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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานกั  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณติศาสตร์ 

 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Information Technology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    ช่ือย่อ: วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็: Master of Science (Information Technology) 

        ช่ือย่อ: M.Sc. (Information Technology) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

 ไม่มี 

 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

   5.1 รูปแบบ  

         หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี 

   5.2 ภาษาท่ีใช ้

         ภาษาไทย  
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   5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

         ผู้เข้าศกึษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี

   5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

         เป็นหลักสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ จัดการเรียนการสอนโดยตรง มีความร่วมมือ

กบัสถาบันอื่ นทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณใ์ห้นิสติ 

  5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลักสตูรใหม่ บรรจุในแผนแม่บททางวิชาการ (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศกึษา 1 ของปีการศึกษา 2557 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะทาํงานวางแผนแม่บทด้านวิชาการในการประชุมคร้ังที่  

5/2555 เม่ือวันที่  11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุมคร้ัง

ที่  5/2556 เม่ือวันที่  27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556  

 ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่  5/2556 เม่ือวันที่  13 เดือน 

สงิหาคม พ.ศ. 2556 

 ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่  10/2556 เม่ือวันที่  4 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2559 

 

8. อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) 

8.2. วิศวกรซอฟตแ์วร์ (Software Engineer) 

8.3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 

8.4. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 

8.5. นักวิจัย (Researcher) 

8.6. อาจารย์ (Lecturer) 

8.7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer) 

8.8. นักพัฒนาเวบ็ (Web Developer) 
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8.9. นักพัฒนาโมบาย (Mobile Developer) 

8.10. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 

8.11. ที่ ปรึกษา IT (IT Consultant) 

8.12. นักวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาทาง IT (IT R&D Scientist) 

8.13. นักสารสนเทศศาสตร์ (Information Scientist) 

8.14. ผู้ประสานงานทาง IT ในสถาบันการศึกษา (IT Coordinator in Education) 

8.15. อาชีพอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อง  
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

 
ลํา

ดบั

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร. วราภรณ ์วิยานนท ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2539 

M.S. (Applied Computer Science), 2544 

Ph.D. (Computer Science), 2553 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Illinois State University (USA) 

Missouri University of Science and 

Technology (formerly, University of 

Missouri-Rolla)  (USA) 

 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

2 ดร. ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 

 

วศ.ม . (Electrical Engineering), 2539 

Ph.D. (Computer Engineering), 2551 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

Purdue University (USA) 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

3 ดร. นุวีย์ วิวัฒนวฒันา วศ.บ. (Computer Engineering), 2542 

M.A. (International Economics and 

Finance), 2543 

M.S.E. (Computer Science and 

Engineering), 2546 

Ph.D. (Computer Science and 

Engineering), 2550 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

University of Michigan (USA) 

 

University of Michigan (USA) 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

         ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาท่ีจําเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

    11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
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    ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทยฉบับที่  2 ระยะปี 2552-

2556 ได้มีการประเมินจุดอ่อนจุดแขง็ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย พบว่าหน่ึงใน

จุดอ่อนที่ สาํคัญซ่ึงจาํเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ เร่ืองทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องมีการพัฒนา

ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงยุทธศาสตร์ที่  1 ในแผนแม่บทน้ี ได้เน้นที่ การพัฒนาบุคลากรทางด้าน 

ICT ทั้งในภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้

สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้ เท่าทัน โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะ

ทางด้าน ICT และสนับสนุนให้บุคลากรที่ จบการศึกษาในสาขาอื่ นๆได้มีโอกาสเข้าศึกษาเพ่ือปรับเปล่ียน

วิชาชีพเป็นบุคลากรด้าน ICT 

    นอกจากน้ี ในปี พ.ศ . 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงทาง

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทํายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน โดยที่ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่  1 เร่ืองการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก ได้ระบุเป้าประสงค์ที่ สาํคัญดังน้ี 

- ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการ

ฝึกอบรมนานาชาตใินภมิูภาค (Regional Education Hub) ในสาขาที่ มีศักยภาพในการ

แข่งขนั โดยสนับสนุนให้สถาบันอดุมศึกษาเข้ามามีบทบาทสาํคญั 

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ผู้เรียน คร ูคณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเช่ือมโยงภมิูปัญญาไทยกบัภมิูปัญญาสากล 

รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 

ทกัษะ และมีบทบาทด้านการศึกษาในองค์กรระหว่างประเทศ 

- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสตูรนานาชาต ิหรือหลักสตูรสมทบ หลักสตูรร่วมกบั

สถาบันต่างประเทศ เพ่ือความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาต ิ

เน่ืองด้วยสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาที่ มีศักยภาพในการแข่งขัน และคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างย่ังยืนสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์กรในการ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์ โดยการเปิดหลักสตูรระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นการส่งเสริมด้านวิชาการเกี่ ยวกับการวิจัยและพัฒนาให้

มหาวิทยาลัยมีความแขง็แกร่งทางด้านวิชาการให้มากขึ้ น เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับ

นานาชาติ 

 

    11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

    สถานการณห์รือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม ที่ จาํเป็นในการวางแผนหลักสตูรได้

คาํนึงถงึการเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมและวัฒนธรรม ที่ เป็นทั้งโอกาส และผลกระทบในเชิงลบต่อ

ประเทศอนัเน่ืองมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการแพร่ขยายทางด้านเทคโนโลยีทาํให้การ

เผยแพร่วัฒนธรรมเป็นไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเรว็มากกว่าที่ ผ่านมา ทาํให้ประเทศไทยมีโอกาสมาก
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ขึ้นในการสร้างตลาดสนิค้าต่างๆที่ เป็นทรัพยากรของประเทศ เช่นด้านการท่องเที่ ยว ด้านสขุภาพ ด้านการ

บริการ บริหารจัดการ ฯลฯ ทาํให้เกดิมูลค่าเพ่ิมแก่สนิค้าต่างๆ และเป็นผลดีกบัผู้ประกอบการ และการ

จ้างงานในด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถงึงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องการใน การวิเคราะห์วิจัย ศึกษาหา

แนวทางการยกระดับสนิค้าทางด้านเทคโนโลยีให้มีมูลค่าเพ่ิมมากย่ิงขึ้น  อย่างไรกด็ีผลกระทบในเชิงลบ

อนัอาจเกดิจากการหล่ังไหลของวัฒนธรรมอาจทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงในค่านิยม และรปูแบบการ

ดาํเนินชีวิตของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงจาํเป็นต้องปลูกฝงั และสอดแทรกจริยธรรม และค่านิยมที่ ดีงามของ

ไทย เพ่ือให้เยาวชนเกดิความตระหนัก มีจิตสาํนึกในการเลือกรับหรือไม่รับค่านิยมที่ ไม่เหมาะสม ไม่

สอดคล้องกบัวัฒนธรรมและวิถชีีวิตของสงัคมไทย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นกลไกหน่ึง

ที่ จาํเป็นในการขบัเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ จงึจาํเป็นต้องมีการเสริมสร้างศีลธรรม และ

จริยธรรม เพ่ือให้บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปฎบิตัิหน้าที่  และดาํเนินชีวิตอย่างรอบคอบ 

และมีสติ  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

    จากสภาวการณภ์ายนอกที่ กล่าวมาในข้อ 11 ทาํให้การพัฒนาหลักสตูรต้องทาํในเชิงรกุ ที่

สามารถปรับเปล่ียน และยืดหยุ่นได้ตามพัฒนาการของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการแข่งขนัทางธุรกจิที่ มีการ

เปล่ียนแปลงตามสภาพสงัคม วัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมระยะที่  

11 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก ที่ มีการมุ่งเน้นการผลิตและสร้างตราสนิค้าของตนเอง 

จากภมิูปัญญาท้องถิ่ น หรือพัฒนาศักยภาพของอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสามารถ

ในการแข่งขนัที่ สงูขึ้น เพ่ือให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ดังน้ันการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับบัณฑติศึกษาจึงจาํเป็นต้องผลิตบัณฑติที่ มีความรอบรู้อย่างถ่องแท้และลึกซ้ึง มี

ศักยภาพในการทาํการค้นคว้า พัฒนา และวิจัย เพ่ือสามารถเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตาม

แผนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

 

     12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานรับผดิชอบผลิตบณัฑติ ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 56 ปี คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถงึบทบาทในการผลิตบุคลากร

ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้ได้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ มีสมรรถนะ ในการ

ทาํงานอย่างมีประสทิธผิล และมีคุณลักษณะตามอตัลักษณบ์ัณฑติของ มศว 9 ประการ คือ (1) ใฝ่รู้ตลอด

ชีวิต (2) คิดเป็นทาํเป็น (3) หนักเอาเบาสู้ (4) รู้กาลเทศะ (5) เป่ียมจิตสาํนึกสาธารณะ (6) มีทกัษะ

สื่ อสาร (7) อ่อนน้อมถ่อมตน (8) งามด้วยบุคลิก (9) พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกจิหลักที่ สาํคัญในการผลิตบญัฑติที่ มี

ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สงัคม รวมทั้ง ผลิตนักวิจัยเพ่ือสร้างและ

พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเน้นผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา มีศักยภาพ

ในการทาํวิจัย มีความตระหนักถงึคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะตามอตัลักษณบ์ัณฑติของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

13.ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

         รายวิชาในหลักสตูรอาจเป็นวิชาเลือกสาํหรับหลักสตูรอื่ นในมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

    1.1 ปรชัญา 

          เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อเกดินวัตกรรม สร้างสรรค์สงัคม 

    1.2 ความสําคญั 

          เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นหลักที่ จาํเป็นในการ

พัฒนาประเทศ โดยจากสรปุสภาวการณร์วมภายนอกหรือการพัฒนาที่ จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสตูร ลักษณะและข้อมูลทัว่ไปของหลักสตูร พบว่าการเรียนการสอนในระดับบณัฑติศึกษาทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาํคัญและจาํเป็นอย่างย่ิงในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกบั

ยุทธศาสตร์ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน และพอเพียง 

    1.3 วตัถุประสงค ์

          1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ในวิชาชีพ มีความรับผดิชอบต่อ

สงัคม  

          1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่ มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสร้าง

ผลงานวิจัยหรือโครงงานวิจยัที่ เป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ ใช้แก้ปัญหาจริงได้ 

    1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่ มีทกัษะการสื่ อสารและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 
 

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ ตัวบ่งช้ี 

การพฒันาการเรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 มีการประเมินผลเกี่ ยวกบัการ

เรียนการสอนทุกวิชาที่ เปิดสอนใน

หลักสตูร 

1.2 มีการพิจารณาผลการเรียนการ

สอนในทุกรายวิชาของนิสติใน

หลักสตูร โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 

 

1.1 ผลการประเมินจากแบบ 

สอบถามเกี่ ยวกบัการเรียนการ

สอน 

1.2 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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2. การพัฒนาบุคลากรของ 

ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาทาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทาํงาน

วิจัย 

2.2 สนับสนุนให้อาจารย์และนิสติ

ในหลักสตูรเข้าร่วมประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.3 สนับสนุนให้อาจารย์และนิสติ

ในหลักสตูรตพิีมพ์ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติที่ อยู่ใน

ฐานข้อมูลของ สกอ. หรือสากล 

2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ มี

ผลงานวิจัย 

2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํและ

นิสติในหลักสตูรที่ เข้าร่วมประชุม

วิชาการและเสนอผลงานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาํและ

นิสติในหลักสตูรที่ ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ

และนานาชาตทิี่ อยู่ในฐานข้อมูล

ของ สกอ. หรือสากล 

การพฒันาหลกัสูตร 

1. การประเมินผลและติดตาม 

การใช้หลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การทาํหลักสตูรฉบับ 

ปรับปรงุ 

 

1.1 มีการประเมินหลักสตูรโดย

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ นิสติ

ในหลักสตูร (ปีสดุท้าย) 

1.2 ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติ 

1.3 นาํรายงานผลการ 

ดาํเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) 

มาเป็นข้อมูลในการปรับปรงุพัฒนา

หลักสตูร 

 

2.1 วิเคราะห์รายงานผลการ 

ดาํเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) 

เพ่ือปรับปรงุและพัฒนาหลักสตูร 

2.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา

ที่ เกี่ ยวข้องมาวิพากษ์ 

หลักสตูร 

2.3 ปรับปรงุหลักสตูรตามผลการ

วิเคราะห์ และการวิพากษ์ 

 

1.1 รายงานผลการประเมินจาก

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ นิสติ

ในหลักสตูร (ปีสดุท้าย) 

1.2 ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้บัณฑติ 

1.3 มคอ.7 รายงานผลการ 

ดาํเนินการของหลักสตูร 

 

 

 

2.1 ผลการวิเคราะห์รายงานผล

การดาํเนินการของหลักสตูร 

(มคอ.7) 

2.2 รายงานผลการวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

2.3 เล่มหลักสตูรที่ ปรับปรงุ 

แล้ว 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

 1. ระบบการจดัการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ 

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

 

2. การดําเนนิการหลกัสูตร 

    2.1 วนั-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

 วันเวลาราชการปกต ิ

 นอกเวลาราชการ 

ภาคการศึกษาต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน                  เดือนพฤษภาคม – สงิหาคม 

     2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

2.2.1 มีคุณสมบัติทัว่ไปเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 

2.2.2 ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

หรือสาขาที่ เกี่ ยวข้อง โดยเรียนวิชาที่ เกี่ ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ หรือ มีประสบการณด้์าน

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารมาอย่างน้อย 2 ปี 

 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

นิสติอาจมีความรู้ พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ไม่เท่ากนั และนิสติอาจจะมีปัญหาการปรับตัวในการเรียน

ระดับที่ สงูขึ้น 
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      2.4 กลยทุธใ์นการดาํเนนิการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

(1) จัดสอนเสริมเตรียมความรู้ พ้ืนฐานก่อนการเรียนและกาํหนดให้นิสติเรียนปรับพ้ืนฐาน   

(2) จัดการปฐมนิเทศนิสติใหม่ แนะนาํการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียน เทคนิคการ

แบ่งเวลา และจัดกจิกรรมเสริมความรู้ เกี่ ยวกบัการทาํวิจยั 

(3) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา และระบบตดิตามความก้าวหน้าในการศึกษาของนิสติ 

 

 

      2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

       

 

จาํนวนนิสติ 

จาํนวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ก2 ข ก2 ข ก2 ข ก2 ข ก2 ข 

ช้ันปีที่  1 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 

ช้ันปีที่  2 - - 15 25 15 25 15 25 15 25 

รวม 15 25 30 50 30 50 30 50 30 50 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - - 15 25 15 25 15 25 15 25 
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       2.6 งบประมาณตามแผน 

