
1.1 หลกัสูตร 

1.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 139 หน่วยกิต 

1.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

รายละเอยีด 

จาํนวนหน่วยกติ 

เรียนที่มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ (ปีที่ 1,2) 

เรียนที่มหาวิทยาลัยเดอ 

มอนต์ฟอร์ต (ปีที่ 3,4) 

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 - 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 55 48 

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ 
13 - 

2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 - 

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 30 18 

4. กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า - 30 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 

รวมหน่วยกติ 91 48 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสตูร 139 

  



1.1.3 รายวิชา 

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

 วิชาบงัคบั 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร กําหนดใหเ้รียน 9 หน่วยกิตดงันี้  

1.1.1 ภาษาไทย 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication  

1.1.2 ภาษาองักฤษ 

กาํหนดให้เลือกเรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1  

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2  

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication 1  

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication 2  

 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

กาํหนดให้เรียน 3 หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World  

 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society  

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์  3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens  

  



 วิชาเลือก กําหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา ดงัต่อไปนี้  

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน                                                                        3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life  

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                                   3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management  

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                           3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment  

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society  

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                                                                    2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle  

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                                                        2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life  

มศว 248 พลังงานทางเลือก                                                                                      2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy  

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 

 

 

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit  

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

มศว 253 สนุทรียสนทนา 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue  

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living  



มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life  

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาํเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society  

มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภาพ 2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace  

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society  

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization  

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy  

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research  

 มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation  

มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism  

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการดาํเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living  

มศว 357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 



SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม  2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  

 

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities  

มศว 362 ภมิูปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom  

มศว 363 สมัมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community  

มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise  
 

2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ 

มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance  

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness  

มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health  

มศว 134 โยคะ 1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga  

มศว 135 ว่ายนํา้ 1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming  

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton  

มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis  

มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU 138 Golf  

มศว 139 การฝึกโดยการใช้นํา้หนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training  
 



ข. หมวดวิชาเฉพาะ 103  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 13 หน่วยกิต 

เรียนทีม่หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คณ 114 คณิตศาสตร์ทั่วไป  4(4-0-8) 

MA 114 General Mathematics  

วศผ 104 ฟิสกิสข์องเสยีง 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 นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 

เรียนทีม่หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

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 เทคโนโลยีสื่อและสื่อเพ่ือสงัคมเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

CEM 250 Introduction to Media and Social Media Technology  

วศคพ 221 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-4) 

CPE 221 Computer Programming  

 

 กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 48 หน่วยกิต 

เรียนทีม่หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 30 หน่วยกิต 

วศผ  211 วัสดุทางเสยีงและการออกแบบ 3(2-3-4) 

CEM 211 Acoustic Materials and Design  

วศผ  221 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กาํลังสาํหรับ

วิศวกรรมคอนเสร์ิต 

3(3-0-6) 

CEM 221 Engineering Electronics and Power Electronics for 

Concert Engineering 

 

วศผ  260 การบันทกึและประมวลผลสื่อ 3(3-0-6) 

CEM 260 Media Capture and Processing  



วศผ  280 การออกแบบเวทแีบบองค์รวมสาํหรับวิศวกรรมคอนเสร์ิต 3(3-0-6) 

CEM 280 Integrated Stage Design for Concert Engineering  

วศผ  281 การออกแบบและบริหารการแสดงสด 3(3-0-6) 

CEM 281 Concert Design and Management   

วศผ  282 ความปลอดภัยและการดาํเนินการแสดงสด 3(3-0-6) 

CEM 282 Concert Safety and Operations  

วศฟ  210 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

EE   210 Electrical Circuits  

วศฟ  335 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั 3(3-0-6) 

EE 335 Digital Signal Processing  

วศฟ  344 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

EE   344 Principles of Communication  

วศอ   201 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

INE   201 Engineering Statistics  

รายวิชาทีเ่รียนทีม่หาวิทยาลยัเดอ มอนตฟ์อรต์ จํานวน 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 กําหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

เรียนทีม่หาวิทยาลยัเดอ มอนตฟ์อรต์ทั้งหมด 

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 Advanced 3D modelling and Animation 6(4-6-8) 

CEM 480 Creative Media Entrepreneurship 6(6-0-12) 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ต้องไม่ซํา้กับวิชา

ในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาํหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชา

อื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

ความหมายของรหสัวิชา  

การกาํหนดรหัสรายวิชา นาํหน้าด้วยกลุ่มตัวอักษร 2-3 ตัว ตามด้วยกลุ่มตัวเลข 3 ตัว ซ่ึงจาํแนกตาม

แผนภมิูต่อไปน้ี 

XXX    XXX 

 

 

ความหมายกลุ่มตัวอกัษร 

มศว หรือ SWU  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 คณ หรือ MA  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 วศคพ หรือ CPE หมายถึง รายวิชาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วศก หรือ ME   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วศฟ หรือ EE  หมายถึง รายวิชาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วศอ หรือ INE  หมายถึง รายวิชาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

