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หลักสูตรวิทยาศาตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 

คณะ/ภาควิชา  ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

   สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 ระบรุหัส   : ………………………………………………………………………. 

1.2 ชื่อหลักสตูร (ภาษาไทย)  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย 

   (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science Program 

 Program in Applied Computer Science-Multimedia 

 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

2.1 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย) 

               (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Applied Computer Science-Multimedia) 

2.2 ชื่อยอ  (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย) 

               (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Applied Computer Science-Multimedia) 

 

3.   วิชาเอก (ถามี) 

 ไมม ี

 

4.   จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 138 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร  

 หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 



 3 
 

           มคอ.2 KMUTT 

5.3 ภาษาที่ใช   

 ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา  

 นักศึกษาไทย 

 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

 หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การใหปรญิญาแกผูสำเรจ็การศึกษา  

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

6.1 นักออกแบบและพัฒนาดานมัลติมีเดีย  

6.2 นักออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ การเรียนการสอน 

6.3 ผูผลิตงานดานภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตรแอนิเมชัน  

6.4 นักออกแบบประสบการณและสวนติดตอผูใชงาน (UX/UI Designer) 

6.5 นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  

6.6 นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เว็บ/โมบายแอปพลิเคช่ัน และเกม 

6.7 นักวิชาการ อาจารย หรือวิทยากร ทางดานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ

สาขาที่เกี่ยวของ 

 

7.   ชื่อ นามสกุล ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบนัทีส่ำเร็จการศึกษา,

ประเทศทีส่ำเร็จการศึกษา (ปที่สำเร็จการศึกษา)  

1 ดร. วัยวัฒน สายทุม - ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

ประเทศไทย (พ.ศ.2562) 

- ค.อ.ม. (ครุศาสตรเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ.2546) 

- ศบ. (ออกแบบตกแตงภายใน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

ประเทศไทย (พ.ศ.2540) 

2 ผศ.สุริยงค เลศิกุลวาณิชย 

(ผศ.ดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

ประเทศไทย (พ.ศ.2536) 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบนัทีส่ำเร็จการศึกษา,

ประเทศทีส่ำเร็จการศึกษา (ปที่สำเร็จการศึกษา)  

- วศ .บ .  ( ว ิ ศวกรรมไฟฟ  า ) , สถาบ ัน เทคโนโล ยี  

พระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ.2532) 

3 ผศ.ชนินทร ต้ังพานทอง 

 

-  วท . ม .  ( เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เท ศ ท า ง ธ ุ ร ก ิ จ ) ,  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (พ.ศ.2561) 

-  ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ), 

มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีพระจอมเกล  าธนบ ุ รี ,  

ประเทศไทย (พ.ศ.2550) 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย), 

มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีพระจอมเกล  าธนบ ุ รี ,  

ประเทศไทย (พ.ศ.2547) 

4 อาจารยจิรุจน พัฒนจันทร - ศล.ม. (คอมพิวเตอรอารต), มหาวิทยาลัยร ังส ิต, 

ประเทศไทย (พ.ศ.2560) 

- ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

ประเทศไทย (พ.ศ.2554) 

5 อาจารยณัฐพงษ ประเสริฐสังข - ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ประเทศ

ไทย (พ.ศ.2558) 

- วศ.บ(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

ประเทศไทย (พ.ศ.2555) 

 

8.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

      สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตรอ ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูรอบดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

1.2 ความสำคญัของหลักสูตร  

จากการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว Disruption Technology และเทคโนโลยีดิจิทัลที่

สงผลกระทบตอการดำรงชีวิตประจำวันในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก 

การพัฒนาประเทศจำเปนตองตั้งอยูบนฐานความคิดสรางสรรค นวัตกรรม รวมถึงการยกระดับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ซึ่งทำใหตองการแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย  จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของผูเรียน และพัฒนาดานการเรียนรูของผูเรียน โดยจัดการเรียนรูแบบเชิงผลลัพธ เพ่ือใหตอบโจทย

การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 

 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรูทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่พรอมนำไปใชในการออกแบบ

และสรางสรรคผลงานครอบคลุมทั้งระบบในการทำงาน 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตใชความรูและเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการ

สรางสรรคผลงานสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมใหดี

ขึ้น 

1.3.3 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีความกระตือรือรนตอการเรียนรู และการพัฒนาตนเองใหเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ใสใจกับสถานการณของสังคมเปนองครวมอยางตอเน่ือง 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ มีความสุจริต ซื่อตรง เอื้อเฟอเผื่อแผ เห็น

ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน สามารถใชชีวิตและทำงานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึงความ

เปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต 
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1.4 ผลลัพธการเรยีนรูระดับหลกัสูตร (Program Learning Outcome: PLO)  

PLO 1 นักศึกษาสามารถพัฒนาแผนงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดอยางมีคุณภาพทั้งดานกระบวนการ

และดานผลงาน  

Sub PLO 1 :  1A สามารถระบุแนวคิดหลักการในการสรางสรรคผลงานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและปจจัย

ประกอบสำคัญในการทำงานใหสำเร็จไดอยางครบถวน  

1B สามารถวางแผนกระบวนการทำงานไดอยางเปนระบบ ดวยการกำหนดขั้นตอนจากการ

วิเคราะหปจจัยและองคประกอบตาง ๆ นำไปออกแบบไดครบถวนและถูกตองตาม

กระบวนการ 

PLO 2 นักศึกษาสามารถพัฒนาผลงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดอยางสรางสรรคที่เปนประโยชนตอ

สังคมเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ดวยความเปนมืออาชีพ 

Sub PLO 2 : 2A   สามารถออกแบบผลงานโดยใชองคความรูดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียอยางไมยึดถือความเช่ือ

ของตนเองเปนหลัก มีการแสวงหาและแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืน 

2B สามารถพัฒนาผลงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดย

ประยุกตใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการและวัตถุดิบในการทำงาน ไดอยางเหมาะสมดวยการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ 

PLO 3 นักศึกษาสามารถนำเสนอขอมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยตระหนัก

ถึงสถานการณและความตองการของสังคม 

Sub PLO 3 :  3A  สามารถคนหาขอมูลทั้งกวางและลึกดวยความเอาใจใสถึงแหลงที่มาตนฉบับที่ถูกตอง เพ่ือ

ใชในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3B สามารถสื่อสารขอมูลสารสนเทศไดใจความเปนลำดับ มีความถูกตอง เหมาะตามกาลเทศะ 

เขาถึงกลุมเปาหมายดวยการเลือกใชวิธีการและสรางกระบวนการไดอยางเหมาะสม  

3C สามารถประเมินผลงานดานเทคโนโลยีมัลติเดีย ดวยความเขาใจถึงบริบทไดอยางเหมาะสม 

PLO 4 นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก ยึดม่ันในความถูกตอง และมีจรรยาบรรณวิชาชพี 

Sub PLO 4 :  4A  มีความรับผิดชอบตอความคิด คำพูดและการกระทำของตนอยางซื่อตรง ไมคิดทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ สนับสนุนและสงเสริมสิ่งที่ถูกตอง 

4B เห็นประโยชนสวนรวมเปนสำคัญตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4C ต้ังเปาหมายการทำงานสูงกวาเกณฑที่มีอยู  
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1.5 ผลลพัธการเรยีนรูตามลำดับขั้นของการพัฒนาผูเรยีน (Stage LO)  

Stage-LO 1 : นักศึกษาสามารถอธิบายความรูพ้ืนฐานดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

และวิเคราะหปญหาเพ่ือเลือกใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสม 

Stage-LO 2 : นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนางานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียได ตอบสนองกับความ

ตองการของกลุมผูใชงาน 

Stage-LO 3 : นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูและแนวความคิดไปสูการแกปญหา โดยการประยุกตใช

เทคโนโลยีมัลติมีเดียไดดวยความชำนาญเฉพาะดาน เพ่ือเสริมศักยภาพผลงานที่สรางสรรคขึ้น 

Stage-LO 4 : นักศึกษาสามารถหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณจริงไดอยางสรางสรรคโดย

การนำเอาความรูดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาสังคม ดวยความเขาใจ

สถานการณของสังคมในปจจุบัน และมองเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น โดยศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจัย

และเอกสารตางๆ  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  

1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาพิเศษ 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมม ี

 

2. การดำเนนิการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

ในวัน-เวลาราชการปกติ (จันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

ปฏิทินปการศกึษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปดสอนในเดือนสิงหาคม  – เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปดสอนในเดือนมกราคม  – เดือนพฤษภาคม และ 

ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

(1) เปนผูสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่เนนการเรียนรูกลุม

สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือคอมพิวเตอร และสาระที่เกี่ยวของ 

(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี หรือ 

(3) มีคุณสมบัติและผานการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนด 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) โดยระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ตามที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย (ทปอ.) 

(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนผูดำเนินการคัดเลือกเอง หรือ 

(3) การคัดเลือกโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.3 แผนการรบันักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่ 1   80 80 80 80 80 

ช้ันปที่ 2 - 80 80 80 80 

ช้ันปที่ 3 - - 80 80 80 

ช้ันปที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 80 80 
 

2.4 งบประมาณรายรบั (หนวย: บาท) 

คาบำรุงการศึกษา 12,000  บาท/คน/ภาคการศึกษา 24,000 บาท/คน/ป 

คาลงทะเบียน     500  บาท/หนวยกิต 17,250 บาท/คน/ป 

รวมคาเลาเรียน 41,250* บาท/คน/ป 

คาเลาเรียนตลอดหลักสูตร     165,000 บาท/คน 

*หมายเหตุ ท้ังนี้อัตราคาเลาเรียนใหขึ้นอยูกับประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา 

 

2.5 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน และ/ หรอื การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2.6 การเทยีบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

อางอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557  
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

 3.1.1   จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต 

 3.1.2   โครงสรางหลกัสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หนวยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต 

 ข.1 วิชาหลัก  15  หนวยกิต 

 ข.2 วิชาเฉพาะดาน                  80  หนวยกิต 

  ข.2.1 กลุมวิชาศิลปะและการออกแบบมัลติมีเดีย       36 หนวยกิต 

  ข.2.2 กลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  21 หนวยกิต 

  ข.2.3 กลุมวิชาฮารดแวรสำหรับมัลติมีเดีย   5 หนวยกิต 

  ข.2.4 กลุมวิชาบริหารจัดการโครงงาน  16 หนวยกิต 

  ข.2.5 กลุมวิชาฝกงาน   2 หนวยกิต 

 ข.3 วิชาเลือก                   6  หนวยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

รหัสวิชาประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก และมีความหมายดังน้ี 

รหัสตัวอักษร   

 CMM  หมายถึง กลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย 

 GEN     หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 LNG  หมายถึง วิชากลุมภาษาและการสื่อสาร 

