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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. โครงสรางหลักสูต ร
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา
-วิชาชีพ (บังคับ)
-วิชาชีพ (เลือก)
ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
2. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
(ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.)
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หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวนไมนอยกวา 104
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวน 25
5691101 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5691102 ฟสิกสและเคมีสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5691103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5691104 เศรษฐศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5691601 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
5691602 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร

หนวยกิต
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1 (0-3-2)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

มคอ.2
5692102 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
2 (2-0-4)
5692103 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการองคกร
2 (2-0-4)
5692104 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการธุรกิจขนาดยอม
3 (3-0-6)
5692601 ระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
2) กลุมวิชาชีพ ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวนไมนอยกวา
79 หนวยกิต
วิชาชีพ (บังคับ) ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวน
43 หนวยกิต
5691201 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
5691202 หลักการระบบฐานขอมูล
3 (2-2-5)
5691301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5692303 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5692602 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5692701 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3 (2-2-5)
5693301 วิศวกรรมซอฟตแวร
3 (2-2-5)
5693602 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3 (2-2-5)
5693603 การซอมบํารุงระบบไมโครคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5693801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
2 (90)
5693901 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
2 (1-2-3)
5693902 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5694402 วิทยาการเขารหัสลับ
3 (2-2-5)
5694801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3 (270)
5694802 สหกิจศึกษา
6 (540)*
5694901 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
* ในกรณีเลือกเรียนรายวิชา 5694802 สหกิจศึกษา ไมจําเปนตองเลือกเรียนใน
รายวิชา 5694801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
5694901 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
วิชาชีพ (เลือก) ใหเลือกเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวนไมนอยกวา 36
หนวยกิต
5692101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
5694401 การประมวลผลภาพ
3 (2-2-5)
5694403 ระบบผูเชี่ยวชาญ
3 (2-2-5)
5694902 หัวขอพิเศษทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-5)
5694903 หัวขอพิเศษทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2
3 (2-2-5)
5692304 การเขียนโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอรกับอุปกรณภายนอก 3 (2-2-5)
5692504 หลักการของระบบหุนยนต
3 (2-2-5)
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5693601 การออกแบบวงจรดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส
3 (2-2-5)
5693604 การเชื่อมตอและการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
3 (2-2-5)
5693605 การออกแบบดิจิทัลคอมพิวเตอรฮารดแวร
3 (2-2-5)
5694601 ระบบคอมพิวเตอรสมองกลฝงตัวและการใชงาน
3 (2-2-5)
5692201 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
5692301 เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5692302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
5692501 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-5)
5693302 เทคโนโลยีโอเพนซอรสและการพัฒนาโปรแกรม
3 (2-2-5)
5694501 การพัฒนาระบบงานประยุกตบนเว็บ
3 (2-2-5)
5692502 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
5692503 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
3 (2-2-5)
5693401 เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
3 (2-2-5)
5693501 ทฤษฎีและการออกแบบเกม
3 (2-2-5)
5692702 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
3 (2-2-5)
5693701 โปรโตคอลในเครือขายคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5693702 ระบบการสื่อสารขอมูลแบบดิจิทัล
3 (2-2-5)
5693703 การออกแบบและบริหารเครือขาย
3 (2-2-5)
5693704 เทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย
3 (2-2-5)