รายการ ค่าใชจ่้าย 
ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 2,072,000.00 69,066.67 

ค่าตอบแทนผู้สอน (36 หน่วยกติ x 1,500 บาทต่อช่ัวโมง x 

18 คร้ังต่อภาค) 
972,000.00 

 

ค่าครภุณัฑแ์ละซอฟต์แวร์ 200,000.00 
 

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ตลอดหลักสตูร) 300,000.00 
 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 50,000.00 
 

กจิกรรมตามที่ ระบุในโครงสร้างหลักสตูร 

(i) ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงาน (ในประเทศ) 

(ii) ค่าใช้จ่ายอบรมสมัมนานิสติ 

(iii) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนนิสติร่วมงานประชุมวิชาการและ

แสดงผลงาน 

250,000.00  

ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา (เงินทุนสนับสนุนค่าเล่า

เรียน ค่าจ้างผู้ช่วยสอน)  
300,000.00 

 

→ ค่าใช้จ่ายรวม  2,072,000.00 
 

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (จาํนวนนิสติขั้นตํา่ 30 คน) 69,066.67 69,066.67 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สาํนัก (อตัราต่อ

หัว) 
23,022.22 92,088.89 

งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 4,604.44 
 

งบวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 4,604.44 
 

ค่าส่วนกลางคณะหรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 15) 13,813.33 
 

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 10,000.00 102,088.89 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์
  

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) (อตัราต่อหัว) 18,015.69 120,104.58 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (อตัราต่อหัว) 28,608.00 148,712.58 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี) 8,720.00 
 

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000.00 
 

ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080.00 
 

ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี) 11,808.00 
 

รวมค่าใช้จ่ายต่อหัวตลอดหลักสตูร 
 

148,712.58 
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     2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่ อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่ อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

     อื่ นๆ (ระบุ) 

 

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

          การเทยีบโอนหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

 

     3.1 หลกัสูตร 

      

       3.1.1 จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

     หลักสตูรมหาบัณฑติแบบ ก 2 โดยมีจาํนวนหน่วยกติรายวิชาเท่ากบั 24 หน่วยกติ และ

ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  

       หลักสตูรมหาบัณฑติแบบ ข โดยมีจาํนวนหน่วยกจิรายวิชาเท่ากบั 30 หน่วยกติ และสาร

นิพนธ ์6 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

           3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 

12 

12 

12 

18 

หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12 6 

จาํนวนหน่วยกติตลอดหลักสตูร (ไม่น้อยกว่า) 36  36 
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  3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ  กาํหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ดงันี้  

   

ทส 510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย 3(2-2-5) 

IT 510 Computer Networks and Security  

 

ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 3(2-2-5) 

IT 511 Database and Data Warehouse Technology  

 

ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IT 512 Information Systems Development  

 

ทส 513 ระเบียบวิธวิีจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-4) 

IT 513 Research Methodology in Information Technology  

 

ทส 514 สมัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1) 

IT 514 Seminar in Information Technology  

 

3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก   

แผน ก2 กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

แผน ข กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ                                                        

 รายวิชาหมวดวิชาเลือกในหลักสตูรบัณฑติศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มวิชาดังน้ี  

1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกจิ (Information Technology 

for Business Analytics) 

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเวบ็และโมบาย (Web and Mobile Technology) 

3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการศึกษา (Information Technology for 

Education) 

4) กลุ่มวิชาระบบอจัฉริยะ (Intelligent Systems) 

 

1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการวิเคราะหท์างธุรกิจ (Information Technology for Business 

Analytics) 

 

ทส 520 การวิเคราะห์ทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

IT 520 Business Analytics   
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ทส 521 การทาํเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 

IT 521 Data Mining  

 

ทส 522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสงูเพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

IT 522 Advanced Database Systems for Business Analytics  

 

ทส 523 แอปพลิเคชันสาํหรับธุรกจิระดบัองค์กร 3(2-2-5) 

IT 523 Enterprise Applications  

 

ทส 524 เทคนิคทางสถติิสาํหรับการวิเคราะห์ทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

IT 524 Statistical Techniques for Business Analytics  

 

ทส 525 วิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

IT 525 Data Science  

 

ทส 526 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 

IT 526 Management Information Technology  

 

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีว็บและโมบาย (Web and Mobile Technology) 

 

ทส 530 เทคโนโลยีสาํหรับเวบ็แอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

IT 530 Web Application Technology  

 

ทส 531 การพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

IT 531 Web Application Development  

 

ทส 532 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

IT 532 Mobile Application Development  

 

ทส 533 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ และเวบ็เซอร์วิส 3(2-2-5) 

IT 533 Service-Oriented Architecture and Web Services  
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ทส 534 การออกแบบเวบ็และโมบาย 3(2-2-5) 

IT 534 Web and Mobile Design  

 

ทส 535 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสาํหรับธุรกจิระดับองค์กร 3(2-2-5) 

IT 535 Enterprise Cloud Computing  

 

ทส 536 ระบบฝงัตัว 3(2-2-5) 

IT 536 Embedded Systems  

 

3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัการศึกษา (Information Technology for Education) 

 

ทส 540 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการศึกษา                                         3(2-2-5) 

IT 540 Information Technology for Education  

 

ทส 541 ทฤษฎกีารเรียนรู้และการออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

IT 541 Learning Theory and Instructional Design with Information Technology  

 

ทส 542 เน้ือหาดิจิทลัและการออกแบบส่วนปฏสิมัพันธ ์                                        3(2-2-5) 

IT 542 Digital Content and Interactive Design  

 

ทส 543 การสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ 3(2-2-5) 

IT 543 Online Learning and Teaching  

 

ทส 544 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ ใช้เทคโนโลยี 3(2-2-5) 

IT 544 Evaluation of Technology-Based Learning  

 

4) กลุ่มวิชาระบบอจัฉริยะ (Intelligent Systems) 

 

ทส 550 ทฤษฎแีละการประยุกต์ระบบอจัฉริยะ 3(2-2-5) 

IT 550 Theory and Application of Intelligent Systems   
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ทส 551 การค้นคนืสารสนเทศและการทาํเหมืองข้อความ 3(2-2-5) 

IT 551 Information Retrieval and Text Mining  

 

ทส 552 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

IT 552 Bioinformatics  

 

ทส 553 คอมพิวเตอร์วิทศัน์ 3(2-2-5) 

IT 553 Computer Vision  

 

ทส 554 การรู้จาํรปูแบบและการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 3(2-2-5) 

IT 554 Pattern Recognition and Machine Learning  

 

 

3.1.3.3  หมวดวิชาอื่ นๆ  

 

ทส 660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IT 660 Special Topics in Information Technology  

 

ทส 661 สมัมนาเชิงปฏบิตัิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IT 661 Workshop in Information Technology  

 

3.1.3.4  หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์  

แผน ก แบบ ก 2                                                                                       12 หน่วยกติ 

ทส 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 

IT 699 Thesis  

 

แผน ข                                                                                                     6 หน่วยกติ 

ทส 698 สารนิพนธ ์ 6 

IT 698 Master’s Project  
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ความหมายของรหัสวิชา 

ทส หรือ IT หมายถงึ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลขหลักร้อยหมายถงึ ช้ันปีที่ เปิดสอน 

เลขหลักสบิ หมายถงึ หมวดวิชา กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

เลข 1 หมายถงึ หมวดวิชาบงัคับ 

เลข 2 หมายถงึ หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกจิ 

เลข 3 หมายถงึ หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเวบ็และโมบาย 

เลข 4 หมายถงึ หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการศึกษา 

เลข 5 หมายถงึ หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาระบบอจัฉริยะ 

เลข 6 หมายถงึ หมวดวิชาอื่ นๆ 

เลข 9 หมายถงึ ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 

เลขหลักหน่วย หมายถงึ ลาํดับวิชาในหมวดวิชา กลุ่มวิชา 
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            3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1     

แผน ก2  แผน ข 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ทส 510 คอมพิวเตอร์เครือข่าย

และการรักษาความ

ปลอดภัย 

3  ทส 510 คอมพิวเตอร์เครือข่าย

และการรักษาความ

ปลอดภัย 

3 

ทส 511
 
เทคโนโลยีระบบ

ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 

3  ทส 511
 

เทคโนโลยีระบบ

ฐานข้อมูลและ

คลังข้อมูล 

3 

ทส 512 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

3  ทส 512 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

3 

 รวม 9   รวม 9 

 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

แผน ก2  แผน ข 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ทส --- วิชาเอกเลือก 6  ทส --- วิชาเอกเลือก 6 

ทส 513 ระเบียบวิธวิีจยัทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2  ทส 513 ระเบียบวิธวิีจยัทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 

ทส 514 สมัมนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1  ทส 514 สมัมนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 

 รวม 9   รวม 9 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

แผน ก2  แผน ข 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ทส --- วิชาเอกเลือก 6  ทส --- วิชาเอกเลือก 6 

ทส 699
 
ปริญญานิพนธ ์ 3  ทส 698

 
สารนิพนธ ์ 3 

 รวม 9   รวม 9 

 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แผน ก2  แผน ข 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ทส 699
 
ปริญญานิพนธ ์ 9  ทส --- วิชาเอกเลือก 6 

 
   ทส 698

 
สารนิพนธ ์ 3 

 รวม 9   รวม 9 
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            3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

3.1.5.1 หมวดวิชาบังคบั 

 

ทส 510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย 3(2-2-5) 

IT 510 Computer Networks and Security  

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ ยวกบัคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอนิเทอร์เนต็ เครือข่ายชนิดไร้สายและบน

อุปกรณ์เคล่ือนที่  ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์เครือข่าย 

เคร่ืองมือและวิธีการเข้ารหัสลับ การพิสูจน์เอกลักษณ์ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร ความ

ปลอดภัยในฐานข้อมูล การตรวจจับการล่วงลํา้ระบบ ความปลอดภัยทางกายภาพและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน การตรวจสอบเกี่ ยวกบัความปลอดภัย การจัดการความเสี่ ยงและการจัดการความปลอดภัย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนและ

กระบวนการ และประเดน็ด้านกฎหมายและจริยธรรม 

 

ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 3(2-2-5) 

IT 511 Database and Data Warehouse Technology  

กระบวนการและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล คุณภาพของข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สถาปัตยกรรม

พ้ืนฐานของคลังข้อมูล การสร้างแบบจาํลองเชิงมิติ กระบวนการการควบรวมข้อมูล ระบบวิเคราะห์

ข้อมูลแบบออนไลน์ และ แนวโน้มของฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 

 

ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IT 512 Information Systems Development  

พ้ืนฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิธกีารพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ สนับสนุนการพัฒนา

ระบบ การกาํหนดและเลือกระบบที่ จะพัฒนา การวางแผนการพัฒนาระบบ การหาความต้องการ

ของระบบ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ หลักการการออกแบบ

และการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 

 

ทส 513 ระเบียบวิธวิีจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-4) 

IT 513 Research Methodology in Information Technology  

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทและ

กระบวนการวิจัย การวิจัยแบบผสมผสาน การกาํหนดปัญหาการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนโครงร่างและการทบทวนวรรณกรรม รายงานการวิจัย การ
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ประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย และการเขียนรายงานตามรูปแบบ

มาตรฐาน 

 

ทส 514 สมัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1) 

IT 514 Seminar in Information Technology  

สมัมนาในหัวข้อที่ เกี่ ยวข้องกบังานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสบืค้นและการทบทวน

วรรณกรรม  การอ้างองิวรรณกรรม และ การนาํเสนอ 

 

3.1.5.2 หมวดวิชาเลือก 

 

1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการวิเคราะหท์างธุรกิจ (Information Technology for Business 

Analytics) 

 

ทส 520 การวิเคราะห์ทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

IT 520 Business Analytics  

การวิเคราะห์ทางธุรกิจเบื้ องต้น การใช้ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงปริมาณ 

แบบจาํลองเชิงสาํรวจและเชิงทาํนาย การใช้ข้อมูลจริงสาํหรับการบริหารและการตัดสินใจ การ

พัฒนาและการใช้คลังข้อมูลและคลังข้อมูลย่อยเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ทางธุรกจิ การใช้เคพีไอ 

แดชบอร์ด สกอร์การ์ดสาํหรับการประเมินประสิทธิภาพในการทาํงาน การประยุกต์ใช้เทคนิคการ

ทาํเหมืองข้อมูลสาํหรับการตัดสนิใจทางธุรกจิ 

 

ทส 521 การทาํเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 

IT 521 Data Mining  

เทคโนโลยีคลังข้อมูลและการประมวลผลวิเคราะห์ออนไลน์สาํหรับการทาํเหมืองข้อมูล การ

ดาํเนินการข้อมูลก่อน หลักการ ภาษา และ สถาปัตยกรรมของระบบการทาํเหมืองข้อมูล แนวคิด

ของการทาํเหมืองข้อมูล เทคนิคการค้นหาความสมัพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การจัด

ชนิดและการทาํนาย การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การตรวจจับความผิดปกติ วิธีการทาํเหมืองสาํหรับ

ชนิดของข้อมูลที่ มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้และแน้วโนมของทาํเหมืองข้อมูล และ เคร่ืองมือ

ซอฟต์แวร์สาํหรับทาํเหมืองข้อมูล 

 

ทส 522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสงูเพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

IT 522 Advanced Database Systems for Business Analytics  
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แนวคิดและเทคโนโลยีเกี่ ยวกับข้อมูลระดับองค์กร ตัวอย่างของข้อมูลระดับองค์กรใน

อุตสาหกรรม จริยธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลระดับองค์กร เคร่ืองมือที่ สาํคัญสาํหรับบริหารจัดการ

ข้อมูลระดับองค์กร แมปรีดิวซ์อลักอลิทมึ ฐานข้อมูลชนิดโนเอสคิวแอล ครอบคลุมถึง แนวคิด การ

สร้างแบบจาํลองข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กร 

 

ทส 523 แอปพลิเคชันสาํหรับธุรกจิระดับองค์กร 3(2-2-5) 

IT 523 Enterprise Applications  

แนวคิดพ้ืนฐานและสถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์สาํหรับองค์กร การพัฒนาระบบ 

การสาํรวจชนิดของโปรแกรมประยุกต์สาํหรับองค์กร เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากร ระบบการ

จัดการความสมัพันธลู์กค้า ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และระบบการจัดการความรู้ โปรแกรม

ประยุกต์สําหรับองค์กรบนอุปกรณ์เคล่ือนที่  โปรแกรมประยุกต์สําหรับองค์กรบนกลุ่มเมฆ 

เทคโนโลยีและแนวโน้มในอนาคตของโปรแกรมประยุกต์สาํหรับองค์กร 

 

ทส 524 เทคนิคทางสถติิสาํหรับการวิเคราะห์ทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