 MTH   หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร 

 PHY   หมายถึง กลุมวิชาฟสิกส 

รหัสตัวเลข   

เลขหลักรอย  หมายถึง ระดับของวิชา 

เลข  1-4  หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี 

เลข  5  หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได 

 เลข  6 ขึ้นไป  หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 เลขหลักสิบ หมายถึง กลุมวิชา 

 เลข 1  หมายถึง กลุมวิชาศิลปะและการออกแบบมัลติมีเดีย 

 เลข 2  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 เลข 3  หมายถึง  กลุมวิชาฮารดแวรสำหรับมัลติมีเดีย 

 เลข 4-5  หมายถึง กลุมวิชาเลือก 
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 เลข 8  หมายถึง กลุมวิชาฝกงาน 

 เลข 9  หมายถึง กลุมวิชาบริหารจัดการโครงงาน 

 เลขหลักหนวย หมายถึง ลำดับวิชา 

รายวิชา  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต 

 ข.1 วิชาหลัก  15  หนวยกิต 

PHY 105  ฟสิกสทั่วไปสำหรับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 และเทคโนโลยี 1  

 (General Physics for Industrial Education and Technology  

 Students I) 

MTH 111  แคลคลูัส 1  3 (3-0-6) 

 (Calculus I) 

CMM 122  วิยุตคณิต 3 (3-0-6)  

 (Discrete Mathematics) 

CMM 320  ฟสิกสของแสงและเสียง 3 (3-0-6) 

 (Light and Sound Physics) 

CMM 321  เรขภาพคณิต 3 (3-0-6) 

 (Graphics Mathematics)  

 ข.2 วิชาเฉพาะดาน                  80  หนวยกิต 

 ข.2.1 กลุมวิชาศิลปะและการออกแบบมัลติมีเดีย       36 หนวยกิต 

CMM 110  ปฏิบัติการทัศนศิลป 3 (2-2-4) 

 (Visual Laboratory) 

CMM 111  พ้ืนฐานการออกแบบ 3 (2-2-4) 

 (Design Fundamentals) 

CMM 112  การออกแบบกราฟกเพ่ือการจัดวางและตัวอักษร 3 (2-2-4) 

 (Graphic Design for Layout and Typography) 

CMM 113  การถายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-4) 

 (Photography for Multimedia) 

CMM 114  การจัดองคประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต 3 (2-2-6) 

 (Composite) 

CMM 211  การผลิตวีดิทัศนสำหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 

 (Video Production for Multimedia) 
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CMM 212  การออกแบบเสียงดิจิทัล 3 (2-2-6) 

 (Digital Sound Design) 

CMM 213  วาดเสนสรางสรรคและการออกแบบตัวละคร 3 (2-2-6) 

 (Creative Drawing and Character Design) 

CMM 214  พ้ืนฐานภาพเคลื่อนไหวสามมติิ 3 (2-2-6) 

 (3D Animation Fundamentals) 

CMM 223 ประสบการณผูใชและสวนเช่ือมตอประสานผูใช  3 (3-0-6) 

 (User Experience/User Interface: UX/UI) 

CMM 310  การออกแบบและการพัฒนาเกม 3 (2-2-6) 

 (Game Design and Development) 

CMM 311  สื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 3 (3-0-6) 

 (Digital Media for Learning) 

 ข.2.2 กลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  21 หนวยกิต 

CMM 120  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตน 3 (2-2-6) 

 (Introduction to the Object-Oriented Programming) 

CMM 121  ระบบจัดการฐานขอมูล 3 (3-0-6)    

 (Database Management System) 

CMM 221  การพัฒนาเว็บ 3 (2-2-6)  

 (Web Development) 

CMM 222  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)  

 (Information System Analysis and Design) 

CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรับอุปกรณอัจฉริยะ 3 (2-2-6) 

 (Smart Device Application Development) 

CMM 330  เครือขาย 3 (2-2-6)   

 (Networking) 

CMM 420  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

(Information Technology for Management) 

 ข.2.3 กลุมวิชาฮารดแวรสำหรับมัลติมีเดีย   5 หนวยกิต 

CMM 230  วงจรอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (2-2-6) 

(Electronics circuit and Microcontroller) 

CMM 331 ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณสวนเช่ือมตอประสาน 2 (1-2-4)  

 (Interactive Devices Laboratory) 
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 ข.2.4 กลุมวิชาบริหารจัดการโครงงาน  16 หนวยกิต 

CMM 290  จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลย ี 3 (3-0-6)  

 (Ethics and Laws for Technology) 

CMM 390 การบริหารโครงงาน 3 (3-0-6) 

 (Project Management) 

CMM 490  การวิจัยเบ้ืองตนสำหรับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3 (3-0-6) 

 (Fundamental of Research for Computer Multimedia) 

CMM 491  สัมผสัแหงผูมปีระสบการณ  3 (3-0-6) 

 (Touch of The Experience One)  

CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 

 (Project Study in Multimedia Technology) 

CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 

 (Multimedia Technology Project) 

 ข.2.5 กลุมวิชาฝกงาน   2 หนวยกิต 

CMM 381  ฝกงาน 2 (S/U) 

 (Professional Training) 

 

 ข.3 วิชาเลือก                   6  หนวยกิต 

CMM 340 การตลาดในยุคดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 (Marketing in the Digital Age) 

CMM 341 การสื่อสารเพ่ืองานธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 (Communication for Digital Business) 

CMM 342 การออกแบบกราฟกสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 

 (Graphic Design for Multimedia) 

CMM 343 การถายภาพเชิงพาณิชย 3 (2-2-6) 

 (Photography for Commercial) 

CMM 344 การคำนวณแอนิเมชัน 3 (3-0-6) 

 (Computational Animation) 

CMM 345 การพัฒนาแบบจำลองสามมิติ  3 (2-2-6) 

 (3D Modeling Development) 

CMM 346 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 (Data Analytics for Business) 
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CMM 347 การผลิตวีดิทัศนเชิงธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-6) 

 (Production for Digital Business) 

CMM 348 เทคนิคการใหสีกราฟก 3 (3-0-6)  

 (Graphic Rendering Techniques)  

CMM 349 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3 (2-2-6) 

 (Web Application Development) 

CMM 350 หลักการพัฒนาวิชวลเอฟเฟค  3 (2-2-6) 

 (VFX Essential Development) 

CMM 351 การออกแบบศิลปะจลนศิลปสำหรับงานมัลติมีเดีย  3 (2-2-6) 

 (Kinetic Art for Multimedia) 

CMM 440 การเรียนรูของเครื่อง  3 (3-0-6)  

 (Machine Learning) 

CMM 441 กลจักรวิทัศน 3 (3-0-6)  

 (Machine Vision)  

CMM 442 สตูดิโอแอนิเมชัน 3 (2-2-6) 

 (Animation Studio) 

CMM 443 การประมวลผลกลุมเมฆ  3 (3-0-6)  

 (Cloud Computing) 

CMM 444 อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง  3 (3-0-6)  

 (Internet of Things)  

CMM 445 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือความย่ังยืน 3 (3-0-6) 

 (Multimedia Production for Sustainability) 

CMM 446 เทคโนโลยีโลกเสมือน 3 (2-2-6) 

 (Reality Technology) 

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 หนวยกิต 

ใหเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

          ชัน้ปที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1  จำนวนหนวยกิต 

GEN 101 พลศึกษา 1 (0-2-2) 

 (Physical Education) 

MTH 111  แคลคลูัส 1  3 (3-0-6) 

 (Calculus I) 

PHY 105  ฟสิกสทั่วไปสำหรับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 และเทคโนโลยี 1   

 (General Physics for Industrial Education and Technology  

     Students I) 

CMM 110  ปฏิบัติการทัศนศิลป 3 (2-2-4) 

 (Visual Laboratory) 

CMM 111  พ้ืนฐานการออกแบบ 3 (2-2-4) 

 (Design Fundamentals) 

CMM 120  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตน 3 (2-2-6) 

 (Introduction to the Object-Oriented Programming) 

ระดับคะแนนกลุมที่ 1 

LNG 120  ภาษาอังกฤษทั่วไป  3 (3-0-6) 

 (General English) 

ระดับคะแนนกลุมที่ 2 

LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (3-0-6) 

 (Academic English) 

 รวม                  19 (15-8-34) 

          ชั่วโมง /สัปดาห        = 57 
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          ชัน้ปที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  จำนวนหนวยกิต 

GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพ่ือการดำเนินชีวิต 3 (3-0-6) 

 (Man and Ethics of Living) 

CMM 122  วิยุตคณิต 3 (3-0-6)  

 (Discrete Mathematics) 

CMM 112  การออกแบบกราฟกเพ่ือการจัดวางและตัวอักษร 3 (2-2-4) 

 (Graphic Design for Layout and Typography) 

CMM 113  การถายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-4) 

 (Photography for Multimedia) 

CMM 114  การจัดองคประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต 3 (2-2-6) 

 (Composite) 

CMM 121  ระบบจัดการฐานขอมูล 3 (3-0-6)    

 (Database Management System) 

ระดับคะแนนกลุมที่ 1 

LNG 220  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3 (3-0-6) 

 (Academic English) 

ระดับคะแนนกลุมที่ 2 

LNG 224 การสื่อสารภาษาอังกฤษ I 3 (3-0-6) 

 (Oral Communication I) 

 รวม                  21 (18-6-38) 

          ชั่วโมง /สัปดาห        = 62 
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          ชัน้ปที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1  จำนวนหนวยกิต 

GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด 3 (3-0-6) 

 (Miracle of Thinking) 

CMM 211  การผลิตวีดิทัศนสำหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 

 (Video Production for Multimedia) 

CMM 212  การออกแบบเสียงดิจิทัล 3 (2-2-6) 

 (Digital Sound Design) 

CMM 221  การพัฒนาเว็บ 3 (2-2-6)  

 (Web Development) 

CMM 230  วงจรอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (2-2-6) 

(Electronics circuit and Microcontroller) 

CMM 290  จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลย ี 3 (3-0-6)  

 (Ethics and Laws for Technology) 

 รวม                  18 (14-8-36) 

          ชั่วโมง /สัปดาห        = 58 

 

          ชัน้ปที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหนวยกิต 

GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต 3 (3-0-6) 

 (Beauty of Life) 

CMM 213  วาดเสนสรางสรรคและการออกแบบตัวละคร 3 (2-2-6) 

 (Creative Drawing and Character Design) 

CMM 214  พ้ืนฐานภาพเคลื่อนไหวสามมติิ 3 (2-2-6) 

 (3D Animation Fundamentals) 

CMM 222  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)  

 (Information System Analysis and Design) 

CMM 223 ประสบการณผูใชและสวนเช่ือมตอประสานผูใช  3 (3-0-6) 

 (User Experience/User Interface: UX/UI) 

 รวม                  15 (13-4-30) 

          ชั่วโมง /สัปดาห        = 47 
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          ชัน้ปที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1  จำนวนหนวยกิต 

GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา 3 (3-0-6) 

 (Learning and Problem Solving Skills) 

CMM 320  ฟสิกสของแสงและเสียง 3 (3-0-6) 

 (Light and Sound Physics) 

CMM 321  เรขภาพคณิต 3 (3-0-6) 

