คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
COMP1205

ระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure and Computer System
พัฒนาการและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทหน้าที่และการทํางานของ
ระบบปฏิบัติการเช่น การจัดสรรหน่วยประมวลผลการบริหารและการจัดการหน่วยความจํา
การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
การประมวลผลข้ อ มูล สตริง ก์ อะเรย์ เรคคอร์ ด พอยน์ เ ตอร์ แ ละการประยุ กต์ ใ ช้ ง านด้ า น
มัลติมีเดีย

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาคําศัพท์ ไวยากรณ์และสํานวนภาษาอังกฤษที่จําเป็นต้องใช้ในงานวิชาการและ
การศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในเชิง
วิชาการ การอ่านเอกสารหนังสือ ตํารา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บทความวิชาการ
หรือผลงานวิชาการรูปแบบต่างๆ การพูดและเขียนเพื่อการนําเสนองานวิชาการ

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึ ก ษาคํ า ศั พท์ ไวยากรณ์ แ ละสํ า นวนภาษาอั งกฤษที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ งานในแต่ ล ะ
สาขาวิ ชา เน้นทั กษะการฟัง พู ด อ่านและเขียนเพื่อการสื่ อสาร การสนทนาโต้ต อบทาง
โทรศัพท์ การเขียนโต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดเพื่อเจรจาต่อรอง
การมอบหมายงานหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์ การพูดใน
ที่ประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือต่างๆ ในการปฏิบัติงาน การพูดและเขียนเพื่อการนําเสนอ
งาน การเขียนรายงาน หรืออื่นๆ ที่จําเป็นตามบริบทของงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ
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GEHP1101

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย
โดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเดิน
การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็นต้น หลัก
โภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพ ที่ดี รวมไปถึงการป้องกันการ
บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย

GEHP1102

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ ความหมายและความสํ า คั ญ วิ ธี ก ารทดสอบและประเมิ น
หลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนําหลักการโภชนาการและคํานวณปริมาณอาหารสําหรับการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึ ก ษาความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ท างดนตรี
นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความ
งาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าอัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง และการ
ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
การเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ นการทํ า งาน สุ ข ภาพจิ ต และการจั ด การ
ความเครียด การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข

GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การมีวินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม
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GEIG1001

ไทยในโลกทีเ่ ปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิ จ
สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ
และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสืบเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน
และเข้ า ใจถึง มิติองค์ ก รในเชิงของวิวัฒนาการ โดยเฉพาะองค์ก รภาครัฐ และภาคธุร กิ จ
บริษัทข้ามชาติ พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจเพื่อสังคม
(Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของประเทศ
ไทย และสังคมท้องถิ่นในโลกและภูมิภาคอาเซียน เข้าใจถึงความจําเป็นในการปรับปรุง
บทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง

GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจําเป็นในการปรับบทบาทของตนเอง
ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทใน
การมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสํานึกด้านจิตอาสา และงานในบริบทพหุ
ชาติ พั น ธุ์ พหุ วั ฒ นธรรม และเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นยุ ค ใหม่ ตลอดจนการใช้
สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาชีพ

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารและทั ก ษะการเขี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจําวันโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูดเพื่อการ
สื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร

GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัตงิ าน
3(3-0-6)
English for Work
ศึกษาคําศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับตําแหน่งงานต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสํานักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตนในสถานที่
ทํางาน การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนมี
โอกาสในการฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในสํานักงานของแต่ละ
ประเทศในอาเซียน
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GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
อิ น เตอร์ เ น็ ต และโทรคมนาคม ระบบการจั ด การสารสนเทศ การใช้ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมระบบและโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้งานกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสําคัญ
ของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ยา
และสารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล การสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้า
ด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มีต่ อ ทรั พ ยากรทางด้ า นกายภาพ ชีว ภาพ และการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ การมีส่วนร่วมในการจัดการฟื้นฟู ส่งเสริม บํารุงรักษา คุ้มครอง
ทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้ า วหน้ า และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิ ถีชีวิต เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
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GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล อัตราส่วนและร้อยละ สกุลเงิน
และอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน

GESO1101

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย

GESO1102

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้น
หลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ
และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่าง
มีสํานึกและความรับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและ
ระดับโลกต่อไป

GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสัม พันธ์ของสิ่ งแวดล้อม ที่มีอิท ธิพลต่อการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ สร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ หลั ก การพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GESO1104

กฎหมายเพื่อการดําเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
ศึ ก ษากฎหมายที่ สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ได้ แ ก่ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยบุ ค คล เอกเทศสั ญ ญา ทรั พ ย์ สิ น ครอบครั ว และมรดก กฎหมายอาญา
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเบื้องต้น

~5~

GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
3 ( 3 -0 -6 )
Chinese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน

GETL1102

ภาษาฝรัง่ เศสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน

GETL1103

ภาษาญี่ปนุ่ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การแนะนําตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน

GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การแนะนําตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาขแมร์เบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การแนะนําตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน

~6~

GEVN1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การแนะนําตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน

ITEC3103

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Computer Network for Multimedia
การสื่อสารข้อมูลทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบสื่อสารข้อมูลแบบ
ทางเดียว และสองทางพร้อมกัน การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Clound Computing) ชนิด
ช่องการส่งข้อมูล อนาล็อก และ ดิจิทัล สถาปัตยกรรม เน็ตเวิร์กโปรโตคอลระบบเครือข่าย
และระบบรักษาความปลอดภัย

ITEC3505

การจัดการระบบสารสนเทศด้านมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Multimedia Information System Management
ความสําคัญของระบบสารสนเทศด้านมัลติมีเดีย แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของระบบข้อมูล การออกแบบและการใช้งานระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย
ความปลอดภัยของสารสนเทศการทําดัชนีการค้นคืนมาตรฐานต่าง ๆของการจัดเก็บในสื่อ
ประเภทต่าง ๆแนวทางและความเหมาะสมของรูปแบบในการนําเสนอในแต่ละประเภทของ
งาน

MULT1101

หลักการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Principles of Multimedia Technology
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ มั ล ติ มี เ ดี ย สื่ อ ต่ า ง ๆ เสี ย ง วิ ดิ ทั ศ น์ ภาพเคลื่ อ นไหว การ
ประยุกต์ใช้มัลติมีเดียและความต้องการ การโต้ตอบด้วยมัลติมีเดีย การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ช่วยออกแบบการโต้ตอบ คอร์สแวร์ไฮเปอร์มีเดียเวิร์ลไวด์เว็บ และอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี

MULT1102

การวาดภาพดิจิทัลสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Digital Painting for Multimedia
แนวคิ ด หลั ก การวิ ธี ก ารวาดเส้ น การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งรู ป ทรงของวั ต ถุ แ สงเงา
ระยะใกล้ไกลน้ําหนักรูปร่างกายวิภาคของคนสัตว์ทิวทัศน์อาคารการวาดภาพด้วยเทคนิคที่
หลากหลายผสมผสานกั บ เครื่ อ งมื อ ในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ารสร้ า งบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล การประยุกต์ใช้งานและการนําเสนอผลงาน
ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
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MULT1103

องค์ประกอบศิลป์ สําหรับงานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Composition Art for Multimedia
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบศิลป์ หลักการประมวลความคิดในเชิง
สร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
และการออกแบบ การวิเคราะห์ การตรวจสอบ ผลงานในภาคปฏิบัติ

MULT1104

ระบบดิจทิ ัลสําหรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Digital System for Multimedia
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบตัวเลข เลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก วงจร
พื้นฐานทางลอจิก การคํานวณขนาดของข้อมูลภาพ ความคมชัดและความสว่างของภาพ ตัว
ดําเนินการเชิงเส้น การบวก ลบ คูณเวคเตอร์และเมทริก ขั้นตอนในการทําฮิสโตแกรม สมการ
หาผลต่างของภาพ

MULT1105

การโปรแกรมสําหรับมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Programming and Algorithm for Multimedia
หลักการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึม การเขียนผังงาน การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบเชิงโครงสร้าง การใช้เงื่อนไข เส้นทางเลือก
และการวนซ้ํา ข้อมูลพื้นฐานในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมภาษาในการเข้าถึงข้อมูล
ของงานมัลติมีเดีย

