สมอ.08

การปรับปรุ งแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (ฉบับปี พ.ศ.2561)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
----------------------------------1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
3. หลักสู ตรปรับปรุ งการแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2561
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ขอปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร ดังนี้
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หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (ฉบับปี พ.ศ.2561)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ลาดับที่

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร

ลาดับที่

(เดิม)

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
(ทีข่ อปรับปรุ ง)

1.

อาจารย์ มนตรี อินทโชติ

1.

คงเดิม

2.

อาจารย์ เอกพงษ์ นพวงศ์

2.

คงเดิม

3.

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เอนกฤทธิ์ มงคล

4.

อาจารย์ ศุภณัฐ ค้าทอง

3.

คงเดิม

5.

ผศ. ศิริวรรณ วาสุ กรี

4.

คงเดิม

5.

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรี สอ้าน

ตัดออก

3
รายชื่ ออาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมเี ดีย (เดิม)
ตาแหน่ ง
เลขที่
ลาดับที่
ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1
อาจารย์
นายมนตรี อินทโชติ
1610600234826 วท.บ.
วท.ม .

สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

อาจารย์

นายเอกพงษ์ นพวงศ์

3570100639275

วศ.บ.
M.A.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Multimedia Technology

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายสมบูรณ์ เอนกฤทธิ์มงคล

1100602812482

4

อาจารย์

นายศุภณัฐ ค้าทอง

3301700664044

5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางศิริวรรณ วาสุกรี

1710500933730

บธ.บ.
วท.ม.
ปรด..
บธ.บ.
วท.ม.
กศ.บ.

การจัดการทัว่ ไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิ ตศาสตร์

กศ.ม.

คณิ ตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Swinburne University of
Technology, Australia
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ปี
2545
2544

ภาระงานสอน
(สัปดาห์ /.ชม)
6

2541
2552

9

2544
2551
2555
2541
2551
2524

9

2511

9
9
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รายชื่ ออาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมเี ดีย (ใหม่ )
ตาแหน่ ง
เลขที่
ลาดับที่
ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1
อาจารย์
นายมนตรี อินทโชติ
1610600234826 วท.บ.
วท.ม .
2

อาจารย์

นายเอกพงษ์ นพวงศ์

3570100639275

วศ.บ.
M.A.

1

อาจารย์

นายศุภณัฐ ค้าทอง

3301700664044

4

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางศิริวรรณ วาสุกรี

1710500933730

บธ.บ.
วท.ม.
กศ.บ.
กศ.ม.

5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นาย เชฏฐเนติ ศรี สอ้าน

1102401250114

วศ.บ.
MS.CS.
M.B.A.
Ph.D.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Multimedia Technology Swinburne University of Technology,
Australia
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Computer Science
Illinois Institute of Technology, U.S.A.
Business Administration Loyola University, U.S.A.
Computer Science
Illinois Institute of Technology, U.S.A
สาขาวิชา

ปี
2545
2544

ภาระงานสอน
(สัปดาห์ /.ชม)
6

2541
2552

9

2541
2551
2524

9
9

2511
2531
2535
2536
2538

9
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6. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อเปรี ยบเที ยบกับโครงสร้างเดิ ม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
- วิชาเฉพาะด้าน
ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี
ข. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี
ค. กลุ่มวิชาโครงงาน
- วิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
(มคอ. 1)
ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 14 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม

โครงสร้ างหลักสู ตรใหม่

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
120 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
120 หน่ วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร)
ตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.

ชื่อ – สกุล

นายมนตรี อินทโชติ
อาจารย์มนตรี อินทโชติ
1610600214826
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544

2.
3.

เลขประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ

4.

ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 สุ เมธ ผ่อ งพรรณแข และ มนตรี อิ นทโชติ . (2561). การศึ ก ษาความสั มพัน ธ์ และ
เปรี ยบเทียบระหว่ างเนื้อเรื่ องเกมกับเนื้อหาการเรี ยนรู้ สาหรั บการออกแบบดิจิทัลเกม
เพื่ อ การศึ ก ษา. การประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่า ง
สถาบัน ครั้งที่ 6. วันที่ 6 มิถุนายน 2561. หน้า IT-19-23.
4.1.2 Montri Inthachot, Veera Boonjing, Sarun Intakosum. (2015). Predicting SET50
Index Trend Using Artificial Neural Network and Support Vector Machine.
Springer International Publishing: Current Approaches in Applied Artificial
Intelligence. IEA/AIE 2015, Vol. 9101. June 2015.pp. 404–414.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
มนตรี อินทโชติ . (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชา CGM 338 การพัฒนาเกมบน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.

5.

รายวิชาที่สอน
1. CGM 208
2. CGM 216
3. CGM 219
4. CGM 276
5. CGM 118

การโปรแกรมสื่ อด้วยภาพ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับเกมคอมพิวเตอร์
เทคนิคการอนุวตั เกม
การพัฒนาเกมบนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส

1(2-1-6)
1(2-1-6)
1(1-0-6)
3(2-3-6)
1(2-1-6)

7
แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.

