คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

CSSC1101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithm
องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรประเภทของซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอรชนิด
ตางๆ หลักการคํานวณทางคณิตศาสตรขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
อัลกอริทึม การเขียนรหัสเทียม ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ การเขียนผังงานโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมยอย

CSSC1401

ระบบปฏิบัติการ 1
3(2-2-5)
Operating Systems 1
ความหมาย และวิ วั ฒ นาการของระบบปฏิ บั ติ ก าร บทบาท หน า ที่ ข อง
ระบบปฏิบัติการ การ จายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหาร และการจัดการ
หนวยความจํา การจัดคิวงาน และการจัดสรรทรัพยากร การจัดการขอมูลและการแสดงผล
ระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม

CSSC2201

ฐานขอมูลเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Database
ความสํ า คั ญ ของระบบฐานข อ มู ล แนวคิ ด ในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล โครงสร า งและ
ความสัมพันธของระบบขอมูล การออกแบบและการใชงานฐานขอมูล การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล

CSSC2202

โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูลสตริงก อะเรย
เรคคอรดและพอยนเตอร ลิงคลิสก สแตก คิว การเวียนเกิด ตนไม กราฟและการประยุกต

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

ENGL3101

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Information Technology 1
ภาษาที่ใชในขอเขียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนคําศัพทและประโยคที่ใชใน
ตํารา คูมือตางๆ หนังสือพิมพและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต สามารถสรุปใจความสําคัญ
จากขอความที่อาน ตลอดจนนําเสนอขอมูลในรูปของการเขียนยอหนา

GECN1101

ภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต น ด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ในหั ว ข อ ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน การแนะนําตัว การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ การกลาวขอโทษ กลาว
คํ า อํ า ลา ถามและให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน

GEEN1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟ ง พูด อาน และเขียน เนนการฟง การพูด เพื่อการ
สื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณตางๆ ใหมีทักษะในการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและขอความสั้น ๆ เพื่อใชในการสื่อสาร

GEEN1101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับสูง การสื่อสาร
โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคที่ซับซอน การสนทนา อภิปรายโตตอบ การนําเสนอ
การอานขอความที่ซับซอน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยค
ระดับซับซอน เขียนขอความตั้งแตสองยอหนา และเขียนสรุปสาระสําคัญของบทความทาง
วิชาการ

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

GEEN1102

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน การอานเอกสาร
ประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมายสมัครงานและ
เอกสารที่ เกี่ยวของ การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรียมตัวสัมภาษณและการติดตาม
ผลการสมัครงาน

GEFR1101

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

GEHS1001

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษาคนควา
ภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสืบคนฐานขอมูลตาง ๆ การ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบมาตรฐาน

GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร และความงดงามของศาสตรทางดนตรี นาฏศิลป
และศิลปะทั้งไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของศาสตรทางความงาม
สามารถวิเคราะห คุณคาทางสุนทรียศิลป โดยผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา อันเปน
ประโยชนตอการพัฒนารสนิยม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน องคประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางประเมิน
ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การ
เสริมสรางบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธในการทํางาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด
การสรางเสริมชีวิตใหมีความสุข

GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย โลกทัศน ชีวทัศน การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การมีวินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปญญาตามหลักศาสนธรรม การใชเหตุผลอยาง
สรางสรรค เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสันติสุข และสันติธรรม

GEJP1101

ภาษาญีป่ ุนเบือ้ งตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุนเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

GEKM1101

ภาษาเขมรเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

GEKR1101

ภาษาเกาหลีเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

GEPA1001

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลั ก การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุข ภาพ การออกกํ าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
จิต ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

GEPA1002

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเลนกีฬา และมารยาทการเลนกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและความ
ตองการของผูเรียน เพื่อการพัฒนา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ ใหสามารถนําเอาการ
เลนกีฬาเปนทักษะทางสังคม และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใชงาน
โปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต
เพื่ อ การศึ ก ษาค น คว า การทํ า รายงาน การนํ า เสนอผลงาน และประยุ ก ต ใ ช ง านใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเคารพในสิ ท ธิ ท างป ญ ญาจริ ย ธรรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

