การบันทึกในสมุดแยกประเภท  งบทดลอง  รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงิน
สําหรับกิจการบริการและกิจการ 
 

3543101 การบริหารการตลาด 
Marketing Administration 

3(3-0-6) 

       ความสําคัญของการบริหารการตลาด  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารการตลาด  
การจัดองคการการตลาด  การวิเคราะหโอกาสของการตลาด  โครงสรางตลาดและ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  การวัดและการพยากรณตลาด   
การแบงสวนตลาด  การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ   
ราคาการจัดจําหนายและการสงเสริมการขาย 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                         หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

3561101 องคการและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

       ลักษณะโครงสรางขององคกรธุรกิจท่ัวไป  การวางแผน  การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภท 
ของการประกอบธุรกิจ  หลักการบริหารและหนาท่ีสําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน 
ในแงการวางแผนการจัดคนเขาทํางาน  การส่ังการ  การจูงใจคนทํางาน    
การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายท่ีตั้งไว 

3561204 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
Introduction to Business Operation 

3(3-0-6) 

       ลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบท่ีใชในการ
ประกอบธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหาร-
บุคคล  การบริหารสํานักงาน  ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตางๆ     
แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 
General Economics 

3(3-0-6) 

       สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวัน การจัดหาและใชทรัพยากร 
การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน 
ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา 

4123506 กฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Law and Information Technology  

3(3-0-6) 

       ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบกฎหมายไทย  กฎหมายของประเทศไทยท่ี
เก่ียวของกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกกฎหมาย การบังคับใช  
ความสัมพันธระหวางกฎหมายไทยกับนโยบายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แหลงกฎหมาย  สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ  และความสัมพันธกับ
กฎหมายไทย  เนนการศึกษาขอกฎหมายท่ีสําคัญ  เชน กฎหมายทางดานการ-
ส่ือสารและโทรคมนาคม  กฎหมายดานการควบคุมและสรงเสริมการใช-
อินเทอรเน็ต  กฎหมายดานการคาแบบอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา  กฎหมายคุมครองความเปนสวนตัวและ ความปลอดภัย 
ในขอมูล  ความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รางขอตกลงท่ัว ๆ และขอตกลงพิเศษ  ตลอดจนเจรจา
ความตกลงเก่ียวกับการพัฒนาซอฟตแวรและเผยแพรขอตกลงท่ีจัดทําขึ้น  
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางดานคอมพิวเตอร 
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4124904 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Seminar in Information Technology 

2(0-2-1) 

       ศึกษาหัวขอสัมมนาไดตามอิสระ เพ่ือเปนการฝกฝนการคนหาขอมูล      
การเสนองาน การเขียนงานวิจัยท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดแนวคิดท่ีแปลกใหมและ
ผลงานท่ีมีคุณคาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําไปจัดทํา เอกสาร วารสาร 
งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได 
 

4124905 หัวขอพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Special Topics in Information Technology 

3(2-2-5) 

       ปญหาหรือความกาวหนาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเร่ือง 
เชน ขอสนเทศและขอมูล ซอฟตแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระเบียบวิธีการ      
การประยุกตใชงาน ฮารดแวร และระบบเคร่ือง เปนตน 
 

4124906 โครงการนักศึกษา 
Senior Project 

3(0-4-2) 

       นําความรูท่ีไดศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาสรางเปนโครงงานวิจัย 
ของนักศึกษา  เพ่ือนําไปประยุกตใชงานจริง 
 

4132209 เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Economics of Information Technology 

3(3-0-6) 

      หลักการเศรษฐศาสตรเบื้องตน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนนวัตกรรม
และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประเมิน 
การลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและ 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจางงาน  
การเจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิตภาพ การถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
การปรับตัวเขาสูสังคมสารสนเทศ 
 

4123633 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

       เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส            
เทคนิคและการจัดการท่ีเหมาะสมกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    
พัฒนาโครงงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือเสริมสรางประสบการณ   
กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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4125007 การสรางเว็บขั้นพื้นฐาน  
Basic Web Development 

3(2-2-5) 

       การทํางาน  ประโยชน  และบทบาทของระบบอินเทอรเน็ต   
วิธีการส่ือสารขอมูล  เปาหมายของการสรางเว็บ แนวทางการออกแบบเว็บสําหรับ
งานแบบตาง ๆ  เรียนรูและฝกใชเคร่ืองมือชวยสรางเว็บและโปรแกรมแมขายเว็บ 
 

4125022 ระบบงานคอมพิวเตอรบนเว็บ 
Web Application 

3(2-2-5) 

       แนวคิดและการเช่ือมโยงของระบบอินเตอรเน็ต  การใชงานบนระบบ
อินเตอรเน็ต  ประเภทและคุณสมบัติของระบบงานท่ีทํางานบนระบบอินเทอรเน็ต  
ภาษาและเคร่ืองมือเขียนโปรแกรมงานไคลเอ็นท  ภาษาและเคร่ืองมือการเขียน
โปรแกรมงานเซิรฟเวอร  ระบบงานแมขาย   การเช่ือมโยงกับระบบงานอ่ืน 
 

4132201 เทคโนโลยีเว็บ 
Web Technology 

3(2-2-5) 