 (Graphics Mathematics)  

CMM 310  การออกแบบและการพัฒนาเกม 3 (2-2-6) 

 (Game Design and Development) 

CMM 390 การบริหารโครงงาน 3 (3-0-6) 

 (Project Management) 

CMM xxx วิชาเลือก 1 3 (x-x-x) 

 รวม                 18 (14+x-2+x-30+x) 

          ชั่วโมง /สัปดาห        = 46+x 

 

          ชัน้ปที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2  จำนวนหนวยกิต 

GEN 351  การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนำ  3 (3-0-6) 

 (Modern Management and Leadership) 

CMM 311  สื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 3 (3-0-6) 

 (Digital Media for Learning)  

CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรับอุปกรณอัจฉริยะ 3 (2-2-6) 

 (Smart Device Application Development) 

CMM 330  เครือขาย 3 (2-2-6)   

 (Networking) 

CMM 331 ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณสวนเช่ือมตอประสาน 2 (1-2-4)  

 (Interactive Devices Laboratory) 

CMM xxx วิชาเลือก 2 3 (x-x-x) 

 รวม                 17 (11+x-6+x-28+x) 

          ชั่วโมง /สัปดาห        = 45+x 
 

          ชัน้ปที่ 3   ภาคการศึกษาพเิศษ จำนวนหนวยกิต 

CMM 381  ฝกงาน 2 (S/U) 

 (Professional Training)  
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          ชัน้ปที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1  จำนวนหนวยกิต 

LNG 323  ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมการบริการดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 (English for Digital Service and Innovation) 

CMM 420  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

(Information Technology for Management) 

CMM 490  การวิจัยเบ้ืองตนสำหรับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3 (3-0-6) 

 (Fundamental of Research for Computer Multimedia) 

CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 

 (Project Study in Multimedia Technology) 

GEN xxx วิชาบังคับเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6) 

XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x-x-x) 

 รวม                 17 (12+x-4+x-30+x) 

          ชั่วโมง /สัปดาห        = 46+x 

 

          ชัน้ปที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2  จำนวนหนวยกิต 

GEN xxx วิชาบังคับเลือกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6) 

CMM 491  สัมผสัแหงผูมปีระสบการณ  3 (3-0-6) 

 (Touch of The Experience One)  

CMM 499  โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 

 (Multimedia Technology Project) 

XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x-x-x) 

 รวม                 11 (6+x-4+x-18+x) 

          ชั่วโมง /สัปดาห        = 28+x 

 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 ผลลพัธการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเพื ่อประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไดอยาง

เหมาะสม สามารถพัฒนาทักษะการทำงานรวมกับผูอื่นเปนทีมไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวในการ

ทำงานจริงไดอยางเหมาะสม  

4.2 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาพิเศษ ของปการศึกษาที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง หรือ 40 วันทำการ 
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5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

ขอกำหนดในการโครงงานศึกษา ตองเปนโครงงานศึกษาหรือการพัฒนางานวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับ

การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจตอง

ทำการศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนางานวิจัยทางดานมัลติมีเดีย 

และสามารถอธิบายถึงทฤษฎีที่นำมาใชในการทำวิจัย ประโยชนที่จะไดรับจากการทำวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่

ชัดเจน และสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลา รวมถึงวิเคราะหผลการวิจัยโครงงานทางสถิติ สรุปผลการวิจัย 

รวบรวมผลสำเร็จของโครงงานนำเสนอตอคณะกรรมการการสอบโครงงาน โดยจะตองดำเนินการสรางและ

นำสงผลงานพรอมรูปเลมโครงงาน ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  
 

5.2 ผลลพัธการเรยีนรูของการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

นักศึกษาสามารถกำหนดที่มาและความสำคัญ กำหนดเปาหมาย ตั้งวัตถุประสงค ของโครงงานไดอยาง

สมเหตุสมผล สามารถกำหนดกระบวนการขั้นตอนการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคของโครงงานได สามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนางานวิจัยทางดานมัลติมีเดียไดอยางเปน

ระบบถูกตองตามหลักการ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนางานวิจัย

ทางดานมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสม สามารถเลือกวิธีในการศึกษา คนควาขอมูลและงานวิจัย เพื่อพัฒนา

โครงงานทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค และสามารถพัฒนา

โครงงานทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปการศึกษาที่ 4 

5.4 จำนวนหนวยกิต  

4 หนวยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  

มีการกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร และคำแนะนำตาง ๆ รวมถึงการจัดหาตัวอยาง

งานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงงานใหศึกษาเปนแบบอยาง จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา  
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลงานและพฤติกรรมจากความกาวหนาในการดำเนินโครงงานโดยอาจารยที ่ปรึกษา และ

ประเมินผลโครงงานจากเกณฑการนำเสนอโครงงานที่ไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา โดย

งานวิจัยดังกลาวตองสามารถทำไดตามกำหนดเวลา และการจัดสอบการนำเสนอ ที่มีกรรมการสอบไมต่ำกวา 3 

คน โดยเกณฑการวัดและประเมินผลเปนไปตามสัดสวนที่คณะกรรมการสอบกำหนดและตามเกณฑของ

มหาวิทยาลัย  
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ภาคผนวก  

คำอธิบายรายวิชา และผลลพัธการเรียนรูของรายวิชา 
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ภาคผนวก ก. คำอธบิายรายวิชา และผลลพัธการเรียนรูของรายวิชา 

 

วิชาหลัก 

PHY 105  ฟสิกสทั่วไปสำหรับนักศึกษาครศุาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 3 (3-0-6) 

 (General Physics for Industrial Education and Technology Students I) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของอนุภาค

ภายใตอิทธิพลของแรง จะนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับพลังงานกล กำลัง และ งาน เพื่อชวยในการแกปญหา 

ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องการถายเทพลังงานในรูปแบบของคลื่นกล สมบัติของสสารจะถูกสอนโดยแสดงใหเห็น

ถึงผลกระทบของความรอนตอสสาร 

The course aims to encourage students to learn and understand various types of motions 

of a particle under the influence of forces. The concepts of mechanical energy, power and work will 

be introduced to help solve the problems. Students will learn energy transfer in forms of mechanical 

waves. Properties of matter will be taught by demonstrating the effect of heat on the matter. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

(1) นักศึกษามีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและสงงานตรงตอเวลา 

(2) นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางฟสิกส ที่เกี่ยวของกับหัวขอ กลศาสตร คลื่นและอุณหพล

ศาสตร และเสนอแนวคิดเพ่ือแกปญหาทางครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

MTH 111  แคลคลูสั 1  3 (3-0-6) 

 (Calculus I) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ลิมิต ความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันเชิงพีชคณิตและฟงกชันเชิงอดิศัย การวาดกราฟ 

อัตราสัมพัทธ ลิมิตของรูปแบบยังไมกำหนด พิกัดเชิงขั้ว ปริพันธจำกัดเขตและปริพันธไมจำกัดเขต เทคนิคการ

หาปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข การประยุกตของปริพันธ ความยาวของสวนเสนโคงในระนาบ ปริมาตร

ของทรงตันที่ไดจากการหมุน พ้ืนที่ของพ้ืนผิวที่ไดจากการหมุน ปริพันธไมตรงแบบ การหมุนแกน 

Limits.  Continuity of functions.  Derivatives of algebraic functions and transcendental 

functions.  Graph sketching.  Related rates.  Limit of indeterminate forms.  Polar coordinates. 

Definite integrals and indefinite integrals.  Techniques of integration.  Numerical integration. 

Application of integrals. Lengths of curves in the plane. Volumes of solids of revolution. Areas 

of surfaces of revolution. Improper integrals. Rotation of axes. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

(1) Solve problems and express mathematical ideas coherently in written form 

based on mathematical logic 
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(2) Explain concepts in functions of one variable and calculate inverse functions, 

limits, derivatives, maxima and minima, and linear approximation 

(3) Explain concepts and how to use the theorems that apply specifically to 

continuous functions (intermediate value theorem, extreme value theorem) and 

to differentiable functions (chain rule, Rolle’s theorem, mean value theorem, 

l’Hˆopital’s rule) 

(4) Find anti-derivatives by using standard techniques 

(5) Explain how the Fundamental Theorem of Calculus can be used both to 

evaluate integrals and to define new functions, and determine their basic 

properties 

(6) Apply calculus concepts in related rates, minimum and maximum problems, 

graph sketching, area, and volume 

(7) Convert functions to polar coordinates system, sketch graphs and find areas 

under curve 

 

CMM 122  วิยุตคณิต 3 (3-0-6)  

 (Discrete Mathematics) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

เซต ตรรกะและการพิสูจน ฟงกชันและความสัมพันธ อัลกอริธึม ระบบเลขและการการนับ ความ

นาจะเปน กราฟ ไดอะแกรมตนไม ความสัมพันธกอกำเนิด ทฤษฏีกราฟและไดอะแกรมตนไม โครงสรางขอมูล 

แบบจำลองเครือขาย วงจรคอมบิเนตอเรียลและพีชคณิตบูลีน กลจักรสถานะจำกัด กลจักรสถานะอัตโนมัติ 

ไวยากรณและภาษา เรขาคณิตเชิงคำนวณ  

Logic and proof, Set, Function and relation, Algorithm, Number theory, Counting 

Method and Probability, Metric and Vector, Recurrence relation, Graph and Tree theory, Data 

structure, Network Model, Combinatorial Circuit and boolean algebra, Finite state machine, 

finite state automata, grammar and languages, Computational geometry. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการทางคณิตศาสตรที่เปนพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง 

(2) อธิบายวิธีการจัดการกับขอมูลทางคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง 

(3) แปลงปญหาทางคณิตศาสตรใหเปนปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
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CMM 320  ฟสิกสของแสงและเสียง 3 (3-0-6) 

 (Light and Sound Physics) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ธรรมชาติของแสง คลื่นแสง การสะทอน การหักเห ปรากฏการณดรอปเปอร กระจกและเลนส การรบกวน 

ตะแกรงและเสปกตรัม โพลารไลเซชัน แสงในรูปแบบอนุภาค โฟตอน การแผรังสีเน่ืองจากอุณหภูมิ สี แบบจำลองสี

ชนิดตาง ๆ ภาพ กราฟกสและวิดีโอ การแบงนับภาพและผลกระทบ การบีบอัด การประมวลผลภาพ  

ธรรมชาติของเสียง ความเร็วของเสียงในตัวกลางตางชนิด ปรากฏการณดรอปเปอรสำหรับเสียง การ

วัดความดัง   การแบงนับเสียงและผลกระทบ การประมวลผลเสียง การบีบอัด MIDI 

Nature of light, Light wave, Light Phenomena, reflection, refraction, doppler effect, 

Mirror and Lens, Interference, Grating and Spectras, Polarization, Light as particles, photon, 

Thermal radiation, Color, Color Models, Image, graphics and video, Quantization and its effect, 

Image compression, Image processing 

Nature of sound, Sound speed in difference media, Droppler effect, Loudness 

measuring, Quantization and its effect, Sound compression, Sound synthesized, MIDI 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายถึงคุณลักษณะและธรรมชาติของแสง สี และเสียงไดอยางเหมาะสม 