วศผ หรือ CEM           หมายถึง          รายวิชาในสาขาวิศวกรรมคอนเสร์ิตและมัลติมีเดีย 

 

ความหมายกลุ่มตัวเลข 

เลขหลักร้อย หมายถึง ช้ันปี 

เลขหลักสบิ หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลขหลักหน่วย หมายถึง ลาํดับวิชาในกลุ่มวิชาน้ัน 

กลุ่มตัวอกัษร 

กลุ่มตัวเลข 



 

ความหมายเลขหลักสบิ 

0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมคอนเสร์ิต 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาสญัญาณและระบบ 

2 หมายถึง กลุ่มวิชาเกี่ยวกบัอเิลก็โทรนิคส ์

3 หมายถึง กลุ่มวิชาสื่อผสม 

4 หมายถึง กลุ่มวิชาสื่อเพ่ือสงัคม 

5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

6 หมายถึง กลุ่มวิชาการผลิตสื่อ 

7 หมายถึง กลุ่มวิชาการจาํลองและอนิเมชัน 

8 หมายถึง กลุ่มวิชาสหสาขาวิชา  

9 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน  

 

 

 

ความหมายของเลขรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 

เลขรหัสการจัดช่ัวโมงเรียนมีรายละเอยีดตามแผนภมิูต่อไปน้ี 

X    (  X -   X -   X ) 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ัวโมงการศึกษานอกเวลา 

คาบเรียนทฤษฎี 

คาบเรียนปฎิบัต ิ

จาํนวนหน่วยกติ 



1.1.4 แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที ่1 (เรียนทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรโรฒ) 

ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คณ 114 คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) 

วศผ 104 ฟิสกิสข์องเสยีง 3(3-3-6) 

วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั  3(3-0-6) 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3(3-0-5) 

มศว  ... หมว 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 าก า ร  

(มนุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

2 

มศว  ... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 

 รวม 22 

ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศคพ 221 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

วศฟ 111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

วศก 212 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

วศอ 201 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

มศว ... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

  รวม 21 

  



ภาคฤดูรอ้น  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 ............. วิชาเลือกเสรี 3 

 ............. วิชาเลือกเสรี 3 

  รวม 6 

 

ปีการศึกษาที ่2 (เรียนทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรโรฒ) 

ภาคการศึกษาที ่ 1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศฟ 210 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

วศฟ 211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

วศฟ 344 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

วศผ 211 วัสดุทางเสียงและการออกแบบ 3(2-3-4) 

วศผ 260 การบันทกึและประมวลผลสื่อ 3(3-0-6) 

วศผ 281 การออกแบบและบริหารการแสดงสด 3(3-0-6) 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

  รวม 21 

ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศฟ 335 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั 3(3-0-6) 

วศผ 221 อเิลก็ทรอนิกสวิ์ศวกรรมและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลังสาํหรับ

วิศวกรรมคอนเสร์ิต 

3(3-0-6) 

วศผ 250 เทคโนโลยีสื่อและสื่อเพ่ือสังคมเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

วศผ 280 การออกแบบเวทแีบบองค์รวมสาํหรับวิศวกรรมคอนเสร์ิต 3(3-0-6) 

วศผ 282 ความปลอดภัยและการดาํเนินการแสดงสด 3(3-0-6) 

มศว 252 สทุรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

มศว ... หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก กลุ่มวิชาบูรณาการ 3(2-2-5) 



  รวม 21 

 

ปีการศึกษาที ่3 (เรียนทีม่หาวิทยาลยัเดอ มอนตฟ์อรต์) 

ภาคการศึกษาที ่ 1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศผ 350 เทคโนโลยีวีดีทศัน์และภาพ 6(6-0-12) 

วศผ .... หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก   6 (x-x-x) 

  รวม 12 

ภาคการศึกษาที ่ 2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศผ 361 การผลิตสื่อโทรทศัน์ 6(4-6-8) 

วศผ .... หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก   6 (x-x-x) 

  รวม 12 

 

ปีการศึกษาที ่4 (เรียนที ่มหาวิทยาลยัเดอ มอนตฟ์อรต์) 

ภาคการศึกษาที ่ 1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศผ .... หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก   6 (x-x-x) 

วศผ .... หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก   6 (x-x-x) 

  รวม 12 

 

ภาคการศึกษาที ่ 2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศผ 490 โครงงานวิศวกรรมคอนเสร์ิต 6(0-18-0) 

วศผ .... หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก   6 (x-x-x) 

  รวม 12 



 

1.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์ความคิด 

และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ 

ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาํแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                             3(2-2-5) 

SWU 122  English for Effective Communication 2 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาํแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                  3(2-2-5) 

SWU 123  English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสาํหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน

ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งคาํศัพท ์สาํนวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏบัิติการ

สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                  3(2-2-5) 

SWU 124  English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสาํหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ

ในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 



มศว 131  ลีลาศ                                                                                 1(0-2-1) 

SWU 131  Social Dance 

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

และบุคลิกที่เหมาะสมสาํหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

มศว 132  สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                        1(0-2-1) 

SWU 132  Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเร็ว 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการทาํงานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

