1.1

หลักสูตร
1.1.1 จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต
รายละเอียด
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรี เรียนที่มหาวิทยาลัยเดอ
นครินทรวิโรฒ (ปี ที่ 1,2) มอนต์ฟอร์ต (ปี ที่ 3,4)
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
55
48
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
13
คณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
12
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเลือก
30
18
4. กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
30
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
6
91
48
รวมหน่วยกิต
139
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

1.1.3 รายวิชา
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิตดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU 111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
กําหนดให้ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
SWU 121 English for Effective Communication 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
SWU 122 English for Effective Communication 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
SWU 123 English for International Communication 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
SWU 124 English for International Communication 2

30 หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
กําหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
SWU 161 Human in Learning Society
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
SWU 261 Active Citizens

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

วิชาเลือก กําหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life
มศว 253 สุนทรียสนทนา
SWU 253 Dialogue
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
SWU 254 Art and Creativity
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
SWU 255 Constitution For Living

2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

มศว 256
SWU 256
มศว 257
SWU 257
มศว 258
SWU 258
มศว 262
SWU 262
มศว 263
SWU 263
มศว 264
SWU 264
มศว 265
SWU 265
มศว 266
SWU 266
มศว 267
SWU 267
มศว 268
SWU 268
มศว 351
SWU 351
มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357

การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กบั สันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม

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

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364
2.3

มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

กลุ่มวิชาพลานามัย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
มศว 131 ลีลาศ
SWU 131 Social Dance
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
SWU 132 Personal Fitness
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
SWU 133 Jogging for Health
มศว 134 โยคะ
SWU 134 Yoga
มศว 135 ว่ายนํา้
SWU 135 Swimming
มศว 136 แบดมินตัน
SWU 136 Badminton
มศว 137 เทนนิส
SWU 137 Tennis
มศว 138 กอล์ฟ
SWU 138 Golf
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นาํ้ หนัก
SWU 139 Weight Training

3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
103 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
13 หน่วยกิต
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณ 114 คณิตศาสตร์ท่วั ไป
4(4-0-8)
MA 114 General Mathematics
วศผ 104 ฟิ สิกส์ของเสียง
3(3-3-6)
CEM 104 Physics of Sound
วศฟ 111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
EE 111 Mathematics for Engineering I
วศฟ 211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
EE 211 Mathematics for Engineering II
กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
12 หน่วยกิต
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วศก 212 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
ME 212 Engineering Mechanics I
วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
ME 109 Engineering Drawing
วศผ 250 เทคโนโลยีส่อื และสื่อเพื่อสังคมเบื้องต้ น
3(3-0-6)
CEM 250 Introduction to Media and Social Media Technology
วศคพ 221 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
CPE 221 Computer Programming
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
48 หน่วยกิต
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํ านวน 30 หน่วยกิต
วศผ 211 วัสดุทางเสียงและการออกแบบ
3(2-3-4)
CEM 211 Acoustic Materials and Design
วศผ 221 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลั งสําหรั บ 3(3-0-6)
วิศวกรรมคอนเสิร์ต
CEM 221 Engineering Electronics and Power Electronics for
Concert Engineering
วศผ 260 การบันทึกและประมวลผลสื่อ
3(3-0-6)
CEM 260 Media Capture and Processing

วศผ 280
CEM 280
วศผ 281
CEM 281
วศผ 282
CEM 282
วศฟ 210
EE 210
วศฟ 335
EE 335
วศฟ 344
EE 344
วศอ 201
INE 201

การออกแบบเวทีแบบองค์รวมสําหรับวิศวกรรมคอนเสิร์ต
Integrated Stage Design for Concert Engineering
การออกแบบและบริหารการแสดงสด
Concert Design and Management
ความปลอดภัยและการดําเนินการแสดงสด
Concert Safety and Operations
วงจรไฟฟ้ า
Electrical Circuits
การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
Digital Signal Processing
หลักการสื่อสาร
Principles of Communication
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาทีเ่ รียนทีม่ หาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต จํ านวน 18 หน่วยกิต
CEM 350 Video and Imaging Techniques
6(6-0-12)
CEM 361 Television Production
6(4-6-8)
CEM 490 Concert Engineering Project
6(0-18-0)
กลุ่มวิชาเอกเลือก กําหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ตทั้งหมด
CEM 330 Multimedia II
6(6-0-12)
CEM 340 Social Media and Production
6(4-6-8)
CEM 360 Principle of Audio Production
6(4-6-8)
CEM 362 Radio Production
6(4-6-8)
CEM 370 3D Modelling and Animation
6(4-6-8)
CEM 430 Multimedia III
6(6-0-12)
CEM 440 Advanced Social Media Production
6(4-6-8)
CEM 450 Advanced Imaging Technology
6(4-6-8)
CEM 460 Advanced Radio Production
6(4-6-8)
CEM 461 Advanced Television Production
6(4-6-8)
CEM 462 Post-production for Video and Film
6(4-6-8)

CEM 470
CEM 480

Advanced 3D modelling and Animation
Creative Media Entrepreneurship

6(4-6-8)
6(6-0-12)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ต้องไม่ซาํ้ กับวิชา
ในแผนการศึกษา และต้ องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชา
อื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความหมายของรหัสวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชา นําหน้ าด้ วยกลุ่มตัวอักษร 2-3 ตัว ตามด้ วยกลุ่มตัวเลข 3 ตัว ซึ่งจําแนกตาม
แผนภูมิต่อไปนี้
XXX XXX

กลุ่มตัวเลข
กลุ่มตัวอักษร

ความหมายกลุ่มตัวอักษร
มศว หรือ SWU
คณ หรือ MA
วศคพ หรือ CPE
วศก หรือ ME
วศฟ หรือ EE
วศอ หรือ INE
วศผ หรือ CEM
ความหมายกลุ่มตัวเลข
เลขหลักร้ อย
เลขหลักสิบ
เลขหลักหน่วย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปี
กลุ่มวิชา
ลําดับวิชาในกลุ่มวิชานั้น

ความหมายเลขหลักสิบ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมคอนเสิร์ต
กลุ่มวิชาสัญญาณและระบบ
กลุ่มวิชาเกี่ยวกับอิเล็กโทรนิคส์
กลุ่มวิชาสื่อผสม
กลุ่มวิชาสื่อเพื่อสังคม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาการผลิตสื่อ
กลุ่มวิชาการจําลองและอนิเมชัน
กลุ่มวิชาสหสาขาวิชา
กลุ่มวิชาโครงงาน

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
เลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียนมีรายละเอียดตามแผนภูมิต่อไปนี้
X ( X- X- X)
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
คาบเรียนปฎิบัติ
คาบเรียนทฤษฎี
จํานวนหน่วยกิต

1.1.4 แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1 (เรียนทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
คณ 114
วศผ 104
วศก 109
มศว 141
มศว 121
มศว 151
มศว ...
มศว ...