MULT2201

การวิเคราะห์และออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Analysis and Design
แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบด้านมัลติมีเดียการกําหนดความต้องการของระบบ
กระบวนการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดียวิธีการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
แนวคิดหลักของวงจรชีวิตของการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบ
มัลติมีเดียการทดสอบและประเมินผลงานการบํารุงรักษาและการจัดทําเอกสาร

MULT2301

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
Computer Graphic Design
วิธีการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ทั้งระบบแบบเวคเตอร์และแรสเตอร์กระบวนการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตผลงานร่วมกับโปรแกรมกราฟิกต่าง ๆ
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MULT2302

เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Creating Interactive Multimedia Technique
หลั ก การออกแบบและผลิ ต สื่ อ เชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นงานด้ า นมั ล ติ มี เ ดี ย โดยใช้ เ ทคนิ ค
ต่าง ๆ หลักการออกแบบการใช้งานในลักษณะของ GUI วิธีการปฏิสัมพันธ์ในระบบ และการ
ประยุกต์ใช้งานในการติดต่อโต้ตอบกับผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้สคริปต์ในการควบคุม

MULT2303

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Video Editing and Composing
หลักการและกระบวนการนําเสนองานทางด้านการจัดลําดับและการตัดต่อภาพโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เน้นการใช้เทคนิคพิเศษและให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับระบบการทํางานจริงได้การปฏิสัมพันธ์แบบยืดหยุ่น

MULT2401

การออกแบบและพัฒนาสื่อบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Multimedia Design and Development
กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่ อการนําเสนอและการเผยแพร่ข้ อมูล
ข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เว็บสําเร็จรูปในการเชื่อมโยงกับข้อมูล ผสมผสานกับตัวอักษร
ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว

MULT2402

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Media Development
หลักการผลิตสื่อด้านการสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานออกแบบสื่อ ทั้งด้านศิลปะ
และเทคโนโลยีช่วยในการออกแบบและการผลิตผลงาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิด
เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการในการสร้างจินตนาการ และมีความเป็น
เอกลักษณ์ กรณีศึกษา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN)

MULT2501

การสร้างแอนิเมชันสําหรับงานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Animation for Multimedia
แนวคิดและหลักการในการสร้างแอนิเมชันสําหรับงานมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่าง
มัลติมีเดียกับการประมวลผลภาพ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างแอนิเมชัน
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MULT2502

แอนิเมชัน 2 มิติและ 3 มิติ สําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
2D and 3D Animation for Multimedia
ศึ ก ษา รู ป แบบ ขั้ น ตอนวิ ธี ก าร ข้ อ มู ล เทคนิ ค การออกแบบและขั้ น ตอนการสร้ า ง
แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันให้มีความน่าสนใจ การ
วางแผนและการผลิตงานแอนิเมชันให้ตรงตามวัตถุประสงค์และบทดําเนินเรื่องและเป็นที่
ต้องการของตลาด การเคลื่ อ นไหวตัวละครแบบเสมื อ นจริ ง ประยุ กต์ ก ารใช้ งานกั บ การ
ออกแบบวัตถุ การผสมกันระหว่างวิดิทัศน์และวัตถุ 2 มิติ และ 3 มิติ

MULT2701

การจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Archive and Application
ระบบการจั ด การสารสนเทศ เทคนิ ค การบี บ อั ด ข้ อ มู ล การออกแบบฐานข้ อ มู ล ให้
เหมาะสมกับการจัดเก็บและใช้งานข้อมูล ความปลอดภัยของสารสนเทศ การทําดัชนี การค้น
คืน มาตรฐานต่าง ๆ ของการจัดเก็บในสื่อประเภทต่าง ๆ แนวทางและความเหมาะสมของ
รูปแบบในการนําเสนอในแต่ละประเภทของงาน

MULT2702 การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Multimedia Designand Development for Communication
หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อผลิตชิ้นงานในรูปแบบมัลติมีเดียโดยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสื่อสาร
MULT3201

การออกแบบตัวละครในงานแอนิเมชัน
3(2-2-5)
Character Design for Animation
แนวคิดเกี่ยวกับตัวละครในงานแอนิเมชัน อิริยาบถต่ าง ๆ ของตัวละคร การแสดง
อารมณ์การขยับริมฝีปากให้เข้ากับคําพูดและท่าทางการเคลื่อนที่ การใช้เทคนิค การบีบและ
ยืดลักษณะความมีชีวิตในตัวละคร และการวางโครงร่างของตัวละคร