GESC1102

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความสัมพันธของสุขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร การใชสารเคมีใน
ชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานตอโลกและชีวิต ความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันสารเสพติด

GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุ ณและค าของพื ชพรรณที่ มี ตอชี วิต และการจั ดการทรั พยากรตาง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความกาวหนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอทรัพยากรทางดานกายภาพ ชีวภาพ และการดํารงชีวิต
ของมนุษยการมีสวนรวมในการจัดการฟนฟู สงเสริม บํารุงรักษา คุมครองทรัพยากร ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน

GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต บทบาทและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีตอวิถีชีวิต เทคโนโลยีดานเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
พลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใชเทคโนโลยี
อยางชาญฉลาด

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

GESC1106

การคิดและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย รูปแบบการคิด กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร
และการใหเหตุ การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร การเปรียบเทียบหนวยวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
ตัดสินใจ การคาดการณ และการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน

GESO1001

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเปนมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณและบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝงแนวทางการดําเนินชีวิตใน
สังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและสงเสริมคุณคาความเปนไทย

GESO1101

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษยและสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใตระบอบประชาธิปไตยเนนหลัก
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะหสถานการณความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบตอสังคมไทย เพื่อใหรูจัก เขาใจ และ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีดุลยภาพและมีความเขาใจในโลกปจจุบันและอนาคตไดอยางมี
สํานึกและความรับผิดชอบตอความเปนสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและ
ระดับโลกตอไป

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

GESO1102

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ การจัดการและการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม

GESO1103

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่พึงทราบ ทั้งในระดับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติและ
วิธีสบัญญัติที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เห็นความสําคัญของกฎหมายในฐานะที่
เปนกติกาของสังคม และปฏิบัติตนไดอย างถูกตองตามที่กฎหมายบั ญญัติในฐานะที่เปน
สมาชิกที่ดีของสังคม

GESO1104

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Applications
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะหสังคมและเศรษฐกิจ เพื่ อนําไปสูการวิ เคราะห
วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเนนใหเห็นถึงอิทธิพลของ
วั ฒนธรรมและสถาบั นที่ มีต อระบบสั งคมและเศรษฐกิ จ ศึ กษาปรัชญาแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
พอเพียง และวิธีการนําไปประยุกตใชกับเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน นอกจากนี้การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์กรณีศึกษา
(Case Studies) ตางๆ ที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมไปใชกับ
เหตุการณจริง

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

GESO1105

ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสรางของธุรกิจประเภทตางๆ และองคประกอบที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ ไดแกการจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล การ
บริหารสํานักงาน การบริหารการผลิต ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารธุรกิจประเภทตางๆ แนว
ทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาและประโยชนที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณนักธุรกิจเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต

GETH1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดย
เนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา

GEVN1101

ภาษาเวียดนามเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและให
ขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

ITEC3101

ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network
การทํางานของระบบการเก็บขอมูล และ การสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบเก็บขอมูล
การวิเคราะหระบบสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว
แบบสองทางพรอมกัน ชนิดชองการสงขอมูล อนาล็อก และ ดิจิตอล สถาปตยกรรม เน็ต
เวิรกโปรโตคอลระบบเครือขาย แวน แลน และ การกระจาย

LAWS4516

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Law
กฎหมายต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ค อมพิ ว เตอร แ ละข อ มู ล ข า วสารผ า น
คอมพิว เตอรโดยจะเน น ศึก ษาถึงกฎหมายที่เ กี่ย วของกับอินเตอรเน็ต โครงสรางทั่ว ไป
เกี่ยวกับเครือขายอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีการเขารหัสและปญหาตางๆ ที่เกิดจากการใช
อินเตอรเน็ต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การละเมิดลิขสิทธิ์ คุมครองฐานขอมูล การ
คุมครองความเปนสวนตัว การหมิ่นประมาท ตลอดจนศึกษาถึงปญหาระหวางนโยบายของ
รัฐในการควบคุมการติดตอสื่อสารและเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร

MULT1101

หลักการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Principle of Multimedia Technology
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมัลติมีเดีย การประยุกตใชมัลติมีเดียและความตองการ การ
โตต อบด ว ยมั ล ติมี เ ดี ย การใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการชว ยออกแบบการโตต อบ คอร ส แวร
ไฮเปอร มี เ ดี ย เวิ ร ล ไวด เ ว็ บ อิ น เทอร เ น็ ต เทคโนโลยี และทํ า การศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ
อินเทอรเน็ตเทคโนโลยี

MULT1102

การวาดเสนพืน้ ฐานสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Fundamental of Drawing for Multimedia
แนวคิด หลักการวิธีการวาดเสน การวิเคราะหโครงสรางรูปทรงของวัตถุ แสงเงา
ระยะใกลไกล รวมถึงน้ําหนัก การพัฒนาไปสูรูปรางที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น กาย
วิภาคของคน สัตว ทิวทัศน อาคาร และการประยุกตเพื่อใชในการสรางสรรคผลงานดาน
ออก

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT1103

องคประกอบศิลป สําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Composition Art for Multimedia
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบศิลป หลักการประมวลความคิดในเชิง
สรางสรรคดานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลป การปฏิบัติงานสรางสรรคผลงานศิลปะ
และการออกแบบ การวิเคราะห การตรวจสอบ ผลงานในภาคปฏิบัติ

MULT1104

คณิตศาสตรสาํ หรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Mathematics for Multimedia
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน การคํานวณขนาดของ
ขอมูลภาพ ความคมชัดของภาพ ความสวางของภาพ ตัวดําเนินการเชิงเสน การบวก ลบ
คูณ เวคเตอรและเมทริก ขั้นตอนการทําฮิสโตแกรม สมการหาผลตางของภาพ

MULT1105

3(2-2-5)
ดิจิตอลเบื้องตนสําหรับงานมัลติมีเดีย
Introduction to Digital for Multimedia
ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลข เลขฐานตางๆ การเปลี่ยนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก วงจร
พื้นฐานทางลอจิก วงจรลําดับ วงจรลอจิกตางๆ วงจรฟลิปฟลอป ระบบดิจิตอล พื้นฐาน
ไมโครคอมพิวเตอร ภาษาเครื่อง และการนําไมโครโปรเซสเซอรมาใชงาน

MULT1106

การเขียนโปรแกรมสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Programming
หลั กการเขียนโปรแกรมเบื้ องตน การเขี ยนโปรแกรมแบบเชิงโครงสราง การใช
เงื่อนไข เสนทางเลือก และการวนซ้ํา โครงสรางขอมูลพื้นฐานตางๆ การทําขบวนการทาง
คณิตศาสตรและตรรกศาสตร เพื่อการเขาถึงขอมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใชภาษาที่
สามารถเขาถึงขอมูลของงานมัลติมีเดีย

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT2101

ประวัติศาสตรศิลปและการออกแบบสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
History of Art and Design for Multimedia
รู ป แบบผลงานทางด า นศิ ล ปะกรรม ศิ ล ปทางด า นออกแบบ รู ป แบบ ลั ก ษณะ
แนวความคิดแรงบันดาลใจ ในการสรางสรรคผลงานทั้งในศิปปะตะวันตก ศิลปะตะวันออก
ตลอดจนอิทธิ พลที่ ได รับการพัฒนาการของการสร างสรรคผลงานในแตละยุคสมัย ฝก
ปฏิบัติการออกแบบศิลปะรวมสมัย

MULT2201

การวิเคราะหและออกแบบระบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Analysis and Design
แนวคิดในการวิเคราะหและออกแบบดานมัลติมีเดีย การกําหนดความตองการของ
ระบบ กระบวนการของการวิเคราะหและออกแบบระบบมัลติมีเดีย วิธีการพัฒนาระบบ
มัลติมีเดีย แนวคิดหลักของวงจรชีวิตของการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ กรณีศึกษาการ
พัฒนาระบบมัลติมีเดีย การทดสอบและประเมินผลงาน การบํารุงรักษา และการจัดทํา
เอกสาร