       หลักการเบื้องตนระบบอินเทอรเน็ต สถาปตยกรรมอินทราเน็ต               
การใชอินเทอรเน็ต หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร   โปรโตคอลท่ีทํางาน- 
บนระบบอินเทอรเน็ต วงจรการพัฒนาเว็บไซต หลักการออกแบบเว็บเพจ   
การสรางเว็บเพจโดยใชภาษา HTML และโปรแกรมชวยสรางเว็บ 
 

4132203 การเขียนโปรแกรมเว็บ  
Web Programming 

3(2-2-5) 

       การพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ โพรโทคอลเอชทีทีพี แมขายเว็บ  
การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝงแมขาย การจัดการคุกก้ี การติดตามเซสชัน  
การพัฒนาโปรแกรมเว็บตดิตอกับฐานขอมูล จาวาสคริปตและเทคโนโลยีเอแจกซ 
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3) หมวดวิชาชีพเลือก   
        เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้หรือจากรายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกแตตองไมซํ้ากับรายวิชา
ท่ีเคยเรียนมาแลว ไมนอยกวา  23  หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                         หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 
1553609 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

English for Information Technology I 
3(3-0-6) 

       This course develops basic skills of English for reading texts, journals 
and writing in Information Technology 

 
1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

English for Information Technology II 
3(3-0-6) 

       This course develops basic skills of English for reading texts, journals 
and writing in Information Technology 

  
2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

Geographic Information Systems 
3(2-2-5) 

       แหลงและระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติดานภูมิศาสตร  ไดแก   
ขอมูลดานกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  ประชากร  ดวยวิธีการตาง ๆ   
หรือใชคอมพิวเตอร  เทคนิค  การประยุกตไปใช  การจัดเก็บขอมูลตางๆ   
ในพ้ืนท่ีอยางมีระบบ 

 
4122604 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 

Software Package and Application 
3(2-2-5) 

       วิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในปจจุบันประเภทตาง ๆ เชน        
ระบบฐานขอมูล   อิเล็กทรอนิกสเวิรคชีต เวิรดโปรเซสเซอร  เปนตน 

  
4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Decision Support System 
3(2-2-5) 

       ศึกษาขบวนการตัดสินใจของมนุษย ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจขอแตกตางกับระบบประมวลผลสารสนเทศท่ัวไป    
การสรางสนับสนุนการตัดสินใจ เคร่ืองมือชวยจัดสราง รูปแบบการนําเสนอ  
การหาวิธีท่ีเหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตรเก่ียวของ การจําลองและ
แบบจําลองท่ีเก่ียวของ การนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใชประโยชน  
พรอมท้ังตัวอยางกรณีศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                       หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

4123601 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย 
Programming Application for Statistics and Research 

3(3-0-6) 

       การคํานวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเก่ียวกับคารอยละ           
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย  การทดสอบสมมุติฐาน
เก่ียวกับคาเฉล่ีย  คาสัดสวน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวัดความสัมพันธ  
การวัดความเช่ือม่ันเช่ือถือไดของแบบสอบถาม  การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวและสองทาง  การทดสอบพาราเมตริก เชน ไคสแควร   
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
 

4124501 ปญญาประดิษฐ 
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

       ปญญาประดิษฐเบื้องตน   ตรรกะเชิงสัญลักษณ   ภาษาท่ีใชเขียนโปรแกรม
ดานปญญาประดิษฐ การพัฒนาระบบ แนวคิดและตัวอยางดานปญญาประดิษฐ
ในภาษาโปรล็อกและภาษาลิสป หรือภาษาโปรแกรมดานปญญาประดิษฐ 

  
4124505 ระบบผูเช่ียวชาญ 

Expert Systems 
3(2-2-5) 

       ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบผูเช่ียวชาญ  ภาษาโปรแกรมระบบผูเช่ียวชาญ  
การออกแบบโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมสําหรับผูเช่ียวชาญ   
การหาความรูแนวทางสําหรับการแทนความรูแบบจําลองของเหตุผลและ 
การประยุกตท่ีเปนประโยชนตองานทางธุรกิจและการจัดการเบื้องตน   
ระบบผูเช่ียวชาญในฐานะสนับสนุนการตัดสินใจจองการจัดการ  
และการบริหารงานทางธุรกิจเบื้องตน 

  
4125016 การพัฒนาเกม 

Game Development 
3(2-2-5) 

       ทฤษฎีและปญญาประดิษฐท่ีใชในการพัฒนาเกมบนแพลตฟอรมตาง ๆ    
เนนการพัฒนาเกมท่ีสามารถโตตอบกับผูเลนได  โดยใชชุดคําส่ังมาตรฐาน     
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเกมและการเรียนใชงาน  เชน  ไดเร็กซเอ็กซ  โอเพ็นจีแอล  
และจาวาทรีดี   เปนตน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                       หนวยกิต(ท-ป-อ) 
 

4125024 การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Learning 

3(2-2-5) 

       มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส     
ระบบการจัดการเรียนการสอน  เทคโนโลยีท่ีชวยในระบบการศึกษาแบบ-
อิเล็กทรอนิกส   การสอนผานเว็บ   พัฒนาซอฟตแวรสําหรับการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส  การสรางบทเรียนชวยสอนแบบมัลติมีเดียและแบบเว็บ  
การทํางานตามขั้นตอน 

  

