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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
Bachelor of Engineering Program in Multimedia and Entertainment Engineering 
 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  133  หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผนการศึกษาแบบปกต ิ
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ        9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำบูรณำกำรทักษะวิชำชีพ 21 หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำแกน 45 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำวชิำวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์พื้นฐำน 12 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชำวิศวกรรมพื้นฐำน 33 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-บงัคับ 31 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-เลือก 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำโท 15  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ        9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำบูรณำกำรทักษะวิชำชีพ 21 หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำแกน 45 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำวชิำวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์พื้นฐำน 12 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชำวิศวกรรมพื้นฐำน 33 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-บงัคับ 28 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-เลือก 9 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชำโท 15  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

 
รายวิชาในหลักสูตร 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (30  หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) 

หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
อก. 101 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   
อก. 102 ภำษำอังกฤษในบริบททำงสังคม 3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   
อก. 103 ภำษำอังกฤษในบริบทสำกล 3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   
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กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต) 
หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะกำรคิดเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
ศท. 102 ควำมเป็นพลเมือง และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต  3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future   
ศท. 104 สุนทรียภำพกับสุขภำวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
ศท. 106 ควำมรู้ทำงกำรเงินและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  
ศท. 107 จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเป็นผู้น ำ 3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills 

 
 

ข.   หมวดวิชาเฉพาะ (97  หน่วยกิต) 
 กลุ่มวิชาแกน (45 หน่วยกิต) 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน (12 หน่วยกิต)  
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

 คณ. 108 แคลคูลัส 1  3 (3 – 0 – 6) 
 MA 108 Calculus I 
 คณ. 109 แคลคูลัส 2  3 (3 – 0 – 6) 
 MA 109 Calculus II 
 ฟส. 105 ฟิสิกส์สมัยใหม่  3 (3 – 0 – 6) 
 PH 105 Modern Physics 
 อส. 212 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
 IE 212 Mathematics for Multimedia and Entertainment Engineering 
   

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (33 หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

 คก. 152 กำรเขียนแบบวิศวกรรมและกำรสร้ำงแบบจ ำลอง 3 (2 – 3 – 5) 
 ME 152 Engineering Drawing and Modeling 
 มอ. 121 ทักษะกำรสร้ำงสรรค์สื่อมัลติมีเดีย 3 (2 – 3 – 5) 
 MI 121 Creative Multimedia Skill 
 มอ. 122 ระบบคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรด้วยมัลติมีเดีย 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 122 Computer System and Multimedia Communication 
 มอ. 212 ทฤษฎีสัญญำณและเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 212 Sound and Signal Theory 
 มอ. 213 กำรเขียนโปรแกรมเชิงมัลติมีเดยี 3 (2 – 3 – 5) 
 MI 213 Multimedia Programming 
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 มอ. 222 กำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 222 Multimedia Production 
 มอ. 223 ปฏิบัติกำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1 (0 – 3 – 2) 
 MI 223 Multimedia Production Laboratory 
 มอ. 230 หลักกำรคิดและกำรพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์                   3 (3 – 0 – 6) 
 MI 230 Creative Thinking Design and Implementation 
 อล. 218 วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับงำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
 EL 218 Circuit and Electronics for Entertainment 
 อล. 219 ปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับงำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 (0 – 3 – 2) 
 EL 219 Circuit and Electronics for Entertainment Laboratory 
 อล. 226 ระบบดิจทิัลส ำหรับแสงและเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
 EL 226 Digital System for Light and Sound 
 อล. 227 ปฏิบัติกำรระบบดิจทิัลส ำหรับแสงและเสียง 1 (0 – 3 – 2) 
 EL 227 Digital System for Light and Sound Laboratory 
 อส. 322 กำรสร้ำงแนวคิดส ำหรับกำรเปน็ผู้ประกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 
 IE 322 Idea Generation for Entrepreneurship 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 
แผนการศกึษาแบบปกติ 31 หน่วยกิต 
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 28 หน่วยกิต  

หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
 มอ. 123 ศิลปะกำรเลำ่เร่ือง 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 123 The Art of Storytelling 
 มอ. 216 คอมพิวเตอร์กรำฟิกสำมมิติและแอนิเมชัน 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 216 3D Computer Graphics and Animation 
 มอ. 217 ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กรำฟิกสำมมิติและแอนิเมชัน 1 (0 – 3 – 2) 
 MI 217 3D Computer Graphics and Animation Laboratory 
 มอ. 225 กำรเขียนโปรแกรมและสคริปต ์ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 225 Programming and Scripting 
 มอ. 226 ปฏิบัติกำรเขียนโปรแกรมและสคริปต์ 1 (0 – 3 – 2) 
 MI 226 Programming and Scripting Laboratory 
 มอ. 231 โครงสร้ำงต่อเนื่องเพื่อกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงำนสำมมิติ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 231 3D Animation and Rigging 
 มอ. 232 ปฏิบัติกำรโครงสร้ำงต่อเนื่องเพือ่กำรเคลื่อนไหวส ำหรับงำนสำมมิติ 1 (0 – 3 – 2) 
 MI 232 3D Animation and Rigging Laboratory 
 มอ. 316 เทคโนโลยทีำงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 316 Entertainment Technology 
 มอ. 317 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกำรจัดงำนแสดงและอีเวนท์ 3 (3 – 0 – 6) 
  ส ำหรับธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
 MI 317 Introduction to Live and Event Entertainment 
 มอ. 325 สื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและกำรประยุกต์ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 325 New Media: Ideas and Applications 
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 มอ. 327 ควำมรู้เบื้องต้นส ำหรับนักประดษิฐ์ด้ำนฮำร์ดแวร์ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 327 Introduction to Hardware Creator 

   
 ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกต ิ

 มอ. 481 โครงงำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1    2 (0 – 6 – 6) 
 MI 481 Multimedia and Entertainment Engineering Project I 

 มอ. 482 โครงงำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2    2 (0 – 6 – 6) 
 MI 482 Multimedia and Entertainment Engineering Project II 
 มอ. 497 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม 0 (0 – 35 – 0) 
 MI 497 Engineering Practices 

 
 ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ 
  หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

 มอ. 483 โครงงำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 (0 – 3 – 3) 

 MI 483 
ส ำหรับสหกิจศึกษำ 
Multimedia and Entertainment Engineering Project  

  
for Cooperative Education 
 

วิชาเอก-เลือก (6 หน่วยกิต) 
 แผนการศึกษาแบบปกติ 6 หน่วยกิต 
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
                                                          หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
 ส ำหรับแผนกำรศึกษำปกต ิ