MULT2202

การออกแบบปฏิสัมพันธดจิ ิตอล
3(2-2-5)
Digital Interactive Design
ทฤษฎีเบื้องตนของการออกแบบปฏิสัมพันธดิจิตอล หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ
และหลักการขั้นพื้นฐาน การประยุกตใชงานปฏิสัมพันธเชน โปรแกรม Macromedia Flash
เพื่อสรางงานออกแบบเว็บไซตทั้งแบบไดนามิกและปฏิสัมพันธ ผานสื่อซีดีรอม หรือ ดีวีดี
เทคนิคการออกแบบปฏิสัมพันธดิจิตอลดวยภาษา Action script เพื่อประสิทธิภาพในการ
สรางผลงาน

MULT2301

การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphic Design
วิธีการออกแบบทางคอมพิวเตอรทั้งระบบแบบเวคเตอรและแรสเตอรกระบวนการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อผลิตผลงานรวมกับโปรแกรมกราฟกตางๆ

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT2401

การออกแบบและพัฒนาสื่อบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสาร การวิเคราะหรูปแบบ
การนําเสนอ การใชโปรแกรมประยุกต การเชื่อมโยงกับฐานขอมูล การทําเทคนิคพิเศษ การ
นําเสนอภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน

MULT2402

3(2-2-5)
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
Media Construction
หลักการผลิตสื่อดาน การสรางองคประกอบตางๆ ของงานออกแบบสื่อ ทั้งดาน
ศิลปะและเทคโนโลยีชวยในการออกแบบและการผลิตผลงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาการในการสรางจินตนาการ โดยเขาถึงอารมณของผลงานนั้นวา จะใหความรูสึกที่
โดดเดนอยางสรางสรรค เพื่อใหงานออกแบบมีคุณภาพและเปนเอกลักษณ

MULT3101

การพัฒนาและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Development and Multimedia Equipment Maintenance
การใชงานอุปกรณมัลติมีเดีย การอินเตอรเฟสหนวยความจํา อุปกรณนําเขา อุปกรณ
แสดงผล อุปกรณประกอบอื่นๆ หลักการซอมและบํ ารุงรักษาอุ ปกรณทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย และหลักการพัฒนาอุปกรณมัลติมีเดีย

MULT3201

การเขียนบทดําเนินเรื่องสําหรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
การเขียนบทดําเนินเรื่องและบทละคร การพัฒนาแนวคิดและถายทอดจินตนาการ
การดําเนินเรื่องอยางเปนลําดับขั้นตอน การเขียนเพื่อการจัดทําบทดําเนินเรื่อง ฝกปฏิบัติการ
เขียนบทเพื่อพัฒนางานดานมัลติมีเดีย

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT3202

การออกแบบภาพจําลอง 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Model Design
หลักการการออกแบบภาพ 3 มิติ โดยใชหลักพื้นฐานจากรูปทรงเลขาคณิตแบบตางๆ
การสรางพื้นผิว การกําหนดแสง การกําหนดมุมกลอง และหลักการเบื้องตนในการสราง
ภาพเคลื่อนไหว โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่องานออกแบบและสรางภาพ 3 มิติ

MULT3203

การออกแบบตัวละครในงานแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Character Design for Animation
แนวคิดเกี่ยวกับตัวละครในงานแอนิเมชั่น อิริยาบถตางๆ ของตัวละคร การแสดง
อารมณ การขยับริมฝปากใหเขากับคําพูดและทาทางการเคลื่อนที่ การใชเทคนิค การบีบและ
ยืด ลักษณะความมีชีวิตในตัวละคร และการวางโครงรางของตัวละคร

MULT3301

การสรางพืน้ ผิวและการออกแบบเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Texturing and Rendering
หลักและวิธีการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในการสรางพื้นผิวของวัตถุ การนําภาพถายมา
สรางเปนพื้นผิว การแปะพื้นผิวลงบนวัตถุ การจัดรูปแบบของแสง เชน วิธีการกําหนดแสง
สามจุด วิธีการสรางเงาใหกับวัตถุ