ชื่อ – สกุล

2.
3.

เลขประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ

4.

ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
Ekapong Nopawong. (2015) การพัฒนาสื่ อการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องการใช้
งาน Unity -Mecanim. Journal of Information Science and Technology.Vol 5. No 2.
Jul-Dec 2015. pp. 9-16.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
4.2.1 เอกพงษ์ นพวงศ์. (2557). การออกแบบและการผลิตเกม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
4.2.2 เอกพงษ์ นพวงศ์. (2557). การออกแบบและผลิตสื่ อประสม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
4.2.3 เอกพงษ์ นพวงศ์. (2557). การออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์ . ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
4.2.4 เอกพงษ์ นพวงศ์. (2557). เทคนิคการอนุวตั เกม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
4.2.5 เอกพงษ์ นพวงศ์. (2557). คอมพิวเตอร์ เกมและการจาลองเบื้องต้ น. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
4.2.6 เอกพงษ์ นพวงศ์. (2557). การใช้ งาน Unity Game Engine. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
4.2.7 เอกพงษ์ นพวงศ์. (2557). การใช้ งาน Unity - Mecanim. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
รายวิชาที่สอน
1. CIT 101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
2. CIT 102
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
1. CGM 211
การออกแบบและการผลิตเกม
3(2-3-6)
4. CGM 211
การออกแบบและผลิตสื่ อประสม
3(3-0-6)
5. CGM 221
การออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์
3(3-0-6)

5.

นายเอกพงษ์ นพวงศ์
อาจารย์เอกพงษ์ นพวงศ์
3570100639275
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2541
M.A. (Multimedia Technology), Swinburne University of
Technology, Australia, 2552
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.

ชื่อ – สกุล

นายศุภณัฐ ค้าทอง
อาจารย์ศุภณัฐ ค้าทอง
3301700664044
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล, 2541
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2551

2.
3.

เลขประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ

4.

ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
Sangob Sasipongpan, Todsanai Chumwatana and Suphanut Kathong. (2017). Online
Queuing Application for Clinic Reservation. Journal of the Thai Medical
Informatics Association. Volumn 3. Issue 1. January-June 2017. pp. 16-22.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
ศุภณัฐ ค้าทอง. (2557). การรู้ เท่ าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ. เอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชา ITE 100 การรู ้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต.

5.

รายวิชาที่สอน
1. CGM 212
2. CGM 412
1. CIT 206

การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1
การออกแบบและพัฒนาเว็บ 2
การเริ่ มต้นธุ รกิจและนวัตกรรม

1(2-1-6)
1(2-1-6)
1(3-0-6)
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.

ชื่อ – สกุล

2.
3.

เลขประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ

4.

ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 Siriwan Wasukree. (2016). The Game Chromatic Number of Generalized Wheel
Graphs. Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS). Pushpa Publishing
House. V.100 (N.7), September 2016, pp. 1041-1054. India.
4.1.2 วุฒิพงษ์ ชิ นศรี และศิริวรรณ วาสุ กรี . (2558). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั นสาหรั บการ
วิเคราะห์ ข้อสอบปรนัย . วารสารวิจยั และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(1). มกราคม-เมษายน 2558. pp. 1-17.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
ศิริวรรณ วาสุ กรี .(2557). คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2. เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา
MAT117:คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2.ฉบับปรับปรุ ง . มหาวิทยาลัยรังสิ ต. ปทุมธานี.
รายวิชาที่สอน
1. CGM 100 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
1(1-0-6)
2. MAT 100 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
1(1-0-6)
3. CGM 495 สัมมนาด้านเกมคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย
3(1-0-6)

5.

นางศิริวรรณ วาสุ กรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ วาสุ กรี
1710500411710
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร 2524
กศ.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ-สกุล

นาย เชฏฐเนติ ศรี สอ้าน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เชฏฐเนติ ศรี สอ้าน
2. เลขประจาตัวประชาชน 3102401250119
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
MS.CS. (Computer Science), Illinois Institute of Technology, U.S.A., 2535
M.B.A. (Business Administration) Loyola University, U.S.A., 2536
Ph.D. (Computer Science) Illinois Institute of Technology, U.S.A., 2538
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 Chetneti Srisa-an and Nida Denphaisarn. (2016), An ontology based knowledge
management for a user preference of e-learning system. The 8th Knowledge
Management International Conference (KMICe.), August 2016, Chiang Mai,
Thailand, p. 1-6.
4.1.2 Chetneti Srisa-an. (2016), Applying genetic network programming for a nude
image classification. 19th International Conference on Management and
Information Technology (ICMIT), 14 January 2016, Narita, Japan, p. 72-77.
4.1.3 Chetneti Srisa-an. (2015). Nude image classification using rough set analysis.
12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), June
2015, Hua Hin, Thailand, p.1-5.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
เชฏฐเนติ ศรี สอ้าน. (2551). ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล. ISBN 4784747167870
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิ ต, หน้า (234).
5.

รายวิชาที่สอน
1. CGM 204 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสาหรับเกม

1(2-1-6)