มศว 133  การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                                                     1(0-2-1) 

SWU 133  Jogging for Health 

หลักการออกกาํลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาํลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 

มศว 134  โยคะ                                                                                1(0-2-1) 

SWU 134  Yoga 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

มศว 135  ว่ายนํา้                                                                           1(0-2-1) 

SWU 135  Swimming 

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นของการว่ายนํา้ การว่ายนํา้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนํา้เพ่ือสขุภาพ 

มศว 136  แบดมินตัน                                                                 1(0-2-1) 

SWU 136  Badminton 

ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น

ลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น

แบดมินตันเพ่ือสขุภาพ  



มศว 137 เทนนิส                                                                          1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 

กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภาพ 

มศว 138 กอล์ฟ                                                                               1(0-2-1) 

SWU 138  Golf 

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทกัษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การ

ใช้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 

มศว 139  การฝึกโดยการใช้นํา้หนัก                                                         1(0-2-1) 

SWU 139  Weight Training 

เทคนิคการออกกาํลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบัิติ การฝึกโดยการใช้นํา้หนักและ

การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิคการ

ฝึกโดยการใช้นํา้หนักเพ่ือสขุภาพ 

มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทลั                                                             3(3-0-6) 

SWU 141  Life in a Digital World 

ศึกษาความสาํคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทกัษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลัและแนว

ทางการป้องกัน การนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน

สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

มศว 241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                                           2(1-2-3) 

SWU 241  Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง

วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสงัคมโลกอนาคต 

มศว 242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน                                                    3(3-0-6) 

SWU 242  Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

สาํหรับผู้บริโภคและการคาํนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย 

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาํวัน 



มศว 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                             3(3-0-6) 

SWU 243  Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 

มศว 244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                      3(3-0-6) 

SWU 244  Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาํคัญของการ

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทนัและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มศว 245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                                             2(2-0-4) 

SWU 245  Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สาํคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

มศว 246  วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                                              2(2-0-4) 

SWU 246  Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความสาํคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาํคัญที่มีผลต่อสุขภาพ 

โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

มศว 247  อาหารเพ่ือชีวิต                                                                    2(1-2-3) 

SWU 247  Food for Life 

ศึกษาความสาํคัญของอาหารและโภชนาการสาํหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็รักษา

อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

 

 

 

 



มศว 248  พลังงานทางเลือก                                                                 2(2-0-4) 

SWU 248  Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มศว 341  ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

SWU 341  Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการทาํธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                                               3(3-0-6) 

SWU 151  General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาํคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

มศว 161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                                                     2(2-0-4) 

SWU 161  Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการดาํเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาํคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

และการดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

มศว 251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                     2(1-2-3) 

SWU 251  Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่

สาธารณชน 

 

 

 

 



มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                           3(3-0-6) 

SWU 252  Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่ เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

มศว 253  สนุทรียสนทนา                                                                2(1-2-3) 

SWU 253  Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดาํเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

มศว 255  ธรรมนูญชีวิต                                                                     2(1-2-3) 

SWU 255  Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนําชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว

ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

มศว 256  การอ่านเพ่ือชีวิต                                                                  2(2-0-4) 

SWU 256  Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ

อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                  2(2-0-4) 

SWU 257  Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 



มศว 258  ศิลปะการพูดและการนาํเสนอ                                                 2(2-0-4) 

SWU 258  Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาํคัญ ประเภทและกลวิธกีารพูด การเตรียมภาษาและเน้ือหา การเรียบ

เรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ  

 

มศว 261  พลเมืองวิวัฒน์                                                                   3(3-0-6) 

SWU 261  Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์

เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาํคัญ

ของการยึดหลักสันติวิธีในการดาํเนินชีวิต การมีจิตสาํนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมลํ้าใน

สงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

มศว 262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                                    2(2-0-4) 

SWU 262  History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีตสู่

ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสงัคมใน

บริบทของโลกาภิวัตน์ 

มศว 263  มนุษย์กบัสนัติภาพ                                                               2(2-0-4) 

SWU 263  Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม 

และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติของผู้ที่มีอุดมการณ์

เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

มศว 264  มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                                                  2(2-0-4) 

SWU 264  Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความสาํคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

โครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ

เสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

 

 

 

 



มศว 265  เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                                          3(3-0-6) 

SWU 265  Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิ

วัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ

ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

มศว 266  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                                    2(2-0-4) 

SWU 266  Sufficiency Economy 

ศึกษาภมิูหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทยีบ

กบัเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ การวิเคราะห์หาแนวทาง

ประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาํไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

มศว 267  หลักการจัดการสมัยใหม่                                                          2(2-0-4) 

SWU 267  Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่าง

ย่ังยืน 

มศว 268  การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                                 2(1-2-3) 

SWU 268  Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสาํคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้

แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                        3(2-2-5) 

SWU 351  Personality Development 

ศึกษาความหมายและความสาํคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

 

 

 

 



มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                 3(3-0-6) 

SWU 352  Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน

พ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                          3(3-0-6) 

SWU 353  Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้

ความสาํคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิด

อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดาํรงชีวิตอย่างมีความสขุทา่มกลางพลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