5694701 ความมั่นคงในเครือขายคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5692202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3 (2-2-5)
5692203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
5693502 การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
5693503 การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
เลือกเรีย นรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม ซ้ํากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรีย นโดยไม นับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
5691101 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Mathematics for Computer Technology
ทฤษฎีเซ็ท การดําเนินการของเซ็ท ระบบเลขจํานวน พีชคณิ ต ฟั งก์ชันและความสัมพันธ์
ตรรกศาสตร์ หลัก การเบื องต้นของทฤษฎีความน่ าจะเป็ น เมทริ กซ์และดี เทอร์ มิ แนนต์ ลิ มิต ความ
ต่อเนืองของฟั งก์ชัน การหาอนุ พนั ธ์ การหาค่ า อนุ พนั ธ์จ ากส่ ว นโค้ง กฏลูกโซ่ สํา หรับหาอนุ พนั ธ์
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ การหาอนุ พนั ธ์อนั ดับสู งและการประยุกต์ อนุ พนั ธ์ เทคนิ ค การหา
ปริ พนั ธ์ ปริ พนั ธ์หลายชัน ตัวอย่างการประยุกต์ทางด้านเทคโลยีคอมพิวเตอร์
5691102 ฟิ สิกส์ และเคมีสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Physics and Chemistry for Computer Technology
การเคลื อนที ด้ว ยความเร่ งคงที กฏการเคลื อนที ของนิ ว ตัน การเคลื อนที ตามเส้น การ
เคลือนทีบนระนาบ การเคลือนที แบบสัน การเคลือนที แบบคลืน สมบัติ เชิ งกลของสาร ความร้อนและ
กฏเทอร์ โมไดนามิกส์ ไฟฟ้ าสถิต กฏของคู ลอมบ์ กฏของเกาส์ ไฟฟ้ าแม่ เหล็ก กฏของแอมแปร์ กฏ
ของฟาราเดย์ กฏของแม็กซ์เวล คุ ณสมบัติ ของแสง และโมเดิ ร์นฟิ สิ กส์ โครงสร้างอะตอม โมเลกุลและ
ไอออน ปฏิกริ ิ ยาและสมการเคมี การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน และตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติ ของของแข็ง
ของเหลวและก๊าซ
5691103 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1 (0-3-2)
Computer Technology Laboratory
องค์ประกอบ หน้าที ประโยชน์การใช้งานพืนฐานของเครื องคอมพิว เตอร์ ปฏิ บัติ การใช้
งานซอฟต์ แ วร์ ที เป็ นพืนฐานของระบบปฏิ บัติ การ การใช้งานระบบปฏิ บัติ การสมัยใหม่ การใช้
โปรแกรมเครื องมื อพืนฐานในระบบเครื อ ข่ า ย การใช้อุปกรณ์ เ ครื องมือ ที ใช้ในงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
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5691104 เศรษฐศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
Economics for Computer Technology
สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมในชี วิ ต ประจํา วันเพือประกอบธุ รกิจ การจัด หาและใช้
ทรัพ ยากรการบริ โ ภค การผลิ ต ตลาด สถาบัน การเงิ น การภาษี อากร การค้า การลงทุ น ปั ญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแกไ้ ขปั ญหา ตัว อย่า งการศึกษา การวิ เคราะห์ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ด้า น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5691601 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า
3 (2-2-5)
Electrical Circuit Analysis
ปริ มาณพืนฐานทางไฟฟ้ า อุปกรณ์ แ อกตี ฟ อุปกรณ์ พาสซี ฟ กฎของโอห์ ม กฎของเคอร์
ชอฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ ทฤษฎีการวิเคราะห์วงจร ทฤษฎีบทวงจร ทฤษฎีกราฟเบื องต้น
การวิเคราะห์วงจรแบบโนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมซ การซ้อนทับ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ ต ัน
อุป กรณ์ ส ะสมพลัง งาน ตัว เหนี ยวนํา และตัว เก็บ ประจุ การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบสนองของวงจร
กระแสตรง และกระแสสลับ ทังในสภาวะชัวขณะ และสภาวะคงตัว วงจรอันดับหนึ ง วงจรอันดับ
สอง สัญญาณ ไซนู ซ อยด์ การวิ เ คราะห์ สัญญาณไซนู ซอยด์ ในสถานะอยู่ต ัว วงจรข่ า ยทางเข้า
ทางออกการวิเคราะห์ วงจรด้วยวิธีเฟสเซอร์
5691602 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Electronics Technology
เครื องมือ วัด ทางไฟฟ้ าแบบแอนะล็อก แบบดิ จิ ทัล เทคนิ ค การวัด หน่ ว ยการวัด และ
มาตรฐานการวัด คุณสมบัติและการใช้งานตัวต้า นทาน ตัว เก็บประจุ ตัว เหนี ยวนํา ความรู ้เบื องต้น
เกียวก ับ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับและวงจรไฟฟ้ ากระแสตรง การศึกษาเกียวกบั ฉนวน อุปกรณ์ สาร
กึงตัวนํา โครงสร้าง คุณสมบัติ หลักการทํา งานวงจรอิเล็กทรอนิ กส์เบื องต้น เช่ นวงจรเรี ยงกระแส
วงจรกรองชนิดต่าง ๆ วงจรควบคุมแรงดันให้คงที วงจรทรานซิสเตอร์ การจัดไบแอสทรานซิ สเตอร์
การประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ แนะนําวงจรรวมออปแอมป์ และการประยุกต์ ใช้งานเป็ นวงจรขยาย
และวงจรกรองความถี แนะนําระบบเลขฐาน วงจรดิจิทลั และลอจิกเกท วงจรรวม ฟลิปฟลอป มัลติไว
เบรเตอร์ การแปลงดิ จิ ทัล เป็ นแอนะล็อก การแปลง แอนะล็อกเป็ นดิ จิ ทัล สถาปั ต ยกรรมระบบ
คอมพิวเตอร์เบืองต้น แบบต่าง ๆ เช่น โพรเซสเซอร์เดียวและหลายตัว
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5692102 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
Laws and Ethics for Computer Technology