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

คณิตศาสตร์ท่วั ไป
ฟิ สิกส์ของเสียง
เขียนแบบวิศวกรรม
ชีวิตในโลกดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป วิ ช า เ ลื อ ก ก ลุ่ ม วิ ช า บู ร ณ า ก า ร
(มนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

4(4-0-8)
3(3-3-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-5)
2
1(0-2-1)
22

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศคพ 221
วศฟ 111
วศก 212
วศอ 201
มศว 122
มศว 111
มศว 161
มศว ...

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
สถิติวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

หน่วยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
21

ภาคฤดูรอ้ น
รหัสวิชา
.............
.............

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

3
3
6

วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

ปี การศึกษาที่ 2 (เรียนทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศฟ 210
วศฟ 211
วศฟ 344
วศผ 211
วศผ 260
วศผ 281
มศว 261

ชื่อวิชา
วงจรไฟฟ้ า
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
หลักการสื่อสาร
วัสดุทางเสียงและการออกแบบ
การบันทึกและประมวลผลสื่อ
การออกแบบและบริหารการแสดงสด
พลเมืองวิวัฒน์
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศฟ 335
วศผ 221
วศผ 250
วศผ 280
วศผ 282
มศว 252
มศว ...

ชื่อวิชา
การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังสําหรับ
วิศวกรรมคอนเสิร์ต
เทคโนโลยีส่อื และสื่อเพื่อสังคมเบื้องต้ น
การออกแบบเวทีแบบองค์รวมสําหรับวิศวกรรมคอนเสิร์ต
ความปลอดภัยและการดําเนินการแสดงสด
สุทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก กลุ่มวิชาบูรณาการ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม

21

ปี การศึกษาที่ 3 (เรียนทีม่ หาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วศผ 350
วศผ ....

เทคโนโลยีวีดีทศั น์และภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศผ 361
วศผ ....

หน่วยกิต
6(6-0-12)
6 (x-x-x)
12

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การผลิตสื่อโทรทัศน์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม

6(4-6-8)
6 (x-x-x)
12

ปี การศึกษาที่ 4 (เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศผ ....
วศผ ....

ชื่อวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
6 (x-x-x)
6 (x-x-x)
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศผ 490
วศผ ....

ชื่อวิชา
โครงงานวิศวกรรมคอนเสิร์ต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
6(0-18-0)
6 (x-x-x)
12

1.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
มศว 111
SWU 111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด
และกลวิธีการใช้ ภาษาไทยเพื่ อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ
ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121
SWU 121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication 1
ศึ ก ษาและฝึ กทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ นการฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึ กหัดการฟั งและการพูด โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 122
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน

มศว 123
SWU 123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสําหรับผู้เรี ยนที่ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคําศัพท์ สํานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออกเสียง ฝึ กปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 124
SWU 124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสําหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรี ยงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน

มศว 131
SWU 131

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
และบุคลิกที่เหมาะสมสําหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132
SWU 132

สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
Personal Fitness
หลั กการพื้ นฐานของการสร้ างและพั ฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133
SWU 133

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
หลั กการออกกําลั งกายด้ วยการวิ่ งเหยาะ การวิ่ งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134
SWU 134

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ

มศว 135
SWU 135

ว่ายนํา้
1(0-2-1)
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนํา้ การว่ายนํา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนํา้ เพื่อสุขภาพ
มศว 136
SWU 136

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น
ลูกหน้ าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

มศว 137
SWU 137

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
เทคนิ คและทักษะเบื้ องต้ นในการเล่ นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิ ส กติกาการแข่งขัน
กลวิธีการเล่ นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรั กษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่ นเทนนิสเพื่ อ
สุขภาพ
มศว 138
SWU 138

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การ
ใช้ และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139
SWU 139

การฝึ กโดยการใช้ นาํ้ หนัก
1(0-2-1)
Weight Training
เทคนิคการออกกําลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ นาํ้ หนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการ
ฝึ กโดยการใช้ นาํ้ หนักเพื่อสุขภาพ
มศว 141
SWU 141

ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
Life in a Digital World
ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลั และแนว
ทางการป้ องกัน การนําเสนอในรูปแบบต่ างๆ การจัดการความรู้ เพื่ อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่า ทัน
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241
SWU 241

แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต

มศว 242
SWU 242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาวิ ธีคิดและหลั ก การคณิต ศาสตร์ กับความคิด ในเชิ งตรรกะและเหตุผล คณิต ศาสตร์
สําหรับผู้บริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย
การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน

มศว 243
SWU 243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการ
อยู่ ร่วมกันอย่ า งสมดุ ล วิ ทยาศาสตร์ ประยุ ก ต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริ ญ ทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีท่มี ีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

มศว 244
SWU 244

มศว 245
SWU 245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึ กษากระบวนทัศน์ และวิ ธีคิดของนักวิ ทยาศาสตร์ ท่ีมีบทบาทในเหตุการณ์สาํ คัญของโลก
ผลกระทบของวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้ อนคิดวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246
SWU 246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อสุขภาพ
โรควิ ถี ชี วิ ต กับ พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ สาเหตุ วิ ธี ป้ องกั น และการรั ก ษา การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต เชิ ง
สร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247
SWU 247

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Food for Life
ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรั บทุกช่ วงวัย อาหารเพื่ อสุขภาพ สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรั กษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า

มศว 248
SWU 248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลัก
และพลั งงานทดแทน ปรากฏการณ์ โลกร้ อ น การอนุ รัก ษ์ พ ลั งงานอย่ า งมีส่ว นร่ ว ม การใช้ พ ลั งงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจั ดการพลั งงานชุ มชน ขยะชุ มชน และวัสดุ เหลื อใช้ ด้ วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว 341
SWU 341

ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริ ยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต

มศว 151
SWU 151

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํา คั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป ประวั ติ แ ละปรั ช ญาของ
มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริ งของการศึ กษาในระดับอุดมศึ กษา ความสําคัญและแนว
ทางการพั ฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา การพั ฒนาทักษะการเรี ยนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161
SWU 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างมนุ ษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสําคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 251
SWU 251

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือใน
การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน

มศว 252
SWU 252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทางด้ า นสุ น ทรี ย ศาสตร์ สุ น ทรี ย ศาสตร์ ใ นเชิ ง บู ร ณาการทั้ง ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ธรรมชาติ ศิ ลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรี ยะที่ผสานสัมพั น ธ์กับบริ บ ทสังคม วั ฒนธรรม และ
ธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
มศว 253
SWU 253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึ กษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิ ธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรี ยสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุ กต์ใช้ สุนทรี ยสนทนาในการดําเนินชี วิต โดยการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การถ่ ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่ วมกันผ่านศิ ลปะการฟั งอย่างลึกซึ้ ง การเรี ยนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ และการฝึ กปฏิบัติสุนทรี ย
สนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254
SWU 254

ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
Art and Creativity
ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ยวกับ พลั งความคิ ดสร้ า งสรรค์ แ ละจิ น ตนาการที่ก่ อ ให้ เ กิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255
SWU 255

ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึ กษาหลั กธรรมนู ญชี วิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุ นชี วิต การนําชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดี งาม
หลั กการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิ กที่ดีของชุ มชน และหลักการพั ฒนาชี วิต โดยการวิเคราะห์ และสร้ างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256
SWU 256

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ
อ่านจากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 257
SWU 257

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย
การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ

มศว 258
ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธกี ารพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบ
เรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวั ฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรั ฐธรรมนู ญ ความสําคัญ
ของการยึดหลักสันติวิธีในการดําเนินชี วิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลดความเหลื่อมลํ้าใน
สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262
History and Effects on Society
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ลและเหตุ ก ารณ์ สาํ คัญ ทางประวั ติศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพลั งขั บ เคลื่ อ นสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม
และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่มี ีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264
SWU 264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึ ก ษาความหมายและความสํา คั ญ ของสัง คมพหุ วั ฒนธรรม โดยการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า น
โครงสร้ างทางสังคม เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่ อความเชื่ อและวิ ถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

มศว 265
SWU 265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิ
วัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266
SWU 266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ
กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267
SWU 267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึ กษาแนวคิดและหลั กการจั ดการ ทฤษฎีการจั ดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจั ดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน
มศว 268
การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268
Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปั จจุ บันโดยการเรียนรู้
แบบวิ จั ยเป็ นฐาน เพื่ อ ให้ เ กิดความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ งและสามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ลจากการวิ จั ย ไปสู่ก ารใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึ กษาความหมายและความสําคัญของการพั ฒนาบุคลิ กภาพ ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและผู้อ่นื
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื

มศว 352
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการ
คิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์ ปรั ชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพั นธ์กับชี วิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม บน
พื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
SWU 353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึ ก ษากระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลบนพื้ นฐานความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เรี ย นรู้
ความสําคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพั ฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริ ง คิด
อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว 354
SWU 354

ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกี ารพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิ ขสิทธิ์แ ละทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา กรณี ศึ ก ษาการพั ฒนานวั ตกรรมที่สาํ คั ญ ของโลก การฝึ กปฏิบั ติพั ฒ นา
ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355
SWU 355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดํารงชีวิต การพั ฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ตบนฐานพุ ทธธรรม ทั้งในเชิ งวิ ทยาศาสตร์ ปรั ชญา และศาสนา การวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒนาแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356
SWU 356

จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุ ษย์
ตัวแปรทางสังคมที่ทาํ ให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357
SWU 357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน

มศว 358
SWU 358

กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํา คั ญ ทรั พ ยากร ประเภทและรู ป แบบของกิจ กรรมสร้ า งสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361
SWU 361

มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่ วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่ านกิจกรรมนิ สิต เพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริ บทชุ มชนด้ านวั ฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362
SWU 362

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึ กษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ความสัมพั นธ์ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการดํารงชี วิตและ
พั ฒนาการของชุ มชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ กับการพั ฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363
SWU 363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึ ก ษาค้ น คว้ า และพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ผู ก พั น และเคารพในธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสํานึก ความ
สามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็ง
และยั่งยืน
มศว 364
SWU 364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริ หารจั ดการ
กิจการเพื่อสังคม เรี ยนรู้กิจการเพื่ อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่ อ
สังคมต้ นแบบ และนําเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
1.

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

คณ 114
MA 114

คณิตศาสตร์ท่วั ไป
4(4-0-8)
General Mathematics
คุณสมบัติของระบบจํานวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก
และพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุ พันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ การ
หาปริ พันธ์เชิงตัวเลข ปริ พันธ์แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่กาํ หนด ลําดับและอนุ กรม การกระจายอนุ กรม
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
In this course, students will learn properties of the number system and mathematical
induction, geometry in rectangular and polar coordinates, limits and continuity, differentiation and its
applications, integration and its applications, numerical integration, improper integration, indeterminate
form, sequences and series, Taylor series expansions of elementary functions.
วศผ 104
CEM 104

ฟิ สิกส์ของเสียง
3(3-3-6)
Physics of Sound
การเคลื่ อนที่ของฮาร์ โมนิกอย่ างง่ าย การประยุ กต์กับเสียง การสั่นแบบหน่ วงและแบบขับ
คลื่นและเสียง ความเป็ นแม่เหล็กไฟฟ้ าและสมการคลื่น คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว ปรากฏการณ์พ้ ืนฐาน
และคุณสมบัติของคลื่น บีท ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ คลื่นกระแทกและโซนิคบูม อัลตราโซนิค อินฟราโซนิค
คลื่นนิ่งตามขวาง การกําทอนและลําดับของโอเวอร์โทน กฎของเมอร์ เซ็น คลื่นนิ่งตามยาว คลื่นนิ่งอื่นๆและ
การประยุกต์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ของคลื่นที่ซับซ้ อน การวิเคราะห์คุณภาพของโทนเสียง เส้ นโค้ งการกํา
ทอนและการก่อให้ เกิดเสียงดนตรี หูและเสียงของมนุ ษย์ ผลตอบสนองทางขนาดของหู ความเป็ นคาบของ
ระดับเสียงและการติดตามความถี่มูลฐาน ออรัลฮาร์โมนิกและการรวมกันของโทนเสียง กฎของโอห์มของการ
ได้ ยิน ผลกระทบไบนู รัล การสูญเสียการได้ ยิน กายวิภาคของระบบทางเดินเสียงร้ อง ฟอร์แมนท์ของเสียงร้ อง
การวิเคราะห์เสียงร้ อง ภาวะทางอารมณ์ของดนตรีและระดับเสียง บทนําเกี่ยวกับฟิ สิกส์ของเครื่องดนตรี เครื่อง
เป่ าลม เครื่องทองเหลือง เครื่องสาย เปี ยโน เครื่องเคาะและให้ จังหวะ
In this course, students will learn simple harmonic motion, application to sound, damped
and driven oscillations, waves and sound, electromagnetism and wave equation, transverse and
longitudinal waves, basic phenomena and properties of waves, beats, Doppler effect, shock waves and
sonic booms, ultrasonics, infrasonics, transverse standing waves, resonance and the overtone series,
Mersenne’s laws, longitudinal standing waves, other standing waves and applications, analysis and
synthesis of complex waves, analysis of tone quality, resonance curves and musical sound production,
the human ear and voice, amplitude response of the ear, periodicity pitch and fundamental tracking, aural