มศว 354  ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                                           3(2-2-5) 

SWU 354  Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกีารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาํคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาํเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว 355  พุทธธรรม                                                                        3(3-0-6) 

SWU 355  Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาํรงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว

ทางการดาํเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

มศว 356  จิตวิทยาสงัคมในการดาํเนินชีวิต                                                 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

ตัวแปรทางสังคมที่ทาํให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อสังคมและการ

ดาํเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

มศว 357  สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                                             2(2-0-4) 

SWU 357  Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสงัคม การวิเคราะห์สาเหตุ

และการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน 



มศว 358  กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                               2(1-2-3) 

SWU 358  Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา

กจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

มศว 361  มศว เพ่ือชุมชน                                                                     3(1-4-4) 

SWU 361  SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง

เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

มศว 362  ภมิูปัญญาท้องถิ่น                                                               2(1-2-3) 

SWU 362  Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดาํรงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การดาํรงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มศว 363  สมัมาชีพชุมชน                                                                2(1-2-3) 

SWU 363  Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เรียนรู้ร่วมกบัชุมชน เสริมสร้างจิตสาํนึก ความ

สามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะทาํให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็

และย่ังยืน 

มศว 364  กจิการเพ่ือสงัคม                                                                 2(1-2-3) 

SWU 364  Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือ

สงัคมต้นแบบ และนาํเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

 

 



ข. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

คณ  114  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) 

MA 114  General Mathematics 

คุณสมบัติของระบบจาํนวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก

และพิกัดเชิงข้ัว ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธแ์ละการประยุกต์ การ

หาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่กาํหนด ลาํดับและอนุกรม การกระจายอนุกรม

เทย์เลอร์ของฟังกชั์นมูลฐาน 

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  ฟิสกิสข์องเสยีง 3(3-3-6)  

CEM 104  Physics of Sound 

การเคล่ือนที่ของฮาร์โมนิกอย่างง่าย การประยุกต์กับเสียง การสั่นแบบหน่วงและแบบขับ 

คล่ืนและเสียง ความเป็นแม่เหลก็ไฟฟ้าและสมการคล่ืน คล่ืนตามขวางและคล่ืนตามยาว ปรากฏการณ์พ้ืนฐาน

และคุณสมบัติของคล่ืน บีท ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ คล่ืนกระแทกและโซนิคบูม อัลตราโซนิค อินฟราโซนิค 

คล่ืนน่ิงตามขวาง การกาํทอนและลาํดับของโอเวอร์โทน กฎของเมอร์เซน็ คล่ืนน่ิงตามยาว คล่ืนน่ิงอื่นๆและ

การประยุกต์ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ของคล่ืนที่ซับซ้อน การวิเคราะห์คุณภาพของโทนเสยีง เส้นโค้งการกาํ

ทอนและการก่อให้เกิดเสียงดนตรี หูและเสียงของมนุษย์ ผลตอบสนองทางขนาดของหู ความเป็นคาบของ

ระดับเสียงและการติดตามความถี่มูลฐาน ออรัลฮาร์โมนิกและการรวมกันของโทนเสียง กฎของโอห์มของการ

ได้ยิน ผลกระทบไบนูรัล การสูญเสียการได้ยิน กายวิภาคของระบบทางเดินเสียงร้อง ฟอร์แมนทข์องเสียงร้อง 

การวิเคราะห์เสยีงร้อง ภาวะทางอารมณ์ของดนตรีและระดับเสยีง บทนาํเกี่ยวกบัฟิสกิสข์องเคร่ืองดนตรี เคร่ือง

เป่าลม เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองสาย เปียโน เคร่ืองเคาะและให้จังหวะ 

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  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

EE  111  Mathematics for Engineering I 

เส้น ระนาบ และผิวในปริภมิูสามมิติ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์

และการประยุกต์ การหาอนุพันธแ์ละปริพันธข์องฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า

จริงสองตัวแปร แคลคูลัสของฟังกชั์นค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธต์ามเส้นและปริพันธต์ามผิว 

ทฤษฎีบทของกรีนในระนาบ ทฤษฎีบทของสโตค สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึงและอันดับสูงกว่าหน่ึง 

สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและการหาผลเฉลยด้วยวิธีต่างๆ ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงลาปลาซ

ผกผัน 

Lines, planes, and surfaces of three-dimensional space; Algebraic vectors in three-

dimensional 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  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

EE 211  Mathematics for Engineering II  

บูรพวิชา :  วศฟ 111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

Prerequisite: EE 111 Mathematics for Engineering I 

สมการเชิงผลต่างอนัดับหน่ึง สมการเชิงผลต่างอนัดับสองเอกพันธุแ์ละไม่เอกพันธุ ์สมการเชิง

ผลต่างโคชี-ออยเลอร์ อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อนิทกิรัล ผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธย่์อย และปัญหา

ค่าขอบเขต ระนาบเชิงซ้อน ฟังก์ชันเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ สมการโคชี-รีมันน์ การส่งคงแบบ การหา