ความหมายทีเกียวก ับคุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรม คุ ณ ค่ า อุด มการณ์ องค์ ประกอบของ
จริ ยธรรม คุณค่าเชิ งจริ ยธรรม ทัศคติ ต่ อพฤติ กรรม จริ ยธรรม การหยังลึกทางสังคม การรู ้คิ ด ทาง
สังคม เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต ความเชือในอํานาจในตน การศึกษากรณี ต ัว อย่า งทาง
จริ ยธรรมในสังคมไทย การอภิปรายเกียวกบั กรณี ข ัด แย้งทางจริ ยธรรม การศึกษางานวิ จ ัยเกียวกบั
จริ ยธรรม การควบคุม พัฒนาสถานการณ์ และสิงแวดล้อม
5692103 คอมพิวเตอร์ เพือการจัดการองค์ กร
2 (2-0-4)
Computer for Organizational Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทัวไป การวางแผน การจัด สายงานหลักเกณฑ์แ ละ
แนวความคิดในการจัดตังองค์การธุ รกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุ รกิจ หลักการบริ ห าร
และหน้าทีสํา คัญของฝ่ ายบริ ห าร ในด้า นการวางแผนการจัด คนเข้า ทํา งาน การสังการ การจู งใจ
คนทํางาน และการควบคุมปฏิบตั ิงาน ให้บรรลุเป้ าหมายนโยบายทีตังไว้
5692104 คอมพิวเตอร์ เพือการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
Computer for Small Business Management
ปั ญหาทีเกียวข้องในการดําเนินงานธุรกิจขนาดย่อมในด้านการจัดองค์ การการปฏิ บัติ งาน
การเริ มต้น ประกอบธุ ร กิจ ขนาดย่ อ ม การลงทุ น เงิ น ทุ น การควบคุ ม การบริ ห าร การติ ด ต่ อ
ประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธ์ ด้า นกฎหมายกบั หน่ ว ยงานรัฐ บาล การประเมินผล
การดําเนินการธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการธุรกิจ
5692601 ระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Digital Computer System
หลัก การและทฤษฎีเ บื องต้น ของระบบดิ จิ ทัล ระบบตัว เลข ระบบเลขฐาน และรหั ส
พีชคณิ ต บู ลีน สวิ ทชิ งฟั งก์ชัน อุป กรณ์ สวิ ทชิ ง วงจรตรรก การลดทอนบู ลี นฟั งก์ชัน ผัง คาร์ น อ
ตารางความจริ ง เกท การออกแบบวงจรคอมบิเนชันด้วยวงจรตรรก การออกแบบวงจรซี เควนเซี ยล
วงจรฟลิปฟลอป รี จิสเตอร์ วงจรนับ วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสหน่วยความจํา

มคอ.2
2) กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ (บังคับ)
5691201 โครงสร้ างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
Data Structure and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลแบบ สแตก คิว ลิสท์ ทรี กราฟ และโปรแกรมเวี ยนเกิด การจัด สรรเวลา
เนือที การประยุกต์ การวิเคราะห์โครงสร้า งข้อมูล การวิ เคราะห์ ค วามซับซ้อนของอัลกอริ ทึม การ
ออกแบบอัลกอริ ทึม สํา หรับการเรี ยงลํา ดับ การค้นหาข้อมูล กราฟ การเที ยบสายอักขระโพลิโ น
เมียล และเมทริ กซ์ ปั ญหาแบบเอ็นพีเบืองต้น
5691202 หลักการระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
Principles of Database System
แนวความคิดเกียวก ับฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูล รู ปแบบฐานข้อมูลแบบลํา ดับ
ขัน แบบข่ายงาน แบบรี เลชัน ฐานข้อมูลแบบรี เลชัน ภาษาจัด การฐานข้อมูลแบบพีชคณิ ต สัมพันธ์
แบบแคลคูลสั สัมพันธ์ กระบวนการนอร์มอลไลซ์ โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
5691301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Principles of Computer Programming
ความเป็ นมาของภาษาทีใช้เขียนโปรแกรม การออกแบบอัลกอริ ธึมแบบบนลงล่า งเพือใช้
แกป้ ั ญ หา การเขี ยนโฟลว์ช าร์ ต ความรู ้เบื องต้น เกียวกบั ภาษาเชิ งโครงสร้ า ง โครงสร้า งของตัว
โปรแกรม ส่ ว นประกอบ ความหมายและประเภทของข้อ มูล คํา สังในภาษาที ใช้ โครงสร้ า ง
โปรแกรมแบบทางเลือก การวนซํา พืนฐานด้า นตัว แปรแบบอาเรย์ พอยเตอร์ โปรแกรมย่อย และ
แฟ้ มข้อมูล
5692303 ระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Operating System
ระบบปฏิ บัติ ก ารขั นต้ น แนวคิ ด พื นฐานของระบบปฏิ บั ติ ก าร วิ ว ัฒ นาการของ
ระบบปฏิบตั ิการ โครงสร้างระบบปฏิบตั ิการ การจัดการกระบวนการ กระบวนการ สายโยงใย การ
จัดก ําหนดการหน่วยประมวลผลกลาง การประสานเวลากระบวนการ การติดตาย การจัด การหน่ ว ย
เก็บ การจัดการหน่วยความจํา หน่ ว ยความจํา เสมือน ระบบแฟ้ มข้อมูล ระบบนํา เข้า ระบบส่ งออก
และการปฏิบตั ิบนระบบปฏิบตั ิการ

มคอ.2
5692602 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Architecture
เทคโนโลยีโพรเซสเซอร์ อินพุท เอาท์พุท การจัดระดับของหน่ว ยความจํา หน่ ว ยความจํา
แทรกสลับ บัส แคช อิ นเทอร์ รัพท์ ดี เอ็มเอ การจัด การคํา สังแบบขนาน สถาปั ต ยกรรมสายท่ อ
เทคโนโลยีข องมัลติ โพรเซสเซอร์ คํา สังระดับเครื อง ชุ ด คํา สังคอมพิว เตอร์ แ บบ RISCs ชุ ด คํา สัง
คอมพิวเตอร์แบบ CISCs การออกแบบสถาปั ตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์เบืองต้น
5692701 ระบบการสือสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (2-2-5)
Data Communication and Network System
หลักการสือสารข้อมูลเบืองต้น แบบจําลองการสื อสารข้อมูล หลักการทํา งานโครงสร้า ง
ของโมเดลโอเอสไอ ทีซีพี/ไอพี รู ปแบบการส่ งสัญญาณ ตัว กลางที ใช้ในการส่ งสัญญาณ การมอดู
เลตการดีมอดูเลตสัญญาณข้อมูล การมัลติ เพล็กซ์ การดี มลั ติ เพล็กซ์ การหาค่ า ความผิด พลาด การ
แก ้ไขความผิดพลาดของข้อมูลอุปกรณ์ในระบบการสื อสารข้อมูล ระบบการสื อสารข้อมูล แนวคิ ด