IT 524 Statistical Techniques for Business Analytics  

การบรรยายและการเช่ือมโยงข้อมูลเชิงเชิงชนิดและเชิงตัวเลข ทฤษฎีความน่าจะเป็นและ

แบบจําลองทางสถิติ การแจกแจงแบบปกติ การเก็บข้อมูลตัวอย่าง การทดสอบเชิงสถิติ 

แบบจาํลองการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน ข้อมูลอนุกรมเวลา สาํหรับการวิเคราะห์ทาง

ธุรกจิ 

 

ทส 525 วิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

IT 525 Data Science  

แนะนาํวิทยาการข้อมูล การสร้างแบบจาํลองทางสถติิ การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร การวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างมโนภาพของข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเคร่ืองมือ กรณีศึกษาและหัวข้อ

การประยุกต์ใช้งานจริง 

 

ทส 526 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 

IT 526 Management Information Technology  

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส่งผลต่อการปรับปรุงสมรรถนะของธุรกิจ แนวคิดของเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบต่างๆ การจัดการข้อมูล การประสานการทาํงานทางธุรกจิ ความต่อเน่ืองของธุรกจิ

และการประกอบการ ระบบธุรกิจและการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิค การพาณิชย์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่  

สภาพแวดล้อมเกี่ ยวกับเครือข่ายสังคม ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศสาํหรับองค์กร 

ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจและระบบธุรกจิอฉัริยะ การวางแผนและ
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กลยุทธ์สาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและสถาปัตยกรรมของธุรกิจ และ 

เศรษฐศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีว็บและโมบาย (Web and Mobile Technology) 

 

ทส 530 เทคโนโลยีสาํหรับเวบ็แอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

IT 530 Web Application Technology  

เทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็และเวิลด์ไวด์เวบ็ ยุคต่างๆ ของเวบ็เทคโนโลยี ภาษามาร์คอพั ภาษา

กาํหนดสไตล์ ภาษาสคริปต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันสาํหรับใช้บนอนิเทอร์เนต็ เวบ็สาํหรับอุปกรณ์

เคล่ือนที่  เฟรมเวิร์คสําหรับการพัฒนาเว็บ ซอฟต์แวร์สําหรับใช้ค้นหาข้อมูล และ เว็บเชิง

ความหมาย 

 

ทส 531 การพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

IT 531 Web Application Development  

แนวคิดและหลักการของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ สถาปัตยกรรมของโปรแกรม

ประยุกต์บนเว็บ สภาพแวดล้อมในการพัฒนาและเฟรมเวิร์ค การพัฒนาโปรแกรมเช่ือมโยง

ฐานข้อมูลบนเวบ็ โปรแกรมเช่ือมต่อสงัคมบนเวบ็ และ การปรับขยายโปรแกรมบนเวบ็ 

 

ทส 532 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

IT 532 Mobile Application Development  

สถาปัตยกรรมอุปกรณ์เคล่ือนที่  การเปรียบเทยีบสภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมบน

แพลตฟอร์มแบบต่างๆ เคร่ืองมือและชุดพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่  มุมมองและการ

เช่ือมต่อ ประสบการณ์ของผู้ใช้ การจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลสาํหรับโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคล่ือนที่  เฟรมเวิร์คบนอปุกรณเ์คล่ือนที่  การทาํงานร่วมกบัเวบ็เซอร์วิส 

 

ทส 533 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเวบ็เซอร์วิส 3(2-2-5) 

IT 533 Service-Oriented Architecture and Web Services  

ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล หลักการพ้ืนฐานและแนวคิดของ

สถาปัตยกรรมเชิงบริการ สถาปัตยกรรมของเวบ็เซอร์วิส โปรโตคอลมาตรฐานที่ ใช้ในเวบ็เซอร์วิส 

การพัฒนาโปรแกรมเวบ็เซอร์วิส การรักษาความปลอดภัยบนเว็บเซอร์วิส แนวปฏิบัติที่ ดี และ

คุณภาพของบริการ 
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ทส 534 การออกแบบเวบ็และโมบาย 3(2-2-5) 

IT 534 Web and Mobile Design  

สถาปัตยกรรมข้อมูล การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ รูปแบบของการออกแบบ 

คอมโพเนนต์และวิจิท อนิพุตและเอาต์พุต การศึกษาและการวิเคราะห์การวิจัยผู้ใช้ ความเหมาะสม

ต่อการใช้งานเว็บ ความเหมาะสมต่อการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนที่  หลักการทางจิตวิทยาการ

ออกแบบ 

 

ทส 535 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสาํหรับธุรกจิระดับองค์กร 3(2-2-5) 

IT 535 Enterprise Cloud Computing  

ความรู้ พ้ืนฐาน โมเดล คุณสมบัติ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวกับการประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการซอฟต์แวร์ 

การจาํลองเสมือนจริง การรักษาความปลอดภัย ประโยชน์และความท้าทายของ การออกแบบ การ

เลือก และการบูรณาการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาและการจัดการระบบการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สาํหรับธุรกจิขนาดใหญ่ และกรณศีึกษา 

 

ทส 536 ระบบฝงัตัว 3(2-2-5) 

IT 536 Embedded Systems  

พ้ืนฐานระบบฝังตัวและเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อง ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ของระบบฝังตัว 

ซอฟต์แวร์ระบบของระบบฝังตัว: ระบบปฏิบัติการเวลาจริง ดีไวซ์ไดร์เวอร์ อินเทอร์รัพท์ การ

จัดการหน่วยความจาํ และการจัดลําดับโปรเซส เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบฝังตัว 

เทคนิคการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมบนระบบฝงัตัว การประยุกต์ใช้ระบบฝงัตัว 

 

 

3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัการศึกษา (Information Technology for Education) 

 

ทส 540 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการศึกษา 3(2-2-5) 

IT 540 Information Technology for Education  

การนาํเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทลั

ในช้ันเรียน ซอฟต์แวร์จัดการการเรียนการสอน ซอฟต์แวร์ทางด้านการศึกษา ความรู้ เร่ืองเครือข่าย

และอินเทอร์เน็ต การใช้เว็บเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอน เทคโนโลยีเสียงและภาพ 

เทคโนโลยีวิดีโอ พ้ืนฐานทางทฤษฎี เทคโนโลยีการออกแบบและวางแผนเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ 

และ ประเดน็ในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา 
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ทส 541 ทฤษฎกีารเรียนรู้และการออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IT 541 Learning Theory and Instructional Design with Information 

Technology 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ เม่ือทําการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นฐาน แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ที่ มี

ประสทิธภิาพสาํหรับทฤษฎีการเรียนรู้ ในแง่มุมเชิงพฤติกรรม เชิงกระบวนการเรียนรู้ เชิงการวัดและ

ประเมินผลสมัฤทธิ์  ตลอดจนเทคนิคการออกแบบการสอนที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ทส 542 เน้ือหาดิจิทลัและการออกแบบส่วนปฏสิมัพันธ ์ 3(2-2-5) 

IT 542 Digital Content and Interactive Design  

การสร้างเน้ือหาดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมสาํหรับการ

เรียนรู้ เชิงดิจิทลั บทบาทของการออกแบบจอภาพเชิงปฏสิมัพันธเ์พ่ือการเรียนรู้ที่ มีประสทิธภิาพ 

 

ทส 543 การสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ 3(2-2-5) 

IT 543 Online Learning and Teaching  

การออกแบบและวิจัยของการเรียนรู้ออนไลน์ เทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้องกับการเรียนรู้และการ

สอนออนไลน์ สิ่ งที่ สนับสนุนเชิงทฤษฎแีละศิลปะการสอนของการเรียนรู้และการสอนออนไลน์ และ

แบบจาํลองการสื่ อสารที่ ใช้ในการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

ทส 544 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ ใช้เทคโนโลยี 3(2-2-5) 

IT 544 Evaluation of Technology-Based Learning  

 แนวคดิวิธกีารประเมินผลของระบบการเรียนรู้ที่ ใช้เทคโนโลยีและระบบการเรียนรู้แบบ

ปฏสิมัพันธ ์เฟรมเวิร์คและแบบจาํลองของการประเมินผลและวิธกีารประยุกต์ใช้ การเลือกวิธกีาร

ประเมินผลที่ เหมาะสม กรณศีึกษาการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

4) กลุ่มวิชาระบบอจัฉริยะ (Intelligent Systems) 

 

ทส 550 ทฤษฎแีละการประยุกต์ระบบอจัฉริยะ 3(2-2-5) 

IT 550 Theory and Application of Intelligent Systems  

ทฤษฎีและอลักอริทมึสาํหรับการสร้างระบบอจัฉริยะ อลักอริทมึการค้น ตรรกะ การวางแผน 

การแทนความรู้ การรู้จาํรูปแบบและการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร และการประยุกต์ใช้ในบางสาขาวิจัย 
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เช่น คอมพิวเตอร์วิทศัน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการหุ่นยนต ์

 

ทส 551 การค้นคืนสารสนเทศและการทาํเหมืองข้อความ 3(2-2-5) 

IT 551 Information Retrieval and Text Mining  

โมเดลการค้นคืนสารสนเทศ การทําดัชนี อัลกอริทึมการค้นหา การเรียงลําดับ การ

ประเมินผล การจาํแนกประเภทของข้อความ การจัดกลุ่มของข้อความ การค้นหาบนเวบ็ และการ

ทาํเหมืองข้อมูลบนเวบ็ 

 

ทส 552 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

IT 552 Bioinformatics  

ทฤษฎีและแนวปฏบิัติที่ เกี่ ยวข้องกบัชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคาํนวณ ฐานข้อมูล

ชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ลาํดับอนุกรมของโมเลกุลขนาดใหญ่ (การค้นหา การจัดแนว ไลบรอร่ี

สาํหรับการเขยีนโปรแกรม), แบบจาํลองฮิดเดน็มาคอฟ  การประกอบจีโนมเข้าด้วยกนั เทคโนโลยี

การจัดลาํดับจีโนม เนต็เวิร์คและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน การจาํแนกตามวิวัฒนาการชาติ

พันธุ์ การทาํนายและการจัดโครงสร้างโปรตีน พลวัตรเชิงโมโลกุล เทคโนโลยีไมโครแอเรย์สาํหรับ

ยีน การทาํเหมืองข้อความ การศึกษาโปรตีน 

 

ทส 553 คอมพิวเตอร์วิทศัน์ 3(2-2-5) 

IT 553 Computer Vision  

กระบวนการเกิดภาพ  การประมวลผลข้อมูลภาพ การค้นหาและเปรียบเทียบคุณลักษณะ 

การทาํภาพให้ตรงกนั การแบ่งแยกภาพ การวิเคราะห์ความเคล่ือนไหว การรู้จาํวัตถุ คอมพิวเตอร์วิ

ทศัน์เชิง 3 มิติ หัวข้อเฉพาะและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์วิทศัน์ 

 

ทส 554 การรู้จาํรปูแบบและการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 3(2-2-5) 

IT 554 Pattern recognition and Machine learning  

แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และ อลักอริทมึสาํหรับการรู้จาํรูปแบบและการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

การประยุกต์ใช้ในงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การรู้จาํเสียงพูด การทาํเหมืองข้อมูล 

การค้นคืนสารสนเทศ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสินใจของเบยส์ การเรียนรู้ เชิง

พารามิเตอร์และไม่มีพารามิเตอร์ การแบ่งกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์หาส่วนประกอบ เทคนิคบูสติ้ ง 

วิธแีบบเคอร์เนล และ ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมนชีน การทาํดัชนีเพ่ือการค้นหาใกล้สดุแบบเรว็ การทาํ

แฮชช่ิง 
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3.1.5.3 หมวดวิชาอื่ นๆ 

 

ทส 660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IT 660 Special Topics in Information Technology  

ทบทวนวรรณกรรมและอภิปรายเกี่ ยวกับงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้ นในปัจจุบันที่

น่าสนใจ กรณศีึกษา การค้นคว้า และอภิปรายในหัวข้อที่ เกี่ ยวข้อง 

 

ทส 661 สมัมนาเชิงปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

IT 661 Workshop in Information Technology  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อเฉพาะด้าน ฝึกภาคปฏิบัติใน

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาจริง  

 

3.1.5.4 หมวดวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

 

ทส 699 ปริญญานิพนธ ์  

IT 699 Thesis  

การศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ ได้รับ

ความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษา การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับเร่ืองที่ ทาํปริญญานิพนธ์ การ

จัดทาํงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของผลการทาํวิจัยในเร่ืองที่ ศึกษา 

และการเขยีนรายงานฉบับสมบูรณ ์

 

ทส 698 สารนิพนธ ์  

IT 698 Master’s Project  

การดาํเนินการตามหัวข้อและขอบเขตของโครงร่างของการทาํโครงงานที่ ได้รับความเหน็ชอบ

จากอาจารย์ที่ ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการการสอบให้เสร็จสมบูรณ์ การเขียนรายงานฉบับ

สมบูรณ ์การนาํเสนอต่อคณะกรรมการสอบ การปรับปรุงแก้ไขตามกรรมการแนะนาํ และการนาํส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ ์
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       3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

 

            3.2.1 อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

ลําดบั

ท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตวั

ประชาชน 

1
*
 ผศ.ดร. วราภรณ ์วิยานนท ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2539 

M.S. (Applied Computer Science), 

2544 

Ph.D. (Computer Science), 2553 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Illinois State University (USA) 

 

Missouri University of Science and 

Technology (formerly, University of 

Missouri-Rolla)  (USA) 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

2
*
 ดร. ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 

วศ.ม. (Electrical Engineering), 2539 

Ph.D. (Computer Engineering), 2551 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

Purdue University (USA) 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

3
*
 ดร. นุวีย์ วิวัฒนวฒันา วศ.บ. (Computer Engineering), 2542 

M.A. (International Economics and 

Finance), 2543 

M.S.E. (Computer Science and 

Engineering), 2546 

Ph.D. (Computer Science and 

Engineering), 2550 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

University of Michigan (USA) 

 

University of Michigan (USA) 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

4 ผศ.ดร.สณุ ี รักษาเกยีรติศักดิ์  B. Math (Mathematics), 2521 

Diploma(Computer Science), 2522 

M.Sc.  (Computer Science), 2528 

Ph.D. (Educational Measurement & 

Statistics), 2532 

University of Newcastle (Australia) 

University of Newcastle (Australia) 

University of Iowa  (U.S.A.) 

University of Iowa  (U.S.A.) 