อนุพันธแ์ละปริพันธ์เชิงซ้อน ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมคลอริน อนุกรมโลรองต์ 

ภาวะเอกฐาน การหาปริพันธเ์รซิดู 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. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

วศก 212  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

ME 212  Engineering Mechanics I 

สถิตศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ์ การสมดุลในสองมิติและสาม

มิติของอนุภาคและวัตถุแขง็เกรง็ โครงสร้าง โครงและเคร่ืองจักร ผลของแรงภายนอกและภายในต่อคาน สาย

เคเบิล ความเสียดทาน ศูนย์กลางมวล เซนทรอยด์ พ้ืนที่ ปริมาตรและวัตถุผสม โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 

เสถียรภาพของระบบ หลักการของงานเสมือนจริง บทนาํสู่พลศาสตร์วิศวกรรม 

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  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

ME  109  Engineering Drawing 

เคร่ืองมืออุปกรณ์การเขียนแบบและวิธีการใช้ การเขียนตัวอักษร เทคนิคเรขาคณิตประยุกต์ 

ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบวิวช่วย การเขียนแบบภาพสามมิติ 

การเขียนแบบภาพสเกตซ์ การกาํหนดขนาด คาํย่อและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ พิกัดความเผ่ือ การอ่าน

แบบภาพประกอบช้ินส่วน แนะนาํการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

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  เทคโนโลยีสื่อและสื่อเพ่ือสงัคมเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 



CEM 250  Introduction to Media and Social Media Technology  

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อและวิธีการสร้างอนิเมชันจากสิ่งจาํลอง แนวคิดเกี่ยวกับสื่อผสมและอนิ

เมชันจากสิ่งจาํลองในรูปแบบเวบ็และการปฏบัิติการเผยแพร่โดย XHTML ซ่ึงเขียนข้ึนด้วยภาษาที่กาํหนดให้ 

และ CSS  ความสมัพันธร์ะหว่างสื่อ สงัคม และประวัติศาสตร์ การวิจัยและการฝึกหัดการเขียนแนววิชา 

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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

CPE  221 Computer Programming 

ความรู้ความเข้าใจการทาํงานของคอมพิวเตอร์ทั้งองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์การใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลการออกแบบและวิธีพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสงู 

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  วัสดุทางเสยีงและการออกแบบ 3(2-3-4) 

CEM 211  Acoustic Materials and Design 

บูรพวิชา:  วศผ 104 ฟิสกิสข์องเสยีง 

Prerequisite: CEM 104 Physics of Sound 

การสะท้อนกลับ การสะท้อนกลับที่ใช้เวลานาน การกระเพ่ือมของเสียงสะท้อน เวลาของเสียง

ก้อง การลดเสยีงรบกวนโดยการใช้กาํแพง เสยีงที่มีอากาศเป็นตัวกลางในการส่งผ่าน มาตรฐานฉนวนกันเสียง 

ฉนวนกันเสียงของวัสดุผสม ความต้องการเสียงที่ดีจากการมีฉนวน แมส คอมพริสเนส โครงสร้างไม่ต่อเน่ือง 

วัสดุอื่นๆสาํหรับการออกแบบอะคูสติก การออกแบบห้องประชุม ห้องสาํหรับการฟัง สถาปัตยกรรมอะคูสติก 

การร่างและเขียนแบบ การออกแบบห้องอะคูสติก การใช้ซอฟแวร์ออกแบบห้องและสตูดิโอ Solid Work 

เคร่ืองมือจําลองการทาํงานสาํหรับการออกแบบห้องอะคูสติก ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาใน

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 อเิลก็ทรอนิกสวิ์ศวกรรมและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลัง 3(3-0-6) 

 สาํหรับวิศวกรรมคอนเสร์ิต  

CEM 221  Engineering Electronics and Power Electronics for Concert Engineering  

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรที่ประกอบด้วยไดโอด ทรานซิสเตอร์แบบบีเจที และ

ทรานซิสเตอร์แบบมอส วงจรออปแอมป์ แผนภมิูโบเด ไดโอดกาํลัง ไทริสเตอร์ และทรานซิสเตอร์กาํลัง มอส

เฟต ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแม่เหลก็ แกนหม้อแปลงชนิดเฟอร์ไรต์ และผงเหลก็ วงจรแปลงผันชนิด

ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  

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  การบันทกึและประมวลผลสื่อ  3(3-0-6) 

CEM 260  Media Capture and Processing 

การประมวลผลเน้ือหาภาพและเสียงสนทนาและการประยุกต์ นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล ทฤษฎีและปฏิบัติของการแก้ไขและประมวลผลวีดิทัศน์ด้วยอุปกรณ์วีดิทัศน์ดิจิทัล การประยุกต์ของ

รูปแบบวีดิทศัน์ดิจิทลัและเทคโนโลยี การผลิตภาพยนตร์สั้น การถ่ายโอนวีดิทศัน์ดิจิทลั การบีบอัดและแก้ไข

วีดิทศัน์ดิจิทลั การแปลงรูปแบบวีดิทศัน์ดิจิทลัการประมวลผลเสยีง 

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 การออกแบบเวทแีบบองค์รวมสาํหรับวิศวกรรมคอนเสร์ิต 3(3-0-6) 