 มอ. 326 ศิลปะนิยมส ำหรับเสียงและดนตรี 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 326 Music and Sound Appreciation 
 มอ. 328 กำรออกแบบงำนแสดงและงำนอีเวนท์ทำงดำ้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 328 Entertainment Live and Event Design 
 มอ. 493 เร่ืองเฉพำะทำงวิศวกรรมมัลติมเีดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1   3 (3 – 0 – 6) 
 MI 493 Selected Topics in Multimedia and Entertainment I  
 มอ. 494 เร่ืองเฉพำะทำงวิศวกรรมมัลติมเีดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2   3 (3 – 0 – 6) 
 MI 494 Selected Topics in Multimedia and Entertainment II 
 มอ. 495 ปัญหำพิเศษทำงวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1  3 (3 – 0 – 6) 
 MI 495 Special Problems in Multimedia and Entertainment I 
 มอ. 496 ปัญหำพิเศษทำงวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2  3 (3 – 0 – 6) 
 MI 496 Special Problems in Multimedia and Entertainment II 
 อส. 314 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 
  IE 314 Emerging Technology in Engineering 
 อส. 414 โอกำสทำงธุรกิจใหม่และกำรวำงแผน 3 (3 – 0 – 6) 
  IE 414 Startup Opportunity and Planning 
 อส. 415 กำรบริหำรและปฏบิัติกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 
  IE 415 Entrepreneurial Practicum 
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 มอ. 454 วิศวกรรมเสียงเบื้องต้นและทฤษฎีดนตรี               3 (3 – 0 – 6) 
 MI 454 Introduction to Audio Engineering and Music Theory 
 มอ. 455 อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำนเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 455 Audio Equipment 
 มอ. 456 เทคนิคกำรผสมเสียง                                       3 (3 – 0 – 6) 
 MI 456 Audio Mixing Techniques 
 มอ. 457 เทคนิคกำรบันทึกเสียง  3 (3 – 0 – 6) 
 MI 457 Audio Recording Techniques 
 มอ. 458 กำรออกแบบเสียง                                      3 (3 – 0 – 6) 
 MI 458 Sound Design 
  มอ. 459 อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 459 Internet of Things 
  มอ. 460 เครื่องมือส ำหรับงำนเสียงรูปแบบดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 460 Digital Audio Workstation and Application 
  มอ. 461 ห้องบันทึกเสียงขั้นสงู 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 461 Advanced Studio Studies 
  มอ. 462 อคูสติก 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 462 Acoustics 
  มอ. 463 ระบบภำพและแสง 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 463 Visual and Light System 
  มอ. 464 เทคโนโลยี โครงสร้ำง เวที และ กำรเคลื่อนที่ 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 464 Stage Flying and Rigging Technology 
  มอ. 465 ควำมเป็นจริงผสม 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 465 Mixed Reality 
  มอ. 466 กำรจ ำลองกำรเคลื่อนไหว 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 466 Dynamic Simulation 
  มอ. 467 กำรเขียนโปรแกรมปลั๊กอินส์ขั้นสูง 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 467 Advanced Plug-Ins Programming 
  มอ. 468 กำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรงำนแสดงและงำนอีเวนท์ 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 468 Live and Event Planning and Management 
  มอ. 469 กำรออกแบบประสบกำรณ์และกรำฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 469 UX and UI Design 
  มอ. 470 กำรเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 470 Mobile Application Programming 
  มอ. 471 กำรวิเครำะห์ระบบและกำรออกแบบโปรแกรม 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 471 System Analysis and Software Design 
  มอ. 472 กำรออกแบบและระบบฐำนข้อมูลแบบโครงสร้ำงและไม่มโีครงสร้ำง 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 472 Structure and Un-structure Database and Design 
  มอ. 473 ปัญญำประดิษฐ์ในงำนด้ำนมัลตมิีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 473 Artificial Intelligence in Multimedia and Entertainment 
  มอ. 474 กำรแสดงผลข้อมูลและควำมหมำยของข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 474 Data Visualization and Data Minding 
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  มอ. 475 กำรประยุกต์ใช้งำนอุปกรณ์ส ำหรับงำนด้ำนวิศวกรรมมัลติมีเดีย 3 (3 – 0 – 6) 
  และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
  MI 475 Applications in Multimedia and Entertainment Engineering 
  มอ. 476 ระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และกำรป้องกันภัย 3 (3 – 0 – 6) 
  MI 476 Cyber Security and Protection 

   
 ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ 

 สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษำ                                3 (3 – 0 – 6) 
 CO 301 Pre-Cooperative Education 
  มอ. 498 สหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมมัลตมิีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 6 (0 – 40 – 0) 
  MI 498 Cooperative Education in Multimedia and Entertainment 

  Engineering 
 

กลุ่มวิชาโท (15  หน่วยกิต) 
นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้จำก 
1)  กลุ่มวิชำที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ก ำหนดให้เป็นวิชำโท หรือ 
2)  กลุ่มวิชำที่ของหลักสูตรอ่ืนที่คณะวิศวกรรมศำสตร์อนุมัติให้เป็นวิชำโท 
** กำรปรับเปลี่ยนรำยวชำในกลุ่มวิชำโท ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณบดี 

 
 กลุ่มวิชาโทด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์ (15  หน่วยกิต)  
   หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)  

วป. 211 กำรตลำดดิจทิัล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 211 Digital Marketing  
วป. 311 โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 311 Data Structure and Algorithm  
วป. 313 ระบบฐำนข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 313 Database System  
วป. 464 ปัญญำประดิษฐ์เชงิประยุกต์  3 (3 – 0 – 6) 
AIE 464 Applied Artificial Intelligence   
วป. 467 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
AIE 467 Information System Analysis and Design   

 
 กลุ่มวิชาโทด้านซอฟต์แวร์และระบบกลุ่มเมฆ (15  หน่วยกิต) 
   หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

คต. 423 ระบบฐำนข้อมูลและคลังข้อมูลขนำดใหญ่ 3 (3 – 0 – 6) 
CE 423 Database and Big Data   
คต. 451 เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนำดใหญ่  3 (3 – 0 – 6) 
CE 451 Big Data Technology  
คต. 452 ระบบเครือข่ำยกลุ่มเมฆและเครือข่ำยเซนเซอร์   3 (3 – 0 – 6) 
CE 452 Cloud and Sensor Networks  
คต. 463 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจและกำรประยุกต์ใช้      3 (3 – 0 – 6) 
CE 463 Business Analytics and Its Application    
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คต. 468 กำรเขียนโปรแกรมบนระบบกลุม่เมฆ  3 (3 – 0 – 6) 
CE 468 Cloud Based Programming  

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี(6 หน่วยกิต) 

นักศึกษำจะต้องเลือกเรียนวิชำเลือกเสรีรวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต จำกวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย
กรุงเทพ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชำเลือกเสรี 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  
อก. 101 ภำษำอังกฤษในชวีิตประจ ำวนั 3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   

ฝึกฝนกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนและส ำนวนภำษำอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ประกอบด้วยกำรพูดแนะน ำ
ตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว กำรบรรยำยบุคลิกลักษณะ กำรพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นควำมชอบและแรงผลักดันส่วนตัว
ของแต่ละคน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนำทักษะกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียนด้วยวิธี
เชิงบูรณำกำร 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give informative 
self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well as how to 
express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, and writing—
through integrated methods. 
 