 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

5 ดร. ศุภชัย ไทยเจริญ วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 

M.S. (Computer Information 

Systems), 2542 

M.CS. (Computer Science), 2547 

Ph.D. (Computer Science and 

Information Systems), 2552 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

Colorado State University (USA) 

 

Colorado State University (USA) 

University of Colorado Denver (USA) 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

 

 

 

 

                                                 
 
*
  หมายถงึ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
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            3.2.2 อาจารยป์ระจํา 

ลําดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 นายสาโรช  เมาลานนท ์ วท.ม. (คอมพิวเตอร์), 2535 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2 ผศ.ดร.ศิรินุช  เทยีนรุ่งโรจน์ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผศ.นริศา ชุตินารา พบ.ม. (สถติิประยุกต์ สาขาคอมพิวเตอร์),2528 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

4 ผศ.รุ่งระพี กรานคายี พบ.ม.(สถติิประยุกต์ สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์), 

2528 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

5 นางศศิวิมล สขุพัฒน์   วท.ม. (Information Technology), 2547 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6 นายเรืองศักดิ์  ตระกูลพุทธรัิกษ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

 

             3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

ลําดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 ศ.ดร. วิลาศ วูวงศ ์ D.Eng. (Systems Science) Tokyo Institute of Technology (Japan) 

2 ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ D.Eng. (Electronics Engineering), 2534 University of Tokyo (Japan) 

3 ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย Ph.D. (Electrical and Computer 

Engineering), 2548 

Carnegie Mellon University (USA) 

4 อ.ดร.ขนิษฐา รจิุโรจน์ Ph.D (Curriculum & Instruction - Instructional 

Technology) 

The University of Texas at Austin (USA) 
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4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 ไม่มี   

 

5. ขอ้กําหนดเก่ียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

 การทาํงานวิจยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาต้องเป็นการศึกษาวิเคราะห์หัวข้อที่ เกี่ ยวข้องกบัการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหาทั้งในเชิงทฤษฎ ีและปฏบิตัิ นิสติแต่ละคนต้องทาํโครงงานหรือ

ทาํวิจัย โดยลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ตามที่ กาํหนดในหลักสตูร โดยใช้เกณฑก์ารวัดผลตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

     5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

 นิสติต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตวัเอง ภายใต้การให้คาํปรึกษาของอาจารยผู้์คุมปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

หัวข้อในการศกึษาค้นคว้าเป็นการประดษิฐ์คิดค้น หรือพัฒนาที่ เกี่ ยวข้องกบัสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการ

รายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ/์สารนิพนธทุ์กภาคการศึกษา และทาํการเขยีนปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

ในรปูแบบที่ กาํหนด 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

 มีความเข้าใจในปัญหา สามารถค้นคว้าทฤษฎรีวบรวมข้อมูล นาํมาประมวลผลและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ  

เพ่ือนาํมาสงัเคราะห์หาข้อสรปุหรือหาแนวทางแก้ปัญหา แล้วลงมือปฏบิัติจริงเพ่ือแก้ปัญหา 

     5.3 ช่วงเวลา 

 ในปีการศึกษาที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 และ 2 

     5.4 จํานวนหน่วยกิต   

ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

สารนิพนธ ์6 หน่วยกติ 

     5.5 การเตรียมการ 

 มีการกาํหนดช่ัวโมงการให้คาํปรึกษา จากอาจารย์ที่ ปรึกษา มีการจัดทาํบันทึกการให้คาํปรึกษา และให้

ข้อมูลข่าวสาร กาํหนดการ และมีตัวอย่างแม่แบบ (รปูแบบ) ในการทาํปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

     5.6 กระบวนการประเมินผล 

 มีการประเมินผลปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. สามารถนาํองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้สร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาจริง 

(Real world problems) โดยเฉพาะหัวข้อ

ทางการวิเคราะห์ทางธุรกจิ เทคโนโลยีเวบ็และโม

บาย เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการศึกษา 

และ/หรือระบบอจัฉริยะ 

1.1 ใช้รปูแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

(Problem-based Learning) 

1.2 มีความร่วมมือกบัหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัญหาจริง และประสบการณก์าร

ดาํเนินงาน 

2. มีทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเองทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.1 จัดการเรียนการสอนในรปูแบบที่ กระตุ้นให้

นิสติใฝ่แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 

2.2 มอบหมายงานที่ ต้องศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

2.3 สร้างกลุ่มสมัมนาระหว่างนิสติ 

3. มีทกัษะการสื่ อสาร และสามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่สงัคมได้อย่าง

ถูกต้อง ตามรากฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.1 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้มีการ

นาํเสนอและการจัดทาํรายงาน 

3.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสติ 

3.3 ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอผลงานในที่ ประชุม

วิชาการระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ เร่ือง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผดิ

เกี่ ยวกบัคอมพิวเตอร์ ในช้ันเรียน 

4.2 ให้นิสติเคารพสทิธทิรัพย์สนิทางปัญญาและ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น        

2.1 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ (1) กาํหนดให้นิสติปฏบิตัติาม (1) ประเมินจากการตรงเวลา
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

รับผดิชอบ ต่อการศึกษาและ

งานที่ กาํหนด  

(2) ยึดหลักคุณธรรม ความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และจริยธรรมใน

การทาํการศึกษา วิจัย และมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ ไม่ละเมิดทรัพย์สนิทาง

ปัญญาของผู้อื่ น  

(3) เคารพสทิธแิละรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้อื่ น รวมทั้งเคารพ

ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ และเคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสงัคม 

 

 

 

 

กฎระเบียบและข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือปลูกฝงัความ

มีระเบียบวินัยให้แก่นิสติ โดย

เน้นการตรงต่อเวลาต่อการเข้า

ช้ันเรียน  

(2) กาํหนดให้มีการทาํงานกลุ่ม 

โดยฝึกให้นิสติรู้จักหน้าที่ ของ

การเป็นผู้นาํกลุ่มและการเป็น

สมาชิกกลุ่ม 

(3) กวดขนัเร่ืองความซ่ือสตัย์

ต่อตนเองและผู้อื่ น โดยนิสติ

ต้องไม่กระทาํการทุจริตใน

การศึกษา เช่น ทุจริตในการ

สอบหรือการลอกเลียน

วรรณกรรมผู้อื่ น เป็นต้น  

(4) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม

จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่นิสติ และกระตุ้นเตือนให้

นิสติประพฤตตินให้เป็น

แบบอย่างที่ ดแีก่ผู้อื่ น 

ของนิสติในการเข้าช้ันเรียน การ

เข้าร่วมกจิกรรม และการส่ง

การบ้านและงานที่ ได้รับ

มอบหมายต่างๆ  

(2) ประเมินจากการกระทาํ

ทุจริตในการสอบ 

(3) ประเมินจากความรับผดิชอบ

ในหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมาย

รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงตน

ของนิสติแต่ละคน  

(4) ประเมินจากการมีวินัยและ

ความพร้อมเพรียงของนิสติ ใน

การเข้าร่วมกจิกรรม 

(5) ประเมินจากการอ้างองิ

แหล่งข้อมูลที่ ใช้ในการจัดทาํ

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ/์

รายงาน/การบ้าน รวมทั้งงาน

ต่างๆที่ ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ ยวกบัหลักการและทฤษฎทีี่

สาํคัญในเน้ือหาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(2) มีความสามารถในการทาํ

(1) จัดให้มีการเรียนการสอน

หลายรปูแบบ โดยเน้นผู้เรียน

เป็นสาํคญั ทั้งในแง่หลักการ

ทางทฤษฎ ีการปฏบิัติและ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน  

(3) ประเมินจากการบ้านหรือ

รายงานต่างๆที่ นิสติได้จดัทาํ 
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

วิจัยเพ่ือการศึกษาค้นคว้าใน

ระดับสงู พร้อมทั้งสามารถ

ติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการจากแหล่งข้อมูลที่

เกี่ ยวข้อง  

(3) มีความสามารถในการ

วิเคราะห์และสงัเคราะห์เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยใน

การแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งการนาํไปใช้

ในการประกอบวิชาชีพ  

(4) มีความสามารถในการ

เผยแพร่และนาํเสนอผลงานวิจัย 

 

 

 

 

ทาํโครงงาน การประยุกต์

ปัญหาจากสภาพแวดล้อมจริง 

ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระ

ของรายวิชาน้ันๆ  

(2) กาํหนดให้มีการ

มอบหมายการบ้าน หรือ

โครงงานเพ่ือให้นิสติได้ทาํการ

เรียนรู้และฝึกทกัษะ รวมทั้ง

ค้นหาความรู้ เพ่ิมเติม เพ่ือ

นาํมาเสนอผลในรปูแบบต่างๆ 

เช่น รายงาน หรือการนาํเสนอ

ในช้ันเรียน รวมทั้งจัดให้มี

โอกาสที่ นิสติจะได้เรียนรู้ โดย

เน้นการฝึกปฏบิัติโดยใช้

เคร่ืองมือที่ เกี่ ยวข้องด้วย

ตนเอง 

(3) จัดให้มีการเรียนรู้จาก

สถานการณจ์ริงโดยการศึกษาดู

งาน เชิญผู้เช่ียวชาญที่ มี

ประสบการณต์รงมาเป็น

วิทยากรพิเศษเพ่ือให้ความรู้

เฉพาะเร่ืองในรายวิชาต่างๆ 

และวิชาสมัมนา 

(4) ประเมินจากการนาํเสนอ

รายงานหรือการนาํเสนอโครงการ

ต่างๆในช้ันเรียน 

(5) ประเมินจากการอภปิราย

กลุ่มและสมัมนา  

(6) ประเมินจากปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์ที่ นิสติจดัทาํ 

 

 

 

 

2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีกระบวนการคดิอย่างมี

วิจารณญาณและเป็นระบบ 

รวมทั้งมีทกัษะและ

(1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้

กรณศีึกษาทางด้านการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

(1) ประเมินผลโดยใช้

แบบทดสอบหรือข้อสอบที่ เน้น

ให้นิสติแก้ปัญหาโดยการอธบิาย
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ความสามารถในการทาํงาน

อย่างเป็นระบบ 

(2) มีทกัษะและความสามารถ

ในการนาํความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏบิตัิมาประยุกต์ใช้

แก้ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องได้อย่าง

เหมาะสม 

(3) มีทกัษะและความสามารถ

ในการวิเคราะห์และการ

สงัเคราะห์ผลงานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการที่ เกี่ ยวข้อง 

เพ่ือนาํมาพัฒนาต่อยอดเป็น

งานวิจัยในสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศในขั้นสงู  

(4) มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ในการพัฒนาแนวคดิใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้งมีความสามารถในการใช้

ดุลยพินิจในการตัดสนิใจเพ่ือ

แก้ไขปัญหาที่ เกดิขึ้นใน

สถานการณต่์างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

สารสนเทศในสถานการณต่์างๆ

เพ่ือให้นิสติได้ทาํการศึกษา 

วิเคราะห์ปัญหา และอภิปราย

แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่ม

ผู้เรียนด้วยกนัเอง และระหว่าง

ผู้เรียนกบัผู้สอน 

(2) ฝึกให้นิสติได้พัฒนา

กระบวนการคดิและการ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆอย่างเป็น

ระบบ โดยเน้นให้นิสติ คดิหา/

ค้นหาสาเหตุและที่ มาของ

ปัญหา รวมทั้งเน้นให้นิสติคดิ

หา/ค้นหาวิธกีารแก้ปัญหาที่

เหมาะสมกบัสถานการณต่์างๆ 

(3) กาํหนดให้นิสติได้

ทาํการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ โดยใช้หลักวิชาการ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ศาสตร์อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ในรปู

ของรายงาน/สารนิพนธ/์

ปริญญานิพนธ ์

แนวคดิของการแก้ปัญหาและ

วิธกีารแก้ปัญหาโดยการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ ได้เรียนมา 

รวมทั้งประเมินผลตามสภาพจริง

จากผลงาน และการปฏบิตัขิอง

นิสติ เช่น การประเมินจากการ

นาํเสนอรายงานในช้ันเรียน การ

ประเมินจากการสมัภาษณ ์การ

ประเมินจากการวิเคราะห์งาน

ของกรณศีึกษา และการประเมิน

จากปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์

 

 

 

 

2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีมนุษยสมัพันธท์ี่ ด ีรวมทั้ง

สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่ นได้

(1) จัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาต่างๆ โดยกาํหนดให้มี

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนิสติใน
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

เป็นอย่างด ี 

(2) มีทกัษะในการบริหาร

จัดการในการทาํงานเป็นหมู่

คณะ และมีความรับผดิชอบต่อ

งานที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมี

ความรับผดิชอบต่อการกระทาํ

ของตนเองและส่วนรวม 

(3) มีความสามารถในการใช้

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

เช่น ภาษาองักฤษ เพ่ือสื่ อสาร

กบักลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ  

(4) สามารถปรับตัวเข้ากบั

วัฒนธรรมขององค์กรที่ ไป

ปฏบิัติงาน รวมทั้งสามารถ

ปรับตัวต่อสถานการณแ์ละการ

เปล่ียนแปลงต่างๆได้เป็นอย่าง

ด ี

กจิกรรมที่ ที่ เน้นให้มีปฏสิมัพันธ์

ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกนัเอง 

และมีปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน

กบัผู้เรียน โดยเน้นการทาํงาน

เป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกการร่วมกนั

ระดมความคดิในการวางแผน

และการแก้ปัญหา การแบ่ง

หน้าที่ ความรับผดิชอบในการ

ทาํงาน โดยมีการสอดแทรก

เร่ืองวัฒนธรรมองค์กร การมี

มนุษย์สมัพันธ ์และความ

รับผดิชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม 

กจิกรรมต่างๆ ที่ ทาํร่วมกนัและ

ประเมินจากการนาํเสนอรายงาน

กลุ่มในช้ันเรียน รวมทั้งการ

สงัเกตจากพฤติกรรมที่

แสดงออก และความครบถ้วน

ชัดเจนตรงประเดน็ของข้อมูล 

 

 

 

 

2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

(1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม

เพ่ือสามารถนาํไปใช้ในการ

สบืค้นข้อมูลและการปฏบิตังิาน

(1) จัดกจิกรรมการเรียนรู้ใน

ราย วิชาต่าง ๆ ให้นิสติได้

เรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏบิัต ิรู้จัก

วิเคราะห์ สถานการณแ์ละ

ระบบงาน มอบ หมายให้จัดทาํ

(1) ประเมินจากเทคนิคการ

นาํเสนอโดยการเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 

(2) ประเมินจากความสามารถ
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

ต่างๆ ในการศึกษาและการวิจัย

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

(2) มีทกัษะในการวิเคราะห์

และคัดกรองข้อมูล รวมทั้งมี

ทกัษะในการใช้ความรู้ทางสถติิ

และเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือรวบรวม 

วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล 

เพ่ือนาํไปใช้ในการศึกษาและ

การวิจัยได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

(3) มีทกัษะในการถ่ายทอด

ความรู้และเผยแพร่ผลงาน วิจัย 

ในรปูแบบต่างๆแก่ วงการ

วิชาการ วิชาชีพ และชุมชน 

รายงาน และให้มีการนาํเสนอ

ผลงานในรายวิชาต่างๆ และ

ส่งเสริมให้นิสตินาํ เสนอ

ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่

ประชุมวิชาการ และวารสาร 

วิชาการ 

ในการอธบิาย การอภิปราย 

กรณศีึกษาต่าง ๆ ที่ มีการ

นาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

(3) ประเมินทกัษะการคดิ

วิเคราะห์จากรายงานที่ ได้รับ

มอบหมาย/ปริญญานิพนธ/์สาร

นิพนธ ์
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ดงันี้  

ดา้นท่ี 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบ ต่อการศึกษาและงานที่ กาํหนด  

2. ยึดหลักคุณธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริต และจริยธรรมในการทาํการศึกษา วิจัย และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ ไม่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่ น  

3. เคารพสทิธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่ น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ

เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 

 

ดา้นท่ี 2  ความรู ้

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกบัหลักการและทฤษฎทีี่ สาํคัญในเน้ือหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. มีความสามารถในการทาํวิจัยเพ่ือการศึกษาค้นคว้าในระดบัสงู พร้อมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง  

3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เพ่ือประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยในการแก้ไขปัญหาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนาํไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ  

4. มีความสามารถในการเผยแพร่และนาํเสนอผลงานวิจัย 

 

ดา้นท่ี 3  ทกัษะทางปัญญา 

1. มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ รวมทั้งมีทกัษะและความสามารถในการทาํงานอย่าง

เป็นระบบ 

2. มีทกัษะและความสามารถในการนาํความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัติมา

ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทกัษะและความสามารถในการวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่

เกี่ ยวข้อง เพ่ือนาํมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นสงู  

4. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการพัฒนาแนวคิดในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมี

ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการตดัสนิใจเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกดิขึ้นในสถานการณต่์างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

 

ดา้นท่ี 4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. มีมนุษยสมัพันธท์ี่ ด ีรวมทั้งสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่ นได้เป็นอย่างดี  
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2. มีทกัษะในการบริหารจัดการในการทาํงานเป็นหมู่คณะ และมีความรับผดิชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย 

รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเองและส่วนรวม 

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ เพ่ือสื่ อสารกบักลุ่มคน

หลากหลายได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

4. สามารถปรับตัวเข้ากบัวัฒนธรรมขององค์กรที่ ไปปฏบิัติงาน รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อสถานการณแ์ละ

การเปล่ียนแปลงต่างๆได้เป็นอย่างด ี

 

ดา้นท่ี 5  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมเพ่ือสามารถ

นาํไปใช้ในการสบืค้นข้อมูลและการปฏบิตัิงานต่างๆ ในการศึกษาและการวิจัยได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. มีทกัษะในการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล รวมทั้งมีทกัษะในการใช้ความรู้ทางสถติิและเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพ่ือนาํไปใช้ในการศึกษาและการวิจัยได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. มีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงาน วิจัย ในรปูแบบต่างๆแก่ วงการวิชาการ วิชาชีพ และ

ชุมชน 



 

 

 

 

แผนที่ แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

● ความรับผดิชอบหลัก ○ ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ทส 510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○
ทส 513 ระเบียบวิธวีิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
ทส 514 สมัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ●
ทส 520 การวิเคราะห์ทางธุรกจิ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
ทส 521 การทาํเหมืองข้อมูล ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสงูเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกจิ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 523 แอปพลิเคชันสาํหรับธุรกจิระดบัองค์กร ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 524 เทคนิคทางสถติิสาํหรับการวิเคราะห์ทางธุรกจิ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
ทส 525 วิทยาการข้อมูล ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
ทส 526 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○
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แผนที่ แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

● ความรับผดิชอบหลัก ○ ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ทส 530 เทคโนโลยีสาํหรับเวบ็แอปพลิเคชัน ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 531 การพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชัน ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 532 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 533 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ และเวบ็เซอร์วิส ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 534 การออกแบบเวบ็และโมบาย ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 535 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสาํหรับธุรกจิระดับ

องค์กร 

● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

ทส 536 ระบบฝงัตัว ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 540 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการศึกษา ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
ทส 541 ทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบการสอนด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

ทส 542 เนื้อหาดิจิทลัและการออกแบบส่วนปฏสิมัพันธ ์ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 543 การสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 544 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ ใช้เทคโนโลยี ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
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แผนที่ แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

● ความรับผดิชอบหลัก ○ ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ทส 550 ทฤษฎีและการประยุกต์ระบบอจัฉริยะ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 551 การค้นคืนสารสนเทศและการทาํเหมืองข้อความ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 552 ชีวสารสนเทศศาสตร์ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 553 คอมพิวเตอร์วิทศัน์ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 554 การรู้จาํรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่องจักร ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ทส 661 สมัมนาเชิงปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○
ทส 699 ปริญญานิพนธ ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ทส 698 สารนิพนธ ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

 



 

 

 

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ.

2554   

  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกด้านของนิสติในหลักสตูร ตามที่ กาํหนดไว้ใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรร่วมกนัพิจารณา

ผลการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทั้งในการตดัสนิผลการเรียน การตรวจสอบการให้คะแนน 

การออกข้อสอบ มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติหลังจากจบการเรียนการสอนในทุก

รายวิชา มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจากภายนอกเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ ์เพ่ือเป็น

การทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ ์มีการออกแบบสอบถามคุณภาพของบัณฑติจากผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาพ.ศ.

2554 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1. จัดปฐมนิเทศแนะนาํนโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ ของอาจารย์ระดบั

บัณฑติศึกษา พร้อมทั้งจัดทาํคู่มืออาจารย์ที่ ปรึกษาและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกบัการปฏบิัติงานให้อาจารย์

ใหม่ 

 2. ภาควิชาฯ ช้ีแจงให้ทราบถงึหลักสตูรและเป้าหมายของการผลิตบณัฑติ รวมทั้งรายละเอยีด

ต่าง ๆ ในหลักสตูร 

 3. ภาควิชาฯ ช้ีแจงถงึแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบิัตทิี่ เกี่ ยวกบัการ

จัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

- สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณข์อง

คณาจารย์และนาํความรู้ที่ ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ  

- มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย และคณะจดัสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ในการทาํ

วิจัย เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาต ิ

- ภาควิชาฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมและนาํเสนอผลงานวิชาการใน

การประชุมหรือการสมัมนาทั้งในระดบัชาติและนานาชาต ิ

- คณะส่งเสริมให้คณาจารย์มีการแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการและทาํวิจัยร่วมกบั

คณาจารย์จากสถาบันอื่ นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

- ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 

1.1 มคีณะกรรมการบริหารหลักสตูรดาํเนินการในการจัดการศกึษาในหลักสตูรให้เป็นไปตาม 

เกณฑม์าตรฐาน มกีารประชุมให้ความเหน็ชอบเกี่ ยวกบัการรับนิสติ การสอน การวิจัย การจัดการเรียน 

การสอน การพิจารณาผลการสอบต่าง ๆ ให้คาํปรึกษาแก่นิสติในหลักสตูร ให้ความเหน็ชอบเค้าโครง 

ปริญญานพินธ ์การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ ยวกบัปริญญานิพนธ ์การดาํเนินการให้มีระบบประกนั 

คุณภาพและพัฒนาหลักสตูร โดยกระทาํอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยทุก 5 ปี 

1.2 มกีารประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือติดตาม กาํกบั ดูแลคุณภาพของหลักสตูร 

อย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยทุกๆ  2 เดือน 

1.3 ก่อนการเปิดภาคเรียน มกีารจัดทาํข้อมูลเกี่ ยวกบัแนวทางการบริหารจัดการรายละเอยีด 

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ครบทุกรายวิชาที่ เปิดสอน 

1.4 มกีารจัดทาํรายงานผลการดาํเนินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการดาํเนินการรายวิชา เมื่ อสิ้นสดุภาคการศกึษาที่ เปิดสอนครบทุก 

รายวิชา เพ่ือดูภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ ว่า ได้ดาํเนินการครอบคลุมและ 

เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ในรายละเอยีดของรายวิชาหรือไม่ 

1.5 มกีารจัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 เกี่ ยวกบัการบริหาร 

จัดการหลักสตูร หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

1.6 มกีารประเมนิความพึงพอใจของหลักสตูรและการเรียนการสอน โดยนิสติปัจจุบัน และ 

บัณฑติที่ สาํเรจ็การศึกษา คณาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่  

เกี่ ยวข้อง การจัดการเรียนการสอน การประเมนิผลการเรียนรู้ รวมทั้ง การพัฒนาและปรับปรงุหลักสตูรเป็น

ระยะ ๆ 

 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1 คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือตาํรา สื่ อ

การเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑค์อมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนิสติ 

2.1.2 จัดสรรงบประมาณในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขามา

บรรยาย 
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2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ 

ตาํรา หนังสอื สื่ อและวารสาร มีรายละเอยีดดังน้ี 

 

เนื้ อหา 

ตําราและ

หนงัสือ 

ภาษาองักฤษ 

(เล่ม) 

ตําราและ

หนงัสือ 

ภาษาไทย 

(เล่ม) 

ส่ือ รวม 

วารสาร 

ภาษา 

ต่างประเทศ 

คณติศาสตร์ 8,579 11,193 597 20,369 2 

สถติิศาสตร์ 2,845 5,109 83 8,037 2 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

4,591 9,387 108 14,086 2 

รวม 16,015 25,689 788 42,492 6 

 

ฐานข้อมูล/สื่ ออเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบด้วย 
 

ช่ือฐานขอ้มูล/ส่ือ

อิเล็กทรอนกิส ์

จํานวน 

ThaiLIS 11 ฐานข้อมูล 

EBSCO 5 ฐานข้อมูล 

e-book 2 ฐานข้อมูล 

e-thesis 2 ฐานข้อมูล 

SciVerse Scopus 1 ฐานข้อมูล 

e-journal 6 สาขาวิชา 

 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1. คณะ/ภาควิชาฯ จดัสรรงบประมาณประจาํปีในการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนตาํรา 

วารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสื่ ออเิลก็ทรอนิกส ์

2. คณะ/ภาควิชาฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา 

3. คณาจารย์ร่วมกนัประชุมเพ่ือวางแผนจัดทาํข้อเสนองบประมาณครภุณัฑ ์และอปุกรณก์ารเรียน

การสอน 

4. ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครภุัณฑส์าํหรับห้องปฏบิัติการวิจัย และห้อง

ศึกษาค้นคว้าสาํหรับอาจารย์และนิสติ 
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2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

1. ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียนและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง 

2. จัดระบบตดิตามการใช้ทรัพยากรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยกาํหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่ สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือวางแผนการปฏบิัติงานประจาํปีและตดิตามทบทวน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรนาํข้อมูลที่ ได้จากการตดิตามและทบทวนมาพิจารณาปรับปรงุแต่
ละรายวิชา เพ่ือนาํไปสู่การปรับปรงุหลักสตูรต่อไป 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

 แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่ สอดคล้องกับ

รายวิชา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกบัภาระงานที่ รับผดิชอบ 

โดยจะต้องมีประสบการณ์หรือทักษะที่ ชํานาญทางด้านวิชาชีพ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งมีทศันคติที่ ดีต่องาน และกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

4.2 การเพิ่มทกัษะความรูเ้พื่อการปฏิบติังาน 

 ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ สอดคล้องกบังานที่ รับผิดชอบและ

มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนทกัษะด้านวิชาการที่ เหมาะกบัสายงานของตัวเอง 

 

5. การสนบัสนุนและการใหคํ้าแนะนาํนสิิต 

5.1  การใหคํ้าปรึกษาดา้นวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นสิิต 

1. มีระบบอาจารย์ที่ ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือทาํหน้าที่ ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาด้านวิชาการ ทุน

สนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้อกาํหนดของมหาวิทยาลัย 

2. มีอาจารย์ที่ ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วมในการกาํกบัดูแลการทาํปริญญานิพนธแ์ละ

สารนิพนธข์องนิสติเพ่ือให้คาํแนะนาํในการทาํงานวิจัยและโครงงาน 
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5.2  การอุทธรณข์องนสิิต 

นิสติสามารถดาํเนินการอทุธรณไ์ด้ในกรณทีี่ มีข้อสงสยัต่างๆ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1. สาํรวจการได้งานทาํของบัณฑติและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปี 

2. สาํรวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบณัฑติให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. นาํข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรงุหลักสตูร 
 

7. ตวับ่งช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 

ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ปีที่  1 

2557 

ปีที่  2 

2558 

ปีที่  3 

2559 

ปีที่  4 

2560 

ปีที่  5 

2561 

(1) อาจารย์ประจาํหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดาํเนินงานหลักสตูร 

x x x x X 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา  

x x x x x 

(4) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงาน

ผลการดาํเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค

การศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ กาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

x x x x x 
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ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน ปีที่  1 

2557 

ปีที่  2 

2558 

ปีที่  3 

2559 

ปีที่  4 

2560 

ปีที่  5 

2561 

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การดาํเนินการที่ รายงานใน มคอ.7 ปีที่ แล้ว  

- x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

(10) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ

50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติ

ใหม่ที่ มีต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

- - x x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่ มีต่อบัณฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - x x 

(13) มีการพัฒนาปรับปรงุหลักสตูรทุก 3 ปี - - - x x 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

(1) ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ โดยนิสติที่ ลงทะเบียนเรียน 

(2)  ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

(3)  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติทั้งในและนอก

ช้ันเรียน 

(4)  ประเมินจากผลงานของนิสติที่ ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

(5) ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 

(1)  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวชิาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

(2)  มีการแจ้งรายงานผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผดิชอบหลักสตูรเพ่ือใช้ใน

การปรับปรงุกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

(3)  คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรงุทกัษะ

กลยุทธก์ารสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

(1) กาํหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสตูร ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน  

(2) ประเมินหลักสตูรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน

การประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสติ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ ได้ (Outcome) 

(3)ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํทุกปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

หลักสตูรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

นอกภาควิชาและสถาบัน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 (1) อาจารย์ประจาํวิชารายงานผลการดาํเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเม่ือจบ

ภาคการศึกษา 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเสนอผลการดาํเนินการรายวิชาต่อหัวหน้าภาควิชาในการประชุม

ของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ

ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรงุตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน  

 (4) อาจารย์ประจาํหลักสตูรประชุมพิจารณาทบทวนสรปุผลการดาํเนินงานที่ ได้จากการประเมินใน