(2) อธิบายรูปแบบตาง ๆ ของแสง สี และเสียงทางมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสม 

(3) อธิบายถึงปรากฏการณของแสง สี และเสียงที่มีผลตอวัตถุแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 321  เรขภาพคณิต 3 (3-0-6) 

 (Graphics Mathematics)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษากระบวนและทำความเขาใจตอกระบวนการตาง ๆ ในการสรางภาพและวัตถุเชิงเรขาคณิตโดย

การใชคอมพิวเตอร เรียนรูถึงองคประกอบตาง ๆ ของกระบวนการตาง ๆ ทางกราฟกทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 

การจำลองวัตถุ เมตริกซ เวกเตอรและจุด การหาคาแทรก ระบบพิกัดเอกพันธ การแปลงวัตถุ มุมมอง อนุพันธ

สวน การใหแสงและเงากับวัตถุ การกอกำเนิด การสรางกลับ การแบงยอย การแบงยอยพื้นผิวเทคนิคไม

ตอเน่ือง พ้ืนผิว การแทนเสนโคงและพ้ืนผิวแบบเบซิเยรและเออมิแตร ผิวสัมผัส  

To study and understand the graphics process of creating an image and geometric 

object by using a computer as a creation tool, Object Modeling, Matrix, Vector and Point, 

Interpolation, Homogeneous System, Transformation, Viewing, Partial derivative, Lighting and 

Shading, Recursion, Reconstruction, Subdivision, Discrete Techniques, Curve and Surface 

representation with Bezier and Hermite, Texture, Introduction to hardware rendering 
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ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการของการสรางภาพหรือวัตถุตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ในการสรางกราฟกสแบบสอง

และสามมิติไดอยางถูกตอง 

(2) ประยุกตใชงานเทคนิคตาง ๆ ที่ไดเรียน ในการสรางงานใหมทางดานเรขภาพคณิตไดอยางเหมาะสม 

 

วิชาเฉพาะดาน                   

CMM 110 ปฏิบัติการทศันศลิป 3 (2-2-4) 

 (Visual Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

เขาใจถึงทฤษฎีในคุณสมบัติของแสง มุมมอง ขนาด สัดสวน และสี งานที่มอบหมายเปนการใชเทคนิค

การวาดและระบายสีดวยมือแบบดั้งเดิม นักศึกษาสามารถคนพบ และพัฒนาไปสูเทคนิคอันเปนเอกลักษณ

เฉพาะตนเพ่ือนำไปสูการศึกษาดานศิลปะการออกแบบ  

Understanding of the properties of light, aerial perspective, scale, proportion and color 

theory. Each project assigned in utilize traditional drawing and painting techniques. Students may 

discover or develop a unique technique that could lead to further studies in visual art field.  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ระบุแนวคิดหลักการวาดรูป หลักการของสแีละแสงในเชิงทฤษฎีไดอยางถูกตองตามหลักการ 

(2) วาดรูปและระบายสีไดอยางถูกตองตามหลักการ 

 

CMM 111 พื้นฐานการออกแบบ 3 (2-2-4) 

 (Design Fundamentals) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนะนำทางความคิด กระบวนการ วัสดุธาตุตาง ๆ หลักการของการออกแบบสองมิติ และสามมิติ 

พิจารณาถึงวัสดุพื้นฐานตาง ๆ ที่สามารถนำไปสูการออกแบบที่มีความตระหนักใสใจ และเหมาะสมกับการใช

งาน กระบวนการออกแบบน้ีจะนำไปสูการแนวความคิดทางการออกแบบเพ่ือแกไขปญหา 

Introduces to the ideas, methodologies, elements and principles of two- dimensional 

and three- dimensional design.  Exploration of the simplest element leads to a better 

understanding and appreciation of the role of design. The design process is used in visualizing 

and developing ideas for solving design problems. 

  



 26 
 

           มคอ.2 KMUTT 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ระบุแนวคิดหลักการวัสดุธาตุตาง ๆ หลักการของการออกแบบสองมิติ และสามมิติ 

(2) ประยุกตใชรูปแบบและทักษะกระบวนการทางความคิดไดตรงตามวัตถุประสงคของงาน    

(3) คนควา และสรางรางแบบจากความคิดและสรางตนแบบไดตรงตามวัตถุประสงคของงาน 

 

CMM 112 การออกแบบกราฟกเพื่อการจัดวางและตัวอักษร  3 (2-2-4) 

 (Graphic Design for Layout and Typography) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาการออกแบบกราฟก เพื่อการสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัล ออกแบบและ

เลือกใชรูปแบบตัวอักษรที่จะนำมาสื่อสารไดอยางเหมาะสม ตรงประเด็น มีนัยยะทางการออกแบบไปสูผูรับ

สารไดตรงตามหลักการ เพื่อผสมผสานการออกแบบกราฟกและสื่อสิ่งพิมพใหมีความสวยงาม นาสนใจ สื่อสาร

ไดอยางถูกตอง มีการสรางสรรคทางความคิด 

Study of graphic design for communicate through traditional and digital print media. 

Design and select font styles that can be communicated appropriately, relevant to the point, 

and have design implications to the recipient in accordance with the principles. To combine 

graphic design and print media to be beautiful, interesting, and communicate correctly. And 

also creative. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ระบุแนวคดิหลักการและอธิบายพ้ืนฐานของการออกแบบกราฟกในแงมุมตาง ๆ ไดอยางถูกตองตาม

หลกัการ 

(2) ระบุแนวคดิหลักการและอธิบายพ้ืนฐานการจัดองคประกอบทางศิลปะ ไดอยางถูกตองตามหลักการ 

(3) วางแผนกระบวนการทำงานสำหรับการออกแบบงานกราฟกเพ่ือการสื่อสารผานงานศิลปะไดถูกตอง

ตามหลักการ 

(4) คนควาขอมูลและออกแบบงานกราฟกเพ่ือการสื่อสารผานงานศิลปะไปสูผูรับสารไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 113 การถายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-4) 

 (Photography for Multimedia) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

เรียนรูการสรางงานภาพถาย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการตกแตงภาพ การผลิตชิ้นงาน เนนการ

พัฒนาความเขาใจในพ้ืนฐานทางความงามสำหรับงานภาพถายที่ประกอบดวยการจัดองคประกอบ แสงและเงา 
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The digital photography course is designed to demonstrate how to use a digital camera to 

capture and retouch images to manipulate and produce digital photography images.   Students 

concentrate on the development of understanding in aesthetic foundations:  composition, lighting 

and shadow. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ระบุแนวคิดหลักการและอธิบายวิธีการและขั้นตอนในการถายภาพไดอยางถูกตอง  

(2) วางแผนกระบวนการทำงานในการถายภาพไดอยางเหมาะสม 

(3) เลือกใชวัสดุอุปกรณ และวิธีการในการถายภาพไดอยางเหมาะสม 

(4) ถายภาพ เพ่ือสื่อความหมาย เพ่ือใชในการประชาสัมพันธใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

ประเภทของงาน 

 

CMM 114 การจัดองคประกอบในงานหลังกระบวนการผลิต 3 (2-2-6) 

 (Compositing) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

เพื่อเรียนรูแนวคิดในการลำดับภาพ เสียง การเพิ่มเทคนิคภาพ ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำหรับกระบวนการหลังการผลิต ในการผลิตงานดานภาพยนตร และงานการสรางภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 

To learn the concepts of image sequencing, sound, adding visual techniques through 

computer programs.  For making post- production processes In film production and 2D 

animation creation work.   

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิดและหลักการ กระบวนการลำดับและเพ่ิมเทคนิคภาพไดอยางถูกตอง 

(2) ประยุกตใชเครื่องมือเพ่ืองานการเรียงลำดับภาพ เสียงไดอยางเหมาะสม  

(3) สรางสรรคผลงานโดยการออกแบบและเพ่ิมเทคนิคภาพ สำหรับกระบวนการหลังการผลิตงาน

ดานภาพยนตร และงานการสรางภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 

 

CMM 120 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน  3 (2-2-6) 

 (Introduction to the Object-Oriented Programming) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักการดานแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน การออกแบบและวิเคราะหปญหาโดยใช

แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการของคลาสวัตถุและตัวดำเนินการ ฟงกชันในรูปแบบตาง ๆ การสรางคลาส หลักการ

การสืบทอดและถายทอดคุณสมบัติ รวมถึงการจัดการกับความผิดพลาดในแตละสวน   
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Principle of object- oriented programming concept, design and analysis problem by 

using concept of object-oriented programming, principle of object class and operator, function 

in different formats, creating a class, principle of inheritance and transfer properties including 

error handling.  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิด และการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตนไดอยางถูกตองตามหลักการ 

(2) อธิบายคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุไดอยางถูกตองตามหลักการ 

(3) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง 

 

CMM 121 ระบบจัดการฐานขอมูล 3 (3-0-6) 

 (Database Management System) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาสถาปตยกรรมขอมูล กระบวนการเขาถึงฐานขอมูล ภาษาในการสอบถามขอมูล การประมวลผล

พรอมกัน โมเดลจำลองความสัมพันธระหวางขอมูล การคืนสภาพ ความปลอดภัยและบูรณภาพของขอมูล 

รูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน รวมถึงโครงสรางและแนวคิดของระบบการจัดการฐานขอมูลประเภทตาง ๆ  

Study the data architecture, database access processing, query language, concurrent 

processing, Entity- Relationship Modeling, recovery, security and data integrity, normalization, 

also structure and concept of various database management systems. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายโครงสรางและแนวคิดของระบบจัดการฐานขอมูลไดอยางถูกตอง 

(2) ใชภาษาคอมพิวเตอรในการสอบถามขอมูลเพ่ือการเขาถึง การประมวลผล และการแกไข

ฐานขอมูลไดอยางถูกตอง 

(3) วิเคราะหปจจัยและองคประกอบตาง ๆ เพ่ือการออกแบบโมเดลจำลองความสัมพันธระหวาง

ขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 211 การผลิตวีดิทศันสำหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 

 (Video Production for Multimedia) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน เริ่มจากการหาขอมูล การเตรียมการเพ่ือกระบวนการกอนการผลิต 

เนนกระบวนการผลิต การใชขนาดภาพ มุมกลอง และการเคลื่อนกลองในการสื่อสารความหมาย และนำไปสู

การผลิตผลงานสำเร็จโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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Study production process for video production for multimedia platform is taught 

according to sequences, pre- production and production.  The shots, angles and camera 

movements in communication with the director statements are emphasized.  All finished 

materials are processed to post-production section to complete the works. 