อก. 102 ภำษำอังกฤษในบรบิททำงสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   

ฝึกฝนกำรพูดและกำรเขียนประโยคและส ำนวนที่ ใช้ เป็นประจ ำ เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม  
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรเปรียบเทียบ และกำรอธิบำยควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ในบริบททำงสังคมและธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging 
information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related contexts, with 
emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity. 
 
อก. 103 ภำษำอังกฤษในบรบิทสำกล 3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   

ฝึกฝนกำรบรรยำยประสบกำรณ์โดยระบุรำยละเอียดสนับสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิต  
ควำมเป็นอยู่ กำรท ำงำน และประเด็นปัญหำในระดับสำกล โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม และ
กำรสื่อสำรในโลกดิจิทัล ซึ่งส ำคัญต่อกำรเป็นพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living and 
working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural communication skills 
and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)  
ศท. 101 ทักษะกำรคิดเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
 ศึกษำทฤษฎี หลักกำรของกำรคิด พัฒนำกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ อำทิ กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ 
กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดแก้ปัญหำ เป็นต้น รวมถึงกำรเชื่อมโยงควำมคิดและสำมำรถเลือกเครื่องมือ
ควำมคิดที่เหมำะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 
thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem- solving 
thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their daily 
life, professional undertakings and lifelong learning. 
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ศท. 102 ควำมเป็นพลเมือง และกำรเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
 ศึกษำควำมหมำย คุณลักษณะ สิทธิ หน้ำที่และเสรีภำพของควำมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลกและ
สังคมอ่ืนที่มีในปัจจุบันและอนำคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  เพื่อรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
ต่ำงๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภำวะ 4 มิติ  คือ กำย ใจ สังคม และ ปัญญำ เพื่อพร้อมปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and freedom 
associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities in current 
times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live peacefully and 
happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 4 dimensions of the 
environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
 
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future  
 ศึกษำบทบำท แนวคิด กำรรู้เท่ำทัน รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนต่ำงๆ ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อกำรด ำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษำกำรใช้ประโยชน์
และกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and applications 
aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology and innovation 
affects our livelihood. The course also covers information on intellectual property protection as a result 
of technology and innovation. 
 
ศท. 104 สุนทรียภำพกบัสุขภำวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
 เรียนรู้กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำจำกงำนศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องสุนทรียภำพ  
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมจำกงำนศิลปะต่ำง ๆ และกีฬำ ที่มีผลต่อกำรด ำรงอยู่ของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 
 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to 
life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different forms 
of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appreciate art, 
music, literature, images, films and other forms of art.  Students will also learn how to depict their 
imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related tools to create 
value-added identity and characteristics to services, products and media. 
 
ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเดน็เกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
 ศึกษำกำรพัฒนำควำมร่วมมือระดับนำนำชำติทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้ำใจประเด็นส ำคัญที่เกิดข้ึนใหม่ของประชำคมโลก 
 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 
and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues. 
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ศท. 106 ควำมรู้ทำงกำรเงนิและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษำกำรจัดกำรและตัดสินใจทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิผล ทั้งกำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคลและกำรลงทุน  
รวมทั้งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคมเป็นส ำคัญ 
เพื่อให้เห็นถึงปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 
making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 
literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 
highlight key issues and offer practical solutions. 
 
ศท. 107 จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเปน็ผูน้ ำ 3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 ศึกษำและพัฒนำคุณลักษณะที่ส ำคัญในกำรสร้ำงจิตวิญญำณกำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยเน้นกำรคิดแบบ
เจ้ำของ ประกอบด้วยกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแสวงหำโอกำสในกำรเริ่มและด ำเนินกิจกำรอย่ำงมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีภำวะผู้น ำที่สำมำรถน ำและท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิผล รอบรู้ และกล้ำตัดสินใจทันต่อเหตุกำรณ์ 
 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore 
entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including leadership 
skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to effectively work as a 
team and be able to make well-informed decision when required. 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   (97  หน่วยกิต) 
 วิชาแกน (Core Course) (48 หน่วยกิต) 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  (15 หน่วยกิต) 
 คณ. 108 แคลคูลัส 1 3 (3 – 0 – 6) 
 MA 108 Calculus I  

ลิมิต ควำมต่อเนื่อง กำรหำอนุพันธ์และกำรหำอินทิกรัลของฟังก์ชันจ ำนวนจริ งและกำรประยุกต์ใช้งำนเทคนิค
ต่ำงๆ ของกำรอินทิเกรท บทน ำสู่กำรอินทิเกรทเชิงเส้น อิมพรอบเปอร์อินทิกรัล กำรประยุกต์ใช้อนุพันธ์ อินดีเทอรมิเนท
ฟอร์ม 

Limit; continuity; differentiation and integration of real- valued function and their applications; 
techniques of integration; introduction to line integrals; improper integrals; applications of derivative; 
indeterminate forms. 
 
 คณ. 109 แคลคูลัส 2 3 (3 – 0 – 6) 
 MA 109 Calculus II  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ. 108 หรือ เรียนควบคู่ 
 อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ล ำดับและอนุกรมของจ ำนวนจริง กำรกระจำยแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐำน  
กำรอินทิเกรทเชิงตัวเลขพิกัดเชิงขั้ว พีชคณิตของเวคเตอร์ในระนำบสำมมิติ เส้นและระนำบ และพื้นผิวในปริภูมิสำมมิติ  
กำรหำอนุพันธ์และกำรหำอินทิกรัลของฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์  และกำรประยุกต์ใช้งำนแคลคูลัสของฟังก์ชันค่ำจริงของสอง 
ตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่ำจริงของหลำยตัวแปร 
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 Mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of 
elementary functions; numerical integration; Vector algebra in three-dimensional planes, lines and planes 
and surfaces in three- dimensional spaces, derivatives and integrals of vector functions; Calculus of real-
valued functions of two variables, calculus of real- valued functions of several variables and its 
applications. 
 
ฟส. 105 ฟิสิกส์สมัยใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 
PH  105  Modern Physics  

กลศำสตร์ของแข็งและของไหล พลศำสตร์ของกำรเคลื่อนที่ของงำนและพลังงำน โมเมนตัมและกำรดล กำรชนใน 
2-3 มิติ พลศำสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง สมดุลสถิตและสมบัติเชิงกลของสำรกลศำสตร์ของไหล สมกำรแบร์นูลลีและกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้ กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์โมนิกอย่ำงง่ำย คลื่นกล เคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนิ่ง สมบัติควำมร้อนของสำร กำรส่งควำม
ร้อน แม่เหล็กไฟฟ้ำ แสง วงจรกระแสไฟสลับ หลักกำรของอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศำสตร์ ทฤษฎีเลเซอร์ มลภำวะ 
แผ่นดินไหว ทฤษฎีดวงจันทร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โปรแกรมจ ำลองเหตุกำรณ์ทำงฟิสิกส์ 
 Solid and Fluid mechanics dynamics of movement and energy.  Momentum and impulse. 
Collisions in 2- 3 dimensions, Strong object dynamics.  Static Equilibrium and Mechanical Properties of 
Fluid Mechanics Bernoulli equation and its application.  Simple harmonic, mechanical waves, standing 
waves, thermal properties of substances. Heat transmission; electromagnetism; light; alternating current; 
circuit; Basic principles of electronics; optics; laser theory; pollution; earthquakes; moon theory.  Modern 
physics and simulation program. 
 