ข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรงุ/พัฒนาการดาํเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา

พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก ข  สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสตูร  

ภาคผนวก ค  คาํสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก จ  รายงานการสาํรวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 
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ภาคผนวก ก  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษาพ.ศ. 2554 
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(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 พฤษภาคม 2556 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงดังรายนามต่อไปน้ี 

1. ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์    

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ บุญจริง   

3. ดร. วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์    
 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การดาํเนินการปรับปรงุ เหตุผลในการไม่ปรับปรงุแก้ไข 

เน้ือหาในวิชา Management 

Information Technology ยังไม่

เหมาะสม กว้างไป ควรจะมี

เน้ือหาทาง Software 

Engineering รวมอยู่ด้วย 

ปรับปรงุเน้ือหาและคาํอธบิาย

รายวิชาให้ลงลึกมากย่ิงขึ้น  

เน้ือหาทาง Software 

Engineering จะครอบคลุมใน

รายวิชา Information System 

Development  

- 

การทาํปริญญานิพนธใ์ช้เวลา 1 

ปี เหมาะสมแล้ว  

และหัวข้อปริญญานิพนธท์ี่

กาํหนดในนิสติทาํควรนาํไปใช้

งานได้จริง ไม่ควรกงัวลเร่ือง

การตีพิมพ์ 

- ไม่มีการปรับปรงุ ผู้ทรงคุณวุฒิ

เหน็ด้วยกบัแผนการเรียนที่

กาํหนด 

ควรจะปรับกลุ่มวิชาระบบ

อจัฉริยะ (Intelligent Systems) 

ให้เป็น Data Science เพ่ือให้

เช่ือมกบัในกลุ่มวิชา Business 

Analytics โดยให้มีวิชา 

Machine Learning, Data 

Mining, Data Visualization, 

Big Data ซ่ึงกาํลังได้รับความ

สนใจ เพ่ือสร้าง Data scientist 

เป้าหมายของกลุ่มวิชาระบบ

อจัฉริยะ (Intelligent Systems) 

ที่ ได้กาํหนดไว้ในหลักสตูร 

แตกต่างจากองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา Data Science ซ่ึงยัง

เป็นสาขาวิชาที่ ใหม่  

ดังน้ันจึงยังคงช่ือกลุ่มวิชาระบบ

อจัฉริยะไว้เหมือนเดิม  

แต่ได้มีการเพ่ิมรายวิชา 

- 
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โดยวิชาอย่าง Computer Vision 

อาจจะไม่เหมาะอยู่ในน้ี 

 

หลักการวิทยาการข้อมูล 

(Principles of Data Science)

เป็นรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

วิเคราะห์ทางธุรกจิ และใน

อนาคตอาจมีการปรับปรงุ

หลักสตูรโดยการเพ่ิมกลุ่มวิชา

ในสาขา Data Science  

ดังน้ันรายวิชา Computer 

Vision จึงยังเหมาะสมที่ จะอยู่

ในกลุ่มวิชาระบบอจัฉริยะ 

มีความเหน็แย้งเร่ืองเกี่ ยวกบั

สาขาวิชาทางด้าน Data Science 

โดยเฉพาะหัวข้อทางด้าน 

Big Data ซ่ึงอาจจะมีลักษณะ

เป็นแค่แนวโน้มที่ อาจก่อให้เกดิ

กระแสความสนใจเพียวช่ัวครู่ 

และอาจจจะมีเพียงกลุ่มบุคคลที่

เกี่ ยวข้องจาํนวนไม่มากที่ ได้

ทาํงานในภาคอตุสาหกรรมที่

เกี่ ยวข้องกบั Big Data ใน

หลักสตูรควรสอนวิชาที่ เรียน

แล้วสามารถนาํมาใช้ในการ

ทาํงานภาคธุรกจิ 

- หลักสตูรมีกลุ่มรายวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

วิเคราะห์ทางธุรกจิ(Business 

Analytics) ซ่ึงเกี่ ยวข้องกบัการ

วิเคราะห์ข้อมูลภาคธุรกจิ 

ควรกาํหนด program 

requirement ว่านิสติทุกคน

จะต้องมีพ้ืนฐานอะไรบ้าง เช่น 

Network and Systems, Data 

Structures and Algorithms 

(Programming) 

 

มีการกาํหนดคุณสมบัติของผู้

เข้าศึกษาที่ กาํหนดไว้ในหมวดที่  

3 ข้อ 2.2 ซ่ึงจะต้องเป็นผู้สาํเรจ็

การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- 



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556    92 
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

หรือสาขาอื่ นที่ เทยีบเท่า โดยพ้ืน

ฐานความรู้ของนิสติที่ จบ

ปริญญาตรีในสาขาดังกล่าวจะ

เพียงพอสาํหรับการศึกษา

หลักสตูรน้ีได้ 

สาํหรับในกรณทีี่ นิสติจบ

การศึกษาสาขาอื่ นๆ ที่ ไม่ได้ระบุ

ข้างบน จะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร ซ่ึงจะมีการตรวจสอบ

พ้ืนฐานของนิสติ โดยอาจจะมี

การกาํหนดให้นิสติต้องเรียน

วิชาระดับปริญญาตรี โดยไม่นับ

หน่วยกติเป็นการปรับพ้ืนฐาน 

วิชาบังคับควรประกอบด้วยวิชา

ต่อไปน้ี 

- Database Technology 

- Platform Technology and 

Network 

- Software Development 

- Fundamentals of 

Information Security 

รายวิชาบังคับที่ มีอยู่ในหลักสตูร

ครอบคลุมเน้ือหาในวิชาที่

ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาํแล้ว ทั้งน้ี

ได้มีการปรับช่ือวิชาจากเดิมช่ือ 

Information Systems Analysis 

and Design ให้เป็นช่ือ 

Information Systems 

Development และเพ่ิมเน้ือหา

ส่วนของ Software Engineering 

และ Software Development 

ในวิชาน้ี 

ส่วนเน้ือหาทางด้าน 

Information Security จะอยู่ใน

รายวิชา Computer Networks 

and Security 

- 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การดาํเนินการปรับปรงุ เหตุผลในการไม่ปรับปรงุแก้ไข 

รายวิชา Data Mining and 

Knowledge Discovery  

ควรตัดคาํว่า Knowledge 

Discovery ออกไป 

เปล่ียนช่ือวิชาเป็น Data Mining 

(ตัดคาํว่า Knowledge 

Discovery) 

- 

ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเวบ็และ

โมบาย ยังขาดรายวิชาเร่ือง 

Embedded System  

ได้เพ่ิมรายวิชา Embedded 

Systems เป็นวิชาเลือกในกลุ่ม

วิชาเทคโนโลยีเวบ็และโมบาย 

- 

เน้ือหาทาง Software 

Engineering ควรจะเจาะลึก  

ทางด้าน Software 

Development  Cycle และควร

จะมีการทาํ workshop เช่นการ

ทาํ quality control เพ่ือให้นิสติ

ได้ลงมือทาํจริงจะได้มีความรู้

ความเข้าใจมากขึ้น 

 

ได้ปรับคาํอธบิายรายวิชา 

Information Systems 

Development เพ่ือให้

ครอบคลุมมากขึ้น 

นอกจากน้ียังเพ่ิมรายวิชา

เลือกใหม่ คือ วิชาสมัมนาเชิง

ปฏบิัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Workshop in 

Information Technology) เพ่ือ

เปิดโอกาสให้คณะผู้สอนได้ทาํ

การสอนในหัวข้อที่ เหน็ว่านิสติ

ควรจะต้องลงมือทาํ Workshop

เพ่ือให้นิสติเข้าใจในเน้ือหาจาก

การเรียนมากย่ิงขึ้น 

- 

กลุ่มวิชา IT for Education 

อาจจะเพ่ิม digital content 

creation และอาจตั้ง Cloud 

Server เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสติ

ได้ทาํ courseware และบังคับให้

ผู้เรียนสร้างเน้ือหา 

ปรับช่ือและคาํอธบิายรายวิชา 

มัลติมีเดียและการออกแบบ

ส่วนปฏสิมัพันธ ์(Multimedia 

and Interface Design) ให้เป็น

เน้ือหาดิจิทลัและการออกแบบ

ส่วนปฏสิมัพันธ(์Digital 

Content and Interactive 

Design)  

- 

ควรมีเน้ือหาที่ เพ่ิมทกัษะ

ทางด้านการทาํเอกสารและการ

- ได้สอดแทรกในการเรียนการ

สอนในรายวิชาทุกวิชาอยู่แล้ว 
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นาํเสนอ (soft skills)  

ในรายวิชาที่ เกี่ ยวข้องกบักลุ่ม

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

วิเคราะห์ทางธุรกจิ (Information 

Technology for Business 

Analytics) ควรจะมีการปู

พ้ืนฐานการทาํธุรกจิแบบมอง 

360 องศา เช่น Business 

fundamental เพ่ือทาํให้นิสติมี

ความเข้าใจแนวคิดต่างๆ ที่

เกี่ ยวข้องเช่น KPI, Scorecard, 

Dashboard, Six Sigma เป็นต้น 

นอกจากน้ียังแนะนาํให้เรียนรู้

ในรปูแบบบริษัทจาํลอง 

(นวัตกรรมวานิชย์) 

- เน้ือหาเหล่าน้ีมีอยู่ในรายวิชา

ศาสตร์การวิเคราะห์ทางธุรกจิ

อยู่แล้ว 
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ภาคผนวก จ  รายงานการสาํรวจความเป็นไปไดใ้นการเปิดหลกัสูตร  
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รายงานสรุปการสํารวจความตอ้งการใชบ้ณัฑิตท่ีจบการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขา

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 

ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สํารวจระหว่าง เดือน มกราคม 2556 – มีนาคม 2556 

 

รายช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 23 หน่วยงาน ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  สาํนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ 

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 

5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 

6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

10. กรมการบินพลเรือน 

11. กรมควบคุมมลพิษ 

12. สาํนักบรรณสารการพัฒนา 

13. ศนูย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

14. ศนูย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

15. สาํนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

16. ศนูย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

17. บริษัท ซี.เอส.ไอ. กรุป๊ (C.S.I. Group) จาํกดั 

18. บริษัท โจวิท จาํกดั 

19. บริษัท อนิโนวา ซอฟตแ์วร์ จาํกดั 

20. บริษัท อะมิวอยซ์ ไทย จาํกดั 

21. บริษัท โซลิแมคออโตเมช่ัน จาํกดั 

22. บริษัท  เมตามีเดีย เทคโนโลยี จาํกดั 

23. บริษัท CDG Group & G-ABLE Group จาํกดั 
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สรปุผลสาํรวจจากข้อคาํถาม 

ตอนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ประเภทหน่วยงาน แบ่งเป็น  

 ภาครัฐ 16 หน่วยงาน (70%) และ ภาคเอกชน จาํนวน 7 หน่วยงาน (30%) 

2. ระดับความสาํคัญของภารกจิด้านไอทใีนหน่วยงาน  

 อยู่ในระดบัมาก จาํนวน 20 หน่วยงาน (87%) และอยู่ในระดบัปานกลาง 3 หน่วยงาน (13%) 

3. ระดับความจาํเป็นของการมีบุคลากรด้านไอท ี 

 อยู่ในระดบัมากจาํนวน 19 หน่วยงาน (83%)  

 อยู่ในระดบัปานกลาง 3 หน่วยงาน (13%)  

 อยู่ในระดบัน้อย 1 หน่วยงาน (4 %) 

4. จาํนวนบุคลากรด้านไอทใีนหน่วยงาน ที่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  

 0 คน จาํนวน 0 หน่วยงาน (0%)  1-5 คน จาํนวน 9 หน่วยงาน (39%)  

 6-10 คน จาํนวน 2 หน่วยงาน (9%) 11-15 คน จาํนวน 2 หน่วยงาน (9%)   

 > 15 คน จาํนวน 7 หน่วยงาน (30%) 

5. จาํนวนบุคลากรด้านไอท ีในหน่วยงาน ที่ มีระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี 

 0 คน จาํนวน 1 หน่วยงาน (4%)  1-5 คน จาํนวน 8 หน่วยงาน (35%)  

 6-10 คน จาํนวน 7 หน่วยงาน (30%) 11-15 คน จาํนวน 0 หน่วยงาน (0%)   

 > 15 คน จาํนวน 3 หน่วยงาน (13%) 
 

ตอนที่  2 ความต้องการบุคลากรด้านไอทใีนระยะ 5 ปี (2556 – 2560) 
 

6. จาํนวนบุคลากรด้านไอททีี่ หน่วยงานของท่านต้องการเพ่ิมเติมในระยะ 5 ปี ในระดับการศึกษาสงูกว่า

ปริญญาตรี 

 0 คน จาํนวน 1 หน่วยงาน (4 %)  1-5 คน จาํนวน 9 หน่วยงาน (39%)  

 6-10 คน จาํนวน 2 หน่วยงาน (9 %) 11-15 คน จาํนวน 0 หน่วยงาน (0 %)   

 > 15 คน จาํนวน 1 หน่วยงาน (4 %) 

7. ตาํแหน่งงานประเภทใดที่ หน่วยงานท่านต้องการ (ตอบได้มากกว่าหน่ึง) 

Software Engineer 8 (35%)  System Engineer 9 (39%) 

System Security  7 (30%)  Business Analyst 5 (22%) 

System Analyst  7 (30%)  Database Administrator 11 (48%) 

Program Analyst  9 (39%)  Programmer   17 (74%) 

QualityControl   2 (9%)   IT Management  5 (22%) 

IT Support & Service  12 (52%)  Other    2 (9%) 
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8. วิธกีารได้มาซ่ึงบุคลากรที่ ต้องการ ท่านมีแผนการดาํเนินงานอย่างไร  (ตอบได้มากกว่าหน่ึง) 

8.1 ส่งเสริมให้ศึกษาต่อแบบเตม็เวลา  โดยยังมีสถานะเป็นบุคลากรของหน่วยงาน  0 (0%) 

8.2 ส่งเสริมให้ศึกษาต่อนอกเวลา  เพ่ือให้ยังสามารถทาํงานให้แก่หน่วยงานได้  16 (70%) 

8.3 รับพนักงานใหม่       15 (65%) 

8.4 จัดจ้างเอกชนเข้ามาดาํเนินการ (outsource)     10 (43%) 

8.5 อื่ นๆ       0 (0%) 

 

9. บุคลากรที่ หน่วยงานต้องการควรมีความเช่ียวชาญเฉพาะในสาขาใด  

9.1 Artificial Intelligence 

 - Data Mining and Knowledge Discovery 

 - Information Retrieval 

9.2 Communications and Networking 

 - Network Security and Management 

 - Internet and Network Applications 

 - Wireless and Mobile Networking 

9.3 Digital Forensic 

 - Cell phone, handheld device, and smart 

phone forensics 

9.4 Information Systems Technology and 

Applications 

 - Software Design and Development 

Framework  

 - Data Warehouse  

 - Business Intelligence 

9.5 IT Management  

 - IT Governance 
 

9.6 Information Technology in Industry 

 -  Information Technology in Financial Industry 

9.7 Multimedia and Human-Computer Interaction (HCI) 

 - Multimedia and Interactive Systems  

 - Multimedia Data Processing 

9.8 Platform Technologies 

 - Cloud Computing  

 - Service Oriented Architecture  

 - Enterprise Computing Architecture  

9.9 Web and Internet Technologies 

 - Web Service and Web Engineering  

 - XML, Metamodeling and Meta-Knowledge 

Representation,Web Content Management 

- Online communities, social computing 

 

หมายเหตุ  

(1) รายการความเช่ียวชาญเฉพาะที่ แสดงข้างบนจะเป็นสาขาวิชาที่ เป็นคาํตอบส่วนใหญ่ 1-3 อนัดับแรกของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

(2) สาขาวิชาอ้างองิจาก NCIT 2012 (URL: http://ncit2012.mut.ac.th/) 
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ภาคผนวก ฉ ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจําหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวสณุ ี รักษาเกยีรติศักดิ์  

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดั ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ 114 ซอยสขุมุวิท 23 เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

โทรศัพท ์02-649-5000 ต่อ 18610 

E-mail sunee@swu.ac.th 

  

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Educational 

Measurement & Statistics) 

University of Iowa 

(U.S.A.) 