harmonics and combination tones. Ohm’s law of hearing, binaural effects, hearing loss, anatomy of the
vocal tract, vocal formants, analysis of vocal sounds, music temperament and pitch, introduction to physic
of instruments, woodwind instruments, brass instruments, string instruments, the piano, percussion
instruments.
วศฟ 111
EE 111

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Mathematics for Engineering I
เส้ น ระนาบ และผิวในปริภมู ิสามมิติ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์
และการประยุกต์ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟั งก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ แคลคูลัสของฟั งก์ชันค่า
จริงสองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้ นและปริพันธ์ตามผิว
ทฤษฎีบทของกรีนในระนาบ ทฤษฎีบทของสโตค สมการเชิงอนุ พันธ์สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่ าหนึ่ ง
สมการเชิงอนุ พันธ์เชิงเส้ นและการหาผลเฉลยด้ วยวิธีต่างๆ ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงลาปลาซ
ผกผัน
Lines, planes, and surfaces of three-dimensional space; Algebraic vectors in threedimensional system; Analysing and applying vectors, Solving and applying derivatives and integrals of
vector functions; Calculus of functions with real numbers and two variables; Application of calculus of
functions with real numbers and multiple variables; Linear integrals and surface integrals; Green’s theory
in planes; Stokk’s theory; First and Second order differential equations; Linear first order differential
equations and types of solutions; The Laplace transformation and inverse Laplace transformatio
วศฟ 211
EE 211
บูรพวิชา :
Prerequisite:

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Mathematics for Engineering II
วศฟ 111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
EE 111 Mathematics for Engineering I
สมการเชิงผลต่างอันดับหนึ่ง สมการเชิงผลต่างอันดับสองเอกพันธุแ์ ละไม่เอกพันธุ์ สมการเชิง
ผลต่างโคชี-ออยเลอร์ อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อนิ ทิกรัล ผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย และปัญหา
ค่ าขอบเขต ระนาบเชิ งซ้ อน ฟั งก์ชันเชิ งซ้ อน ฟั งก์ชันวิ เคราะห์ สมการโคชี -รี มันน์ การส่งคงแบบ การหา
อนุ พันธ์และปริพันธ์เชิงซ้ อน ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี อนุ กรมเทย์เลอร์ อนุ กรมแมคลอริน อนุ กรมโลรองต์
ภาวะเอกฐาน การหาปริพันธ์เรซิดู ทฤษฎีบทของค่าเรซิดู
In this course, students will learn first-order difference equations. Homogeneous and
non- homogeneous second-order difference equation, Cauchy-Euler equation, Fourier series, Fourier's
integral. The Fourier transform. Partial differential equations and boundary value problems complex plane
complex functions analysis functions The Cauchy - Riemann sending a constant differentiation and

integration, complex. Cauchy's integral theorem Taylor series prince claus serial format laurent serial
singularity integration residence view. Theorem view of the residence.
2.

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

วศก 212
ME 212

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
สถิตศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ์ การสมดุลในสองมิติและสาม
มิติของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง โครงสร้ าง โครงและเครื่องจักร ผลของแรงภายนอกและภายในต่อคาน สาย
เคเบิล ความเสียดทาน ศูนย์กลางมวล เซนทรอยด์ พื้นที่ ปริมาตรและวัตถุผสม โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่
เสถียรภาพของระบบ หลักการของงานเสมือนจริง บทนําสู่พลศาสตร์วิศวกรรม
Statistics, two-dimensional and three-dimensional forces, Solving resultant forces,
Two-dimensional and three-dimensional equilibrium in particles and mass; Frames, systems and
machines; Internal and external forces of beams; Cables, Friction, Center of Mass, Centroid, Area,
Volume, Mixtures; Inertia of the areas, Systemic stability, Principles of work, Introduction to engineering
dynamics.
วศก 109
ME 109

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
เครื่องมืออุปกรณ์การเขียนแบบและวิธีการใช้ การเขียนตัวอักษร เทคนิคเรขาคณิตประยุ กต์
ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟฟิ ค การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบวิวช่ วย การเขียนแบบภาพสามมิติ
การเขียนแบบภาพสเกตซ์ การกําหนดขนาด คําย่อและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ พิ กัดความเผื่อ การอ่าน
แบบภาพประกอบชิ้นส่วน แนะนําการเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์
Drawing tools and usage, Drawing fonts, Applied geometry techniques, Orthographic
techniques, Drawing section views, Drawing auxiliary views, Drawing three-dimensional views,
Sketching, Scaling, Acronyms and symbols in engineering drawing, Fits and tolerances, Reading
diagrams, Introduction to computer drawing.

วศผ 250

เทคโนโลยีส่อื และสื่อเพื่อสังคมเบื้องต้ น

3(3-0-6)

CEM 250

Introduction to Media and Social Media Technology
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อและวิธีการสร้ างอนิเมชันจากสิ่งจําลอง แนวคิดเกี่ยวกับสื่อผสมและอนิ
เมชันจากสิ่งจําลองในรูปแบบเว็บและการปฏิบัติการเผยแพร่ โดย XHTML ซึ่งเขียนขึ้นด้ วยภาษาที่กาํ หนดให้
และ CSS ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ สังคม และประวัติศาสตร์ การวิจัยและการฝึ กหัดการเขียนแนววิชา
In this course, students will learn introductions to media technology and animation
techniques, animation and multimedia concepts for web based formats and practice of web publishing
using XHTML including mark-up language and CSS, social and historical contexts of media, research
and academic writing in line with good practice.
วศคพ 221
CPE 221

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
Computer Programming
ความรู้ ค วามเข้ า ใจการทํา งานของคอมพิ ว เตอร์ ท้ั ง องค์ ป ระกอบทางด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟแวร์ ก ารใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นการประมวลผลข้ อ มู ล การออกแบบและวิ ธี พั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาระดับสูง
In this course, students will learn cognitive function of both the hardware and computer
software for use in the computer data processing, computer software development, design and
programming with high-level language.