หลักการของระบบเครื อข่าย โทโปโลจีของเครื อข่าย การดูแลและการจัดการเครื อข่าย
5693301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
Software Engineering
ความหมายของวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ รายละเอีย ดของสาระสํา คัญ ในวิ ช าวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ รายละเอียดความต้องการ ข้อกําหนด ของซอฟต์แวร์ ศึกษาถึงวิธีการออกแบบซอฟต์ แ วร์
แบบดังเดิม แบบเชิงวัตถุ การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบก ับความต้องการ การตรวจสอบซอฟต์ แ วร์
เทียบก ับข้อกําหนด การวิเคราะห์ข ้อบกพร่ อง การแกไ้ ขข้อบกพร่ องในซอฟต์ แ วร์ การบํา รุ งรักษา
ซอฟต์แวร์ และเครื องมือซอฟต์แวร์ทีช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5693602 ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
Microprocessor and Microcontroller
หลักการพืนฐานไมโครโพรเซสเซอร์ แ ละไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ ใช้งาน
โครงสร้า งภายใน รายละเอี ยดของชุ ด คํา สัง ซึ งแยกตามประเภทการใช้งาน ตัว อย่า งการเขี ย น
โปรแกรม ภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสู ง พร้ อมตัว อย่า งที สามารถนํา ไปใช้ง านได้จ ริ ง การ
ออกแบบ วงจรหน่วยความจํา อุปกรณ์ต่อร่ วม การสร้างโครงงานย่อย 1 โครงงาน

มคอ.2
5693603 การซ่ อมบํารุ งระบบไมโครคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Microcomputer System Maintenance
ระบบบัสของไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิก า การอิน เทอร์ เฟสหน่ ว ยความจํา
หน่วยป้ อนข้อมูล หน่วยแสดงผลทีประกอบเป็ นเครื องไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ทีใช้ในการซ่ อม
หลักการตรวจเช็ค และวิ เคราะห์ อาการเสี ยทางด้า นฮาร์ ด แวร์ ซอฟแวร์ การซ่ อมเบื องต้น การฝึ ก
ปฏิบตั ิการซ่อม การใช้เครื องมือในการซ่อมเครื องไมโครคอมพิวเตอร์ การติ ด ตังโปรแกรมในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์
5693801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Computer Technology
กิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ในด้า นการ
รับรู ้ลกั ษณะ โอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาด้า นตัว ผูเ้ รี ยนให้ มีค วามรู ้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ คุณลักษณะทีเหมาะสมก ับวิชาชีพเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ โดยการกระทํา ในสถานการณ์
ซึงเกียวข้องกับงานคอมพิวเตอร์
5693901 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
Seminar in Computer Technology
จัดทําโครงการสัมมนา บรรยายพิเศษโดยผูเ้ ชี ยวชาญทางสาขาเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์
เพือเป็ นการเพิมพูนความรู ้ ให้ก ับนักศึกษา จากประสบการณ์ จ ริ งของผูบ้ รรยาย รวมทังการแนะนํา
วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนการแนะนําทางภาคปฏิบตั ิเพือความพร้อมในการปฏิ บัติ งาน ศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้ ความกา้ วหน้า ของผลงานวิ จ ัย ปั ญหาทางเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ นํา มาอภิปรายเพือ
แกป้ ั ญหาอย่า งมีเหตุ ผล ตามวิ ธีการ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ หรื อจัด ทํา รายงานตามความ
เหมาะสม ทังวิธีการและการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ
5693902 การวิจัยเพือพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Research for Computer Technology Development
ทฤษฎีห ลัก การวิ จ ัย การกาํ หนดหั ว ข้อ วัต ถุประสงค์ ขอบเขต การวางแผน การเขี ย น
โครงการ การก ําหนดแนวคิด เครื องมือและขันตอนในการทําวิจยั การเริ มทํา การวิ จ ัย การออกแบบ
การทดลอง การเก็บ ข้อมู ล การวิ เคราะห์ ข ้อ มูล ทางสถิ ติ การแปลความหมายข้อมู ล การสรุ ป
ผลการวิ จ ัย การเขี ย นรายงานการวิ จ ัย การเสนอผลงานวิ จ ัย ทํา การวิ จ ัย เพือพัฒนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โดยสอดคล้องกับกลุ่มและวิชาทีเลือกเรี ยน เมือสิ นสุ ด ภาคการศึกษา นักศึกษาต้องทํา
การเสนอหัวข้อเอกสารเค้าโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการบริ หารสาขาวิ ชาโดยคํา นึ งถึงเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมก ับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนท้องถิน และต้องเป็ นประเด็นทีน่าสนใจ

มคอ.2
5694402 วิทยาการเข้ารหัสลับ
3 (2-2-5)
Cryptography
แนวคิ ด และหลัก การ การเข้า รหั สลับ การถอดรหั ส ลับ แบบจํา ลองเบื องต้น ของการ
เข้า รหั ส ลับ กรรมวิ ธี ร หั ส ลับ แบบดังเดิ ม กรรมวิ ธี ก ารแทนที กรรมวิ ธี ก ารเปลี ยนตํา แหน่ ง
กระบวนการรหัสแบบกุญแจสมมาตร มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล มาตรฐานการเข้า รหั สลับขัน
สูง รู ปแบบของข้อความรหัสลับ กระบวนการรหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ กรรมวิ ธีรหั สลับแบบ
อาร์เอสเอ ลายเซ็น ดิจิทลั ลายเซ็นต์สมมาตร ลายเซ็นต์สาธารณะ และเมสเซสไดเจสต์
5694801 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (270)
Field Experience in Computer Technology