4132207 ระบบอัจฉริยะ 
Intelligent Systems 

3(2-2-5) 

       ภาพรวมของปญญาประดิษฐ ระบบอัจฉริยะ ระบบผูเช่ียวชาญระบบ-
คลุมเครือ เครือขายประสาทเทียม การคํานวณแบบวิวัฒน ระบบอัจฉริยะ 
แบบผสม ตัวอยางของระบบอัจฉริยะ 

   
  
4) หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ        ไมนอยกวา                  7           หนวยกิต 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                           หนวยกิต(ป-อ) 
4124803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Information Technology 
       จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก

ประสบการณในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ        
การพัฒนาตัวผูเรียน ใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ       
ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเก่ียวของทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

4124804 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Field Experience in Information Technology 

5(450) 

       จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ในองคการหรือหนวยงาน  หรือสถานประกอบการท่ีเหมาะสม   
เพ่ือใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณในอาชีพ 
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18.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 18.1   การบริหารหลักสูตร 
  18.1.1  จัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร โดยคํานงึถึงลําดับความยากงายของเนื้อหา 
  18.1.2   จัดผูสอนท่ีมีศักยภาพตรงตามรายวิชาท่ีสอน 
  18.1.3   กําหนดใหผูสอนทําเคาโครงการสอนทุกรายวิชา 
  18.1.4   มีการประชาสัมพันธหลักสูตรอยางตอเนื่องและหลากหลายรูปแบบ 
  18.1.5   ใหมีการประเมินผูสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา  และนําผลการประเมินกลับมา 
      ปรับปรุงการสอน 

18.2   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 18.2.1   มีอาจารยผูสอนท่ีมีศักยภาพครบถวนตามรายวิชา 
 18.2.2   มีอาคารสถานท่ีและหองปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับรายวิชาตามหลักสูตร 
 18.2.3   มีวัสดุฝกและครุภัณฑประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
 18.2.4   มีโสตทัศนูปกรณในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
 18.2.5   มีเอกสาร ตํารา และวารสาร และส่ือตางๆท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีสอนอยาง 
                       เพียงพอ 
18.3   การสนับสนุน และการใหคําแนะนํานักศึกษา 

  18.3.1   จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหมทุกป 
  18.3.2   มีอาจารยท่ีปรึกษาประจําทุกหองเรียน 
  18.3.3   จัดทําคูมือใหคําปรึกษา 
  18.3.4   มีการจัดทําแฟมขอมูลนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  18.3.5   มีการกําหนดเวลาใหพบอาจารยท่ีปรึกษาชัดเจน 
  18.3.6   จัดใหมีโครงการ และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน เพ่ือเปนการถายทอด 
                                 ประสบการณตางๆ ใหกับนักศึกษา  
  18.3.7   จัดใหมีการออกฝกประสบการณวิชาชีพ ตามสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ 
                                 และมีการออกนิเทศกเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นจากองคการหรือหนวยงาน 
 18.4   ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
  18.4.1   มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีผูประกอบการตองการอยางนอยปละ  
                                1 คร้ัง  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเนื้อหา หลักสูตรการเรียนการสอน 
  18.4.2   มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือทํางานไปได 1 ป 
  18.4.3   มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานกอนการปรับปรุงหลักสูตร 
  18.4.4   มีความรวมมือกับผูประกอบการในการสนับสนุนฝกประสบการณวิชาชีพ และ    
                                การเชิญมาเปนวิทยากรเฉพาะเร่ือง 
  18.4.5   มีการประชาสัมพันธคุณลักษณะบัณฑิต และสรางเครือขายตลาดแรงงานท่ี 
                                 สอดคลองกับหลักสูตร 
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19.   การพัฒนาหลักสูตร  
 19.1   ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร 
  19.1.1  จํานวนอาจารยตอนักศึกษา 
  19.1.2  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีไปทํางาน 
  19.1.3  ระยะเวลา และผลการผลิตบัณฑิตเปนไปตามแผน 
  19.1.4  การไดงานทําของบัณฑิตอยางนอยรอยละ 80 
 19.2   กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีขางตนทุกระยะ 5 ป 
   โดยนําผลการประเมินหลักสูตรและการประเมินคุณภาพบัณฑิต ผูประกอบการ               
    และการวิเคราะหสภาวะแวดลอมตางๆ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา พัฒนาหลักสูตร 
 
20.  เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 
   การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    มีเหตุผลดังนี ้

20.1   เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา    
20.2   เพ่ือใหเนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย   สอดคลองกับความตองการตลาด 

                   แรงงานมากขึ้น    
20.3  และเพ่ือเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ท่ีกําหนดใหทําการ  

                   ปรับปรุงหลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอนทุกๆ 5 ป 
20.4  เพ่ือปรับปรุงโครงสรางจํานวนหนวยกิตตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ   
        การอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 
20.5  เพ่ือปรับปรุงโครงสรางหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปตามขอกําหนดของสํานักงาน 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 