2532 

ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science) University of Iowa  

(U.S.A.) 

2528 

ปริญญาตรี Diploma (Computer 

Science) 

B. Math (Mathematics) 

University of Newcastle 

(Australia) 

University of Newcastle 

(Australia) 

2522 

2521 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

สณุ ี รักษาเกยีรติศักดิ์ .  การทาํเหมืองขอ้มลูของระบบการจดัการเรียนออนไลน ์กรณีศึกษาของระบบ 

ATutor  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่  25, ฉบับที่  2 (ธ.ค. 2552), หน้า 43-61 

 

2.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

1. การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนออนไลน ์ นาํเสนอในการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังที่  28 วันที่  24-26 ตุลาคม 2545  ณ ศูนย์

ประชุมแห่งชาติสริิกติิ์  
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2. การพฒันามาตรฐานการศึกษาของชาติดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี  นาํเสนอใน

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังที่  28 วันที่  24-26 ตุลาคม 

2545 ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสริิกติิ์  

3. ระบบสารสนเทศออนไลนเ์พ่ือการประกนัคณุภาพการเรียนการสอน  นาํเสนอในการสมัมนาวิจัย

สถาบัน 2003 ของสมาคมวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาอดุมศึกษา  วันที่  13-15 มกราคม 2546  

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์ กรงุเทพมหานคร 

4. การพฒันาระบบคลงัขอ้คําถามและการทดสอบออนไลน ์ นาํเสนอในการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังที่  29 วันที่  20-22 ตุลาคม 2546 ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. การติดตัง้และปรบัแต่งระบบการบริหารจดัการการเรียนรูอ้อนไลนแ์บบโอเพนซอรส์ : กรณีศึกษา

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  นาํเสนอในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย คร้ังที่  29  วันที่   20-22 ตลุาคม  2546  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. การเป็นผูจ้ดัการการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสาํหรบัการเรียนการสอนหอ้งใหญ่.  นาํเสนอ
ในงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบันระดบัชาติ เร่ือง การวจิัยสถาบันกบัการพัฒนาการเรียนรู้  วันที่   

14  ตุลาคม  2546  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์ กรงุเทพมหานคร 

7. การพฒันาส่ือการเรียนการสอนชดุวชิาเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรบัการวจิยั.  นาํเสนอ

ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาสื่ อคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา  วันที่   13-14  

พฤศจิกายน  2546. ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

8. การพฒันาส่ือการเรียนการสอนสาํหรบัการสอนหอ้งใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั.  นาํเสนอในการ

ประชุมเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาสื่ อคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา  วันที่   13-14  พฤศจิกายน  

2546. ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

9. การจดัการเรียนการสอนออนไลนด์ว้นระบบ Open Source LMS “ATutor”: กรณศีึกษาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  นาํเสนอในงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจาํปี 2547 เร่ือง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอดุมศึกษาสู่สงัคมฐานความรู้  วันที่   10 – 11  กนัยายน 2547  ณ ศูนย์

ประชุมสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ ์ กรงุเทพมหานคร 

10. การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน์โอเพนซอร์ส 

ATutor.  

นาํเสนอในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังที่  30 วันที่   19-

21  ตุลาคม  2547  ณ ศูนย์แสดงสนิค้าและการ ประชุมอมิแพค็ เมืองทองธานี 

กรงุเทพมหานคร 

11. Test Analysis System in Open Source Learning Content Management System ATutor 

1.4.3. presented at The 1
st
 National Conference on Computing and Information Technology, 

24-25 May 2005, Bangkok Thailand. 

12. การสรา้งเครือขา่ยผูใ้ชง้านระบบ Open Source LMS : กรณีศึกษาของ ATutor ประเทศไทย.  

นาํเสนอในที่ ประชุม The Second National Conference on e-Learning 2005, วนัที่  1 - 2 
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กันยายน 2548  

ณ หอประชมุธาํรงบัวศรี มหาวทิยาลยับรูพา จังหวดัชลบุรี. 

13. แหล่งเรียนรูดิ้จทิลัสาํหรบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของไทย.  นาํเสนอในการประชุมวิชาการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังที่  31 วันที่   18-20  ตุลาคม  2548 ณ เทคโน

ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสมีา. 

14. กรอบแนวคิดและการพฒันาสาํนกังานเสมือนโดยใชซ้อฟต์แวรจ์ดัการเน้ือหาแบบโอเพนซอรส์.  

จะนาํเสนอในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังที่  31 วันที่   

18-20  ตุลาคม  2548 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสมีา. 

15. การพฒันาระบบการวเิคราะห์ขอ้สอบและแบบสอบถามโดยใช ้VBA และ Excel.  นาํเสนอในการ

ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังที่  31 วันที่   18-20  ตุลาคม  

2548 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสมีา. 

 

3.  บทความวิชาการ 

สณุ ี รักษาเกยีรติศักดิ์  กรอบแนวคดิและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการวิจัย 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่  22, ฉบับที่  2 (2549), หน้า 9-22  

 

4.  หนงัสือ ตํารา 

1. การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิติดว้ย SPSS สาํนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มิถุนายน 2539. 

2. เครือขา่ยบวัศรี เครือขา่ยคอมพิวเตอรม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  สาํนักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พฤศจิกายน 2539 (ร่วมเขยีน เป็นบรรณาธกิาร และจัดทาํ

ต้นฉบบั). 

3. เอกสารประกอบการอบรม SPSS for Windows  สาํนักคอมพิวเตอร์    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงิหาคม 2540, กนัยายน 2542, พฤษภาคม 2543. 

4. คู่มือการใชต้น้แบบเอกสารสาํหรบัการพิมพร์ายงานการวจิยั/หนงัสือ  เมษายน  2544 

5. การโปรแกรมภาษาปาสคาล เอกสารประกอบการสอนวิชา คพ 312 : การเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา

ปาสคาล ภาควิชาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เมษายน 2545 (พิมพ์คร้ังที่  3). 

6. แนวทางการจดัทาํและพฒันามาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2546). สาํนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาแห่งชาติ  

7. ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น กรกฎาคม 2547. 

8. หลักการจัดเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS, Epi Info  มีนาคม 2548 (ปรับปรงุ). 

9. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดการวิจัยด้วย SPSS และ ATutor  มีนาคม 2548 (ปรับปรงุ). 

10. SWU Course Web บน ATutor: คู่มือการใช้และการพัฒนา (ATutor 1.4.3) มีนาคม 2548. 
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11. SWU Course Web บน ATutor: คู่มือภาคปฏบิตัิ (ATutor 1.6.1) มีนาคม 2548.    

12. เอกสารชุดวิชา 13731 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  

2555 

หน่วยที่  5 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล 

หน่วยที่  7 คลังข้อมูลและบสิซิเนสอนิเทลลิเจนซ์  

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

การพฒันาเอกสารและส่ือประกอบการเรียนการสอนออนไลนท่ี์ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากทบวงฯ 

1. ชุดวิชาโครงสร้างข้อมูลสาํหรับการโปรแกรม (2544)     

2. ชุดวิชาเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการวิจัย (2546) 

ทุนจากสถาบนัคลังสมองของชาต ิ

3. แนวทางการจดัทาํและพฒันาแหล่งเรียนรูดิ้จทิลั: ประสบการณต่์างประเทศและขอ้เสนอแนะสาํหรบั
ประเทศไทย   ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันคลังสมองของชาติ  ภายใต้มูลนิธส่ิงเสริม

ทบวงมหาวิทยาลัย  นาํเสนอในที่ ประชุมโครงการสมัมนาปฏบิตัิการ เร่ือง “แหล่งเรียนรู้ดิจิทลั

สนับสนุนการเรียนการสอน”  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ือง  สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่   25  กุมภาพันธ ์ 2548 

 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  

รหสัวิชา รายวิชา 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คพ 241 โครงสร้างข้อมูล 

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 

คพ 402 สถติิสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 445  ระบบคลังข้อมูลและการทาํเหมืองข้อมูล 

คพ 491 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 526 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 

ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ทส 513 ระเบียบวิธวิีจยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 514 สมัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 520 การวิเคราะห์ทางธุรกจิ 

ทส 521 การทาํเหมืองข้อมูล 

ทส 522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสงูเพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกจิ 

ทส 524 เทคนิคทางสถติิสาํหรับการวิเคราะห์ทางธุรกจิ 

ทส 540 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการศึกษา  

ทส 543 การสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ 

ทส 544 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ ใช้เทคโนโลยี 

ทส 660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 661 สมัมนาเชิงปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 699 ปริญญานิพนธ ์

ทส 698 สารนิพนธ ์
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ช่ือ – นามสกุล นายประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   

สงักดั ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ 114 ซอยสขุมุวิท 23 เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

โทรศัพท ์02-649-5000 ต่อ 18610 

E-mail praditm@swu.ac.th 

  

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Engineering) Purdue University (USA) 2551 

ปริญญาโท วศ.ม. (Electrical Engineering) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2539 

ปริญญาตรี วศ.บ. (Electrical Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 

2537 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

International Journal 

P. Mittrapiyanuruk and P. Kaewtrakulpong, "Retrieval and Localization of Multiple Specific Objects 

with Hough Voting based Ranking and A Contrario Decision", IEICE Transactions on 

Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E96-A, No. 12., 

December 2013. 

P. Mittrapiyanuruk, G. N. DeSouza, "Tracking the 3D pose of rigid objects using Inverse 

Compositional Active Appearance Models", International Journal of Knowledge-based and 

Intelligent Engineering Systems, Vol.14, No. 4, pp. 229-239, 2010. 

A. M. Martinez, P. Mittrapiyanuruk and A. C. Kak, "On Combining Graph-Partitioning with Non-

Parametric Clustering for Image Segmentation," Computer Vision and Image Understanding, 

Vol. 95, No. 1, pp. 72-85, 2004. 

National Journal 

P. Norongvanich, P. Mittrapiyanuruk, W. Kumwilaisak, P. Kaewtrakulpong,  Autofocusing System 

using Matching Blurry measure and Working Distance for industrial application, Journal of 

Information Science and Technology, Vol. 3, No. 1, pp. 43-52, 2012 (in Thai). 
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2.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

International Conferences: 

S. Rattathanapad, B. Uyyanonvara, P. Mittrapiyanuruk, P. Kaewtrakulpong, C. Sinthanathin, Vessel 

Extraction in Retinal Images using Multilevel Line Detection, IEEE-EMBS International 

Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI), 2012. 

S. Rattathanapad, B. Uyyanonvara, P. Mittrapiyanuruk, P. Kaewtrakulpong, Vessel Segmentation in 

Retinal Images Using Graph-Theoretical Vessel Tracking, IAPR Conference on Machine 

Vision Applications (MVA), 2011. 

P. Mittrapiyanuruk, G. N. DeSouza and A. C. Kak, "Accurate 3D Tracking of Rigid Objects with 

Occlusion Using Active Appearance Models," Proceedings of the IEEE Workshop on Motion 

and Video Computing, 2005.   

P. Mittrapiyanuruk, G. N. DeSouza and A. C. Kak, "Calculating the 3D-Pose of Rigid Objects Using 

Active Appearance Models," in Proceedings of the Int. Conference in Robotics and 

Automation, 2004. 

V. Sornlertlamvanich, T. Potipiti, C. Wutiwiwatchai, P. Mittrapiyanuruk: “Panel: The State of the Art 

in Thai Language Processing,” Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Association for 

Computational Linguistics (ACL2000). 

P. Mittrapiyanuruk, C. Hansakunbuntheung, V. Tesprasit and V. Sornlertlamvanich. “Improving 

naturalness of Thai Text-to-Speech Synthesis by Prosodic Rule,” Proceedings of the 6th 

International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP) 2000. 

P. Mittrapiyanurak and V. Sornlertlamvanich “The Automatic Thai Sentence Extraction,” Proceedings 

of the Symposium on Natural Language Processing, 2000. 

National Conference 

P. Mittrapiyanuruk, C. Hansakunbuntheung, V. Tesprasit and V. Sornlertlamvanich. “Issues in Thai 

Text-to-Speech Synthesis: The NECTEC Approach” in Proceedings of 2000 NECTEC 

Annual Conference.  

P. Mittrapiyanuruk, C. Puvanich, S. Meknavin and M. Boriboon, "A. Development of Full-Text 

Search Engine for Large Scale Thai Text Database", In the 1999 National Science and 

Technology Development Agency (NSTDA) Annual Meeting, 1999, pp. 247-257 (in Thai). 

P.Mittrapiyanuruk and K. Visavateeranon, “PC-based Visual Inspection System” in Proceedings of 

18th Thailand Electrical Engineering Conference 1995. (in Thai). 