ผลลัพธการเรยีนรู 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ระบุแนวคิดหลักการและอธิบายความสำคัญของการถายทอดลักษณะและองคประกอบของวีดิ

ทัศนไดอยางถูกตอง 

(2) ระบุแนวคิดหลักการและอธิบายขั้นพ้ืนฐานของการผลิตงานการถายภาพวิดีโอไดอยางถูกตอง 

(3) วางแผนกระบวนการทำงานสำหรับการผลติสื่อวีดิทัศนไดอยางเหมาะสม 

(4) คนควาขอมูลและออกแบบภาพจากผูสงสารถึงผูรับสารใหเขาใจตรงตามวัตถุประสงคของการ

ถายภาพวิดีโอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) ผลิตสื่อวีดิทัศนที่สามารถสื่อสารไดเหมาะสมและเขาถึงกลุมเปาหมาย 

 

CMM 212 การออกแบบเสียงดิจิทลั 3 (2-2-6) 

 (Digital Sound Design) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเสียงในรูปแบบดิจิทัล  ออกแบบเสียงดิจิทัลเพื่องานมัลติมีเดีย การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล 

การดำเนินงานและจัดการหองบันทึกเสียง การตัดตอเสียงเพื่อการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ การประยุกตใช

เสียงสำหรับธุรกิจดิจิทัล 

Study digital sound, design digital sound for multimedia, digital sound recording, 

operating and management in sound studio, sound editing for communication in various forms, 

applying sound for digital business. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิดและหลักการทีเ่กี่ยวของกับเสียงในรูปแบบดิจิทัลไดอยางถูกตอง 

(2) วางแผนกระบวนการทำงานในการบันทึกเสยีงในระบบดิจิทัลไดอยางเหมาะสม 

(3) ผลิตเสียงในระบบดิจิทัลไดตรงตามวัตถุประสงคในการใชงาน 

(4) ประยุกตใชเสียงดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารในงานธุรกิจไดอยางเหมาะสม 
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CMM 213  วาดเสนสรางสรรคและการออกแบบตัวละคร 3 (2-2-6) 

 (Creative Drawing and Character Design) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาวิเคราะห รูปทรง สัดสวนเพื่อนำเสนอรูปแบบกายวิภาคอยางถูกตอง รวมถึงศึกษาหลักทัศนะ

ธาตุ เพ่ือประยุกตแนวคิดรวมกันอันนำไปสูออกแบบสรางอัตลักษณของตัวละคร  

Study and analysis of shapes, proportions in order to present the anatomy correctly. 

Study principle of art element to apply conceptual skill to create the character design. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ระบุแนวคิดการหลักการวาดเขียนกายวิภาคไดอยางถูกตอง 

(2) คนควาขอมูลเพ่ือสรางพ้ืนฐานทางความคิดในการออกแบบไดตามวัตถุประสงคของงาน 

(3) ออกแบบผลงาน โดยการประยุกตหลักกายวิภาคและแนวคดิการออกแบบสูการสรางสรรคอัต

ลักษณของตัวละครไดตรงตามวัตุประสงคของงาน 

 

CMM 214 พื้นฐานภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 3 (2-2-6) 

 (3D Animation Fundamentals) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

เรียนรูพื้นฐานการใชชุดคำสั่งเพื่อควบคุมการสรางวัตถุสามมิติอยางเปนระบบ การใสพื้นผิวในรูปแบบ

ตาง ๆ การจัดแสงตกกระทบบนวัตถุภายในฉาก ไปจนถึงกระบวนการประมวลผลภาพ เพื่อสรางสรรคสื่อ

แอนิเมชันสามมิติขั้นพ้ืนฐาน 

Learn the basic concept of using a set of commands to create 3D objects, textures in 

various forms, lighting the scene and rendering process to create the basic 3D animation. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิดและหลักการทำงานของโปรแกรมสามมิติแตละประเภทไดอยางถูกตอง 

(2) ประยุกตใชงานชุดคำสั่งภายในโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) คนควาขอมูลและสรางแอนิเมชันเพ่ือใชในงานประเภทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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CMM 221  การพัฒนาเว็บ  3 (2-2-6) 

 (Web Development) 

 วิชาชังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาหลักการ แนวคิดของระบบและเทคโนโลยีเว็บ สถาปตยกรรมสารสนเทศ มาตรฐานเว็บ เว็บ

เซอรวิส เว็บเซฟเวอร เขาใจกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บ ประยุกตใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในการ

พัฒนาเว็บ   HTML CSS JAVASCRIPT ที่ตอบสนองความตองการของผูใชงานในรูปแบบตาง ๆ    

Studying web systems and technology including information architecture, web 

standards, web services, web servers. Understanding design and development procedures on 

the web.  Applying HTML/CSS/JavaScript for development to respond to users. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายความหมาย หลักการ ความสัมพันธของระบบและเทคโนโลยีที่เกีย่วของกับเว็บไดอยาง

ถูกตอง 

(2) วิเคราะหและออกแบบเว็บ ตรงตามคุณลักษณะของกลุมเปาหมายตามที่โจทยกำหนด 

(3) สรางเว็บไดถูกตองและเปนลำดับขั้นตอนตามหลักการ 

(4) วางแผนการดำเนินโครงงานเบ้ืองตนไดอยางเปนลำดับขั้นตอน 

(5) เลือกใชเครื่องมือ/จัดทำสื่อ เพ่ือนำเสนอผลงานใหผูอ่ืนเขาใจไดในเบ้ืองตน 

 

CMM 222 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 (Information System Analysis and Design) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ บทบาทของนักวิเคราะห

ระบบ เขาใจเครื่องมือและ เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ ศึกษาความเปนไปได

ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศึกษาระบบที่มีอยูและความตองการของระบบใหม ระเบียบวิธีการออกแบบ

ระบบ ขัน้ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประเมินผล    

Systems analysis and design information technology fundamentals understand tools 

and techniques for systems analysis and design information technology, the possibility of 

information technology system development, the existing system and the requirement of a 

new system, procedure of system development life cycle and evaluation.  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายบทบาทของนักวิเคราะหระบบไดอยางถูกตอง 

(2) อธิบายขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศไดอยางถูกตองตามหลักการ 
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(3) ประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

(4) วิเคราะหองคประกอบและศึกษาความเปนไปไดจากแหลงขอมูล เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 223 ประสบการณผูใชและสวนเชื่อมตอประสานผูใช  3 (3-0-6) 

 (User Experience/User Interface: UX/UI) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาแนวคิดเกี ่ยวกับการปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรและมนุษยแนะนำเบื้องตนเกี ่ยวกับ

ประสบการณผูใชและสวนเชื่อมตอประสานผูใช ขั้นตนของการออกแบบเครื่องมือหรือระบบที่มุงเนนไปยัง

ความตองการของผูใชงาน แนวคิดหลักที่รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับผูใช การออกแบบตามบริบท แนวคิดการ

ออกแบบ การกอตัวของความคิดหรือแนวคิด การออกแบบซ้ำ การทำตนแบบ และการทำเอกสารการ

ออกแบบ เครื่องมือตาง ๆ ที่นำไปใชประโยชนทางซอฟตแวรที่ใชในอุตสาหกรรมในการทำโครงการ 

Fist starts with conventional ideas of human and computer interaction to get to know 

about the system, then lead to the introduction to user experience and user interface. On the 

early stage of design will focus on meeting user needs.   The key concepts include user 

research, contextual design, design thinking, ideation, iteration design, prototyping and design 

documentation. Software tools that are used in industry are used in class projects. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายการหลักการของสวนเช่ือมตอประสานผูใช แนวคิดทางประสบการณผูใช สวนเช่ือมตอ

ประสานไดอยางถูกกตอง 

(2) ออกแบบสวนเช่ือมตอประสานผูใชไดอยางไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 230 วงจรอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร  3 (2-2-6) 

 (Electronics circuit and Microcontroller) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ผูเรียนจะศึกษาและเรียนรู เกี ่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของวงจรทางไฟฟาที ่อยู ในรูปแบบของวงจร

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของทั้งแอนะล็อกและวงจรดิจิทัล ในองคประกอบตาง ๆ ไดแก อุปกรณพื้นฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ อุปกรณสารกึ่งตัวนำ เชน ไดโอด ทรานซิสเตอร วงจร

รวมแบบตาง ๆ อุปกรณทางดิจิทัล วงจรตรรกะ วงจรสถานะจำกัด ไดอะแกรมบันได ไมโครคอนโทรลเลอร 

การเขียนโปรแกรมเบื ้องตน การรับขอมูล การสงขอมูล การควบคุมอุปกรณภายนอก การติดตอผาน

อินเทอรเน็ต แนะนำเบ้ืองตนสูอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 
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This will study and make understanding against the concept of electric circuit which in 

the form of analog circuit and digital circuit and also their basic components: resistor, capacitor, 

inductor, semiconductor devices:  diode, transistor, various types of integrated circuit and 

digital devices such as gate, flip- flop etc.  They also learn to use the fundamental electric 

instrument to measure the electrical quantities, Microcontroller overview, program writing, 

input and output, peripheral device controlling, interfacing via internet, Introduction to 

Internet of Thingss. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณทางดิจิตอลตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตอง 

(2) ประยุกตใชงานอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณทางดิจิตอลตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

(3) ออกแบบวงจรเพ่ือการควบคุมไดอยางเหมาะสม 

(4) ออกแบบลักษณะการควบคุมระยะไกลไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 290 จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลย ี 3 (3-0-6) 

 (Ethics and Laws for Technology)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษากฎหมายทางธุรกิจ ประกอบดวย กฎหมายคุ มครองผู บริโภค กฎหมายอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายดานการควบคุมและสงเสริมการใชอินเทอรเน็ต 

กฎหมายดานการคาอิเล็กทรอนิกส กฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญา รางขอตกลงทั่วไป และขอตกลง

พิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและเผยแพรจริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอ

สังคมและการใชเทคโนโลยี 

The study of business law included the consumer protection law, the computer crime 

law, the protection of privacy of personal data law, the controllable and encouraging internet 

usage law, the e-commerce law, the intellectual property protection law, the agreement and 

extra agreement about software development and distribution, ethics and responsibility in 

professional, responsibility to social and technology usage. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) บอกกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร มลัติมีเดีย และเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะกฎหมาย

ทรัพยสนิทางปญญา พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ไดอยางถกูตอง  

(2) ตระหนักถึงจรยิธรรมในการใชงานคอมพิวเตอร มลัติมีเดีย เทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม และถกูกฎหมาย  
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(3) ตระหนักในการปกปองสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผูอ่ืน ปองกันการถูกละเมิดและการไม

ละเมิดงานของผูอ่ืน  

(4) นำความรูและทัศนคติที่ดีไปประยุกตใชทั้งในการเรียน การปฏิบัติงาน และการใชชีวิตประจำวัน 

 

CMM 310 การออกแบบและการพฒันาเกม 3 (2-2-6) 

 (Game Design and Development) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีเบื้องตนในการวิเคราะหและออกแบบเกม ประเภทและองคประกอบของ

เกม เขาใจกระบวนการในการพัฒนาเกมประเภทตาง ๆ บนระบบปฏิบัติการตาง ๆ ประยุกตใชเครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาเกมที่ตรงกับความตองการของผูใชงาน 

Studying fundamental theories and principles in game analysis and design, game categories 

and its elements. Understanding procedures of developing games on different operating systems. 