3.

กลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเลือก
วิชาเอกบังคับ
วศผ 211
วัสดุทางเสียงและการออกแบบ
3(2-3-4)
CEM 211
Acoustic Materials and Design
บูรพวิชา:
วศผ 104 ฟิ สิกส์ของเสียง
Prerequisite: CEM 104 Physics of Sound
การสะท้ อนกลับ การสะท้ อนกลับที่ใช้ เวลานาน การกระเพื่อมของเสียงสะท้ อน เวลาของเสียง
ก้ อง การลดเสียงรบกวนโดยการใช้ กาํ แพง เสียงที่มีอากาศเป็ นตัวกลางในการส่งผ่าน มาตรฐานฉนวนกันเสียง
ฉนวนกันเสียงของวัสดุผสม ความต้ องการเสียงที่ดีจากการมีฉนวน แมส คอมพริสเนส โครงสร้ างไม่ต่อเนื่อง
วัสดุอ่ นื ๆสําหรับการออกแบบอะคูสติก การออกแบบห้ องประชุม ห้ องสําหรับการฟัง สถาปั ตยกรรมอะคูสติก
การร่ างและเขียนแบบ การออกแบบห้ องอะคู สติก การใช้ ซอฟแวร์ ออกแบบห้ อ งและสตู ดิโอ Solid Work
เครื่ องมือจําลองการทํางานสําหรั บการออกแบบห้ องอะคู สติก ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้ องกับเนื้ อหาใน
รายวิชา
In this course, students will learn acoustics, reflection, long delayed reflections, flutter
echos, reverberation time, reduction of noise by walls, airborne sound insulation standards, sound
insulation of composite partitions, requirements to achieve good sound insulation, mass, completeness,
discontinuous construction, other material for acoustic design, design of auditoriums, home listening
rooms, architectural acoustics, sketching and drawing, room acoustic design, using software for room
and studio design, Solid Work, Simulation tools for acoustic rooms design, experiments corresponding
to the course.
วศผ 221

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
3(3-0-6)
สําหรับวิศวกรรมคอนเสิร์ต
CEM 221
Engineering Electronics and Power Electronics for Concert Engineering
การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบวงจรที่ ป ระกอบด้ ว ยไดโอด ทรานซิ ส เตอร์ แ บบบี เ จที และ
ทรานซิสเตอร์แบบมอส วงจรออปแอมป์ แผนภูมิโบเด ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร์ และทรานซิสเตอร์กาํ ลัง มอส
เฟต ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่ เหล็ก แกนหม้ อแปลงชนิดเฟอร์ ไรต์ และผงเหล็ก วงจรแปลงผันชนิ ด
ไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลับ และไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ
In this course, students will learn Analysis and design of circuits with diode, BJT
transistor, and MOS transistor, op-amp circuits, Bode plot, power diode, transistor, and power transistor,
MOSFET, IGBT, magnetic material characteristics, transformer cores made from ferrite and powdered
iron, converter circuits for AC-to-DC, DC-to-DC, AC-to-AC, and DC-to-AC.

วศผ 260
CEM 260

การบันทึกและประมวลผลสื่อ
3(3-0-6)
Media Capture and Processing
การประมวลผลเนื้อหาภาพและเสียงสนทนาและการประยุกต์ นวัตกรรมการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ทฤษฎีและปฏิบัติของการแก้ ไขและประมวลผลวีดิทัศน์ ด้วยอุปกรณ์วีดิทัศน์ดิจิทัล การประยุกต์ของ
รูปแบบวีดิทศั น์ดิจิทลั และเทคโนโลยี การผลิตภาพยนตร์ส้นั การถ่ายโอนวีดิทศั น์ดิจิทลั การบีบอัดและแก้ ไข
วีดิทศั น์ดิจิทลั การแปลงรูปแบบวีดิทศั น์ดิจิทลั การประมวลผลเสียง
In this course, students will learn process of acquiring visual and aural content and its
application, innovative use of digital technology, theory and practice of editing and processing of video
footage using digital video Equipment, applications of digital video formats and technologies, practical
production ofshort video movies, digital video transfer, compression, digital video editing, digital video
format conversion and sound processing.
วศผ 280
CEM 280
บูรพวิชา:
Prerequisite:

การออกแบบเวทีแบบองค์รวมสําหรับวิศวกรรมคอนเสิร์ต
3(3-0-6)
Integrated Stage Design for Concert Engineering
วศผ 211 วัสดุทางเสียงและการออกแบบ
CEM 211 Acoustic Materials and Design
แนวคิดทั่วไปของการออกแบบโครงสร้ างและองค์ประกอบฉากภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
และโรงละคร การวาดแบบสําหรับองค์ประกอบนิ่งและองค์ประกอบเคลื่อนไหว พื้นที่การแสดงที่ประกอบขึ้น
จากองค์ ป ระกอบนิ่ ง องค์ ป ระกอบเคลื่ อ นไหว และการยกระดั บ ตํา แหน่ ง สํา คั ญ โดยใช้ ศ าสตร์ ท างด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้ าประยุกต์ การวาดแบบจําลองสามมิติของฉากด้ วยคอมพิ วเตอร์ การจัดแสง เสียงและการ
ออกแบบเชิงกล โครงสร้ างฉากและการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิศวกรรม
In this course, students will learn overall concept for theatrical, film and television
scenery in line with stage structural designs. Design drawings of stationary and moving scenic elements,
stage space incorporating stationary and moving scenic elements and front elevations by using electrical
engineering concepts. 3-D CAD model of the set design. Lighting, sound and mechanical designs. Set
construction and Engineering instruments installation.
วศผ 281
CEM 281

การออกแบบและบริหารการแสดงสด
3(3-0-6)
Concert Design and Management
หลักการในการสร้ างการแสดงสดธุรกิจดนตรี การบริ หารจัดการอุปกรณ์การแสดงสด การ
ออกแบบการแสดงสดและการจัดสรรสถานที่แสดง ศิลปะและวิทยาการเพื่ อเข้ าถึงคนจํานวนมากและความ
เหมาะสมเกี่ยวกับการสร้ างการแสดงสด

In this course, students will learn general concert related concerns: music business,
concert facility management, and concert design and venue allocation. Art and science in the context of
public understanding and production optimization.
วศผ 282
CEM 282