MULT3302

การถายภาพดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Camera for Digital Image
ระบบภาพดิจิตอล ความละเอียดของภาพ สื่อแสดงผล การพิมพภาพ ประเภทไฟล
ภาพ หนวยบันทึกขอมูล การทํางานของกลอง ทางยาวโฟกัสเลนส ปรับสมดุลแสงสีขาว
(White Balance) ระบบบันทึกภาพ พลังงานที่ใช เทคนิคการถายภาพดิจิตอล และ
กรณีศึกษาการถายภาพดิจิตอลและการนําไปประยุกตใชงาน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT3303

การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกชั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Graphic Design
การวิเคราะหภาพมาตรฐานของกราฟก เรขาคณิต และหลักการออกแบบกราฟกที่ไม
ขึ้นกับอุปกรณการแสดงผล ไดแก การสรางกราฟกไลบรารี GKS-เวคเตอรสเตชั่น การ
วิเคราะหเชิงเวคเตอร 3 มิติ ไดแก ระบบระนาบ หลักการพื้นฐานของการแทนรูปทรงวัตถุ
การแปรเปลี่ยนในสามมิติ เปนตน

MULT3304

ระบบเสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Reality
แนวคิด รูปแบบ และวิธีการจําลองโดยอาศัยวัตถุตาง ๆ เปนตนแบบ การจําลองวัตถุ
โดยใชวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตรเพื่อการสรางโครงงานรูปแบบ 3 มิติ

MULT3401

ระบบเสียงดิจติ อล
3(2-2-5)
Digital Sound System
ออกแบบระบบเสี ย งดวยคอมพิว เตอร การดําเนิน งานหองสตูดิโอเสียง การ
บันทึกเสียงในระบบดิจิตอล กรณีศึกษาในการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ

MULT3402

การตัดตอวีดทิ ัศนดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Video Editing and Composing
หลักการและกระบวนการนําเสนองานทางดานการจัดลําดับและการตัดตอภาพ โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เนนการใชเทคนิคพิเศษและใหผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชกับระบบการทํางานจริงได

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT3403

อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดียแพลตฟอรม
3(2-2-5)
Internet and Multimedia Platform
เทคโนโลยี เ ครื อ ข า ย มาตรฐานโพรโตคอลที่ ใ ช กั บ เว็ บ ไซต เ ทคโนโลยี บน
อินเทอรเน็ต สตรีมมิ่งมีเดีย โปรเกรสซีฟดาวนโหลด วีดีโอออนดีมานด การถายทอดสด
มัลติมีเดียเฟรมเวิรค ออกแบบและสรางงานกราฟกภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงแสดงผล
บนเว็บ ในลักษณะ Video Streaming การจับสื่อประสมและการเขารหัส การจัดการเครื่อง
บริการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน Streaming Server เปนตน

MULT3501

ระบบการจัดการสารสนเทศมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Information Management System
ระบบการจัดการสารสนเทศ เทคนิคการบีบอัดขอมูล การออกแบบฐานขอมูลให
เหมาะสมกับการจัดเก็บและใชงานขอมูล ความปลอดภัยของสารสนเทศ การทําดัชนี การ
คนคืน มาตรฐานตาง ๆ ของ การจัดเก็บในสื่อประเภทตาง ๆ แนวทางและความเหมาะสม
ของรูปแบบในการนําเสนอในแตละประเภทของงาน

MULT3502

การสรางภาพเคลื่อนไหวสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Animation for Multimedia
แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชมัลติมีเดีย
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระบบปฏิ บั ติ ก ารกั บ มั ล ติ มี เ ดี ย การประมวลภาพ การทํ า
ภาพเคลื่อนไหว การนําอุปกรณหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ มาประกอบกัน หรือการ
แลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอขอมูล ฐานขอมูลมัลติมีเดีย

MULT3503

ภาพยนตรดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Movies
หลักการและเทคโนโลยีของภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอล ตั้งแตกระบวนการใน
การถายทํา การตัดตอ การปรับปรุงภาพ และการบีบอัดภาพ ดวยคอมพิวเตอร โดยศึกษา
จากโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนเทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT3601