Applying appropriate tools and technology for developing user-oriented games. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการและแนวคิดในการวางองคประกอบของเกมเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง 

(2) ระบุแนวคิดในการประยุกตใชเครื่องมือในการพัฒนาเกมไดอยางเหมาะสม 

(3) คนควาขอมูลเพ่ือวิเคราะห และออกแบบเกม ไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 311 สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู 3 (3-0-6) 

 (Digital Media for Learning) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ทฤษฎีกระบวนการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู 

การวิเคราะหเนื้อหาและกลุมเปาหมาย รูปแบบการเรียนรูผานสื่อดิจิทัล การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู การประยุกตและการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการเรียนรู   

Study the principles of digital media for learning, theories of development digital media 

for learning, content and audiences analysis, learning styles via digital media. Digital media design 

for learning, digital technology for learning, apply and develop digital media to enhance learning. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทลัที่เกี่ยวของกับการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  

(2) ออกแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดเหมาะสมกับเน้ือหา

และกลุมเปาหมาย 
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(3) พัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางถูกตองตามกระบวนการ 

(4) วิเคราะหและประเมินการใชสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูสำหรับองคกรไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรบัอุปกรณอัจฉริยะ  3 (2-2-6) 

 (Smart Device Application Development) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รูปแบบตาง ๆ ของอุปกรณอัจฉริยะ การพัฒนาแอปพลิเคชั่น เขาใจกระบวนการออกแบบและพัฒนา

แอปพลิเคช่ัน สวนเช่ือมตอประสาน การเตือน กราฟกส การเรียกใชแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ที่มีบนอุปกรณ การใช

อุปกรณทางฮารดแวร ประยุกตใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น การพัฒนาอุปกรณ

อัจฉริยะที่ตอบสนองความตองการในรูปแบบตาง ๆ 

Various forms of smart device, Application development Understanding smart device 

application design and development process, User Interface, Notification, Graphics, Calling 

other applications, Applying appropriate tools and technology for developing smart devices 

applications that meet various requirements. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) บอกไดถึงรูปแบบตาง ๆ ของอุปกรณอัจฉรยิะและคุณลักษณะของอุปกรณน้ันไดอยางเหมาะสม 

(2) สรางสวนเช่ือมตอประสานและองคประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

(3) เช่ือมตอฮารดแวรภายนอกเพ่ือการควบคุมไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 330 เครือขาย 3 (2-2-6) 

 (Networking) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสถาปตยกรรม โครงสราง และสวนประกอบของเครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต เรียนรูการทำงานของระบบเครือขาย โปรโตคอลของระบบเครือขาย การบำรุงรักษาการ

จัดการ และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย สามารถติดตั้งระบบเครือขายพรอมกำหนดสิทธิการ

ใชงานได ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

Studying fundamental knowledge of computer and Internet networking architecture. 

Learning its operations, protocols, maintenance and security management.  Setup network 

system and assign authority to users.  Applying appropriate technology to manage computer 

and Internet networks. 
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ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายสถาปตยกรรม โครงสรางและสวนประกอบของระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตได 

(2) อธิบายระบบการทำงานของระบบเครือขาย และโปรโตคอลของระบบเครือขายไดอยางถูกตอง 

(3) อธิบายวิธีการบำรุงรักษา การจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายได 

(4) ติดต้ังระบบเครือขายและกำหนดสิทธิการใชงานได 

(5) ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบรหิารจัดการเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  

 

CMM 331 ปฏิบัติการทดลองทางอุปกรณสวนเชื่อมตอประสาน  2 (1-2-4)

 (Interactive Devices Laboratory)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสวนเชื่อมตอประสานในรูปแบบของ

เซนเซอร กลไก และอื่น ๆ หลักการและการนำมันไปใชงานในลักษณะของการทำการทดลองที่เกี่ยวกับงาน

ทางดานเกมและมัลติมีเดีย การทดลองทางดานความจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม การจับทาทาง การ

ตรวจจับใบหนา การตรวจจับทางเสียง การใชตัวขับเคลื่อน เชน มอเตอร ตัวแสดงผลแบบตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในอุปกรณอัจฉริยะ ปฏิบัติการทดลองการเชื่อมตอประสานระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับเซนเซอร 

อุปกรณขับเคลื่อนเพ่ือที่จะแกปญหาอยางใดอยางหน่ึง  

Study and understanding about various kinds of interactive devices in the form of sensors, 

actuators etc. , Principle and their usage in the form of experiments which are about game and 

multimedia, Virtual reality and Augmented reality experiments, Gesture detection, Face detection, 

Voice detection, Actuators such as motor and coil, Displaying, especially in smart devices, 

Experiment in microcontroller and sensor and actuator interface in order to solving a problem 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายลักษณะของอุปกรณการเช่ือมตอประสาน เซนเซอร และตัวขับเคลื่อนไดอยางเหมาะสม 

(2) เขียนโปรแกรมเพ่ือใชงานอุปกรณเช่ือมตอประสานทางดานเกมและมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสม 

(3) ใชงานอุปกรณที่เกี่ยวของในการแกปญหาใดปญหาหน่ึงไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 381 ฝกงาน 2 (S/U) 

 (Professional Training)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การประมวลความรูทางทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษามาปฏิบัติจริง นักศึกษาปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสม ภายใตการควบคุมดูแลของคณาจารยและผูประกอบการ 
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Summarize and transfer theories and concepts into a work career.  Students work 

appropriately guided by teachers and stakeholder. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) บูรณาการความรูเพ่ือประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไดอยางเหมาะสม 

(2) พัฒนาทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืนเปนทีมไดอยางเหมาะสม  

(3) ปรับตัวในการทำงานจริงไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 390 การบริหารโครงงาน 3 (3-0-6) 

 (Project Management) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การวางแผนโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ เขาใจถึงการวิเคราะหจุดคุมทุน การเขียนโครงการ 

การวางแผนปฏิบัติการ และการดำเนินการตามแผน การศึกษาการจัดลำดับขันตอนการดำเนินงาน การ

ควบคุมและติดตามโครงการ รวมถึงการประเมินผลโครงการ  

Project planning, feasibility of project, Analysis of break-even point, creating a project, 

operational planning and implementation, study sequences of operations, controlling and 

monitoring the project and evaluating the project.  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายความหมาย หลักการ แนวคิด และความสำคัญของการจัดทำโครงการไดอยางถูกตอง 

(2) วิเคราะหองคประกอบ การบริหารจัดการทรัพยากรและความเปนไปไดของโครงการไดอยางเหมาะสม 

(3) ออกแบบและวางแผน ตลอดจนจัดลำดับขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

(4) บริหารโครงการรวมถึงสรุปการประเมินผลโครงการไดอยางถูกตอง 

 

CMM 420   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

 (Information Technology for Management) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีตอกระบวนการทางธุรกิจ องคประกอบและ

ประเภทของระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ การ

วิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจและระบุปญหาเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการ  

Study the role of management information systems on business processes, 

components and types of management information system. Business information systems and 
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Business Intelligence.  Analysis of business processes, identify problems and to develop 

information systems for management. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายประเภทของระบบสารสนเทศและความสำคัญทางธุรกิจไดอยางถูกตอง  

(2) อธิบายการพัฒนาและการจดัการระบบสารสนเทศทางธุรกิจไดอยางถูกตอง 

(3) วิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือระบุการแกปญหาโดยใชระบบสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

(4) ประเมินและประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือสรางคุณคาใหกับธุรกิจไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 490  การวิจัยเบื้องตนสำหรับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย         3 (3-0-6) 

 (Fundamental of Research for Computer mMultimedia) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษา ทฤษฎี หลักการทางดานการวิจัย การกำหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน เขาใจการดำเนินงาน

ออกแบบการวิจัย การวางแผนประชากรและวิธีการสุมตัวอยางสำหรับงานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติตาง ๆ สำหรับงานวิจัย ตลอดจนการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

Studying theory, principles and basic methodological approaches of research. Defining 

problems and information needs.  Understanding sampling methods and planning.  Applying 

appropriate research techniques, using basic statistics for data collection and 

analysis  including results and discussion in  research tools. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการ และทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยไดอยางถูกตอง 

(2) กำหนดปญหาการวิจัยทางดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดอยางสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

(3) เขียนโครงรางงานวิจัยไดอยางเปนขั้นตอนและครบถวน 

(4) ออกแบบเครื่องมือสำหรับงานวิจัยไดอยางถูกตอง 

(5) เลือกใชสถิติสำหรับงานวิจัยไดอยางถูกตอง  

 

CMM 491  สัมผสัแหงผูมีประสบการณ 3 (3-0-6) 

        (Touch of The Experience One) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาการทำงานในวิชาชีพดิจิทัลมัลติมีเดียในแขนงตาง ๆ จากผูมีประสบการณในการทำงานจริง 

เขาใจปญหาที่เกิดขึ้นระหวางสื่อสารในการทำงานผานคนหมูมาก การรับมือกับปจจัยตาง ๆ อันจะสงผลตอ

การทำงานจริงในวิชาชีพ 
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Studying work in digital multimedia via professions in various fields from various people 

with real work experience.  Understand the problems that arise during communication in the 

workplace through many people. Dealing with various factors Which will affect the actual work 

in the profession. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ระบุแนวคิดและหลักการการทำงานในวิชาชีพดิจิทัลมัลติมีเดียในแขนงตาง ๆ ผานประสบการณ

ของผูทำงานจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(2) วางแผนกระบวนการทำงานดวยการวิเคราะหปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ไดครบถวนและ

ถูกตองตามกระบวนการอยางเหมาะสม 

(3) เลือกใชวิธีการและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในการทำงานไดเหมาะสมกับกลุมผูรับสาร 

(4) ประยุกตใชระบบการทำงานไดอยางเหมาะสมกับวิชาชีพแขนงตาง ๆ ที่ผูเรียนสนใจ 

 

CMM 498  โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 (0-4-6) 

 (Project Study in Multimedia Technology) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

กลุมโครงงานศึกษาและพัฒนางานวิจัยทางดานมัลติมีเดียอยางเปนระบบภายใตคำแนะนำของ

อาจารยที่ปรึกษา ศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนางานวิจัย

ทางดานมัลติมีเดีย นำเสนอและสงรายงานความกาวหนาตออาจารยที่ปรึกษา 

Self or group study under project advisor’ s advice which systematically point to 

research and development in various formats. New technology study which influences social 

and multimedia study in order to conclude and plan for research.  At the end of semester 

students must send the report progression to the adviser in order to get points. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) กำหนดที่มาและความสำคัญ กำหนดเปาหมาย ต้ังวัตถุประสงค ของโครงงานไดอยางสมเหตุสมผล 

(2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคของโครงงานไดอยางเปนระบบ

ถูกตองตามหลักการ 

(3) ประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการพัฒนางานวิจัยทางดานมัลติมีเดียได

อยางเหมาะสม 
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CMM 499 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดยี 2 (0-4-6) 

 (Multimedia Technology Project) 

 วิชาบังคับกอน : CMM 498 โครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ศึกษา คนควา งานวิจัย เพ่ือพัฒนาโครงงานภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน วิเคราะห

ผลการวิจัยโครงงานทางสถิติ สรุปผลการวิจัย รวบรวมผลสำเร็จของโครงงานนำเสนอตอคณะกรรมการการ

สอบโครงงาน 

      Study and research for project development under the guidance of the project 

advisor.  Analyze in statistical research results.  Describe the result of the researched project. 