 อส. 212 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3– 0 – 6) 
 IE  212  Mathematics for Multimedia and Entertainment Engineering  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ. 109   
 อนุกรมฟูเรียร์ กำรแปลงฟูเรียร์ กำรแปลงลำปลำซและกำรประยุกต์ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ สมกำรอนุพันธ์ย่อย 
กำรอินเทอร์โพเลชัน สถิติส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ กำรประยุกต์คณิตศำสตร์กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและ  
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น กำรวิเครำะห์ฮำร์โมนิกของสัญญำณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ เป็นต้น 
 Fourier series, Fourier transform Laplace transformation and its application ordinary differential 
equations partial differential equation.  Interpolation Statistics for Engineering Application.  Mathematic 
problems in multimedia and entertainment engineering. Signal harmonics using Fourier series. 
 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน (33 หน่วยกิต) 
คก. 152 กำรเขียนแบบวิศวกรรมและกำรสร้ำงแบบจ ำลอง 3 (2 – 3 – 5) 
ME 152  Engineering Drawing and Modeling  

      หลักกำรออกแบบและกำรเขียนแบบวิศวกรรม มำตรฐำนกำรเขียนแบบของไทยและสำกล กำรเขียนแบบร่ำง 
กำรเขียนภำพฉำย และทฤษฎีสี รวมถึงควำมหมำยและสุนทรียภำพในกำรใช้สี กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบในกำร
สร้ำงแบบจ ำลอง สองมิติและสำมมิติ 
 Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawing, Color theory, 
including the meaning and aesthetics of color. Computer aided design for modeling two-dimensional and 
three-dimensional. 
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มอ. 121 ทักษะกำรสร้ำงสรรค์สื่อมัลติมีเดีย 3 (2 – 3 – 5) 
 MI 121 Creative Multimedia Skill  

 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย กำรประยุกต์ใช้มัลติมีเดียและทักษะกำรออกแบบสื่อสองมิติ  สำมมิติ ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ เช่น Maya Photoshop Adobe Illustrator เป็นต้น และสุนทรียศำสตร์กำรรับรู้สื่อจำกประสำทสัมผัส
ต่ำงๆ  กำรใช้สี กำรออกแบบลำยเส้น ตัวอักษร ภำพกรำฟิก ภำพเคลื่อนไหว ร่วมกับกำรสร้ำงองค์ประกอบต่ำงๆ  ของงำน
ออกแบบสื่อครอบคลุมกำรใช้งำนด้ำนแสง สี และเสียง โดยใช้หลักกำรส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้ และประสบกำรณ์ของ
ผู้ใช้งำน 
 Principles of Multimedia Comunication. Multimedia Applications and skills in 2D, 3D design. An 
applications based for design example. Maya, Photoshop, Adobe Illustrator, etc., the aesthetic perception 
of media through different senses, color, line design, typography, graphics, animation. Creation of various 
components of media design light, color and sound applications on user interface principles and user 
experience. 
 

มอ. 122 ระบบคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรด้วยมัลติมีเดีย 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 122  Computer System and Multimedia Communication  

 โครงสร้ำงและสถำปัตยกรรมพื้นฐำนของคอมพิวเตอร์ พื้นฐำนระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ ตรรกศำสตร์เบื้องต้น  
กำรเก็บรหัสค ำสั่งในคอมพิวเตอร์ ชนิดของหน่วยควำมจ ำและกำรจัดเก็บข้อมูล ชนิดของอุปกรณ์อินพุต-เอำต์พุตและ 
กำรติดต่อผู้ใช้ พื้นฐำนของมัลติมีเดียในรูปแบบของสื่อข้อมูลชนิดต่ำงๆ อุปกรณ์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย กำรจัดกำรข้อมูล
มัลติมีเดีย กำรแปลงและบีบอัดข้อมูลมัลติมีเดีย ระบบเครือข่ำยของคอมพิวเตอร์ กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงำน
ทำงด้ำนมัลติมีเดียในปัจจุบัน 
 Structure and basic architecture of computers. Digital Computer Fundamentals. Elementary logic, 
Instruction codes on a computer, Types of memory and storage, input-output devices and user interfaces. 
Fundamentals of multimedia in various types of information media. Multimedia and technology devices. 
Multimedia data management.  Converting and compressing multimedia data.  Computer network.  The 
applications of multimedia. 
 

มอ. 212 ทฤษฎีสัญญำณและเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 212  Sound and Signal Theory  

 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสัญญำณทฤษฎีทำงด้ำนคลื่นเสียงคุณสมบัติของสัญญำณเสียงแหล่งก ำเนิดขนำดและก ำลัง
งำนของสัญญำณเสียงฮำโมนิกของสัญญำณเสียงกำรรับรู้เสียงของมนุษย์ไซโคอะคูสติกชนิดของตัวกลำงเก็บข้อมูลเสียง
สัญญำณแอนะล็อกและดิจิทัล กำรสร้ำงเสียงบนรูปแบบระบบเสียงรอบทิศทำง 
 Basic knowledge of signal, sound wave theory, pr i n c i p l e s of sound and signal, sound source, 
amplitude and power, harmonic, human perception, psychoacoustic, types of audio signal storage 
medium. Analog and Digital signal. Sourround and Immersive sound. 
 
 

มอ. 213 กำรเขียนโปรแกรมเชิงมัลติมีเดยี 3 (2 – 3 – 5) 
 MI 213  Multimedia Programming  

 แนวคิดและหลักกำรเขียนโปรแกรมพื้นฐำน รวมถึงวิธีกำรและขั้นตอนของกำรเขียนโปรแกรม (ระเบียบวิธี ,
พำรำมิเตอร์, หลักกำรคืนค่ำ) ค ำสั่งควบคุมพื้นฐำน แถวล ำดับ กำรเขียนฟังก์ชันย่อยและหลักกำรท ำงำนเชิงวัตถุเบื้องต้น 
แนวคิดในกำรประยุกต์กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับงำนทำงด้ำนมัลติมีเดีย รวมทั้งกำรเขียนโปรแกรมในลักษณะของสคริปบน
โปรแกรมทำงด้ำนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
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 Principles of programming concepts.  Process and procedures of programming ( method, 
parameter, return value), basic control statement, arrays, sub-functions, and principles of object-oriented 
programming. Concepts in application of programming for multimedia applications. Scripts of program on 
multimedia and animation programs. 
 