การออกแบบและพัฒนาเกม
3(2-2-5)
Computer Development and Game Design
แนวคิดการออกแบบเกมความคิดเชิงสรางสรรค วิธีการนําความรูและประสบการณ
จากศาสตรแขนงตาง ๆ ตลอดจนเครื่องมือที่ใชในการออกแบบ และสรางสรรคเกม
คอมพิวเตอรอยางเปนลําดับขั้นตอน

MULT3602

การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Game Programming
แนวความคิดและระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมเกม การออกแบบเกมเชิงวัตถุ การ
ออกแบบเกมดั้งเดิมเทียบกับการออกแบบเกมเชิงวัตถุ รูปแบบการเขียนโปรแกรมเกม ขอ
ไดเปรียบของซอฟตแวรเชิงวัตถุ ภาษาเชิงวัตถุและการนํามาใชพัฒนาเกมคอมพิวเตอร

MULT3701

การประมวลผลภาพระบบดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
การใชโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรสําหรับการบันทึก การตัดตอภาพ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอล เนนขั้นตอน วิธีการประมวลผลภาพ
การจําแนกสัญญาณภาพการเขารหัสดวยคอมพิวเตอรและการบีบอัดขอมูล รวมทั้งการประ
ยุกตใชงานการสราง การบันทึก การตัดตอเสียงภาพเคลื่อนไหว

MULT3702

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Application Program for Image Processing
การประมวลภาพในระบบ 2 มิติ ในแบบตางๆ โดยเนนการนําภาพมาทําการคํานวณ
เพื่อใหภาพนั้นมีผลลัพธที่ดีขึ้น หรือทําใหขอมูลภาพอยูในรูปแบบที่ทําใหการรูจํางายขึ้น
หรือทนทานตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น เชน ระบบการรับภาพ การปรับปรุงภาพ การลด
สั ญ ญาณรบกวนภายในภาพ การกรองข อ มู ล ที่ ไ ม ต อ งการทิ้ ง การหาขอบภาพ การหา
แกนกลางของภาพ การแยกวัตถุออกจากภาพ การทําใหภาพนุม การทําใหภาพคมชัด การ
แปลงขอมูลภาพในรูปแบบตางๆ เปนตน

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT3703

เทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ
3(2-2-5)
Creating Interactive Multimedia Technique
หลั ก การออกแบบและผลิ ต สื่ อ เชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ ใ นงานโดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
หลักการออกแบบการใชงานในลักษณะของ GUI เพื่อใชงานดาน วิธีการปฏิสัมพันธใน
ระบบ และการประยุกตใชงานในการติดตอโตตอบกับผูใชงานในรูปแบบตางๆ โดยใช
สคริปตในการควบคุมการปฏิสัมพันธแบบยืดหยุน

MULT3704

เทคนิคการพัฒนาสื่อวีดิทัศน
3(2-2-5)
Video Development Technique
พั ฒ นาการเทคโนโลยี ข องเทคนิ ค พิ เ ศษ ความสํ า คั ญ ของเทคนิ ค พิ เ ศษในงาน
สื่อสารมวลชน บทบาทและผลกระทบของเทคนิคพิเศษตอสื่อศึกษาโปรแกรมประยุกตที่ใช
ในการสรางภาพเทคนิคพิเศษของภาพเคลื่อนไหว การประมวลผลภาพขั้นสูง เทคนิคพิเศษ
สําหรับงานดานภาพยนตร โทรทัศน แอนิเมชั่นและสื่อใหม

MULT3901

วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
3 (3-0-6)
Research Methodology in Multimedia Technology
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย ความหมายของการวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ประเภท
การวิจัย เจตคติ การกําหนดปญหาการวิจัย การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัว
แปรและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย การวางแผนการทดลอง
สถิติในการวิจัย การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนําผลการวิจัย
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปใช

MULT3903

หัวขอเรื่องทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดียที่ทันสมัย
2(2-0-4)
Topics in Multimedia Technology
ความกาวหน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเ ดีย เชน สื่ อประสม ซอฟทแวร ทฤษฎี
ระเบียบวิธีการ การประยุกตใชงาน เทคโนโลยีฮารดแวรที่ทันสมัย