  20.6  เพ่ือปรับปรุงโครงสรางหมวดรายวิชาเฉพาะหรือวิชาชีพใหมีความสอดคลองกับ  
                             กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2552 
  20.7  เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 
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ภาคผนวก  ก 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและเหตุผลการปรับปรุง 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.  2548 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หนวยกิต  1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  9 หนวยกิต  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  100 หนวยกิต 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเนื้อหา  78 หนวยกิต  2.1  กลุมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2.2 กลุมวิชาการจัดการ  15 หนวยกิต  2.2  กลุมวิชาการโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร   
 2.3 กลุมวิชาปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต  2.3  กลุมวิชาการประกันภัยและความปลอดภัยสารสนเทศ   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  10 หนวยกิต  2.4  กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศ   
     2.5  กลุมวิชาคณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     2.6  กลุมวิชาเครือขาย   
     2.7  กลุมวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม   
     2.8  กลุมวิชาเทคโนโลยีของแพลตฟอรม   
     2.9  กลุมวิชาการบริหารและบํารุงรักษาระบบ   
     2.10  กลุมวิชาสถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ   
     2.11  กลุมวิชาอาชีพดานไอทีและสังคม   
     2.12  ระบบเว็บและเทคโนโลยีเว็บ   
    3. หมวดวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 23 หนวยกิต 
    4. หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
    5. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

45 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและเหตุผลการปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร     
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการการสืบคน 3(3-0) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน  3(3-0) 0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
   0001105 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
   0001106 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
       
กลุมวิชามนุษยศาสตร     
1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 0002102 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0) 0002101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0) 0002103 จิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
       
กลุมวิชาสังคมศาสตร     
2500102 วิถีไทย 3(3-0) 0003101 วิถีไทย 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
2500103 วิถีโลก 3(3-0) 0003102 วิถีโลก 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 0003103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
   0003104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
   0003105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
4000105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0) 0004101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
4000106 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2) 0004102 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2)    ปรับออก 
   0004103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
   0004104 การออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, หนวยกิต 
       
กลุมวิชาชีพ     
1553609 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0) 1553609 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) ปรับหนวยกิต 
1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  2 3(3-0) 1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6) ปรับหนวยกิต 
4091611 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0) 4091611 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) ปรับหนวยกิต 
4122201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0) 4122201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0-6) ปรับหนวยกิต 
4121401 ระบบปฏิบัติการ  1 3(2-2) 4121401 ระบบปฏิบัติการ  1 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4121103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม 3(2-2) 4121103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4122202 โครงสรางขอมูล 3(2-2) 4122202 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4122505 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2) 4122505 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4122504 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2) 4122504 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4123201 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2) 4123201 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2) 4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4123503 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(2-2) 4123503 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4123507 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2) 4123507 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4123607 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2) 4123607 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4124904 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2) 4124904 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(0-2-1) ปรับหนวยกิต 
4124905 หัวขอพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2) 4124905 หัวขอพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4121203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2) 4121203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

กลุมวิชาชีพ(ตอ)     
2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(2-2) 2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0) 3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) ปรับหนวยกิต 
3521103 หลักการบัญชี 3(2-2) 3521103 หลักการบัญชี 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
3561204 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0) 3561204 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) ปรับหนวยกิต 
3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0) 3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) ปรับหนวยกิต 
3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0) 3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) ปรับหนวยกิต 
4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง 3(2-2) 4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง 3(2-2-5) ปรับหนวยกิต 
4123506 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0) 4123506 กฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา 
4121303 โปรแกรมภาษาปาสคาล 1 3(2-2)  ปรับออก 
4122607 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสํานักงาน 3(2-2)  ปรับออก 
4122609 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบงานหองสมุด      3(2-2)  ปรับออก 
4122610 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงินและการบัญชี    3(2-2)  ปรับออก 
4122611 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการควบคุมสินคา        3(2-2)  ปรับออก 
4122612 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานทะเบียนบุคคลฯ    3(2-2)  ปรับออก 
 4132101    พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4133302 การออกแบบสวนตอประสานกับมนุษย    3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4122603 คอมพิวเตอรกราฟกส   3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4123617 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย   3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4125014 มัลติมีเดีย    3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4132301    ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ    3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132302  การเขารหัสลับ 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4122204   ระบบฐานขอมูล    3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4112301      สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
กลุมวิชาชีพ(ตอ)     
 4093303      คณิตศาสตรดิสครีต 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4091108 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4121701       ดิจิตอลเบื้องตน 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4121402   ระบบปฏิบัติการ 2 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4125026    วิศวกรรมซอฟตแวร   3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4125022     ระบบงานคอมพิวเตอรบนเว็บ  3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4124501    ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4125015   คอมพิวเตอรกราฟกสชั้นสูง 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132211   การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4125013   ระบบแบบกระจาย 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4125012   เครือขายและเทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4132208   การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริท่ึม 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132801  การประมวลผลแบบคูขนานและแบบกระจาย 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132401   การบริหารระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132204   การบริหารโครงการซอฟตแวร 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132206   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132210   การทดสอบและบํารุงรักษาซอฟตแวร 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4132205   การจัดการองคความรูเบื้องตน 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132209   เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4125007   การสรางเว็บข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4125022   ระบบงานคอมพิวเตอรบนเว็บ 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4132201   เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4132203   การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

กลุมวิชาชีพ(ตอ)     
 4123633   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4124501   ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4124505   ระบบผูเชี่ยวชาญ 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4125016   การพัฒนาเกม 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4125024   การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
 4132207   ระบบอัจฉริยะ 3(3-0-6) เพิ่มเขา 
 4132701 การเขียนโปรแกรมตอบสนองตามเหตุการณ 3(2-2-5) เพิ่มเขา 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
4124803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ   2(90) 4124803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ 2(0-90) คงเดิม 
4124804 การฝกประสบการณวิชาชีพฯ        5(450) 4124804 การฝกประสบการณวิชาชีพฯ  5(0-450) คงเดิม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดวาดวย การศึกษา    

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2550 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
วาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
.................................................................................................................... 

 โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี ้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย การศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๐ ” 
 ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษา  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 ขอ ๓. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือประกาศอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช
ขอบังคับนี้แทน 
 ขอ ๔. ในขอบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  “คณบด”ี  หมายความวา  คณบดีหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 
  “หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง)  
  “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา  คณาจารยประจําสาขาวิชาตาง ๆและ/หรือประจํา
โปรแกรมวิชาตางๆหรือบุคคลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาท่ีแนะนํา ใหคําปรึกษาและแนะแนว
การศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษา ตลอดจนตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 
  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ  
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
 ขอ ๕.ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบยีบนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําส่ัง 
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี ้
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 ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือในกรณีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

 
หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา 
 ขอ ๖. การรับนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๗. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเปนนักศึกษา 
  ๗.๑ สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากหนวยงานท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง สําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับอนุปริญญา  
  ๗.๒ สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาช้ันสูงท้ังในหรือตางประเทศซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรอง  สําหรับ ผูเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีตอเนื่อง 
  ๗.๓ ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงท่ีไมสามารถศึกษาได 
  ๗.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๘. ระบบการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปนภาค
การศึกษาปกติ ๒ ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ มีระยะเวลาเรียนแตละภาค
การศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหหรือมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอ หนวยกิต มหาวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาในระบบทางไกลหรือภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษา  ท่ี ๒  โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวน
หนวยกิตใหมีสัดสวนใกลเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกต ิ
  ในกรณีท่ีจําเปนท่ีจะตองจัดการศึกษาแตกตางจากวรรคแรก ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือใหความเห็นชอบ 
 ขอ ๙. การกําหนดหนวยกิตแตละวิชาใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี ้
  ๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอ       
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ๙.๓ การฝกงานหรือฝกภาคสนามหรือฝกประสบการวิชาชีพ ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ๙.๔ การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 
  ๙.๕ การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบตัิการใหใชเวลาสอนหรืออภิปราย  ๕๐ นาที  
ตอ ๑ คาบ 
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  ๙.๖ ในระบบการศึกษาทางไกลใหจัดการศึกษาเปนชุดวิชาแตละชุดวิชาไมต่ํากวา          
๕  หนวยกิต 
 

หมวด ๓ 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

ขอ ๑๐. หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาจัดไว ๒ ระดับดังนี ้
  ๑๐.๑ หลักสูตรอนุปริญญา มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๙๐    
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษาและไมเกิน ๖ ปการศึกษา 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีซ่ึงจัดไว ๓ ประเภท ดังนี ้
   ๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     
ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๖  ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๘ ปการศึกษา 
   ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     
ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา 
   ๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
 

หมวด ๔ 
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน 

 ขอ ๑๑. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
  ๑๑.๑ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษา ตองมารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาโดยสงหลักฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตอฝายทะเบียนและประมวลผลและชําระเงินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๑๑.๒ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาก็ตอเม่ือไดขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาแลว 

ขอ ๑๒. การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๒.๑ กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดในแตละภาคการศึกษา 
  ๑๒.๒ การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
  ๑๒.๓ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและ
ไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและใหลงทะเบียน
เรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ยกเวน   
ในกรณีท่ีแผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวหรือเปน
นักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
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 ขอ ๑๓. การขอเพ่ิม ขอถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา 
  ๑๓.๑ การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา จะตองไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนโดย
ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนกอน 
  ๑๓.๒ การขอเพ่ิม ขอถอน ตองกระทําภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา 
  ๑๓.๓ การขอยกเลิกรายวิชาตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสอบปลายภาคการศึกษา
นั้นๆ ไมนอยกวา ๑ สัปดาห 
 ขอ ๑๔. การรักษาสภาพนักศึกษา 
  ๑๔.๑ นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกส่ังใหพักการเรียนตองชําระเงินคาธรรมเนียม
รักษาสภาพนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะตองพนสภาพนักศึกษา 
  ๑๔.๒ การรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสอบปลายภาค           
๑ สัปดาห 
 ขอ ๑๕. คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๖. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตางๆและสง
หลักฐานการลงทะเบียนตอมหาวิทยาลัยแลว 
 