มอ. 222 กำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย 3 (3 – 0 – 6) 
MI 222 Multimedia Production  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 121   

 กระบวนกำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย กำรออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดีย กำรวิเครำะห์งำน กำรวำงผังงำน กำรวำง
โครงเร่ือง กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน เครื่องมือในกำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย ร่วมกับระบบกำรประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยำกรผ่ำน
เครือข่ำย กำรประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับกำรผลิตสื่อมัลติมีเดียในงำนด้ำนอีเวนท์ กำรจัดแสดง  กำรถ่ำยทอดสดผ่ำน
อินเตอร์เน็ต (Live Stream) ประกอบกับกำรน ำเสนอแบบสื่อประสม 
 Multimedia production process.  Multimedia design and development.  Pre- Production and Post 
Production, work flow planning, story planning, creative production.  Multimedia production tools with a 
network- based.  Resource shares on computing system.  Applications of the concept of multimedia 
production in events, exhibitions, live stream, and multimedia presentations. 
 

มอ. 223 ปฏิบัติกำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1 (0 – 3 – 2) 
 MI 223 Multimedia Production Laboratory  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 222 หรือเรียนควบคู่กัน  
 ปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือในกำรผลิตสื่อมัลติมีเดีย กำรวิเครำะห์รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์งำนสื่อมัลติมีเดียให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรผลิตสื่อมัลติมีเดียร่วมกับระบบกำรประมวลผลแบบแบ่งปัน
ทรัพยำกรผ่ำนเครือข่ำย วิธีกำรใช้กล้องบันทึกภำพนิ่ง วิธีกำรใช้กล้องบันทึกภำพเคลื่อนไหว กำรบันทึกเสียง กำรจัดเตรียม
ข้อมูล และกำรประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียในงำนด้ำนอีเวนท์ กำรจัดแสดง กำรถ่ำยทอดสดผ่ำนอินเตอร์เน็ต (Live Stream) 
ประกอบกับกำรน ำเสนอแบบสื่อประสม 
 Practicing tools in multimedia production.  Analysis requirement to meet the needs of the 
customer.  Computers in multimedia production with a networked.  Resource shares process system. 
Camera, Sound Recording, Pre- production and Post- production works.  Applications of the concept of 
multimedia production in events, exhibitions, live stream, and multimedia presentations. 
 

มอ. 230 หลักกำรคิดและกำรพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์                          3 (3 – 0 – 6) 
 MI 230 Creative Thinking Design and Implementation  

กำรปลูกฝังควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์  
เชิงวิพำกษ์ กลยุทธ์ด้ำนกำรออกแบบ และแรงบันดำลใจในกำรออกแบบ โดยกำรรวบรวบข้อมูลวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูล 
เพื่อก ำหนดโจทย์เงื่อนไขทำงกำรออกแบบ ฝึกฝนและพัฒนำทักษะในกำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์มำออกแบบและพัฒนำต่อ
ยอดเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เป็นรูปธรรม ส่วนประสบกำรณ์ผู้ใช้งำนและส่วนติดต่อผู้ใช้งำน (UX/UI)  เพื่อให้ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 

Process of design developing, creative thinking, critical thinking, design strategy and design 
inspiration on data, analyzing and synthesizing data to determine the problem on conditions. 
Development skills for creativity design tools.  User experience and user interface (UX/UI)  for each type 
of users. 
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อล. 218 วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับงำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
EL 218 Circuit and Electronics for Entertainment  

 กฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ำเบื้องต้นเช่น กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ โนดและเมช เป็นต้น คุณสมบัติเบื้องต้น
ของไดโอดและแอลอีดี คุณสมบัติของทรำนซิสเตอร์และกำรใช้งำน กำรใช้งำนออปแอมป์ ไอซีไทมเมอร์ รีเลย์และมอเตอร์ 
กำรประยุกต์ใช้งำนวงจรไฟฟ้ำและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงำนสร้ำงสรรค์ 
 Basic electrical circuit theories.  Ohm's Law, Kirchhoff's Law, Node and Mesh, etc.  Principles of 
diodes and LEDs.  Transistor and applications.  Op- amps, IC Timers, Relays and Motors Applications of 
electrical and electronic circuits for interactive media. 
 
อล. 219 ปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับงำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 (0 – 3 – 2) 
EL 219 Circuit and Electronics for Entertainment Laboratory  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล. 218 หรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติกำรทดลองในเรื่องกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ โนดและเมช คุณสมบัติเบื้องต้นของไดโอดและแอลอีดี 
คุณสมบัติของทรำนซิสเตอร์และกำรใช้งำน กำรใช้งำนออปแอมป์ ไอซีไทมเมอร์ รีเลย์และมอเตอร์กำรประยุกต์ใช้งำน
วงจรไฟฟ้ำและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงำนสร้ำงสรรค์ 
 Pactice in Ohm's Law, Kirchhoff's Law, Node and Mesh, etc.  Principles of diodes and LEDs. 
Transistor and applications.  Op- amps, IC Timers, Relays and Motors Applications of electrical and 
electronic circuits for interactive media. 
 

อล. 226 ระบบดิจทิัลส ำหรับแสงและเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
 EL 226 Digital System for Light and Sound  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล. 218   
  ระบบตรรกและพีชคณิตของบูลีน เลขฐำนต่ำงๆ กำรแปลงสัญญำณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และ กำรแปลงสัญญำณ
ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก กำรประยุกต์ใช้งำนระบบดิจิทัลในงำนแสงและเสียง ระบบ MIDI ข้อจ ำกัดของ MIDI และกำรใช้งำน 
MIDI ในงำนกำรแสดงต่ำงๆ เทคนิคกำรสังเครำะห์เสียงระบบดิจิทัล 
  Boolean logic and algebra, hexadecimal numbers, analog- to- digital and digital- to- analog 
conversion. Digital applications in light and sound, MIDI systems, MIDI limitations, and MIDI applications in 
performances. Digital Synthesis Techniques. 
 

อล. 227 ปฏิบัติกำรระบบดิจทิัลส ำหรับแสงและเสียง 1 (0 –3 – 2) 
 EL 227 Digital System for Light and Sound Laboratory  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล. 226  
 ปฏิบัติกำรทดลองในเร่ือง ลอจิกเกท กำรสื่อสำรแบบ อะซิงโครนัส และ ซิงโครนัส กำรใช้งำน MIDI อุปกรณ์ MIDI 
วงจรอินพุต-เอำต์พุต ส ำหรับประยุกต์ใช้งำน MIDI ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ 
 Pactice in logic and algebra. Asynchronous and Synchronous Communications. MIDI Applications 
MIDI Devices Input-Output Circuits for MIDI applications with microcontrollers. 
 