CEM 280  Integrated Stage Design for Concert Engineering 

บูรพวิชา:  วศผ 211 วัสดุทางเสยีงและการออกแบบ 

Prerequisite:  CEM 211 Acoustic Materials and Design 

แนวคิดทั่วไปของการออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบฉากภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ 

และโรงละคร การวาดแบบสาํหรับองค์ประกอบน่ิงและองค์ประกอบเคล่ือนไหว  พ้ืนที่การแสดงที่ประกอบข้ึน

จากองค์ประกอบน่ิง องค์ประกอบเคล่ือนไหว และการยกระดับตําแหน่งสําคัญ โดยใช้ศาสตร์ทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ การวาดแบบจาํลองสามมิติของฉากด้วยคอมพิวเตอร์  การจัดแสง เสียงและการ

ออกแบบเชิงกล โครงสร้างฉากและการติดต้ังอุปกรณ์ทางวิศวกรรม 

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  การออกแบบและบริหารการแสดงสด 3(3-0-6) 

CEM 281  Concert Design and Management 

หลักการในการสร้างการแสดงสดธุรกิจดนตรี การบริหารจัดการอุปกรณ์การแสดงสด การ

ออกแบบการแสดงสดและการจัดสรรสถานที่แสดง  ศิลปะและวิทยาการเพ่ือเข้าถึงคนจาํนวนมากและความ

เหมาะสมเกี่ยวกบัการสร้างการแสดงสด 



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  ความปลอดภัยและการดาํเนินการแสดงสด 3(3-0-6) 

CEM 282  Concert Safety and Operations 

การออกแบบและข้อบังคับของสิ่งก่อสร้างสาํหรับคนจาํนวนมากทั้งแบบถาวรและช่ัวคราว 

กฎหมายและข้อบังคับทางจริยธรรมของการออกแบบทางไฟฟ้าและเคร่ืองกล ข้ันตอนการดาํเนินกจิกรรม การ

เคล่ือนที่ การควบคุม และความปลอดภัยของกจิกรรมสาํหรับคนจาํนวนมาก โครงสร้างที่เหมาะสมสาํหรับการ

จัดกจิกรรมของคนจาํนวนมาก การปฐมพยาบาลและสิ่งที่ต้องคาํนึงถึงเกี่ยวกบัสขุภาพของคนจาํนวนมาก 

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  วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

EE 210  Electrical Circuits  

อุปกรณ์และส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรแบบโนดและแมช สมการลูปและคัด

เซต ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความนําไฟฟ้า และความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหน่ึงและสอง ความถี่

ธรรมชาติ แผนภาพเฟสเซอร์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรกาํลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า

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  การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั 3(3-0-6) 

EE  335  Digital Signal Processing  

บูรพวิชา :   วศฟ 211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

Prerequisite: EE 211 Mathematics for Engineering II 

สัญญาณแบบเวลาต่อเน่ืองและดีสครีต การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชัน (decimation) และการ

ประมาณค่าในช่วง การแปลงอัตราการชักตัวอย่าง ดีเอฟที (DFT) วิธีเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในดีเอสพี การ

ออกแบบ ตัวกรองดิจิทัลแบบเอฟไออาร์ (FIR) และไอไออาร์ (IIR) ระบบมัลติเรท และฟิลเตอร์ แบงค์ (filter 

bank) การแปลงเวฟเลท็แบบดีสครีต บทนาํเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานดีเอสพี ประกอบด้วย การประมวลผลภาพ 

คาํพูด และเสยีง การประมวลผลแถวลาํดับ และการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ในปัจจุบัน  



 Analog, digital and discrete signals; Spectrum analysis, Decimation, Interpolation; Discrete-

time 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  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

EE   344  Principle of Communications 

โมเดลการสื่อสารแบบมีสาย/สายเคเบ้ิล และแบบไร้สาย/วิทยุ บทนาํเกี่ยวกับสัญญาณและ

ระบบ สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้งานของอนุกรมฟูริเยร์ และการแปลงฟูริเยร์ การกลํ้า

สัญญาณแบบแอนะลอ็ก เอเอม็ (AM) ดีเอสบี (DSB) เอสเอสบี (SSB) เอฟเอม็ (FM)เอน็บีเอฟเอม็และ

ดับบลิวบีเอฟเอม็ (NBFM/WBFM) พีเอม็ (PM) สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบแอนะล็อก การกลํา้

สัญญาณแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎีการชักตัวอย่างของไนควิสท ์และการทาํควอนไทซ์(quantization) การ

กลํ้าสัญญาณแบบพัลซ์แอนะล็อก พีซีเอม็ (PCM) ดีเอม็ (DM)เทคนิคการรวมส่งสัญญาณร่วมสื่อ บทนํา

เกี่ยวกับสายสื่อสัญญาณ การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ ส่วนประกอบและการสื่อสารไมโครเวฟ การสื่อสาร

ดาวเทยีม การสื่อสารด้วยแสง 

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  สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 

INE  201 Engineering Statistics 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ถดถอยเชิงเส้นและสหสมัพันธ ์การนาํวิธกีารทางสถิติไปใช้ในฐานะเคร่ืองมือแก้ปัญหา 

Probability, Sampling, Statistical inference,  ANOVA,  Regression and correlation 

analysis, Application of statistics.  