Present overall to the project examination committee. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) เลือกวิธีในการศึกษา คนควาขอมูลและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาโครงงานทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(2) พัฒนาโครงงานทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วิชาเลือก                   

CMM 340 การตลาดในยคุดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 (Marketing in the Digital Age) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาพื้นฐานการตลาดในยุคดิจิทัล สภาพแวดลอมทางการตลาด การแบงสวนตลาด กลยุทธราคา 

การสงเสริมการตลาด การวิเคราะหกลุมผูบริโภค การพัฒนาเน้ือหาสำหรับการตลาดยุคดิจิทัล วิวัฒนาการดาน

การตลาดและกลยุทธการทำการตลาด การประยุกตหลักการตลาดใหเหมาะสมกับความกาวหนาดาน

นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ 

Study the fundamentals of marketing in the digital age, marketing environment, market 

segmentation, price strategy, marketing promotion, consumer behavior, content development 

for digital marketing, evolution of marketing and marketing strategy, applied marketing 

principle according to progressive of media innovation and technologies. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานดานการตลาดในยุคดิจิทัลไดอยางถูกตอง 

(2) วิเคราะหปจจัยและองคประกอบตาง ๆ จากแหลงขอมูลเพ่ือการเขาถึงกลุมผูบริโภคยุคใหมในการ

ทำการตลาดไดอยางเหมาะสม 
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(3) ประยุกตใชหลักการและกลยทุธดานการตลาดใหเหมาะสมกับความกาวหนาดานนวัตกรรมสื่อ

และเทคโนโลยี 

 

CMM 341 การสื่อสารเพือ่งานธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 (Communication for Digital Business) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาหลักการพื้นฐานในการสื่อสารทางธุรกิจ แนวทางของวิธีการสื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน และ

เขียน เพ่ือการสื่อสารในเชิงธุรกิจ การใชภาษาเพ่ือการโนมนาวใจ เทคนิคการเจรจาตอรอง เทคนิคการนำเสนอ

งานอยางมืออาชีพ การสรุปความตองการสำหรับนักออกแบบมัลติมีเดีย 

Study basic principles in business communication, approaches of communication; 

including listening, speaking, reading, and writing for business communication. Use of language 

for persuasion, negotiation techniques, professional presentation techniques, brief for 

multimedia designer. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการพ้ืนฐานในการสื่อสารทางธุรกิจไดอยางถูกตอง 

(2) เลือกใชวิธีการสื่อสารในเชิงธุรกิจไดอยางเหมาะสม 

(3) ประยุกตใชเทคนิคการสื่อสารสำหรับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 342 การออกแบบกราฟกสำหรบัเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 

 (Graphic Design for Multimedia) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาการสื่อสารที่ตองการไปยังผูรับสารผานการใชงานคอมพิวเตอร ผานการออกแบบกราฟฟก 

ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไมวาจะเปน ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และการปฏิสมัพันธ 

ใหเกิดการเช่ือมโยงกัน นำไปสูการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

Study the desired communication to the audience through a computer using graphic 

design combining multimedia technology including text, sound, still images, animation, video 

and interactivity. To create coherence Leading to effective communication 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวความคิดของการสื่อสารผานการออกแบบกราฟฟกไดอยางถูกตองตามหลักการ 

(2) ออกแบบงานกราฟกโดยมีองคประกอบของมลัติมีเดียเขามาผสมผสานเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 



 42 
 

           มคอ.2 KMUTT 

CMM 343 การถายภาพเชิงพาณชิย 3 (2-2-6) 

 (Photography for Commercial) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

เนนการเรียนรูการทำงานเกี่ยวการการถายภาพในแบบเฉพาะดานตาง ๆ ที่จำเปนตอสายอาชีพ และมี

ความสำคัญในปจจุบัน อีกทั้งยังไดเรียนรูเก่ียวกับขั้นตอนตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับการถายภาพ ตั้งแต ขั้น

เตรียมการ การประสานงาน สิ ่งที ่ตองคำนึงถึงในการทำงาน และการถายทำ และสามารถออกแบบวาง

แผนการทำงานไดแบบมืออาชีพ 

Focusing on learning to work in photography in various specializations that is necessary 

for a career which is important in present day. Also learn about various steps that are needed 

for photography, preparation, coordination, work considerations and shooting.  Can design 

professional planning for photography. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ทักษะในการถายภาพรูปแบบตาง ๆ ในเชิงพาณิชย ไดอยางถูกตองตามหลักการ 

(2) จัดเรียงระบบการทำงานในเชิงวิชาชีพไดอยางถูกตองตามหลักการ 

(3) ออกแบบวางแผนการทำงานเกี่ยวกับการถายภาพไดอยางเปนระบบ 

 

CMM 344 การคำนวณแอนิเมชนั 3 (3-0-6) 

 (Computational Animation) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ภาพโดยรวมและแนวคิดของงานแอนิเมชัน เทคนิคการทำแอนิเมชัน การหาคาแทรก การดำเนินการ

มอรพ การแอนิเมชันแบบเฟรมหลัก ภาพกราฟกสเคลื่อนไหว การแอนิเมชันตามเสนทาง การวารป การให

เสียง โครงงานแอนิชันในลักษณะหนังสั้น  

Overview and Concept of animation, Interpolation, Morphing, Key frame Animation, 

Motion Graphics, Path Following Animation, Warping, Short film animation project 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการของงานแอนิเมชันดวยคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม   

(2) สรางวิธีการแอนิเมชันในเชิงโปรแกรมไดอยางเหมาะสม   

(3) ประยุกตสรางเครื่องทางมือแอนิเมชันไดอยางเหมาะสม 
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CMM 345 การพัฒนาแบบจำลองสามมิติ  3 (2-2-6) 

 (3D Modeling Development) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาการสรางวัตถุสามมิติแบบคง รูปและแบบจำลองอินทรีย เนนฝกฝนใชงานชุดคำสั่งในการสราง

ตัวละคร การตั้งคาระบบขอตอ การเฉลี่ยผลกระทบระหวางพื้นผิว ตลอดจนการสรางเครื่องมือควบคุมการ

เคลื่อนไหวเพ่ือการแสดงออกทางกายภาพและการแสดงอารมณ 

Studying the creation of hard surface and organic modeling.  focusing on using 

commands to create characters, settings joints system, the average impact between surfaces 

as well as the creation of motion control tools for both physical and facial expression  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ระบุแนวคิดและหลักการใชรปูทรงแตละประเภทไดอยางถูกตอง 

(2) เลือกใชชุดคำสั่งในการสรางตัวละครสามมติิไดอยางเหมาะสม 

(3) สรางตัวละครเพ่ือใชในงานภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

CMM 346 การวิเคราะหขอมูลเพื่อธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 (Data Analytics for Business) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาหลักการและแนวคิดการวิเคราะหขอมูลเพื่อธุรกิจ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการในการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือธุรกิจ การเลือกใชเครื่องมือในการคนหาและวิเคราะหขอมูล การเตรียมขอมูล การนำเสนอ

ขอมูลดวยการสรางภาพนิทัศนจากขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  

Study the principles and concepts of data analysis for business, business intelligence, 

data analysis process for business.  The use of tools to search and analyze data.  Data 

preparation for analysis, data visualization for decision making 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือธุรกิจไดอยางถูกตอง 

(2) ออกแบบการนำเสนอขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจไดถูกตองตามกระบวนการ 

(3) สรางภาพนิทัศนจากขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจไดตรงตามความตองการของผูใชงาน 

(4) เลือกใชเครื่องมือ เทคนิค และรูปแบบในการนำเสนอขอมูลเพ่ือการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
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CMM 347 การผลิตวีดิทศันเชิงธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-6) 

 (Production for digital business) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

เรียนรู การทำงานเกี ่ยวการการวิดีทัศนเชิงธุรกิจดิจิทัล ที ่เกี ่ยวของตอสายอาชีพ เชน video 

streaming  live youtuber vlog drone และviral ที่มีการใชอยางแพรหลาย อีกทั้งยังไดเรียนรู เกี ่ยวกับ

ขั้นตอน เทคนิคตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับการทำงานและตองคำนึงถึงในการทำงานและการถายทำ และสามารถ

ออกแบบวางแผนการทำงานไดเปนระบบ 

Learn how to work on digital business video production that relates to career such as 

video streaming, live, youtuber, vlog, drone and viral which is widely used.  Also learn about 

the steps and techniques that are needed for the work process.  Considerate workflow for 

filming and can design a work plan systematically. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) ออกแบบวางแผนการทำงานเกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศนเชิงธุรกิจดิจิทัลใหทำงานไดอยางเปนระบบ 

(2) ผลิตวีดิทัศนเชิงธุรกิจดิจิทัลใหเหมาะสมกับงานในแตละประเภทไดอยางถูกตองตามหลักการ 

 

CMM 348 เทคนิคการใหสกีราฟก  3 (3-0-6)  

 (Graphic Rendering Techniques)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ฟงกชันการเรนเดอรแบบคงที่ เทคนิคการใหแสงไดแก การตามรอยรังสี เรดิโอซิตี้ การทาบโฟตอน 

การเรนเดอรโดยใชตัวประมวลผลกราฟกส ตัวกำหนดเฉดสี ตัวกำหนดเฉดสีตามจุดยอด ตัวกำหนดเฉดสีตาม

ชิ้นสวน การเรนเดอรไปยังบัพเฟอรตาง ๆ การเรนเดอรไปยังบัพเฟอรผิวสัมผัส การเรนเดอรแบบการตูน 

ผิวสัมผัสสามมิติ บัพเฟอรตาง ๆ วัตถุบัพเฟอร การเรนเดอรแบบเวลาจริง การเรนเดอรในลักษณะฟารม การ

เรนเดอรบนการประมวลผลกลุมเมฆ  

Fixed Function Rendering, Lighting techniques, ray tracing, radiosity, photon mapping, 

GPU rendering, Shader, Vertex shader, Fragment shader, render to buffers, Render to Texture, 

Cartoon rendering, 3D Texture, Buffers, Buffer Object, Realtime rendering, Farm Rendering, 

Rendering using Cloud  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายรูปแบบและเทคนิคตาง ๆ ในการเรนเดอรภาพกราฟกไดอยางเหมาะสม   

(2) ประยุุกตใชการเรนเดอรแบบตาง ๆ กับวัตถุกราฟกไดอยางเหมาะสม  

(3) เลือกใชวิธีการเรนเดอรภาพกราฟกไดอยางเหมาะสม 
 



 45 
 

           มคอ.2 KMUTT 

CMM 349 การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชนั 3 (2-2-6) 