อส. 322 กำรสร้ำงแนวคิดส ำหรับกำรเปน็ผู้ประกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 
 IE 322 Idea Generation for Entrepreneurship  

ศึกษำหลักกำรเบื้องต้นในกำรสร้ำงแนวคิดทำงธุรกิจ กำรคัดกรองแนวคิดทำงธุรกิจ กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้
ของแนวคิดทำงธุรกิจ กำรปกป้องแนวคิดทำงธุรกิจด้วยกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมไปถึงกำรน ำแนวควำมคิดทำง
ธุรกิจไปสู่กำรเริ่มต้นกิจกำรอย่ำงประสบควำมส ำเร็จและยั่งยืน 



15 
 

 

Study the basic principles of creating business ideals; Business idea screening; feasibility analysis 
of business ideals; protection of business ideals with intellectual property management; applying business 
concepts to successful and sustainable start-up businesses. 

 
  วิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major Requirements)  
  (แผนการเรียนแบบปกติ 31 หน่วยกิต) 

(แผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา 28 หน่วยกิต) 
 

มอ. 123 ศิลปะกำรเลำ่เร่ือง 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 123 The Art of Storytelling  

 ศึกษำพิจำรณำและกำรสร้ำงเรื่องรำวเพื่อใช้ในกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆแนวคิดของกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวเพื่อใช้ใน
กำรบรรยำยควำมรู้สึก กำรเชื่อมโยงเรื่องรำว กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรสร้ำงสตอรี่บอร์ด กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
เล่ำเรื่องรำวและถ่ำยทอดควำมรู้สึก ผ่ำนทำงเทคโนโลยี หรือ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นส่วนช่วยในกำรเล่ำเรื่อง เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
 Story for communication through various media.  The concept of storytelling to use to describe 
feelings.  Story inspiration, storyboarding, storytelling with technology, technology devices in storytelling 
to be applied in the entertainment field. 
 

มอ. 216 คอมพิวเตอร์กรำฟิกสำมมิติและแอนิเมชัน 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 216 3D Computer Graphics and Animation  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 121   
 ศึกษำกระบวนกำรผลิตงำนด้ำนกรำฟิกสำมมิติและแอนิเมชัน กำรผลิตงำนแอนิเมชันขั้นพื้นฐำน เทคนิคกำรสร้ำง
แบบจ ำลองกำรปั้นโมเดลและกำรใส่พื้นผิวด้วยเทคนิคดิจิทัล เพื่อประยุกต์กับกำรปั้นตัวละคร และกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ  
ในซอฟต์แวรก์ำรปั้นโมเดลมำตรฐำน กำรแสดงภำพสำมมิติ แสงสว่ำง เทคนิคกำรให้แสงเงำภำพ 
 3D graphics and animation. Basic animation production. Modeling techniques, model molding and 
digital textures. Character sculpting and the tools in standard modeling software, 3D visualization, lighting, 
shading techniques. 
 

มอ. 217 ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กรำฟิกสำมมิติและแอนิเมชัน 1 (0 – 3 – 2) 
 MI 217 3D Computer Graphics and Animation Laboratory  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 216 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ฝึกทักษะปฏิบัติในกำรสร้ำงส่วนประกอบต่ำง ๆ ของงำนด้ำนกรำฟิก 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมสร้ำงภำพสำมมิติ เช่น 
กำรสร้ำงตัวละคร กำรสร้ำงฉำก กำรใส่วัสดุพื้นผิวให้กับวัตถุ เทคนิคกำรสร้ำงแบบจ ำลอง กำรแสดงภำพสำมมิติ แสงสว่ำง 
เทคนิคกำรให้แสงเงำภำพ เป็นต้น 
 Pactice in 3D graphics and animation.  3D visualization programs such as creating characters, 
creating scenes, adding textures to objects, modeling techniques, 3D visualization, lighting, lighting 
techniques, shadows, etc. 
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มอ. 225 กำรเขียนโปรแกรมและสคริปต์ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 225 Programming and Scripting  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 213   
ศึกษำวิธีกำรเขียนโปรแกรมสคริปต์ กับงำนด้ำนสื่อสำมมิติ หลักกำรพื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม ตัวแปร กำร

ควบคุมกำรท ำงำนของโปรแกรม กำรใช้งำนโมดูลมำตรฐำนและโมดูลทำงสื่อสำมมิติ กำรเขียนโปรแกรมท ำงำนกับฟังก์ชัน
ต่ำง ๆ ในรูปแบบปลั๊กอินส์ที่รองรับกำรท ำงำนด้ำนสื่อสำมมิติ 

Programming scripts with 3D media. Fundamentals of programming, variables, control statement. 
Standard modules and 3D media modules. Programming with library functions and plug-in for 3D media. 

 
มอ. 226 ปฏิบัติกำรเขียนโปรแกรมและสคริปต์ 1 (0 – 3 – 2) 

 MI 226 Programming and Scripting Laboratory  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 225 หรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติกำรทดลองกำรพัฒนำโปรแกรมไพทอนกับงำนด้ำนสื่อสำมมิติ โดยควบคุมกำรท ำงำนของโปรแกรมร่วมกับ
กำรใช้งำนโมดูลทำงสื่อสำมมิติ  และเขียนโปรแกรมท ำงำนร่วมกับฟังก์ชันต่ำง ๆ ในรูปแบบปลั๊กอินส์ที่รองรับกำรท ำงำน
ด้ำนสื่อสำมมิติ 

Experimenting with Python program development with 3D.  Scripting for 3D media modules. 
Programming with library functions and plug-in for 3D media. 
 

มอ. 231 โครงสร้ำงต่อเนื่องเพื่อกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงำนสำมมิติ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 231 3D Animation and Rigging  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 216   
 ศึกษำกำรสร้ำงโครงสร้ำงต่อเนื่องเพื่อกำรเคลื่อนไหวส ำหรับตัวละครที่ใช้กันในมำตรฐำนอุตสำหกรรม IK/FK, 
Custom Rigging จ ำลองกำรเคลื่อนไหวที่เหมือนจริงของวัตถุและสิ่งมีชีวิตจำกโปรแกรมทำงดำ้นภำพเคลื่อนไหว 3 มิติ และ
กำรสร้ำงชุดโครงสร้ำงเพื่อกำรเคลื่อนไหวส ำหรับใบหน้ำเพื่อแสดงออกทำงอำรมณ์หรือประยุกต์โครงสร้ำงเพื่อกำร
เคลื่อนไหวส ำหรับสิ่งไม่มีชีวิต และแนวทำงกำรน ำโมเดลที่ได้จำกกำรสร้ำงไปสำมำรถใช้งำนในโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Unity 
หรือ Unreal 

Continuous structures for characters movement in industry standard IK/ FK, Custom Rigging, 
simulating realistic, motion on CAD, 3D animation programs, Structure sets for faces movement to express 
emotions, structures of non- living things to movement.  Export model for other applications such as 
Unreal or Unity. Export model for other applications such as Unity or Unreal. 