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในองค์กรหรื อหน่ว ยงานหรื อสถาน
ประกอบการธุรกิจที เหมาะสม เพือให้ ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ ในอาชี พ โดยให้
ออกฝึ กประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 270 ชัวโมง
5694802 สหกิจศึกษา
6 (540)
Cooperative Education
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในองค์กรหรื อหน่ว ยงานหรื อสถาน
ประกอบการธุ รกิจ ที เหมาะสม เพือให้ ได้รั บความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ ประสบการณ์ ในอาชี พ โดย
สาขาวิชาและสถานประกอบการร่ ว มเสนอหั ว ข้อที เกียวข้องหรื อตรงกบั ความต้องการของสถาน
ประกอบการ ซึ งมีผูด้ ู แ ลโครงการที สถานประกอบการจัด ไว้ให้ ตลอดจนนํา เสนอผลการดํา เนิ น
โครงการต่ อคณะกรรมการสอบผลการดํา เนิ นกิจ กรรมสหกิจ ศึกษา ในการดํา เนิ นกิจ กรรมสหกิจ
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 540 ชัวโมง
5694901 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Technology Project
ให้นกั ศึกษาเสนอหัวข้อส่งเอกสารโครงงานหรื อโครงการวิจยั ทีได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห ารสาขาวิ ชา มาวางแผนนํา เสนอภาคนิ พนธ์ การออกแบบ การสร้า งเครื องมือ
หรื ออุปกรณ์ ในงานที เกียวข้อง ให้ แ ล้ว เสร็ จ ในเวลาที กาํ หนด โดยรายงานผลการปฏิ บัติ งานเป็ น
ระยะๆ ตลอดการทํา โครงงาน เมือสิ นสุ ด ภาคการศึกษาสุ ด ท้า ยของการศึกษา นักศึกษาต้องเสนอ
รายงาน ข้อสรุ ปของงานทีทํา นําเสนอในรู ปแบบของภาคนิพนธ์ ให้คณะกรรมการประเมินผล และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสาขาวิชา
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วิชาชีพ (เลือก)
5692101 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
English for Computer Technology
ทักษะภาษาอังกฤษด้าน การฟัง การพูด การสนทนา การอ่าน การเขี ยน การอ่า นข้อความ
หรื อสํานวนภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ ฝึ กการเขี ยนประโยคข้อความสันๆ โดยการ
ใช้ศพั ท์เฉพาะสาขาวิชาชีพ ทักษะการอ่า นเพือความเข้า ใจ ความรวดเร็ ว ในการอ่า น การวิ เคราะห์
ข้อความของบทความวิชาการภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาชี พ เพือพัฒนาไปสู่ ทักษะการเขี ยนที ได้
มาตรฐานเชิงวิชาการ
5694401 การประมวลผลภาพ
3 (2-2-5)
Image Processing
การประมวลผลภาพในระบบ 2 มิติ โดยเนือหาจะเน้นไปในการนํา ภาพมาทํา การคํา นวณ
เพือให้ ภาพนันมีผลลัพธ์ที ดี ขึ น หรื อ ทํา ให้ ข ้อ มูลภาพอยู่ในรู ปแบบที ทํา ให้ ก ารรู ้จ ํา ง่ า ยขึ น หรื อ
ทนทานต่อสัญญาณรบกวนมากขึ น ระบบการรับภาพ การปรับปรุ งภาพ การลดสัญญาณ รบกวน
ภายในภาพ การกรองข้อมูลที ไม่ต ้องการทิ ง การหาขอบภาพ การหาแกนกลางของภาพ การแยก
วัตถุออกจากภาพ การทําให้ภาพนุ่ม การทําให้ภาพคมชัด การแปลงข้อมูลภาพ
5694403 ระบบผู้เชียวชาญ
3 (2-2-5)
Expert System
เทคนิคการแทนความรอบรู ้แบบกรอบ กฎเกณฑ์ ข่ า ยความหมาย การค้นหาฐานความรู ้
การอ้างเหตุผลด้วยวิธีเดินหน้า วิธีถอยหลัง ตัว อย่า งระบบผูเ้ ชี ยวชาญ และขันตอนการสร้า งระบบ
ผูเ้ ชียวชาญ
5694902 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
Special Topics in Computer Technology I
หั ว ข้อ พิ เ ศษทางด้า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ที น่ า สนใจในปั จจุ บั น องค์ ค วามรู ้
วิ ว ฒั นาการของเทคโนโลยี การพัฒนาที เกียวข้อ งกบั เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ (เนื อหาอาจมีการ
เปลียนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละภาคการศึกษา)
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5694903 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
Special Topics in Computer Technology II
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ทีน่าสนใจในปั จจุบนั องค์ความรู ้
วิวฒั นาการของเทคโนโลยี การพัฒนาทีเกียวข้องก ับเทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ (เนือหาอาจมีการ
เปลียนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละภาคการศึกษา)
5692304 การเขียนโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ ภายนอก
3 (2-2-5)
Computer and Peripheral Device Control Programming
ทฤษฎีพืนฐานในการเขียนโปรแกรม การศึกษาเกียวกบั การเชื อมต่ อกบั อุปกรณ์ ภายนอก
ด้ว ยพอร์ ต ขนาน การเขี ยนโปรแกรมควบคุ มอุปกรณ์ อินพุต เอาท์พุต การอินเทอร์ เฟส การเขี ย น
โปรแกรมเพือรับส่ งข้อมูลกบั ส่ ว นแสดงผล การเขี ยนโปรแกรมควบคุ มอุปกรณ์ กาํ ลัง และสเต็ ป
เปอร์ ม อเตอร์ การเขี ย นโปรแกรมสํา หรั บ การแปลงสัญ ญาณแอนะล็อ กเป็ นดิ จิ ทัล การเขี ย น
โปรแกรมสํา หรั บ การแปลงสัญ ญาณดิ จิ ทัล เป็ นแอนะล็อ ก และการนํา ไปประยุก ต์ ใ ช้ค วบคุ ม
อุปกรณ์ภายนอก
5692504 หลักการของระบบหุ่นยนต์
3 (2-2-5)
Principles of Robot System
ความหมายและหลักการของหุ่ นยนต์ การแบ่ งประเภทของหุ่ น ยนต์ ประโยชน์ ข อง
หุ่ นยนต์และการเลือกใช้หุ่นยนต์ให้เหมาะสมกบั การใช้งาน เทคโนโลยีสํา หรับการพัฒนาหุ่ นยนต์
การเขี ยนโปรแกรมควบคุ ม หุ่ นยนต์ เบื องต้น ความสํา คัญของการออกแบบระบบหุ่ นยนต์ การ
ออกแบบกลไกของข้อมือ มื อ แขน ขา เท้า ของหุ่ นยนต์ ระบบเคลือนที หน่ ว ยความจํา พอร์ ท