 (Web Application Development) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

เรียนรูองคประกอบ ปจจัยและเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ประยุกตใช

เฟรมเวิรคที่ไดรับความนิยมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูใช

ที่ชัดเจนและไดมาตรฐาน  

Studying elements, factors and web application technology at present.  Applying 

popular frameworks in developing more effective, user-oriented webs to meet standards. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันไดอยางถูกตอง 

(2) ออกแบบเว็บแอปพลิเคช่ันไดตรงตามโจทยที่กำหนด 

(3) สรางเว็บแอปพลิเคช่ันไดตรงตามโจทยที่กำหนด 

(4) ประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือสรางเว็บแอปพลิเคชันไดสอดคลองตามที่โจทย

กำหนด 

(5) วิเคราะหขอดีและขอจำกัดในการนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันไปใชงานเบ้ืองตนไดอยาง

เหมาะสม 

(6) เลือกใชเครื่องมือ/จัดทำสื่อ เพ่ือนำเสนอผลงานใหผูอ่ืนเขาใจในเบ้ืองตนไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 350 หลักการพฒันาวิชวลเอฟเฟค  3 (2-2-6) 

 (VFX Essential Development) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเทคนิคการสรางวิชวลเอฟเฟคในโปรแกรมสามมิติ การใชชุดคำสั่งเพื่อควบคุมผลลัพทของไดนามิค

รูปแบบตาง ๆ และนำเทคนิคมาบูรณาการเพ่ือนำเสนอช้ินงานทั้งในรูปแบบภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 

Study the techniques for creating visual effects in 3D programs.  Using a set of 

commands to control the different dynamic effects and integrate the techniques to present 

the work in both still images and three-dimensional animation 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิดและหลักการทำงานในการใชชุดคำสั่งเพ่ือควบคุมพลวัตไดอยางถูกตอง 

(2) เลือกใชงานชุดคำสั่งในการสรางเอฟเฟคไดอยางเหมาะสม 

(3) ประยุกตใชเอฟเฟคในงานแอนิเมชันประเภทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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CMM 351 การออกแบบศิลปะจลนศิลปสำหรับงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-6) 

 (Kinetic Art for Multimedia) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาการทำงานศิลปะประเภทประติมากรรมที่เคลื่อนไหวได (จลนศิลป) ผสมผสานเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย โดยเพ่ิมเติม แสง เสียง ภาพกราฟฟก ประกอบใหเปนทัศนศิลปภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวเน่ืองไปถึงการ

มีปฏิสัมพันธ เพ่ือเกิดความประทับใจในการรับชมงานศิลปะ 

Study the work of motion art in the form of animated sculptures (Kinetic Art) combines 

multimedia technology by adding light, sound, graphics, and visual arts to animation. Relating 

to interaction in order to be impressed in the point of view of the art. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิดของจลนศิลปไดอยางถูกตองตามหลักการ 

(2) ออกแบบงานศิลปะประเภทจลนศิลป ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 440 การเรียนรูของเครื่อง  3 (3-0-6)  

 (Machine Learning) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนะนำปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง การเขียนโปรแกรมแบบ R-essential, สถิติเชิง

อธิบาย การวิเคราะหทางสถิติ การหาขอมูล การประมวลผลขอมูลกอนและการจัดเตรียมขอมูล การจัดการ

ขอมูล หลักการขอมูลขนาดใหญ เฟรมเวอรกของขอมูลขนาดใหญ, การสรางแบบจำลองของปญหาและการ

แกไข การวิเคราะหและการแสดงผล แนะนำเบ้ืองตนของวิธีการเรียนรูเชิงลึก 

Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning, R- essential programming, 

Descriptive Statistic, Statistical analysis, Data Acquisition, Data pre-processing and preparation, 

Data Handling, Big data principle, Big data framework, Creating a Model, Visualization and 

analysis, Deep Learning introduction 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายถึงระบบของการเรียนรูของเครื่องไดอยางถูกตอง  

(2) เลือกใชงานเครื่องมือที่เกี่ยวของการการเรียนรูของเครื่องไดอยางเหมาะสม  

(3) แกปญหาทางคอมพิวเตอรโดยใชวิธีการเรียนรูของเครื่องไดอยางเหมาะสม 
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CMM 441 กลจักรวิทัศน 3 (3-0-6)  

 (Machine Vision)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

องคประกอบของภาพ ชนิดของภาพ ปริภูมิสี ตัวกรองภาพ การคนหาองคประกอบวัตถุในภาพเชน 

การตรวจจับขอบ เสนขอบรูปราง การตรวจจับใบหนา การรวมและแยกบริเวณและขอบของวัตถุ การแบง

พื้นผิว การแบงผิวสัมผัส ฯลฯ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การหาความลึกของวัตถุดวยวิธีการหาคำตอบใน

รูปแบบการเทียบแบบสเตริโอ วิธีการลดคาเกรเดียนท วิธีการลดสถานะและปริภูมิ วิธีการจำลองการหลอม 

และอัลกอริธึมพันธุกรรม  

Image Component, Image type, Color Space, Image filters, Object components finding 

techniques such as edge detection, contour, face detection, regions and edges merging and 

splitting etc. , Motion detection, Object depth finding with stereo matching, Gradient descent, 

State and space descent, simulated annealing and Genetic algorithm 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายหลักการและแกปญหาของภาพไดอยางถูกตอง  

(2) แกปญหาทางภาพดวยคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 

CMM 442 สตูดิโอแอนิเมชัน 3 (2-2-6) 

 (Animation Studio) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

สรางแอนิเมชันสามมิติโดยจำลองกระบวนการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมจริง ออกมาเปนเรื่องราวที่

สมบูรณทั้งภาพเทคนิคพิเศษ และเสียงประกอบ 

Create 3D animation by simulating the production process in an industrial model. The 

story is complete, including images, special effects and sound effects. 

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถสรางแอนิเมชันตามขั้นตอนการผลิตใหไดผลลัพธตามวัตถุประสงค 

 

CMM 443 การประมวลผลกลุมเมฆ  3 (3-0-6)  

 (Cloud Computing) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

บริบทของวิชานี้คือการเรียนรูอยางครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการขอมูลในลักษณะของ

กลุมกอนเมฆและองคประกอบของสวนการใหบริการไดแก การบริการทางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure 

as a Service : IaaS) การบริการทางฐานปฏิบัติการ (Platform as a Service : PaaS) การบริการทาง
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ซอฟตแวร (Software as a Service : SaaS) และการบริการทางธุรกิจ (Business as a Service : BaaS) 

สำหรับ IaaS เริ่มจากวิวัฒนาการของการเปลี่ยนโครงสรางพ้ืนฐานเดิมไปสูระบบของการจัดการดวยการจัดการ

กลุมกอนเมฆโดยรวมถึงการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ตามความตองการ ในสวนของ PaaS จะครอบคลุมถึงฐาน

ปฏิบัติการของผูใหบริการตาง ๆ อาทิ กลจักรทางซอฟตแวรประยุกตของกูเกิล (Google Software Engine) 

This course provides a comprehensive study of Cloud concept and capabilities in all 

of its services:  Infrastructure as a Service :  IaaS, Platform as a Service :  PaaS, Software as a 

Services :  SaaS and Business Process as a Service :  BPaaS.  The topic, IaaS starts from the 

evolution of conventional infrastructure virtualization to adaptive virtualization and Cloud 

Computing include the provision on- demand resources.  PaaS topics cover a broad range of 

vendor’ s cloud platforms such as Google App Engine, Microsoft Azure etc.  and also study 

platform services relation. The Saas topics cover the vital structure that cloud software service 

should have, how to develop and also familiarize students with the use of vendor applications 

and processes that are available on the Cloud.  BaaS topics cover the management and 

provision Cloud to target users.  This course also covers the security model of Cloud system 

and also the processing of Big Data support capabilities on the cloud  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายถึงโครงสรางของระบบการประมวลผลกลุมเมฆไดอยางถูกตอง 

(2) ประยุกตใชการประมวลผลกลุมเมฆเขากับปญหาในสาขาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

(3) ติดต้ังระบบการประมวลผลกลุมเมฆที่เหมาะสมไดอยางถูกตอง 

 

CMM 444 อินเทอรเน็ตทกุสรรพสิ่ง  3 (3-0-6)  

 (Internet of Things)  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดและภาพโดยรวมของ IoT ฮารดแวรและซอฟตแวร เทคโนโลยีและมาตรการในการติดตอ วิธีการใช

งานทั่วไป สื่อ การตลาดและการโฆษณาโดย IoT การตรวจจับสภาพแวดลอม แอพลิเคชันอื่น ๆ ทาง IoT เชน ใน

การผลิตสินคา การเปนเครื่องใชภายในบาน การใชทางการแพทย ฯลฯ ความสำคัญของ IoT ในอนาคต         

Internet of Things Concept and overview, IoT hardware, IoT software, Technology and 

Protocols, Common usage, Media, marketing and advertising, Environment monitoring, Application 

of Iot such as manufacturing, home appliances, medical etc., Relevance of IoT for future.  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายโครงสรางของระบบ IoT  ไดอยางถูกตอง 
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(2) ประยุกตการใช IoT เขากับปญหาในสาขาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

(3) สรางโปรแกรมประยุกตที่ใชงาน IoT ไดอยางถูกตอง 
 

 

CMM 445 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อความยั่งยืน 3 (3-0-6) 

 (Multimedia Production for Sustainability) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาแนวความคิด เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทางของวิธีการสื่อสารดวยเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย เพ่ือการสื่อสารประเด็นเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนได 

 Study concepts sustainable development goals basic principles of communication 

approaches of communication via multimedia technology.  Apply and develop multimedia 

technology to enhance communicating the Sustainable Development Goals.    

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิดและหลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางถูกตอง 

(2) ออกแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางเหมาะสม 

(3) ผลิตสื่อมลัติมีเดียใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนเพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดตาม

วัตถุประสงค 

 

CMM 446 เทคโนโลยีโลกเสมือน 3 (2-2-6) 

 (Reality Technology) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาหลักการ แนวคิด องคประกอบและผลกระทบของเทคโนโลยีเสมือนที่มีตอโลกในปจจุบัน 

ประยุกตใชความรูทางดานมัลติมีเดียเพื่อออกแบบและสรางเทคโนโลยีโลกเสมือนที่มีเนื้อหาสอดคลองกับ

สถานการณของสังคมปจจุบันได 

Studying Concepts, principles, elements and influences of reality technology. Applying 

multimedia knowledge to design and build reality technology in the current situation.  

ผลลัพธการเรยีนรูของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถ 

(1) อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของเทคโนโลยีโลกเสมือนไดอยางถูกตอง 

(2) เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในการสรางเทคโนโลยีโลกเสมือนไดอยางเหมาะสม 

(3) ประยุกตใชความรูทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับออกแบบและสรางเทคโนโลยีโลกเสมือน

ไดอยางสอดคลองกับสถานการณของสังคมปจจุบัน 

 