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT4501

การถายทําภาพยนตรแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Animation Movie Production
แนวคิ ด ทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ วิ ธี ก ารสร า งภาพยนตร แ อนิ เ มชั่ น ด ว ยการสร า ง
ภาพเคลื่อนไหวดวยวิธีการถายภาพการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการปน, หรือ การเคลื่อนไหว
วัสดุตางๆ หรือหุนที่สรางขึ้น แบบเฟรมตอเฟรม การตัดตดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และ
ศึกษากระบวนการสรางสรรคบทภาพยนตสั้น

MULT4601

การพัฒนาเกมสําหรับอุปกรณพกพา
3(2-2-5)
Games Development for Mobile Devices
หลักการพัฒนาเกมสําหรับอุปกรณพกพา เชน โทรศัพทมือถือ PDA ระบบปฏิบัติการ
ของอุปกรณพกพา และ ฝกปฏิบัติการสรางเกมสําหรับอุปกรณพกพา

MULT4602

เกมเอ็นจิน
3(2-2-5)
Game Engine
หลักการออกแบบกลไกเกม 3 มิติ เทคนิคการใชซอฟตแวร การสราง เกมเอ็นจิน
(Game Engine) อาทิ ระดับ, โครงสรางและการเชื่อมตอ(Construct an Interface), การสราง
อารมณ(Establish Moods), จํานวนผูเลน, เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับเสียง(Sound Effects), แสง
(Lighting), มุมกลอง(Camera Angles) และการสรางตัวอักษรที่ซับซอนตอการทํางานของ
เกม เปนตน

MULT4701

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงาน 3 มิติ
3(2-2-5)
Application for 3D
หลักการ วิธีการ ใชงานโปรแกรมประยุกตตาง ๆ เชน 3Dmax, Maya, Lightwav หรือ
งานประเภท CAD 3D โดยเนนพื้นฐานในการขึ้นรูป ขยาย(Extude), ล็อฟท(Loft), หมุน
(Spin), สวีพ(Sweep) หลักพื้นฐานเกี่ยวกับรูป ตรรกะ(Boolean), ตัดแตง(Trim Surface),
ผสานรูปทรง(Combine Shape) เพื่อพัฒนาสําหรับงานในดานสื่อบันเทิง งานอุตสาหกรรม
และงานประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT4702

มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia for Education
ความหมาย หลักการ ประเภทและองค ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ทฤษฎีก าร
เรียนรู ทฤษฎีการออกแบบ ทฤษฎีการสื่อสาร สื่อปฏิสัมพันธ การออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม ฝกการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

MULT4801

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย
Preparation for Occupational Practicum in Multimedia Technology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู
เจตคติ และทักษะทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยปฏิบัติงานในสถานการณหรือรูปแบบตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ

MULT4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5(450)
Occupational Practicum in Multimedia Technology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : MULT4801การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ
กับดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

MULT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2(90)
Preparation for Co-operation Education in Multimedia Technology
การจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มก อ นปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาด า นเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ท-ป-อ)

MULT4804

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
6(540)
Co-operative Education in Multimedia Technology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : MULT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงาน ดานเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

MULT4901

สัมมนาทางเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย
1(0-2-1)
Seminar in Multimedia Technology
ประเด็นการสัมมนาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยเนนการทํางานกลุม การ
จัดประชุม การอภิปราย การโตแยงแสดงเหตุผล การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการ
ประชุมการเขียนโครงการ การจัดกิจกรรม การนําเสนอ และการประเมินผลกิจกรรมการ
สัมมนา

MULT4902

การวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย
3(0-6-3)
Research Studies in Multimedia Technology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : MULT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การค น คว า และวิ จั ย ด า นเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย การเขี ย นรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

MULT4904

เครื่องมือนิพนธสําหรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Authoring Tool for Multimedia
หลักการทํางานและลักษณะคุณสมบัติของเครื่องมือในการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย
และไฮเปอรเท็กซ วิธีการและขั้นตอนการออกแบบการเชื่อมโยงโดยใชเครื่องมือนิพนธ การ
ใชงานโปรแกรมประยุกตที่ถูกออกแบบมาเพื่อสรางงานมัลติมีเดีย