อุปกรณ์สองสถานะ อุปกรณ์ตรวจจับ วงจร ADC และ DAC อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง อุปกรณ์
ขับเคลือนมอเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ ห รื อไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั การควบคุ ม
หุ่ นยนต์ การวิเคราะห์การควบคุมสัญญาณป้ อนกลับ ตําแหน่ง ความเร็ ว อัต ราเร่ ง แรง และหั ว ข้อที
ทันสมัยในการสร้างโครงงานด้านหุ่ นยนต์
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5693601 การออกแบบวงจรดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
Digital and Electronic Circuit Design
องค์ ประกอบในระบบดิ จิ ทัล การลดรู ป ฟั ง ก์ชัน วงจรเชิ งจัด หมู่ วงจรเชิ ง ลํา ดับ แบบ
ซิงโครนัส วงจรเชิงลําดับแบบไม่ซิงโครนัส การออกแบบวงจรด้วยหลักการคํานวณทางทฤษฎี ของ
อุปกรณ์ ไดโอด การออกแบบวงจรด้ว ยไดโอด การประยุกต์ ใช้งาน ทรานซิ สเตอร์ ชนิ ด ไบโพลาร์
การออกแบบวงจรขยายสัญ ญาณขนาดเล็ก การประยุกต์ ใ ช้งานทรานซิ สเตอร์ ส นามไฟฟ้ า การ
ประยุกต์ใช้งาน ออปแอมป์ การออกแบบวงจรด้วยออปแอมป์ อธิบายการทํางานโดย การจํา ลอง
ด้วยโปรแกรม PSpice หรื อโปรแกรมอืนทีช่วยในการจําลองการทํางานของวงจร
5693604 การเชือมต่อและการประยุกต์ใช้ งานไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (2-2-5)
Microcontroller Interfacing and Application
รายละเอียดของไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ต่ ละตระกูล การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์
การอินเทอร์ เฟสกบั อุ ปกรณ์ อินพุ ต อุปกรณ์ เ อาท์พุต การควบคุ ม อุปกรณ์ แ สดงผล การรับค่ า จาก
อุปกรณ์ อินพุต การประยุก ต์ ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั ไอซี แ ปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็ น
ดิ จิ ทัล การแปลงสัญญาณดิ จิ ทัลเป็ นแอนะล็อก การสร้า งการเชื อมต่ อ กบั ผูใ้ ช้แ บบกราฟฟิ กด้ว ย
โปรแกรมวิชวลเบสิ กเพือควบคุ มการทํา งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงผลการทํา งานตาม
รู ปแบบการอินเทอร์เฟส การออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เพือพัฒนาโครงงานทีเกียวข้อง
5693605 การออกแบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
3 (2-2-5)
Digital Computer Hardware Design
การออกแบบวงจรดิ จิ ทัลฟั งก์ชัน การพัฒนาออกแบบวิ เคราะห์ วงจรคอมบิ เนชัน วงจร
ซีเควนเชียล ความรู ้เกียวก ับวงจรอนุกรมแบบ ซิ งโครนัส อะซิ งโครนัส พืนฐานหลักการทํางาน ใช้งาน
นองแอนะล็อกเป็ นดิ จิ ทัล ดิ จิ ทัลเป็ นแอนะล็อก การออกแบบระบบดิ จิ ทัลโดยใช้อุปกรณ์ ต รรกที
สามารถโปรแกรมได้ PAL CPLD และ FPGA ขันตอนการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ การใช้ภาษา
VHDL หรื อ Verilog สําหรับช่วยในการออกแบบ
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5694601 ระบบคอมพิวเตอร์ สมองกลฝังตัวและการใช้ งาน
3 (2-2-5)
Computer embedded System and Application
เทคโนโลยีทางไอซี การออกแบบระบบดิจิทัลแบบเฉพาะงาน การออกแบบสร้า งระบบ
การทํางานทีควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ ห รื อไมโครคอนโทรลเลอร์ เพือทดลองแกป้ ั ญหาจริ ง
การออกแบบเส้นทางข้อมูล หน่ ว ยความจํา การออกแบบระบบเชื อมต่ อองค์ ประกอบด้า นอินพุต
เอาท์พุต ตามมาตรฐาน การประยุกต์ใช้งานระบบแบบฝังตัว กรณี ศึกษาโดยประกอบด้ว ยการศึกษา
ปั ญหา การก ําหนดคุณสมบัติ การออกแบบงานแบบคู่ ข นาน การสร้า งรวมซอฟต์ แ วร์ ฮาร์ ด แวร์ เข้า
ด้วยก ัน การทดสอบ การจัดทําเอกสารประกอบการนําเสนอ
5692201 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
System Analysis and Design
หลักการประมวลผลข้อมู ล การประมวลผลข้อมู ลด้ว ยคอมพิว เตอร์ ระบบการจัด การ
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบตาราง ภาษาสอบถามเชิ ง
โครงสร้า ง โครงสร้า งฐานข้อ มูล ที ใช้ หลัก การเกียวก บั การวิ เ คราะห์ ระบบ การวางแผนการ
แก ้ปั ญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ การศึกษาความเป็ นไปได้ การวิ เคราะห์
รายละเอียด ระบบทีใช้ใหม่ก ับระบบเดิ ม การออกแบบแฟ้ มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบ
ระบบทีออกแบบ การนําไปใช้รวมถึงการแก ้ไขบํารุ งรักษา การทําผังระบบ การสื อสาร การประเมิน
การตัดสินใจการควบคุม และความปลอดภัย
5692301 เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Programming Technology
ลักษณะโปรแกรมคอมพิว เตอร์ การเขี ยนโปรแกรมด้ว ยภาษาคอมพิว เตอร์ เลือกเขี ย น
โปรแกรมแบบโครงสร้า งหรื อเขี ยนโปรแกรมแบบเชิ งวัต ถุทีเหมาะสมกบั การใช้งานเฉพาะด้า น
การเขียน การตรวจสอบผังโปรแกรม การสร้างฟังก์ชนั โปรแกรมย่อย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้านการคํานวณเชิงตัวเลข การออกแบบโปรแกรมการแก ้ไขความผิดพลาด การทดสอบโปรแกรม

มคอ.2
5692302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object-oriented Language Programming
แนวคิ ด การเขี ยนโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ หลักการสํา คัญ ของการเขี ยนโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ
ความหมายของวัตถุ กลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะพฤติกรรมของวัต ถุ กลุ่มวัต ถุพืนฐาน ชนิ ด ข้อมูล ตัว