 

 

 

 



รายวิชาทีเ่รียนทีม่หาวิทยาลยัเดอ มอนตฟ์อรต์ 

วศผ  350  เทคโนโลยีวีดีทศัน์และภาพ 6(6-0-12) 

CEM 350  Video and Imaging Techniques  

กระบวนการผลิตภาพดิจิทลัจากการบันทกึรูปภาพด้วยกล้องถ่ายภาพและเคร่ืองสแกนจนถึง

การแสดงภาพ กระบวนการสร้างสรรค์ภาพ เคร่ืองมือ และเทคนิค เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการผลิตภาพ 

ปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกดิข้ึนในการผลิตวีดีโอและภาพถ่ายดิจิทลั 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  การผลิตสื่อโทรทศัน์ 6(4-6-8) 

CEM 361  Television Production  

ภาพรวมของระบบวิศวกรรมการผลิตโทรทศัน์ การประมวลผลและมาตรฐาน องค์ประกอบ

หลักและการประมวลผลของระบบโทรทัศน์ กล้อง แสง เสียง สตูดิโอโทรทัศน์ ห้องควบคุมการผลิต การ

ควบคุมองค์รวม การบันทกึวีดิทศัน์ ตัวรวมภาพ เทคโนโลยีการกระจายสัญญาณโดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า โทรทัศน์อนาล็อกและดิจิทัล ข้ันตอนสตูดิโอ กิจกรรมห้องควบคุม การรวมภาพ การเข้า

จังหวะและเวลาของภาพ มาตรฐานการบันทกึ การออกอากาศ และโทรทศัน์ สาํหรับระบบอนาลอ็กและดิจิทลั 

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  โครงงานวิศวกรรมคอนเสร์ิต 6(0-18-0) 

CEM 490  Concert Engineering Project  

โครงงานวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมการแสดงสดและผลิตสื่อภายใต้การให้คาํแนะนาํหลัก

ของอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตต้องส่งรายงานและนาํเสนอความก้าวหน้าของโครงงานต่อคณะกรรมการสอบเม่ือ

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  มัลติมีเดีย 2 6(6-0-12) 

CEM 330  Multimedia II  

การผลิตอนิเมชันและสื่อผสมอิงเวลาสาํหรับเวบ็และซีดีหรือดีวีดี การประยุกต์สื่อผสมองิเวลา

ในแง่ของโครงสร้าง เน้ือหา และความสามารถที่ออกแบบ การประยุกต์ตัวอักษร กราฟิก เสียง วีดิทศัน์ 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 

อนิเมชันด้วยเคร่ืองมือเขียนโปรแกรมสื่อผสมที่เหมาะสม การเขียนโปรแกรมสื่อผสมเบ้ืองต้นด้วยภาษา

สคริปต์ที่เหมาะสม แอคชันสคริปติง และลิงโก ต้นแบบและการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผู้ใช้ 

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  สื่อเพ่ือสงัคมและการผลิต 6(4-6-8) 

CEM 340  Social Media and Production 

บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทลัในอุตสาหกรรมสื่อร่วมสมัย แนวคิดเชิงวิชาการและเชิงวิจารณ์ 

ปัญหาและข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณารูปแบบของสื่อดิจิทัลในบริบทของสังคมและประวัติศาสตร์ 

การคิดเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลอ้างอิงกับกรณีศึกษา แนวคิดและปัญหาหลัก การสื่อสารคาํตอบด้วย

ข้อตกลงทางวิชาการ ทกัษะ 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 หลักการผลิตสื่อโสต 6(4-6-8) 

CEM 360  Principle of Audio Production 

ทักษะการบันทึกในสตูดิโอบันทึกหลายช่องสัญญาณ กระบวนการบันทึกการแสดงสด การ

ตัดสนิใจในการผลิต เทคนิคสาํหรับสตูดิโอบันทกึสมัยใหม่ 



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  การผลิตสื่อวิทยุ 6(4-6-8) 

CEM 362  Radio Production  

การบันทกึเสยีงสาํหรับสื่อวิทยุ หลักการ เทคนิคและการปฏบัิติการผลิตสื่อวิทยุโดยใช้เทคนิค

ทางด้านวิศวกรรม หลักการบันทกึเสยีง บริบทของการผลิตสื่อวิทยุร่วมสมัย วิทยุกระจายเสยีงและวิทยุเวบ็ 

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  การจาํลองสามมิติ และอนิเมชัน 6(4-6-8) 

CEM 370  3D Modelling and Animation 

เทคนิคการออกแบบ การจาํลอง และกลศาสตร์ หลักการและเทคโนโลยีสามมิติเบ้ืองต้นที่ใช้

ในอุตสาหกรรมสื่อสาํหรับสร้างสิ่งเทียมในภาพยนตร์ การผลิตโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และเกมคอมพิวเตอร์ การ