 
มอ. 232 ปฏิบัติกำรโครงสร้ำงต่อเนื่องเพือ่กำรเคลื่อนไหวส ำหรับงำนสำมมิติ 1 (0 – 3 – 2) 

 MI 232 3D Animation and Rigging Laboratory  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 231 หรือเรียนควบคู่กัน 

 ฝึกทักษะปฏิบัติในกำรสร้ำงโครงสร้ำงต่อเนื่องเพื่อกำรเคลื่อนไหวส ำหรับตัวละครจ ำลองกำรเคลื่อนไหวที่เหมือน
จริงของวัตถุและสิ่งมีชีวิตด้วยภำพเคลื่อนไหว 3 มิติ และกำรสร้ำงเคลื่อนไหวส ำหรับใบหน้ำเพื่อแสดงออกทำงอำรมณ์หรือ
ประยุกต์โครงสร้ำงเพื่อกำรเคลื่อนไหวส ำหรับสิ่งไม่มีชีวิต และแนวทำงกำรน ำโมเดลไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่ืน 
 Pactice in structures for characters movement used in industry standard IK/ FK.  Realistic motion 
on CAD, 3D animation programs.  Structure sets for faces movement to express emotions, structures of 
non-living things to movement. Export model for other applications. 
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มอ.      316      เทคโนโลยีทำงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
MI       316      Entertainment Technology  
 ศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้พื้นฐำนของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรเชื่อมต่อเข้ำสู่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบและ  
โปรโทคอลสื่อสำรที่ส ำคัญในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตส ำหรับอุปกรณ์หรืองำนทำงด้ำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยีทำง  
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ในปัจจุบันและที่ก ำลังอุบัติขึ้น กรณีศึกษำของกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในงำนทำงด้ำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
 Computer Networking and network configuration.  Protocols and communication on 
entertainment system.  Emerging entertainment technologies.  Case study of technology application in 
entertainment. 
 
มอ. 317 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกำรจัดงำนแสดงและอีเวนทส์ ำหรับธุรกิจ 

เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
3 (3 – 0 – 6) 

 MI 317 Introduction to Live and Event Entertainment  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 227   

 หลักกำรพื้นฐำนในกำรออกแบบและจัดงำนแสดงและงำนอีเวนท์ กำรเล่ำเร่ือง กำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำย ควำมรู้
พื้นฐำนและธุรกิจเกี่ยวกับกำรจัดงำนแสดงและงำนอีเวนท์ กำรประชำสัมพันธ์และกำรโฆษณำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ กำรจ ำ
หน่วยตั๋ว กำรจัดคอนเสิร์ตดนตรี หน่วยงำนและองค์กรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดงำนแสดงและงำนอีเวนท์ 
 Fundamentals of designing and organizing exhibitions and events. Storytelling, audience analysis. 
Fundamentals business knowledge of organizing exhibitions and events. Public relations and advertising. 
Music concert agencies and organizations involved in organizing exhibitions and events. 
 

มอ. 325 สื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและกำรประยุกต์ 3 (3 – 0 – 6) 
 MI 325 New Media: Ideas and Applications  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 121   
 แนวคิดเกี่ยวกับกำรออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่ ด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมฮำร์ดแวร์ ต่ำง ๆ เพื่อผลิต
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมส ำหรับงำนอีเวนท์ งำนจัดแสดง และสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ 
 Concept of interactive media system design with modern media innovations.  Applications of 
digital technology and multimedia. Hardware programming control for new events, exhibits and interactive 
media. 
 
มอ. 327 ควำมรู้เบื้องต้นส ำหรับนักประดษิฐ์ด้ำนฮำร์ดแวร์         3 (3 – 0 – 6) 
 MI 327 Introduction to Hardware Creator  
วิชำบังคับก่อน :  สอบได้ มอ. 122   

 ระบบและโปรโตคอลสื่อสำรที่ส ำคัญในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตส ำหรับอุปกรณ์หรืองำนทำงด้ำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์
ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พื้นฐำนหลักกำรท ำงำนและโครงสร้ำงของไมโครคอนโทรลเลอร์ กำรประยุกต์ใช้งำน
ไมโครคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์ในกำรควบคุม กำรปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรใช้งำน กำรสร้ำงวงจรไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพื่อใช้งำนร่วมกับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ มุ่งเน้น
กำรประยุกต์ใช้งำนในควบคุมกำรแสดงแสง สี เสียง และระบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อกำรจัดแสดงและงำนอีเวนท์ 
 Systems and protocols communication in the Internet network for devices or entertainment work. 
Modern technology.  Fundamentals of microcontrollers.  Applications of microcontrollers.  Improving or 
modifying hardware devices to meet the needs of use. Basic Electronic Circuit designed for microcontroller 
devices. Applications in light, color, sound and interaction systems for exhibitions and events. 
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มอ. 481 โครงงำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 2 (0 – 6 – 6) 
MI 481 Multimedia and Entertainment Engineering Project I  
(ส ำหรับแผนกำรเรียนแบบปกต)ิ  

วิชำบังคับก่อน : เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และได้รบัอนุมัติจำกผูส้อน 
 วำงแผนและออกแบบโครงงำนและสร้ำงอุปกรณ์  หรือระบบทำงวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ในปี
สุดท้ำย)  มีกำรเสนอโครงงำนและรำยงำนตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต้องกำรเพื่อด ำเนินกำรโครงงำนวิศวกรรม
มัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2 
 Project planning and designing. Electrical equiptments or systems development (in the final year). 
This includes project presentation and report as well as preparation of equipments to carry out the 
multimedia and entertainment engineering project II. 
 
มอ. 482 โครงงำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2 2 (0 – 6 – 6) 
 MI 482 Multimedia and Entertainment Engineering Project II  
(ส ำหรับแผนกำรเรียนแบบปกต)ิ  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 481   

เป็นโครงงำนที่ต่อเนื่องจำกโครงงำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 ต้องด ำเนินกำรสร้ำงอุปกรณ์
ต้นแบบจนเสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท ำรำยงำนและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน 
 Continuing Project from Multimedia and Entertainment Project I; complete the construction of 
the prototype device; reporting and testing the prototype device to the project advisor. 
 