หมวด ๕ 
ระเบียบการศึกษา 

 ขอ ๑๗. ระเบียบการเรียน 
  ๑๗.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการเรียน
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการลาพักการเรียน 
  ๑๗.๒ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค แตท้ังนี้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆตั้งแต  
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป แตไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิสอบปลายภาคไดตอเม่ือ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการคณะเสียกอน หากมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธิ
สอบรายวิชานั้น 
  กรณีไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในวรรคแรกไดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบด ี 
ท้ังนี้ยกเวนระบบการศึกษาทางไกลใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๗.๓ ประเภทการลงทะเบียนเรียน 
   ๑๗.๓.๑ การลงทะเบียนประเภทนับหนวยกิต (Credit) เปนการลงทะเบียน
รายวิชาตามหลักสูตร มีการนําผลการเรียนมาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
   ๑๗.๓.๒ การลงทะเบียนประเภทไมนับหนวยกิต (Audit) เปนการลงทะเบียน
เรียนเพ่ือเพ่ิมความรูจะรายงานผลการเรียนเปน S และ U โดยไมนับหนวยกิตในหลักสูตรและไมตองเรียน
ซํ้าเม่ือไดผลการเรียนเปน U  
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   ๑๗.๓.๓ การลงทะเบียนรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนด
เฉพาะ(Pre Requisite) จะรายงานผลการเรียนเปน PD P  และ F  หากไดผลการเรียนเปน  F  จะตอง
ลงทะเบียนซํ้าจนกวาผลการเรียนจะเปน P 
 ขอ ๑๘. การประเมินผล 
  ๑๘.๑ ใหอาจารยผูสอนประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการสอนในแตภาคการศึกษา ซ่ึง 
การประเมินผลตองทําตลอดภาคการศึกษาโดยวิธีตางๆ เชน การทดสอบยอย รายงาน  ทํางานกลุม         
สอบกลางภาค และใหมีการสอบปลายภาค เวนแตเปนกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม  มาตรฐานองคกรวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยจะกําหนดเกณฑการประเมินผลเปนอยางอ่ืนก็ได 
  ๑๘.๒ นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาค โดยมีเหตุผลและความจําเปนจะตองยื่นคํารอง     
ขอสอบภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน 
  ๑๘.๓ นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบใหถือวาสอบตกรายวิชานั้นและใหดําเนินการตาม
ระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษา 
 ขอ ๑๙. ผลการเรียน 
  ๑๙.๑ ผลการเรียนเปนส่ิงท่ีแสดงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงสามารถวัดได
จากการสอบขอเขียน และ/หรือ การปฏิบัติงาน และ/หรือ ผลงานอ่ืนๆท่ีไดรับ มอบหมายจากอาจารย
ประจําวิชาแลวประเมินเปนระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนใหรายงานท้ังระดับคะแนนและคาระดับ
คะแนนเฉล่ีย 
  ๑๙.๒ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรเปน ๒ ระบบ  ดังนี ้
   ๑๙.๒.๑ ระบบมีคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ดังนี ้
   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(Fairly)                      ๒.๐ 
       D+   ออน(Poor)                         ๑.๕  
                       D                 ออนมาก(Very Poor)             ๑.๐    
                       E   ตก(Failed)                            ๐ 
  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร 

(๑) ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา  D   
(๒) วิชาเลือกถาไดคาคะแนนต่ํากวา  D สามารถเปล่ียนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได   
(๓)  การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝก

ประสบการณ ถาไดคาคะแนนต่ํากวา C  ถือวาสอบตก  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม          
ถาไดรับการประเมินต่ํากวา  C  เปนคร้ังท่ีสองถือวาพนสภาพนักศึกษา 
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  ๑๙.๒.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี ้
   อักษร    ความหมาย 
     F               ผลการประเมินไมผาน (Fail) 
     P          ผลการประเมินผาน (Pass) 
  PD                   ผลการประเมินผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
 ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะ        
หากนักศึกษาไดผลประเมิน F นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได  P 
  ๑๙.๒.๓ สัญลักษณอ่ืนมีดังนี ้
   Ad (Audit)  ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟงโดยไมนับหนวยกิต 
   W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับการอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
กอนกําหนดปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห ซ่ึงจะไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษา    
ลาพักการศึกษาหรือถูกส่ังใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลวและรายวิชาเลือกท่ี
ไดรับอนุมัติใหเรียนวิชาอ่ืนแทน 
   I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณในรายวิชาท่ีนักศึกษายัง
ทํางานไมเสร็จเม่ือส้ินภาคเรียนหรือขาดสอบ  นักศึกษาท่ีได I ตองดําเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปล่ียน
ระดับคะแนนใหเสร็จส้ินในภาคเรียนถัดไป ดังนี ้
   (๑) กรณีท่ีนักศกึษาทํางานไมเสร็จ ผูสอนพิจารณาผลงานท่ีคางอยูเปนศูนยและ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลว 
   (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถาไมสอบภายในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะ
เปล่ียนผลการเรียนเปน E 
  ๑๙.๓ การคิดคาเฉล่ียระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
   ๑๙.๓.๑ ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนนแตไมใชรายวิชา
ท่ีตองเรียนเพ่ิม 
   ๑๙.๓.๒ การคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนักศึกษา ใหคิดจาก ทุกรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียน ท้ังรายวิชาท่ีสอบไดและรายวิชาท่ีสอบตก 
   ๑๙.๓.๓ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษาและระดับคะแนน
เฉล่ียสะสม ใหนําเอาผลคูณจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ี  ลงทะเบียนมารวมกัน
แลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของรายวิชาท้ังหมด ผลของการหารนี้ให ใชทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมมี
การปดเศษ 
   ๑๙.๓.๔  การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ียและคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
โดยใหมีการคํานวณทุกภาคการศึกษาและไมนํารายวิชาท่ีไดรับอักษร I มาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียและ   
คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  
   ๑๙.๓.๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรอง
ใด ๆ ใหแกนักศึกษาท่ีคางชําระหนี้สินของมหาวิทยาลัยหรือไมผานกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ถึงแมวาจะ
ไดมีการประกาศผลการเรียนไปแลวก็ตาม 
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 ขอ ๒๐. การเรียนในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษา     
ภาคฤดูรอน 
 ขอ ๒๑. การยายคณะ และ/หรือ การเปล่ียนโปรแกรมวิชา 
  ๒๑.๑ นักศึกษาท่ีจะขอยายคณะ ตองไดเรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแลว ไมนอยกวา 
๑ ปการศึกษาและมีหนวยกิตสะสมมาแลวไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิตและมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะท่ี
นักศึกษาจะยายเขากําหนด 
  ๒๑.๒ นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะ จะตองยื่นเอกสารตาง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดตอฝายทะเบียนและประมวลผลภายใน  ๒๐  วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา 
  ๒๑.๓ การยายคณะจะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาคณบดีท่ี
นักศึกษาขอยายออกจากการศึกษา และไดรับความเห็นชอบจากคณบดีท่ีนักศึกษาขอยายเขาศึกษา      
แลวแจงใหฝายทะเบียนและประมวลผล 
  ๒๑.๔ นักศึกษาท่ียายคณะจะตองมีเวลาศึกษาอยูในคณะท่ีตนยายเขา อยางนอย ๒ ป
การศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 
  ๒๑.๕ ระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตเขาศึกษาในคณะเดิม 
  ๒๑.๖ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายคณะ จะตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  ๒๑.๗ การโอนรายวิชาและจํานวนรายวิชาท่ีจะโอน ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี            
ท่ีนักศึกษายายเขา 
  ๒๑.๘ นักศึกษาท่ียายคณะใหคํานวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากรายวิชาท้ังหมดท่ีไดรับ
อนุมัติใหโอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาท่ีเรียนในคณะท่ีรับเขาศึกษาดวย 
  ๒๑.๙ นักศึกษาท่ีจะเปล่ียนโปรแกรมวิชา จะตองมีเวลาศึกษาอยูในสาขาวิชาเดิมมาแลว 
ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 
  ๒๑.๑๐ การเปล่ียนโปรแกรมวิชา จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
และใหคณบดีอนุมัติแลวแจงฝายทะเบียนและประมวลผล 
  ๒๑.๑๑ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหเปล่ียนโปรแกรมวิชา จะตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ ๒๒. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๒๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรทีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดี และไดรับอนุมัต ิ
จากอธิการบด ี
  ๒๒.๒ นักศึกษาท่ีไดรับการพิจารณารับโอนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๗ 
 ขอ ๒๓. การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือขอยกเวนการเรียนใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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 ขอ ๒๔. การลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียนขามสถานศึกษา 
ไดโดยไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๕. การเรียนเพ่ือเปล่ียนคาระดับคะแนนสะสมเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑสําเร็จการศึกษา 
รายวิชาท่ีจะขอเปล่ียนคาระดับคะแนนถาเปนการเรียนซํ้าจะตองเปนรายวิชาท่ีต่ํากวา C 
  การคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจะตองคิดท้ังคะแนนเดิมและคะแนนใหมสําหรับ
รายวิชาท่ีเรียนซํ้า 
 ขอ ๒๖. รายวิชาใดท่ีนักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือ E แลวแตกรณี นักศึกษาจะตอง ลงทะเบียน
ซํ้ารายวิชานั้น แตกรณีนกัศึกษาไดระดับคะแนน E ในรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจเลือกรายวิชาอ่ืนแทนได
และนําผลการเรียนมาคิดคาคะแนนเฉล่ียและรายวิชาท่ีไดระดับคะแนน  F  ใหบันทึกผลการเรียนแต      
ไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉล่ีย 
 ขอ ๒๗.การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนไดในกรณตีอไปนี ้
  ๒๗.๑ ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
  ๒๗.๒ ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
  ๒๗.๓ เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนระยะเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมดในภาคการศึกษานั้นตามคําส่ังแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาล 
  ๒๗.๔ เม่ือนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถาไดเรียน
ในมหาวิทยาลัยแลวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา 
 ขอ ๒๘. การลาพักการเรียนนักศึกษาตองยื่นคํารองตอฝายทะเบียนและประมวลผลกอนวันสอบ
ปลายภาคไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา คณบดี และไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูท่ี
อธิการบดีมอบหมาย 
  ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนอยูใน
ระยะเวลาการศึกษาดวย  ยกเวนการลาพักการเรียนตามขอ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒ 
  นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับ    
เขาเรียนกอนวันเปดภาคเรียนไมนอยกวา ๒ สัปดาห 
 ขอ ๒๙. การลาออก นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกใหยื่นคํารองขอลาออกและไดรับอนุมัต ิ      
จากมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๖ 
สถานภาพนักศึกษา 