แปร ตัวดําเนินการ คําสังควบคุม คลาส อ็อปเจ็ค อาเรย์ การถ่า ยทอดคุ ณ สมบัติ ยูเอ็มแอล การเลือก
เขี ยนโปรแกรมเชิ งวัต ถุ การนํา ขบวนการแนวคิ ด ทางด้า นเชิ งวัต ถุ ไปประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมให้เหมาะสมกบั งานที สนับสนุ นการทํา งานแบบเชิ งวัต ถุในแอพพลิเคชันบนเว็บ ภาษา
ดอตเน็ต ภาษา พีเอชพี เอ เอส พี สามารถพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์ วิ สใช้งานในระดับสู งขึ นไป
อีกได้
5692501 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-5)
Web Technology
หลักการสถาปั ต ยกรรมของเวิ ลด์ ไวด์ เว็บ หลักการทํา งานโปรโตคอล ที ซีพี ไอพี การ
ประยุกต์ใช้งานของโปรโตคอล การรับส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การเคลือนย้า ยไฟล์ เครื องมือ
เทคโนโลยีทีนํามาใช้ในการพัฒนาเว็บ ในงานเฉพาะด้านให้มีประสิทธิภาพในปั จจุบนั
5693302 เทคโนโลยีโอเพนซอร์ สและการพัฒนาโปรแกรม
3 (2-2-5)
Open Source Technology and Software Development
ความหมาย ข้อดีของการพัฒนาแบบของโอเพนซอร์ส ประวัติ ข องโอเพนซอร์ ส รู ปแบบ
การพัฒนาซอฟท์แวร์แบบของโอเพนซอร์ ส โครงการข้อดี ข องการพัฒนาแบบของโอเพนซอร์ สที
พัฒนาขึนใช้งานกันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั การพัฒนาซอฟท์แวร์ ด ้ว ยโอเพนซอร์ ส แพล็ทฟอร์ ม
ของโอเพนซอร์ ส โปรแกรมจัด การภาษา คอมไพเลอร์ โปรแกรมตรวจสอบจุ ด บกพร่ อง ระบบ
จัดการแพ็กเกจ ระบบจัดการรุ่ นของซอร์สโค้ด ระบบจัดการจุ ด บกพร่ องผ่า นเว็บที ใช้ในการพัฒนา
ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส
5694501 การพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเว็บ
3 (2-2-5)
Web-based Application Development
หลักการของเทคโนโลยีเว็บ โครงสร้างของเว็บ สภาพแวดล้อมของระบบเว็บ เครื องมือ
เทคโนโลยีทีนํา มาใช้ในการพัฒนาเว็บในงานเฉพาะด้า นให้ มีประสิ ทธิ ภาพ กระบวนการในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บ หลักการการออกแบบ การปรับเว็บให้เหมาะสมเพือประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้งาน การค้นหาโดยเสิ ร์จ เอนจิ น หลักของการโปรแกรมเว็บ ส่ ว นประกอบของโปรแกรมเว็บ
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เครื องมือสําหรับพัฒนา ระบบประยุกต์บนเว็บสําเร็จรู ป ระบบบริ หารเนื อหาข้อมูล หลักการทํา งาน
ของการบริ การเว็บ รวมถึงหลักการออกแบบการบริ การเว็บ เว็บบลอก ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
5692502 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดีย
3 (2-2-5)
Computer Multimedia Technology
ทฤษฏีเกียวก ับคอมพิว เตอร์ กราฟฟิ ก หลักพืนฐานการออกแบบ วิธีการสร้า งภาพ 2 มิติ
การสร้ า งภาพ 3 มิ ติ เ บื องต้ น การประยุก ต์ ง านด้ า นกราฟฟิ กในปั จจุ บั น เทคนิ ค การสร้ า ง
ภาพเคลือนไหว การประยุกต์ ทางด้า นมัลติ มีเดี ย ความต้องการของระบบ การวิ เคราะห์ ออกแบบ
ระบบมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก ับมัลติมีเดีย มาตรฐานของรู ปแบบแฟ้ ม
กราฟฟิ กทางด้านมัลติมีเดีย การวิจยั การแสดงผลทางด้า นมัลติ มีเดี ยที เหมาะสม หลักของการสร้า ง
มัลติมีเดีย การจัดทํามัลติมีเดียโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ทีเหมาะสม สถาปั ต ยกรรมของเวิ ลด์ ไวด์ เว็บ
สําหรับมัลติมีเดีย
5692503 คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบสือสิงพิมพ์
3 (2-2-5)
Computer-aided for Printed Media Design
การจัดการองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เบืองต้น การศึกษาการจัด องค์ ประกอบโดยใช้รูป
เรขาคณิ ต พืนที ปริ มาตรเรขาคณิ ต องค์ ประกอบที เป็ นรู ปอิสระ รู ปทรงที เกิด จากการจัด พืนที สี
นําหนัก การสมดุ ล ความขัด แย้ง ความกลมกลื น ศึ กษาการใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ในการ
ออกแบบสือสิงพิมพ์ เพือนําไปประยุกต์ใช้ในงานระดับทีสูงขึน
5693401 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Artificial Intelligent Technology
ขอบเขตทีมาของปั ญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู ้ โครงสร้างความจํา การหาเหตุ ผล
แบบ น่ า จะเป็ น เทคนิ ค การค้นหา เกม การวางแผน การเรี ยนรู ้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
โครงข่ายประสาทเทียม
5693501 ทฤษฎีและการออกแบบเกม
3 (2-2-5)
Game Theory and Design
แนวทางเบืองต้นของการออกแบบเกมแบบ 2 มิติ แบบ 3 มิติ เพือให้ เกิด ความคิ ด ในทาง
สร้างสรรค์ โดยการนําความรู ้ประสบการณ์ในแต่ละแขนง ตลอดจนเครื องมือในการสร้า งสรรค์ เกม
อย่างเป็ นลําดับขันตอน ตังแต่การออกแบบตัวละคร ฉาก การวางโครงเรื อง ท่ า ทางของตัว ละคร ทํา
ให้ เ กมนั นเล่ น ได้ จ ริ งตามข้อ ก าํ หนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐานในการผลิ ต เกม

มคอ.2
5692702 เทคโนโลยีอินเทอร์ เ น็ตและอินทราเน็ต
Internet and Intranet Technology
หลัก การของระบบอิ น เทอร์ เ น็ต หลัก การของระบบอิน ทราเน็ ต การติ ด ตังอุป กรณ์
เบืองต้นเพือใช้งานอินเทอร์ เน็ต อินทราเน็ต การใช้งานอินเทอร์ เน็ต การใช้งานอินทราเน็ต ความ
มันคงปลอดภัยในระบบอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยในระบบอินทราเน็ต