ออกแบบและการสร้างสรรค์แบบจาํลองสามมิติ การสร้างกลไกในการเคล่ือนที่และการเคล่ือนไหว 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 มัลติมีเดีย 3 6(6-0-12) 

CEM 430  Multimedia III  

เทคนิคข้ันสูงในการผลิตอนิเมชันสื่อผสมสาํหรับอินเทอร์เน็ตและซีดีหรือดีวีดี ซอฟต์แวร์

เขียนโปรแกรมสื่อผสม เทคนิคอนิเมชันและสื่อผสมข้ันสูง การรวมส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ซับซ้อน และแบบ

แผนการนาํร่อง การควบคุมพลวัตของวีดิทศัน์ เสยีง กราฟิก และตัวอกัษรในการผลิตอนิเมชัน การบีบอดั การ

ผลิตอนิเมชันสื่อผสมเพ่ือการใช้อย่างมีนวัตกรรม การสตรีมมิงอนิเมชันสื่อผสมและสื่อผสมวบนอนิเทอร์เนต็ 

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 การผลิตสื่อสงัคมข้ันสงู 6(4-6-8) 

CEM 440 Advanced Social Media and Production 

การออกแบบและสร้างสรรค์สื่ อเพ่ือสังคมสําหรับสังคมที่ มี ลักษณะและขนาดต่างๆ 

อุตสาหกรรมการผลิตสื่อร่วมสมัยเพ่ือสังคม อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือสังคม  ประวัติของการผลิตสื่อเพ่ือ

สงัคม 

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 เทคโนโลยีภาพข้ันสงู 6(4-6-8) 

CEM 450 Advanced Imaging Technology 

การประยุกต์เฉพาะเจาะจงของเทคโนโลยีภาพ พลวัต กระแสงานรวม การจับภาพช่วงพลวัต

สงู การประมวลผลอลักอริธมึและฮาร์ดแวร์ผลลัพธ ์วิธกีารจับดวงตา 

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 การผลิตสื่อวิทยุข้ันสงู 6(4-6-8) 

CEM 460 Advanced Radio Production  

ทักษะและความรู้ที่ต้องใช้ทาํงานในระดับโปรดิวเซอร์ในอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง 

ทฤษฎีและปฏบัิติของการปฏบัิติงานในสตูดิโอวิทยุ การใช้และการติดต้ังเทคโนโลยีสตูดิโอวิทยุโดยใช้เทคนิค

ทางด้านวิศวกรรม การควบคุมและข้อกฎหมายที่เป็นมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมกระจายเสยีง 

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 การผลิตสื่อโทรทศัน์ข้ันสงู 6(4-6-8) 

CEM 461 Advanced Television Production  

เทคโนโลยีที่บรรจบกันของการแพร่ภาพ และการแก้ไขวีดิทศัน์ ระบบคอมพิวเตอร์แพร่ภาพ 

กระบวนการผลิตออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์วีดิทัศน์ โปรโตคอลเครือข่ายและการส่งสัญญาณดิจิทัล กระบวนการ



แก้ไขวีดิทัศน์ การแก้ไขเร่ืองแนวข่าวในระบบไม่เชิงเส้นหรือเชิงเทป โดยใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรม

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  ข้ันตอนหลังการผลิตสาํหรับวีดิทศัน์และภาพยนต์ 6(4-6-8) 

CEM 462  Post-production for Video and Film  

เทคนิคและปัญหาที่ เกี่ยวกับข้ันตอนหลังการผลิตสมัยใหม่ การผสมดิจิทัล การรวม 

ซีจี สเปเชียลเอฟเฟกต์ กราฟิกเคล่ือนไหวและการเอียง เสียง การแปลงรูปแบบและปัญหาเชิงพาณิชย์ การ

ผลิตวีดิทศัน์ในทางปฏบัิติ อภิปรายความทบัซ้อนระหว่างการผลิตวีดิทศัน์สมัยใหม่และการผลิตฟิล์ม 

In this course, students will learn techniques and issues associated with modern post-

production, 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 การสร้างแบบจาํลองและอนิเมชันแบบสามมิติข้ันสงู 6(4-6-8) 

CEM 470 Advanced 3D modelling and Animation  

หลักการข้ันสงู แนวคิด และกระบวนการของการจาํลอง และกลศาสตร์ ซอฟต์แวร์จาํลองสาม

มิ ติ  และฮ า ร์ ดแ ว ร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ตลอดจน เทค นิ ค ที่ ใ ช้ ส ร้ า งแบ บจํ า ลอ ง ซับ ซ้ อ น  กลศ าสต ร์ 

สามมิติและสภาพแวดล้อมเสมือน โดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

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. 

วศผ  480  การประกอบการเกี่ยวกบัสื่อสร้างสรรค์ 6(6-0-12) 

CEM 480  Creative Media Entrepreneurship  

การกาํกับการผลิตสื่อเพ่ือ การเผยแพร่สื่อสู่สาธารณะ การเผยแพร่สื่อสู่เครือข่ายการสื่อสาร

ทั่วโลก การเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อ การประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัการผลิตสื่อ  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. 
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