ความปลอดภัยและการดําเนินการแสดงสด
3(3-0-6)
Concert Safety and Operations
การออกแบบและข้ อบังคับของสิ่งก่อสร้ างสําหรั บคนจํานวนมากทั้งแบบถาวรและชั่วคราว
กฎหมายและข้ อบังคับทางจริยธรรมของการออกแบบทางไฟฟ้ าและเครื่องกล ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม การ
เคลื่อนที่ การควบคุม และความปลอดภัยของกิจกรรมสําหรับคนจํานวนมาก โครงสร้ างที่เหมาะสมสําหรับการ
จัดกิจกรรมของคนจํานวนมาก การปฐมพยาบาลและสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเกี่ยวกับสุขภาพของคนจํานวนมาก
In this course, students will learn design and approvals of public building and temporary
structures. Legal and ethic approval of electrical and mechanical designs. Event operational procedure
including Crowd Dynamics, Control and Security. Structure Requirements for Crowd Management. Risk
and Emergency Management, Medical First Aid and Public Health Considerations.
วศฟ 210
EE 210

วงจรไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electrical Circuits
อุปกรณ์และส่วนประกอบวงจรไฟฟ้ า การวิเคราะห์วงจรแบบโนดและแมช สมการลูปและคัด
เซต ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า ความต้ านทาน ความนําไฟฟ้ า และความจุ ไฟฟ้ า วงจรอันดับหนึ่ งและสอง ความถี่
ธรรมชาติ แผนภาพเฟสเซอร์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ วงจรกําลังไฟฟ้ ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ า
สามเฟส
Tools and components of electrical circuit; Nodal and Loop (Mesh) analysis techniques;
Theory about electrical circuit; Resistance, Induction, Capacity; First and Second circuit; Natural
frequency; Phasor diagram; Analysing Alternating Current (AC) circuit; Alternating Current(AC) circuit;
Three-phase electrical system.
วศฟ 335
EE 335
บูรพวิชา :
Prerequisite:

การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
วศฟ 211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
EE 211 Mathematics for Engineering II
สัญญาณแบบเวลาต่อเนื่องและดีสครีต การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชัน (decimation) และการ
ประมาณค่ าในช่ วง การแปลงอัตราการชั กตั วอย่ าง ดีเอฟที (DFT) วิ ธีเกี่ยวกับความน่ าจะเป็ นในดี เอสพี การ
ออกแบบ ตัวกรองดิจิทัลแบบเอฟไออาร์ (FIR) และไอไออาร์ (IIR) ระบบมัลติเรท และฟิ ลเตอร์ แบงค์ (filter
bank) การแปลงเวฟเล็ทแบบดีสครีต บทนําเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ งานดีเอสพี ประกอบด้ วย การประมวลผลภาพ
คําพูด และเสียง การประมวลผลแถวลําดับ และการประยุกต์ใช้ งานอื่นๆ ในปัจจุบัน

Analog, digital and discrete signals; Spectrum analysis, Decimation, Interpolation; Discretetime Fourier Transform (DFT); Probability in DSP, FIR and IIR filter design; Multi-rated system and filter
bank; discrete-wavelet transformation; Introduction to DSP applications including image processing, speech
processing, and voice processing, array processing, and other modern applications.
วศฟ 344
EE 344

หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communications
โมเดลการสื่อสารแบบมีสาย/สายเคเบิ้ล และแบบไร้ สาย/วิทยุ บทนําเกี่ยวกับสัญญาณและ
ระบบ สเปกตรั มของสัญ ญาณและการประยุ ก ต์ ใช้ งานของอนุ ก รมฟู ริ เ ยร์ และการแปลงฟู ริ เ ยร์ การกลํ้า
สัญญาณแบบแอนะล็อก เอเอ็ม (AM) ดีเอสบี (DSB) เอสเอสบี (SSB) เอฟเอ็ม (FM)เอ็นบีเอฟเอ็มและ
ดับบลิ วบี เอฟเอ็ม (NBFM/WBFM) พี เอ็ม (PM) สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบแอนะล็อก การกลํา้
สัญญาณแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎีการชักตัวอย่างของไนควิสท์ และการทําควอนไทซ์(quantization) การ
กลํ้าสัญญาณแบบพั ลซ์ แอนะล็อก พี ซีเอ็ม (PCM) ดีเอ็ม (DM)เทคนิ คการรวมส่งสัญญาณร่ วมสื่อ บทนํา
เกี่ยวกับ สายสื่อ สัญ ญาณ การแพร่ ก ระจายคลื่ น วิ ทยุ ส่ ว นประกอบและการสื่อ สารไมโครเวฟ การสื่อ สาร
ดาวเทียม การสื่อสารด้ วยแสง
Communication models with physical wires/cables and wireless/radio; Introduction
about signals and systems; Signal spectrum and application of Fourier series and Fourier transformation;
Analog modulation (AM), DSB, SSB, FM, NBFM/WBFM, PM; Analog noises; Binary-based band
modulation; Nyquist’s sampling and quantization; Pulse analog modulation, PCM, DM; Communication
networking techniques; Introduction to wires, radio propagation, components and communication through
microwave, satellite communication, visible light communication.
วศอ 201
INE 201

สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม การอนุ มานทางสถิติ การวิ เคราะห์ ความแปรปรวน การ
ถดถอยเชิงเส้ นและสหสัมพันธ์ การนําวิธกี ารทางสถิติไปใช้ ในฐานะเครื่องมือแก้ ปัญหา
Probability, Sampling, Statistical inference, ANOVA, Regression and correlation
analysis, Application of statistics.

รายวิชาทีเ่ รียนทีม่ หาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต
วศผ 350
เทคโนโลยีวีดีทศั น์และภาพ
6(6-0-12)
CEM 350
Video and Imaging Techniques
กระบวนการผลิตภาพดิจิทลั จากการบันทึกรูปภาพด้ วยกล้ องถ่ายภาพและเครื่องสแกนจนถึง
การแสดงภาพ กระบวนการสร้ างสรรค์ภาพ เครื่ องมือ และเทคนิค เพื่ อปรั บปรุงคุณภาพของการผลิ ตภาพ
ปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตวีดีโอและภาพถ่ายดิจิทลั การส่งถ่าย และการถ่ายทอด
In this course, students will learn the process of digital image production from the initial
capture of an image via a camera or scanner, to the eventual display of that image. The module examines
the entire imaging process and the tools and techniques that may be used in ensuring the highest quality
output in specific production contexts. Students will consider the technological issues and opportunities
raised by digital video and digital image production, distribution and display.
วศผ 361
CEM 361