 ขอ ๓๐. สถานภาพนักศึกษา 
  ๓๐.๑ สถานภาพนักศึกษาส้ินสุดลงดวย 
   ๓๐.๑.๑ ตาย 
   ๓๐.๑.๒ ลาออก 
   ๓๐.๑.๓ ขาดคุณสมบัติของการเปนนักศึกษา 
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   ๓๐.๑.๔ ไมลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใดศึกษาหนึ่ง และไมลา 
                                          พักการเรียน 
   ๓๐.๑.๕ ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เม่ือลงทะเบียนเรียนและ   
มีผลการเรียนแลว ๒ ภาคการศึกษาปกติ หรือไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา๑.๘๐ เม่ือ    
ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรหรือมีผลการเรียนแลว ๔ ภาคการศึกษาปกตินับแตวันเขาเรียน และ     
ทุกๆ สองภาคการศึกษาปกติถัดไป 
   ๓๐.๑.๖ เม่ือลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษา ตามขอ  ๑๐ และ
ยังไมสําเร็จการศึกษา 
   ๓๐.๑.๗ นักศึกษาไมผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือรายวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเปนคร้ังท่ี ๒  
   ๓๐.๑.๘ ใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษา 
   ๓๐.๑.๙ เรียนครบตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
  ๓๐.๒ ผูท่ีมีสถานภาพการเปนนักศึกษาจะมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐานเพ่ือ
ประกอบการใชสิทธิตางๆ ท่ีนักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  ๓๐.๓ การคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาท่ีส้ินสุดสถานภาพการเปนนักศึกษา
ตามขอ ๓๐.๑.๔ มีสิทธิในการขอคืนสภาพนักศึกษาได 

 
หมวด ๗ 

การเสนอใหอนุปริญญาและปริญญา 
 ขอ ๓๑. การขอรับและอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา 
  ๓๑.๑ นักศึกษาท่ีมีสิทธิจะขอรับปริญญา ตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตร
และตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป มีเวลาเรียน
เปนไปตามขอ ๑๐ ยกเวนผูไดรับโอนรายวิชา 
  ๓๑.๒ นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร และปฏิบัติครบตามขอกําหนดและระเบียบแต     
ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อาจขอรับอนปุริญญาไดถาไดศึกษาครบตามเกณฑหลักสูตร
อนุปริญญา 
  ๓๑.๓ ใหนักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เม่ือคาดวาจะสอบไดครบถวนตาม หลักสูตร  
ตอฝายทะเบียนและประมวลผล ภายในเวลาท่ีกําหนด 
  ๓๑.๔ ใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอนุมัติผลการศึกษา 
  ๓๑.๕ นักศึกษาตองชําระหนี้สินท้ังหมดตอมหาวิทยาลัยใหเรียบรอยเสร็จส้ินกอน         
จึงจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา 
  ๓๑.๖ นักศึกษาท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือใหไดรับปริญญา หรืออนุปริญญา  จะตองเปน
ผูมีความประพฤติท่ีดี มีคุณธรรมไมขัดตอระเบียบของมหาวทิยาลัยและวินัยของนักศึกษา 
  ๓๑.๗ ใหสภาวิชาการเสนอการใหปริญญาหรืออนุปริญญาและสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
อนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา 
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 ขอ ๓๒. การใหปริญญาเกียรตินิยม 
  ๓๒.๑ สอบไดในรายวิชาใดๆไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได F       
ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน   
  ๓๒.๒ สอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉล่ีย
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐  ขึ้นไปสําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ และได
คาระดับคะแนนเฉล่ียจากสถาบันเดิมและคาระดับคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไดระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๖๐ สําหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒ 
  ๓๒.๓ สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลาไมเกินจํานวนปการศึกษาท่ีระบุไวใน 
                             หลักสูตร 
  ๓๒.๔ นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนรายวิชา ไมมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
 

หมวดท่ี ๘ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ ๓๓ . มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญาเม่ือตรวจพบวาผูสําเร็จการศึกษา
หรือบัณฑิตขาดคุณสมบัต ิ
 ขอ ๓๔. ในระหวางท่ียังไมไดออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑใดเพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ใหนํา ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการศึกษาขั้นปริญญาตรีท่ีมีผลใชบังคับอยูกอนหรือ    
ในวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ มาใชโดยอนุโลม เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะไดออกระเบียบ 
ประกาศ ขอกําหนดหรือหลักเกณฑตามขอบังคับนี ้
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๐  
 
 

        
 

(ศาสตราจารย ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ท่ี   ๑๐๙   /๒๕๕๒ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

-------------------------- 
  ตามท่ีรัฐบาลไดปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เปนเหตุใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน เพ่ือใหทันกับเหตุการณและความตองการของผูใชบัณฑิต ดังนั้น
เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรท้ังสองสาขาวิชา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บงัเกิดผลดี มหาวิทยาลัยฯ      
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังนี ้

๑. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑ นายทรัพยกนก   รัตนมณเฑียรชัย  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายธีรพล  สืบชมพู   กรรมการ 
๑.๓ นายประหยัด  สุพะกํา   กรรมการ 
๑.๔ นายกลา  ภูมิพยัคฆ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
       ๒.๑ นายปรมัตถ  โพดาพล  ประธานกรรมการ 
       ๒.๒ นางสาวฐิติรัตน  เวทยศิริยานันท  กรรมการ 
       ๒.๓ นางทิพยสุดา  ปรีดาพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี  พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา วิชาเฉพาะดาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ 
บังเกิดผลดีแกทางราชการ 
 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
    ส่ัง ณ วันท่ี      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 