MULT3202

การออกแบบภาพจําลอง 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Model Design
หลักการการออกแบบภาพ 3 มิติ โดยใช้หลักพื้นฐานจากรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ
การสร้างพื้นผิว การกํ าหนดแสง การกําหนดมุมกล้อง และหลักการเบื้องต้นในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่องานออกแบบและสร้างภาพ 3 มิติ
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MULT3203

ความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Creative Thinking for Multimedia
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ อ งค์ ป ระกอบและรู ป แบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์การแสวงหาข้อมูลและความรู้เทคนิคการ
คิ ดเชิ งสร้างสรรค์แนวทางการพั ฒนาทักษะการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ การประยุ กต์ ใ ช้ในงาน
มัลติมีเดีย

MULT3301

การประมวลผลภาพและการประยุกต์ใช้งานภาพดิจิทลั
3(2-2-5)
Image Processing and Applications of Digital Images
ระบบภาพดิจิทัล ความละเอียดของภาพ ประเภทไฟล์ภาพ หน่วยบันทึกข้อมูล หลักการ
ทํางานของกล้องถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล และ กรณีศึกษาการถ่ายภาพ
ดิจิทัลและการนําไปประยุกต์ใช้งาน

MULT3302

ระบบเสียงดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Sound System
ออกแบบระบบเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ การดําเนินงานห้องสตูดิโอเสียงการบันทึกเสียง
ในระบบดิจิทัล กรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ

MULT3401

อินเทอร์เน็ตและมัลติมเี ดียแพลตฟอร์ม
3(2-2-5)
Internet and Multimedia Platform
เทคโนโลยีเครือข่าย มาตรฐานโพรโตคอลที่ใช้กับเว็บไซต์เทคโนโลยี บนอินเทอร์เน็ต
สตรีมมิ่งมีเดียโปรเกรสซีฟดาวน์โหลด วีดีโอออนดีมานด์ การถ่ายทอดสด มัลติมีเดียเฟรมเวิร์ค
ออกแบบและสร้ างงานกราฟิกภาพเคลื่ อนไหวประกอบเสียงแสดงผลบนเว็บ ในลักษณะ
Video Streaming การจับสื่อประสมและการเข้ารหัส การจัดการเครื่องบริการ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น StreamingServerเป็นต้น

MULT3402

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Web Design and Development
การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการนําเสนอและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล และการจัดการเว็บไซต์โดยใช้เทคนิค
ปฏิสัมพันธ์ขั้นสูง

MULT3601

การออกแบบและพัฒนาเกม
3(2-2-5)
Computer Development and Game Design
แนวคิดการออกแบบเกมความคิดเชิงสร้างสรรค์วิธีการนําความรู้และประสบการณ์จาก
ศาสตร์แขนงต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ และสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์
อย่างเป็นลําดับขั้นตอน หลักการออกแบบกลไกเกม 3 มิติ เทคนิคการใช้ซอฟต์แวร์การสร้าง
และใช้งานเกมเอ็นจิน
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MULT3602

การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Game Programming
แนวความคิดและระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ รูปแบบการเขียน
โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ ข้อได้เปรียบของซอฟต์แวร์
เชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุและการนํามาใช้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

MULT3603

การพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Game Development for Education
หลักการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา สําหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาเช่น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการโครงงานด้านการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาโดยใช้
ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เช่น unity 3D, rpg maker, real engine เป็นต้น

MULT3604

แอคชั่นสคริปสําหรับสื่อมัลติมีเดียและเกมส์
3(2-2-5)
Action script for Multimedia and Game
ความหมายของแอคชั่ น สคริ ป ลั ก ษณะและรู ป แบบของการเขี ย นโปรแกรม
แอคชั่นสคริป ตัวแปรและคุณสมบัติของแอคชั่นสคริป การทํางานกับฟังก์ชัน การเขียน
แอคชั่นสคริปตาม Display List, Timeline control และการสร้างภาพเคลื่อนไหว ก า ร ฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนแอคชั่นสคริปสําหรับการสร้างสื่อมัลติมีเดียและเกมส์