5693701 โปรโตคอลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Network Protocol
การออกแบบ การใช้งาน การวิ เคราะห์ เครื อข่ า ยคอมพิว เตอร์ ระบบการติ ด ต่ อสื อสาร
ข้อมูล การวิ เคราะห์ รายละเอียดของมาตรฐานการติ ด ต่ อสื อสารยุค ใหม่ ระบบโปรโตคอล การ
นําไปใช้งาน เทคโนโลยีการส่งสัญญาณ การส่ งผ่า นชุ ด ของข้อมูล การหาเส้นทาง การควบคุ มการ
ส่งผ่านข้อมูลของโปรโตคอล
5693702 ระบบการสือสารข้อมูลแบบดิจิทัล
3 (2-2-5)
Digital Data Communication System
ทฤษฎีสุ่มตัว อย่า ง ระดับสัญญาณ ควอนไทซิ ง การเข้า รหั ส การถอดรหั ส TDM PCM
DM DPCM ความจุของช่องสัญญาณ เทคนิ ค การมอดู เลต การดี มอดู เลต โพรโทคอล การควบคุ ม
ความผิด พลาดในการเข้า รหั ส การรับส่ งสัญญาณแบบดิ จิ ทัล การบัน ทึ ก แบบดิ จิ ทัล ออกแบบ
ระบบสือสารข้อมูล ระบบการให้บริ การการสือสารข้อมูลดิจิทลั
5693703 การออกแบบและบริหารเครือข่าย
3 (2-2-5)
Network Design and Management
หลักการของอุปกรณ์ พืนฐานในเครื อข่ า ยคอมพิว เตอร์ หลักการของอุปกรณ์ เครื อข่ า ย
แบบผสม หลักการของอุปกรณ์เชือมต่อเครื อข่ายทีระบบแตกต่ า งกนั อุปกรณ์ ในการสร้า งเครื อข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ หลัก การเชื อมต่ อ อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การเชื อมต่ อ อุ ปกรณ์ เ ครื อ ข่ า ย
คอมพิว เตอร์ รวมถึงการปรับ แต่ ง อุปกรณ์ ใ นเครื อข่ า ยเบื องต้น โครงข่ า ยคอมพิว เตอร์ พืนฐาน
โครงข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล อุปกรณ์ การเชื อมต่ อ เทคโนโลยีระบบเครื อข่ า ย การออกแบบ
ระบบเครื อข่ายให้เหมาะสมก ับการใช้งานประเภทต่างๆ การจัดการระบบเครื อข่าย และการเฝ้ าระวัง
ความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
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5693704 เทคโนโลยีการสือสารไร้ สาย
3 (2-2-5)
Wireless Communication Technology
หลัก การของคลืนวิ ทยุ การผสมสัญ ญาณ การจัด สรรช่ องสัญญาณ เทคนิ ค การเข้า ใช้
ช่องสัญญาณ การแยกสัญญาณ ความผิดพลาดของช่องสัญญาณดิจิทลั มาตรฐานการพัฒนาเครื อข่ า ย
ไร้สาย
5694701 ความมันคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Network Security
การเข้า รหั ส การถอดรหั ส ที ใช้ในระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครื อข่ า ยในปั จ จุ บัน การ
เข้ารหัสแบบบล็อค การเข้ารหัสแบบสุ่ม แฮ็ชฟั งก์ชัน การอนุ ญาตให้ เข้า ใช้ระบบ การเข้า รหั สเพือ
ควบคุมการอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ รหัสลายเซ็นดิ จิ ทัล การศึกษาถึงการป้ องกนั การเข้า เจาะระบบ
โดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี เพือให้ นักศึกษาเข้า ใจถึงหลักการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิว เตอร์
ระบบเครื อข่าย รวมทังควบคุมป้ องกันระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ า ยจากการเจาะระบบของผู ้
ไม่ประสงค์ดี
5692202 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
3 (2-2-5)
Geographic Information System
หลักการแนวคิ ด ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ ประกอบ ประเด็ นปั ญหาในการ
ประยุกต์ใช้ระบบ การออกแบบการจัดการข้อมูลเชิงพืนที ทฤษฎีเทคนิ ค ในการนํา เข้า การวิ เคราะห์
การจัด การฐานข้อมูล เชิ ง พืนที การออกแบบ การประเมินระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ เพื อการ
จัดการเชิงพืนที โดยการใช้โปรแกรม Arc GIS
5692203 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
3 (2-2-5)
Information System for Management
การนําเอาระบบสารสนเทศทีเหมาะสมก ับลักษณะงาน เป้ าหมายในการดํา เนิ นงาน มาใช้
ในองค์กร การจัดการได้อย่างเหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท างด้า นสารสนเทศในปั จ จุ บัน แนว
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงก ับความต้องการของผูใ้ ช้ พืนฐานความเข้า ใจของการเป็ น
ผูพ้ ฒั นาระบบ รวมถึงการจัดการความรู ้ขององค์กรให้เหมาะสมกบั การทํา งาน เพือช่ ว ยสร้า งระบบ
สารสนเทศทีช่วยในการตัดสินใจ

มคอ.2
5693502 การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer-aided Engineering Management
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ คอมพิว เตอร์ สํา หรับการผลิต ในโรงงาน การประยุกต์ ใช้ใน
การออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอร์ด องค์ประกอบ ระบบเชิ งกล อินเตอร์ เฟสระหว่ า งคอมพิว เตอร์
ช่ ว ยออกแบบแคด คอมพิว เตอร์ ค วบคุ มเชิ ง ตัว เลข หุ่ นยนต์ เทคโนโลยีโ ครงข่ า ย การจัด การ
คอมพิวเตอร์ สําหรับการผลิตในงานวิศวกรรม
5693503 การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Resource Management
พืนฐานการจัดการบริ การสิงอํานวยความสะดวกในการใช้ค อมพิว เตอร์ รวมถึงการเลือก
จัด หาฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ การวิ เคราะห์ ค่ า ใช้จ่ า ย การจัด ตารางงาน ความปลอดภัย ความเป็ น
ส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การจัดทํางบประมาณ การจัดทําเอกสาร การเขี ยนโปรแกรมที มี
ประสิทธิภาพ การวางแผนระบบ การจัดการโครงการและการสือสารข้อมูลผูบ้ ริ ห าร ดาต้า แวร์ เฮาส์
ดาต้าไมนิง การออกแบบการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