การผลิตสื่อโทรทัศน์
6(4-6-8)
Television Production
ภาพรวมของระบบวิศวกรรมการผลิตโทรทัศน์ การประมวลผลและมาตรฐาน องค์ประกอบ
หลั กและการประมวลผลของระบบโทรทัศน์ กล้ อง แสง เสียง สตูดิโอโทรทัศน์ ห้ องควบคุ มการผลิ ต การ
ควบคุมองค์รวม การบันทึกวีดิทศั น์ ตัวรวมภาพ เทคโนโลยีการกระจายสัญญาณโดยใช้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
วิ ศวกรรมไฟฟ้ า โทรทัศน์ อนาล็อกและดิจิทัล ขั้นตอนสตูดิโอ กิจกรรมห้ องควบคุม การรวมภาพ การเข้ า
จังหวะและเวลาของภาพ มาตรฐานการบันทึก การออกอากาศ และโทรทัศน์ สําหรับระบบอนาล็อกและดิจิทลั
In this course, students will learn overview of television production engineering systems,
processes and standards, key components and processes of television systems, cameras, lighting, audio,
the television studio, the production control room, master control, video recording, vision mixers,
broadcast technologies by electrical engineering technology, analogue and digital television, studio
procedures, control room activities, vision mixing, vision timing and synchronization, recording,
broadcast and television standards for analogue and digital systems.
วศผ 490
CEM 490

โครงงานวิศวกรรมคอนเสิร์ต
6(0-18-0)
Concert Engineering Project
โครงงานวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมการแสดงสดและผลิตสื่อภายใต้ การให้ คาํ แนะนําหลั ก
ของอาจารย์ท่ปี รึกษา นิสิตต้ องส่งรายงานและนําเสนอความก้ าวหน้ าของโครงงานต่อคณะกรรมการสอบเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา

In this course, students will learn research project in concert engineering and/or media
production or related fields under supervision of faculty members. Students have to submit papers and
summary reports at the end of semester.
วศผ 330
CEM 330

มัลติมีเดีย 2
6(6-0-12)
Multimedia II
การผลิตอนิเมชันและสื่อผสมอิงเวลาสําหรับเว็บและซีดีหรือดีวีดี การประยุกต์ส่อื ผสมอิงเวลา
ในแง่ของโครงสร้ าง เนื้อหา และความสามารถที่ออกแบบ การประยุกต์ตัวอักษร กราฟิ ก เสียง วีดิทศั น์ และ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ โ ต้ ต อ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ผ ส ม แ ล ะ อ นิ เ ม ชั น ก า ร พั ฒ น า เ ท ค นิ ค
อนิ เมชั นด้ วยเครื่ อ งมื อเขียนโปรแกรมสื่อ ผสมที่เ หมาะสม การเขียนโปรแกรมสื่อผสมเบื้ องต้ น ด้ ว ยภาษา
สคริปต์ท่เี หมาะสม แอคชันสคริปติง และลิงโก ต้ นแบบและการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
In this course, students will learn animation and time-based multimedia production for
both web and CD/DVD formats, multimedia time-based applications in terms of their structure, content,
and design features, application of text, graphics, sound, video and interactive features in multimedia and
animation production, development of animation techniques using appropriate multimedia authoring tools,
introduction to multimedia authoring using appropriate scripting languages, ActionScripting and Lingo,
user interface prototype and design.
วศผ 340
CEM 340

สื่อเพื่อสังคมและการผลิต
6(4-6-8)
Social Media and Production
บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทลั ในอุตสาหกรรมสื่อร่ วมสมัย แนวคิดเชิงวิชาการและเชิงวิ จารณ์
ปั ญหาและข้ อถกเถียงที่เกี่ยวข้ องกับการพิ จารณารูปแบบของสื่อดิจิทัลในบริบทของสังคมและประวัติศาสตร์
การคิดเชิ งวิ จารณ์เ กี่ยวกับ สื่อ ดิจิ ทัลอ้ า งอิงกับ กรณีศึ ก ษา แนวคิดและปั ญหาหลั ก การสื่อสารคําตอบด้ ว ย
ข้ อตกลงทางวิชาการ ทักษะ และรูปแบบ
In this course, students will learn role of digital technology in the contemporary media
industries, Academic and critical concepts, issues and debates relating to the consideration of forms of
digitalmedia in their social and historical contexts, critical thinking about digital media withreference to
specific case studies, key concepts and issues, communicating responsesusing academic conventions,
skills and forms.
วศผ 360
CEM 360

หลักการผลิตสื่อโสต
6(4-6-8)
Principle of Audio Production
ทักษะการบันทึกในสตูดิโอบันทึกหลายช่ องสัญญาณ กระบวนการบันทึกการแสดงสด การ
ตัดสินใจในการผลิต เทคนิคสําหรับสตูดิโอบันทึกสมัยใหม่

In this course, students will learn the creation of a range of ‘live’ recording scenarios,
developing recording skills in the multichannel recording studio, process of capturing live
performance,making production decisions, techniques for modern recording studio.
วศผ 362
CEM 362

การผลิตสื่อวิทยุ
6(4-6-8)
Radio Production
การบันทึกเสียงสําหรับสื่อวิทยุ หลักการ เทคนิคและการปฏิบัติการผลิตสื่อวิทยุโดยใช้ เทคนิค
ทางด้ านวิศวกรรม หลักการบันทึกเสียง บริบทของการผลิตสื่อวิทยุร่วมสมัย วิทยุกระจายเสียงและวิทยุเว็บ
In this course, students will learn audio recordings for radio, principles, techniques and
practices of radio production by engineering technology, principles of audio recording, context of
contemporary radio production, broadcast radio and web radio.
วศผ 370
CEM 370

การจําลองสามมิติ และอนิเมชัน
6(4-6-8)
3D Modelling and Animation
เทคนิคการออกแบบ การจําลอง และกลศาสตร์ หลักการและเทคโนโลยีสามมิติเบื้องต้ นที่ใช้
ในอุตสาหกรรมสื่อสําหรับสร้ างสิ่งเทียมในภาพยนตร์ การผลิตโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และเกมคอมพิ วเตอร์ การ
ออกแบบและการสร้ างสรรค์แบบจําลองสามมิติ การสร้ างกลไกในการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหว โปรแกรม
สามมิติเชิงพาณิชย์ โปรแกรมไรโนสามมิติ
In this course, students will learn design, modelling and kinematic techniques,
introduction to the principles of 3D and the basic 3D technology used in the media industries for creating
artefacts in film, television and video production, and computer games, design and creation of 3D models,
implementation of kinematics for motion and movement, commercial 3D application, Rhino 3D
application.
วศผ 430
CEM 430