3.  บทความวิชาการ 

-  
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4.  หนงัสือ ตํารา 

-  

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

5.1 โครงการวิจัยเร่ือง การปรับปรงุสมรรถนะของเทคนิคการรู้จาํวัตถุที่ ใช้แนวทางการเปรียบเทยีบ

คุณสมบัติเชิงภาพลักษณใ์นบริเวณเฉพาะที่  (On Improving the Performance of Object Recognition with 

Local Appearance Feature Matching) ทุนอดุหนุนวิจัย เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงการเดี่ ยว  

5.2 โครงการวิจัยเร่ือง การรู้จาํและระบุตาํแหน่งของวัตถุหลายช้ินในภาพแบบปรับขนาดได้โดยใช้

แนวทางคุณลักษณะท้องถิ่ น (Scalable Recognition and Localization of Multiple Specific Objects with 

Local Feature based Approach) ทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5.3 โครงการวิจัยเร่ือง การสร้างโมเดลภาพและวัตถุ สาํหรับการตรวจสอบด้วยภาพในอตุสาหกรรม  

(โครงการวิจัยร่วมกบั รองศาสตราจารย์ ปกรณ ์แก้วตระกูลพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาต ิ

5.4 โครงการวิจัยเร่ือง ระบบอตัโนมัติสาํหรับตรวจฉลากผลิตภณัฑท์รงกระบอกแบบสามมิตโิดยใช้

กล้องหลายตัว (โครงการวิจยัร่วมกบั รองศาสตราจารย์ ปกรณ ์แก้วตระกูลพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี) ทุนวิจัย ITAP สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  

รหสัวิชา รายวิชา 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

คพ 121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 461 คอมพิวเตอร์วิชัน 

คพ 482 อลักอริทมึ 

คพ 495 สมัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 553 คอมพิวเตอร์วิทศัน์ 

ทส 554 การรู้จาํรปูแบบและการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 

ทส 550 หลักการพ้ืนฐานระบบอจัฉริยะ 

ทส 551 การค้นคนืสารสนเทศและการทาํเหมือง

ข้อความ 
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รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 552 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 

ทส 660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 661 สมัมนาเชิงปฏบิัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทส 699 ปริญญานิพนธ ์

ทส 698 สารนิพนธ ์
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ช่ือ – นามสกุล นางสาววราภรณ ์ วิยานนท ์

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดั ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ท่ีอยู่ 114 สขุมุวิท 23 เขตวัฒนา กรงุเทพ 10110 

E-mail waraporn@swu.ac.th 

  

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science) Missouri University of 

Science and Technology 

(formerly University of 

Missouri-Rolla), USA 

2553 

ปริญญาโท M.S. (Applied Computer 

Science) 

Illinois State University, 

USA 

2544 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2540 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 

2.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

(1) Waraporn Viyanon and Sanjay Madria, XML-SIM-CHANGE: Structure and Content 

Semantic Similarity Detection among XML Document Versions, accepted in 9th International 

Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics (ODBASE 2010), 

Greece, 2010 

(2) Waraporn Viyanon and Sanjay Madria, XML-SIM: Structure and Content Semantic Similarity 

Detection using Keys, accepted for 8th International Conference on Ontologies, DataBases, and 

Applications of Semantics (ODBASE 2009), Vilamoura, Algarve-Portugal, Nov 02 - 04, 

2009 

(3) Waraporn Viyanon and Sanjay Madria, A System for Detecting XML Similarity in Content 

and Structure Using Relational Database, In the Proceedings of 18thACM International 
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Conference on Information and Knowledge Management (ACM CIKM 2009), Hong Kong, 

China 

(4) W Viyanon, S K Madria, S S Bhowmick, XML Data Integration Based on Content and 

Structure Similarity Using Keys, In the Proceedings of 16th International Conference on 

Cooperative Information Systems (CooPIS 2008) Springer-Verlag, Monterrey, Mexico, Nov 

2008 

(5) W.Viyanon, "Problem Solving of Thai Display in Open Source LCMS: ATutor Case 

Study,"  The 31
st
 Congress on Science and Technology of Thailand, Oct 2005 

(6) W.Viyanon, “Evaluation of Open Source Learning Management Systems,” The 1
st
 national 

conference for computing and information technology, Bangkok, Thailand, May 2005. 

(7) W.Viyanon, “Analysis and Development of Student Information Template,” 30
th
 Congress on 

Science and Technology of Thailand, Oct 2004. 

(8) W.Viyanon, K. Rujirote, S.Raksakietisak, S.Moulanont, “An Implementation of an Open 

Source LCMS: Srinakharinwirot University Case Study,” 29
th
 Congress on Science and 

Technology of Thailand, Oct 2003. 

 

3.  บทความวิชาการ 

(1) Waraporn Viyanon and Sanjay Madria, XML Similarity Detection and Measures, to appear as 

book chapter in XML Data Mining: Models, Methods, and Applications, IGI Global, 

2011. [Book Chapter: XML Data Mining: Model, Methods, and Applications]  
(2) S.Raksakieatisak, K.Rujirote, S.Saminpunya, V.Kieatsoontorn, N.Peetataneerapin, M.Koono, 

Y.Kongtip, C.Lumduanhom, N.Prapasiri and W.Viyanon, “Digital Learning Resources for Thai 

K-12,” Knowledge network institute of Thailand, Feb 2005. 

 

4.  หนงัสือ ตํารา 

(1) เอกสารประกอบการสอนวิชา คพ 121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

(1) โครงการวิจัยเร่ือง การเพิ่มความปลอดภยัของการพิสูจน์ตวัตนดว้ยรหสัผา่นสามมิติบนคอมพิวเตอร์ท่ี
ใชง้านทัว่ไป (More Secured Authentication with 3 Dimensional Password on Regular Personal 
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Computer) แหล่งทุนสนับสนุน เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี 2556 ระยะเวลา 

1 ปี 

(2) โครงการวิจัยเร่ือง การวัดความคล้ายด้านความหมายสาํหรับการผสานเอกสาร XML ด้วยคีย์ของ

ต้นไม้ย่อย (Semantic Similarity Join on XML Documents Based on Subtree Keys) แหล่งทุน

นักวิจัยใหม่ (วท.) สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาํปี 2555  ระยะเวลา 

1 ปี 

(3) โครงการวิจัยเร่ือง “การประเมิน Open Source Learning Management Systems”  แหล่งทุน

สนับสนุน เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี 2547 ระยะเวลา 1 ปี 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  

รหสัวิชา รายวิชา 

คพ 121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คพ 241 โครงสร้างข้อมูล 

คพ 251 เวิร์ลไวด์เวบ็และหลักการสร้างเวบ็ไซต ์

คพ 491 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 

ทส 530 เทคโนโลยีสาํหรับเวบ็แอปพลิเคชัน 

ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ทส 513 ระเบียบวิธวิีจยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 514 สมัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสงูเพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกจิ 

ทส 531 การพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชัน 

ทส 532 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 

ทส 534 การออกแบบเวบ็และโมบาย 

ทส 540 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการศึกษา                      

ทส 542 เน้ือหาดิจิทลัและการออกแบบส่วนปฏสิมัพันธ ์

ทส 543 การสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ 

ทส 660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 661 สมัมนาเชิงปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ช่ือ – นามสกุล นางสาวนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

สงักดั ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ 114 ซอยสขุมุวิท 23 เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

E-mail nuwee@swu.ac.th 

  

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science 

and Engineering) 

University of  Michigan 

(USA) 

2550 

ปริญญาโท M.S.E. (Computer Science 

and Engineering) 

M.A. (International 

Economics and Finance) 

University of  Michigan 

(USA) 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2546 

2543 

ปริญญาตรี วศ.บ . (Computer 

Engineering) 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2542 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

Nuwee Wiwatwattana, Christopher M. Landau, G. Jamie Cope, Gabriel A. Harp, and Anuj Kumar. 

2007. Organelle DB: an updated resource of eukaryotic protein localization and function. Nucleic 

Acids Research 35(Database-Issue), 810-814. 

Anuj Kumar, Nuwee Wiwatwattana. DATABASE: Proteins at Home. Organelle DB featured in Net 

Watch column in Science, 29 September 2006: Vol. 313 no. 5795 p. 1861. 

Nuwee Wiwatwattana, Anuj Kumar. 2005. Organelle DB: a cross-species database of protein 

localization and function. Nucleic Acids Research 33 (Database-Issue), 598-604. 

H. V. Jagadish, S. Al-Khalifa, A. Chapman, L. V. S. Lakshmanan, A. Nierman, S. Paparizos, J. M. 

Patel, D. Srivastava, N. Wiwatwattana, Y. Wu, and C. Yu. 2002. TIMBER: A native XML 

database. The VLDB Journal 11, 4 (December 2002), 274-291. 

 

2.  การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  
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เกษมสนัต ์มโนมัยพิบูลย์, นุวีย ์วิวฒันวฒันา, ชาตินัย ชูสาย, เพชร เพง็ชัย, วนิสา สรุพิพิธ,สราวุธ เทพานนท์

, และ เมกา ออกทาเวียนี. 2010. ระบบพยากรณปั์ญหาหมอกควนัสาํหรบัภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย: การพฒันา การพยากรณก์บัสถานการณจ์ริง การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทิศทางในอนาคต A 

Smoke-Haze Forecast Modeling System for Upper North Thailand: Development, Actual Forecast 

Application, Technology Transfer, and Future Direction. การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติคร้ังที่  

9, 24-27 มีนาคม 2553. 

Kasemsan Manomaiphiboon, Petch Pengchai, Vanisa Surapipith, Sarawut Thepanondh, Rattapon 

Onchang, Nuwee Wiwatwattana, Veerachai Tanpipat, and Savitri Garivait. 2009. Smoke-Haze 

Forecast Modeling for Upper North Thailand during March-April 2008. The 3rd International 

Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2009), Bangkok, Thailand. 

Bootchai C, Runapongsa Saikaew K, Ngamphiw C, Wiwatwattana N,  and Tongsima S. 2009. 

Integration of Heterogeneous Bioinformatics Data Through Web Services. The 24th International 

Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009). 

Nuttakan Amarintrarak, Kanda Runapongsa Saikeaw, Sissades Tongsima, and Nuwee Wiwatwattana. 

2009. SAXM : Semi-automatic XML Schema Mapping. The 24th International Technical 

Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009). 

Nuwee Wiwatwattana and H. V. Jagadish. 2008. A Query Processing Architecture for an XML Data 

Warehouse. In Proceedings of the 2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering 

(ICDE '08). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 1513-1515. 

Nuwee Wiwatwattana, H. V. Jagadish, Laks V. S. Lakshmanan, Divesh Srivastava. 2007. X^ 3: A 

Cube Operator for XML OLAP.  In Proceedings of the 2007 IEEE 23rd International Conference 

on Data Engineering (ICDE '07). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 916-925. 

Nuwee Wiwatwattana, H. V. Jagadish, Laks V. S. Lakshmanan, and Divesh Srivastava. 2006. Making 

Designer Schemas with Colors. In Proceedings of the 22nd International Conference on Data 

Engineering (ICDE '06). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 15-. 

H. V. Jagadish, Laks V. S. Lakshmanan, Monica Scannapieco, Divesh Srivastava, and Nuwee 

Wiwatwattana. 2004. Colorful XML: one hierarchy isn't enough. In Proceedings of the 2004 

ACM SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD '04). ACM, New 

York, NY, USA, 251-262. 

Stelios Paparizos, Shurug Al-Khalifa, Adriane Chapman, H. V. Jagadish, Laks V. S. Lakshmanan, 

Andrew Nierman, Jignesh M. Patel, Divesh Srivastava, Nuwee Wiwatwattana, Yuqing Wu, and 

Cong Yu. 2003. TIMBER: a native system for querying XML. In Proceedings of the 2003 ACM 



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556    114 

 
 

SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD '03). ACM, New York, 

NY, USA, 672-672. 

 

3.  บทความวิชาการ 

-  

 

4.  หนงัสือ ตํารา 

Nuwee Wiwatwattana. 2008. XML Data Warehousing: Modeling, Design and Analysis. VDM Verlag. 

(ISBN: 9783836479110) 

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

- 

 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  

รหสัวิชา รายวิชา 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คพ 241 โครงสร้างข้อมูล 

คพ 251 การโปรแกรมบนเวบ็  

คพ 353 เวบ็เทคโนโลยี  

คพ 402 สถติิสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 444 การค้นคนืสารสนเทศ 

วทศ 411 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์ 

วทศ 422 โครงงานสาํหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 551 การค้นคนืสารสนเทศและการทาํเหมือง

ข้อความ 

ทส 531 การพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชัน 

ทส 532 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 

ทส 533 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเวบ็เซอร์วิส 

ทส 530 เทคโนโลยีสาํหรับเวบ็แอปพลิเคชัน 
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รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 699 ปริญญานิพนธ ์

ทส 698 สารนิพนธ ์
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ช่ือ – นามสกุล นายศภุชัย ไทยเจริญ 

ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

สงักดั ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ 114 ซอยสขุมุวิท 23 เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

E-mail supphachai@swu.ac.th 

  

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดร้บั สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science 

and Information Systems) 

University of Colorado 

Denver (USA) 

2552 

ปริญญาโท M.CS. (Computer 

Science) 

Colorado State University 

(USA) 

2547 

 M.S. (Computer 

Information Systems) 

Colorado State University 

(USA) 

2542 

ปริญญาตรี วศ.บ. (Electrical 

Engineering) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2537 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

− Nguyen, S. Thaicharoen, T. Lacroix, K. Gardiner, and K. J. Cios. A comprehensive human 

chromosome 21 database. Engineering in Medicine and Biology Magazine, IEEE, 

26(2):86-93, March-April 2007.   

 

2. การนาํเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

− S. Thaicharoen, T. Altman, K. J. Gardiner, and K. J. Cios. Discovering relational knowledge 

from two disjoint sets of literatures using inductive logic programming. In CIDM, pages 

283-290. IEEE, 2009. 

 

− S. Thaicharoen, T. Altman, and K. J. Cios. Structure-based document model with discrete 

wavelet transforms and its application to document classification. In J. F. Roddick, J. Li, P. 
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Christen, and P. J. Kennedy, editors, AusDM, volume 87 of CRPIT, pages 209-217. 

Australian Computer Society, 2008. 

 

3. บทความวิชาการ 
-  

 

4. หนงัสือ ตํารา 

-  

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัท่ีไดร้บั 

-  

 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  

รหสัวิชา รายวิชา 

คพ 214 การเขยีนโปรแกรมวิชวลเบสกิ 

คพ 251 เวิร์ลไวด์เวบ็และหลักการสร้างเวบ็ไซต ์

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 

คพ 443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

คพ 458 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ 

วทศ 411 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์ 

วทศ 422 โครงงานสาํหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 526 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 

ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ทส 513 ระเบียบวิธวิีจยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 514 สมัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส 521 การทาํเหมืองข้อมูล 

ทส 522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสงูเพ่ือการวิเคราะห์ทาง

ธุรกจิ 



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556    118 

 
 

รหสัวิชา รายวิชา 

ทส 523 แอปพลิเคชันสาํหรับธุรกจิระดับองค์กร 

ทส 699 ปริญญานิพนธ ์

ทส 698 สารนิพนธ ์
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