MULT3701

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงาน 3 มิติ
3(2-2-5)
Application for 3D
หลักการ วิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เช่น 3DStudio max, 3D Maya,
Lightwav, Blender หรืองานประเภท CAD 3D โดยเน้นพื้นฐานในการขึ้นรูป หลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับผสานรูปทรง การสร้างพื้นผิวและการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเสมือนจริงเพื่อ
พัฒนาสําหรับงานในด้านสื่อบันเทิง งานอุตสาหกรรม และงานประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

MULT3901

วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
Research Methodology in Multimedia Technology
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัยความหมายของการวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียประเภทการ
วิจัยเจตคติการกําหนดปัญหาการวิจัยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรและ
สมมุติฐานการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยการวางแผนการทดลองสถิติในการ
วิจัยการเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัยการสรุปผลและการนําผลการวิจัยทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดียไปใช้
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MULT3902

หัวข้อเรื่องทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดียที่ทนั สมัย
2(2-0-4)
Topics in Multimedia Technology
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เช่น สื่อประสม ซอฟต์แวร์ ทฤษฎี ระเบียบ
วิธีการ การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย

MULT4101

มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย 3(3-0-6)
Ethics for Multimedia Technology
ความสัมพันธ์ของสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และการทําธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพนัก
เทคโนโลยีมั ลติมีเดีย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ และการ
ป้องกันอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ ความสําคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับนักเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

MULT4501

การถ่ายทําภาพยนตร์แอนิเมชัน
3(2-2-5)
Animation Movie Production
แนวคิ ด ทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ วิ ธี ก ารสร้ า งภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น ด้ ว ยการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีการถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการปั้น, หรือ การเคลื่อนไหว
วัสดุต่าง ๆ หรือหุ่นที่สร้างขึ้น แบบเฟรมต่อเฟรม การตัดต่ดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์บทภาพยนต์สั้น

MULT4502

การประยุกต์ใช้งานแอนิเมชันมัลติมีเดียขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Animation for Multimedia
ศึกษาหลักการและการใช้เทคนิคประยุกต์ใช้งานแอนิเมชันร่วมกับโปรแกรมทําภาพยตร์
แอนิเมชัน การทําเสียงประกอบ การสร้างความน่าสนใจ การเรนเดอร์งานแอนิเมชัน และการ
ใช้เทคนิคพิเศษ

MULT4701

มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia for Education
หลั ก การออกแบบมั ล ติ มี เ ดี ย สํ า หรั บ การศึ ก ษา ประเภทของบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย
องค์ ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ทฤษฎี การเรียนรู้ที่ใช้สํ าหรับออกแบบบทเรี ยนมั ลติมีเดี ย
รู ป แบบการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เ รี ย น ขั้ น ตอนและกระบวนการพั ฒ นาบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย
ปฏิบัติการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา กรณีศึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษาเพื่อให้เกิดความตระหนักในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน
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MULT4702

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและการพัฒนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Digital Multimedia and Develop on Mobile Technology
หลักการทางเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและการอุบัติใหม่ในงานมัลติมีเดีย การผสมผสานของ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย หลาย ๆ ด้าน การพัฒนาบนสื่อสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย

MULT4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
2(90)
Preparation Experience Multimedia Technology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการพัฒนาความรู้
เจตคติ และทักษะทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียโดยปฏิบัติงานในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ

MULT4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5(450)
Professional Experience Multimedia Technology
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

MULT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2(90)
Preparation for Co-operation Education in Multimedia Technology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

MULT4804

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6(540)
Co-operative Education in Multimedia Technology
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย นําเสนอรายงาน และผลงานต่อสถานประกอบการ และคณาจารย์ของสาขาวิชาที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

MULT4901

สัมมนาทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2(0-4-2)
Seminar in Multimedia Technology
ประเด็นการสัมมนาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยเน้นการทํางานกลุ่ม การจัด
ประชุม การอภิ ป ราย การโต้ แ ย้ ง แสดงเหตุ ผ ล การเขี ย นโครงการ การเขี ย นรายงานการ
ประชุมการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ การนําเสนอ และการประเมินผลกิจกรรมการสัมมนา

MULT4902

การวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(0-6-3)
Research in Multimedia Technology
การค้ น คว้ า และวิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย การเขี ย นรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
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