มัลติมีเดีย 3
6(6-0-12)
Multimedia III
เทคนิ คขั้นสูงในการผลิ ตอนิเมชั นสื่อผสมสําหรั บอินเทอร์ เน็ตและซี ดีหรื อดีวีดี ซอฟต์แวร์
เขียนโปรแกรมสื่อผสม เทคนิคอนิเมชันและสื่อผสมขั้นสูง การรวมส่วนต่อประสานผู้ใช้ ท่ีซับซ้ อน และแบบ
แผนการนําร่อง การควบคุมพลวัตของวีดิทศั น์ เสียง กราฟิ ก และตัวอักษรในการผลิตอนิเมชัน การบีบอัด การ
ผลิตอนิเมชันสื่อผสมเพื่อการใช้ อย่างมีนวัตกรรม การสตรีมมิงอนิเมชันสื่อผสมและสื่อผสมวบนอินเทอร์เน็ต
In this course, students will learn advanced techniques in multimedia animation
production for both Internet and CD/DVD formats, multimedia authoring software, advanced animation
and multimedia techniques, integration of sophisticated media user interfaces and navigation schemes,
dynamic control of video, sound, graphics and text in animation productions, compression, multimedia

animation production for innovative uses, streaming multimedia animation and multimedia over the
Internet.
วศผ 440
CEM 440

การผลิตสื่อสังคมขั้นสูง
6(4-6-8)
Advanced Social Media and Production
การออกแบบและสร้ างสรรค์ ส่ ื อ เพื่ อสั ง คมสํา หรั บ สั ง คมที่ มี ลั ก ษณะและขนาดต่ า งๆ
อุตสาหกรรมการผลิตสื่อร่ วมสมัยเพื่ อสังคม อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลเพื่ อสังคม ประวัติของการผลิตสื่อเพื่ อ
สังคม
In this course, students will learn in this module learner will develop social media
production skills through designing and creating products for use in a range of social media contexts.
วศผ 450
CEM 450

เทคโนโลยีภาพขั้นสูง
6(4-6-8)
Advanced Imaging Technology
การประยุกต์เฉพาะเจาะจงของเทคโนโลยีภาพ พลวัต กระแสงานรวม การจับภาพช่วงพลวัต
สูง การประมวลผลอัลกอริธมึ และฮาร์ดแวร์ผลลัพธ์ วิธกี ารจับดวงตา
In this course, students will learn specific applications of imaging technology, dynamic,
integrated workflow, capturing high dynamic range images, processing algorithms and output hardware,
eye tracking methodology.
วศผ 460
CEM 460

การผลิตสื่อวิทยุข้นั สูง
6(4-6-8)
Advanced Radio Production
ทัก ษะและความรู้ ท่ีต้อ งใช้ ทาํ งานในระดับ โปรดิว เซอร์ ในอุ ตสาหกรรมวิ ทยุ ก ระจายเสีย ง
ทฤษฎีและปฏิบัติของการปฏิบัติงานในสตูดิโอวิทยุ การใช้ และการติดตั้งเทคโนโลยีสตูดิโอวิทยุโดยใช้ เทคนิค
ทางด้ านวิศวกรรม การควบคุมและข้ อกฎหมายที่เป็ นมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมกระจายเสียง
In this course, students will learn skills and knowledge required to work at a producer
level within the broadcast radio industry, theory and practice of radio studio operation, use and
deployment of radio studio technologies by engineering technology, regulatory and legal framework
related to professional standards within the broadcast industry.
วศผ 461
CEM 461

การผลิตสื่อโทรทัศน์ข้นั สูง
6(4-6-8)
Advanced Television Production
เทคโนโลยีท่บี รรจบกันของการแพร่ ภาพ และการแก้ ไขวีดิทศั น์ ระบบคอมพิวเตอร์แพร่ ภาพ
กระบวนการผลิตออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ วีดิทัศน์ โปรโตคอลเครื อข่ายและการส่งสัญญาณดิจิทัล กระบวนการ

แก้ ไ ขวี ดิ ทัศ น์ การแก้ ไ ขเรื่ อ งแนวข่ า วในระบบไม่ เ ชิ ง เส้ น หรื อ เชิ ง เทป โดยใช้ เ ทคนิ ค ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์
In this course, students will learn broadcast convergence technologies and video editing,
broadcast computer systems, online production processes, video servers, network protocols and digital
transmission, video editing process, editing news-style stories on non-linear or tape-based systems by
using computer engineering techniques.
วศผ 462
CEM 462

ขั้นตอนหลังการผลิตสําหรับวีดิทศั น์และภาพยนต์
6(4-6-8)
Post-production for Video and Film
เทคนิ ค และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนหลั ง การผลิ ต สมั ย ใหม่ การผสมดิ จิ ทั ล การรวม
ซีจี สเปเชียลเอฟเฟกต์ กราฟิ กเคลื่อนไหวและการเอียง เสียง การแปลงรูปแบบและปั ญหาเชิงพาณิชย์ การ
ผลิตวีดิทศั น์ในทางปฏิบัติ อภิปรายความทับซ้ อนระหว่างการผลิตวีดิทศั น์สมัยใหม่และการผลิตฟิ ล์ม
In this course, students will learn techniques and issues associated with modern postproduction, digital compositing, incorporating CG, special effects, motion graphics and titling, sound,
format conversions and commercial issues, practical video production, discussion of the overlap between
modern video production and film production.
วศผ 470
CEM 470

การสร้ างแบบจําลองและอนิเมชันแบบสามมิติข้นั สูง
6(4-6-8)
Advanced 3D modelling and Animation
หลักการขั้นสูง แนวคิด และกระบวนการของการจําลอง และกลศาสตร์ ซอฟต์แวร์จาํ ลองสาม
มิ ติ แ ล ะ ฮ า ร์ ด แ ว ร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต ล อ ด จ น เ ท ค นิ ค ที่ ใ ช้ ส ร้ า ง แ บ บ จํ า ล อ ง ซั บ ซ้ อ น ก ล ศ า ส ต ร์
สามมิติและสภาพแวดล้ อมเสมือน โดยใช้ เทคนิคด้ านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
In this course, students will learn advanced principles, concepts and processes of
modelling and kinematics, 3D modelling software and associated hardware and the techniques required
to produce complex models, 3D kinematics and virtual environments by using computer engineering
techniques.
การประกอบการเกี่ยวกับสื่อสร้ างสรรค์
6(6-0-12)
Creative Media Entrepreneurship
การกํากับการผลิตสื่อเพื่ อ การเผยแพร่ ส่ อื สู่สาธารณะ การเผยแพร่ ส่ อื สู่เครือข่ายการสื่อสาร
ทั่วโลก การเข้ าสู่อุตสาหกรรมสื่อ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ การจัดกระบวนการผลิตสื่อ
This module provides the opportunity to develop business and management skills as a producer
of media content for the broadcast and online media industries.

วศผ 480
CEM 480