มอ. 483 โครงงำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ส ำหรับสหกิจศึกษำ 1 (0 – 3 – 3) 
 MI 483 Multimedia and Entertainment Engineering Project for Cooperative Education 
(ส ำหรับแผนกำรเรียนแบบสหกิจศึกษำ)  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ.498   

เป็นโครงงำนที่ต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนในวิชำสหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่ง
นักศึกษำต้องน ำผลงำนที่ได้จำกกำรท ำสหกิจศึกษำมำสร้ำงหรือปรับปรุงให้เสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท ำรำยงำนและน ำ
แสดงผลงำนต่อคณะกรรมกำร 
 Continuing Project from the Cooperative Education in Multimedia and Entertainment Engineering; 
students must bring the results to build or improve in order to complete the project; this includes 
submiting the report and demonstrating the prototype to the project advisor 
 

มอ. 497 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม 0 (0 – 35 – 0) 
 MI 497 Engineering Practices  
(ส ำหรับแผนกำรเรียนแบบปกติ) 

 กำรฝึกงำนวิศวกรรมในสำขำที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรดูแลของวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ประจ ำบริษัทเอกชนหรือ
หน่วยงำนรำชกำร   เป็นเวลำอย่ำงน้อย  6 สัปดำห์ หรือ 180 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยนักศึกษำต้องได้เกรดเป็น  S 

An engineering internship in a related field Under the supervision of an experienced engineer at 
a private company or government agency.  The internship duration is at least 6 weeks or 180 hours.  To 
pass this course, the students must obtain a grade of S. 
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  วิชาเฉพาะด้าน – เลือก (Major Electives)    
  (แผนการเรียนแบบปกติ 6 หน่วยกิต และ แผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต) 
 
มอ.      326       ศิลปะนิยมส ำหรับเสียงและดนตรี 3 (3 – 0 – 6) 
MI       326      Music and Sound Appreciation  
 องค์ประกอบดนตรี เสียง เวลำ ท ำนอง เสียงประสำน ระบบเสียงเพลง สีสันของเพลง เครื่องดนตรี  ซิมโฟนี ดนตรี
พรรณนำ ลักษณะของเสียง ประวัติดนตรีตะวันตก ผู้ประพันธ์เพลง สุนทรียศำสตร ตลอดจนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ทำงดำ้น
สุนทรียะในกำรใช้เสียงและเพลง เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรสร้ำงสรรค์กำรเล่ำเร่ือง 
 Music composition, sound, music timing, melody, harmony, music system, music colors, musical 
instruments, symphony, descriptive music, sound characteristics western music history, composer, 
aesthetics. Creating an aesthetic experience of sound and music. Creating music storytelling. 
 
มอ.      328      กำรออกแบบงำนแสดงและงำนอีเวนท์ทำงด้ำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
MI       328      Entertainment Live and Event Design  
 หลักกำรพื้นฐำนในกำรออกแบบและจัดงำนแสดงและงำนอีเวนท์ทำงด้ำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยอำศัยกำรควบคุม 
แสง สี เสียง และกำรเล่ำเรื่อง กรณีศึกษำของกำรจัดงำนในรูปแบบต่ำงๆ กำรบริหำรกำรด ำเนินงำนพื้นฐำนและกำร
ประมำณค่ำใช้จ่ำยของกำรจัดงำน 
 Fundamentals of designing and organizing entertainment, events. The design layout of floor plan 
by light, color, sound control.  A storytelling on event.  Case studies on event organization and event 
management. Cost estimation of the event and planning. 
 
สศ.       301      เตรียมสหกิจศึกษำ 3 (3 – 0 – 6) 
CO       301      Pre-Cooperative Education  
(ส ำหรับแผนกำรเรียนแบบสหกิจศึกษำ)           
 ศึกษำแนวคิดและควำมเข้ำใจระบบสหกิจศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนเสริมสร้ำงทักษะด้ำนตำ่งๆ
อำทิกำรเตรียมเอกสำรสมัครงำนกำรเลือกสถำนประกอบกำรเทคนิคกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์กำรพัฒนำทักษะในกำรสื่อสำร
ทั้งในรูปแบบกำรสื่อสำรระหว่ำง Generation และกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรรวมถึงกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม
นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงสร้ำงสรรค์ในวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่ำงมีจิตวิทยำในกำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้อ่ืนมีเทคนิคในกำรพัฒนำอำรมณ์และปรับตัวได้กำรมีจิตวิญญำณผู้ประกอบกำรเทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรน ำเสนอและ
ข้อควรปฏิบัติในระหว่ำงปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ 

 Studying concepts and understanding in cooperative education system and preparation for 
applying jobs such as how to prepare documents for job application, how to choose the right company 
to work, techniques for job interviewing, the development of communication skills in both Generation 
communication styles and the international communication, cross- cultural communication and also 
focusing on Creative team work skills in the different organizational cultures, the Psychology of working 
together, techniques emotional development and adaptation, Improving professional skills and 
entrepreneurial spirit and furthermore, the Report writing, Presentation, the best practices during work in 
the workplace, Morality, Ethics and professional ethics 
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อส. 314   เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 
 IE    314   Emerging Technology in Engineering  

 เทคโนโลยีที่ก ำลังอุบัติขึ้น งำนวิจัย และระดับกำรพัฒนำในปัจจุบัน  พร้อมทั้งให้ตระหนักต่อควำมส ำคัญของ
เทคโนโลยีใหม่ต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ในอนำคต โดยมุ่งเน้นเนื้อหำในประเด็นต่ำงๆ เช่น ระบบกำรสื่อสำร พลังงำน  
กำรประยุกต์ควำมรู้ทำงวิศวกรรมศำสตร์กับเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ควำมท้ำทำยของงำนทำงวิศวกรรมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ควำมเชื่อมโยงเทคโนโลยีมัลติมีเดียกับงำนทำงวิศวกรรม 

New technology; Current research and development levels; awareness of emerging technology 
for future human life; focusing on various topics such as communication systems; energy; application of 
engineering knowledge on medical technology; challenge of engineering towards environmental change; 
multimedia technology linked to engineering works. 
 
อส.    414  โอกำสทำงธุรกิจใหม่และกำรวำงแผน 3  ( 3 – 0 – 6 ) 
IE      414  Startup Opportunity and Planning 

ศึกษำกระบวนกำรในกำรเริ่มธุรกิจใหม่ กำรคัดเลือกโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมในกำรเริ่มต้นธุรกิจ กำรปกป้อง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรหำแหล่งเงินทุนและกำรสนับสนุนในช่วงเร่ิมต้นของกิจกำร วิธีกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจช่วงเร่ิมต้นที่
มีควำมเสี่ยงสูง อีกทั้งยังมีกำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเริ่มต้นธุรกิจท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเริ่มต้นธุรกิจ
ใหม่ได้อย่ำงประสบควำมส ำเร็จ 

Study the basic principles of creating business ideals; Business idea screening; feasibility analysis 
of business ideals; protection of business ideals with intellectual property management; applying business 
concepts to successful and sustainable start-up businesses. 
 
อส.   415  กำรบริหำรและปฏิบัติกำรเป็นผู้ประกอบกำร           3  ( 3 – 0 – 6 ) 
IE     415  Entrepreneurial Practicum 

ศึกษำวิธีกำรในภำคปฎิบัติของกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตลำด กำรเงิน ทรัพยำกร
บุคคล กระบวนกำรผลิตและกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศผ่ำนมุมมองของผู้ประกอบกำรจริง ทั้งกรณีศึกษำและวิทยำกร
พิเศษซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ 
 Business management in various areas such as marketing, finance, human resources, production 
processes and information systems management through the perspective of real entrepreneurs, case 
studies, and special speakers for a successful entrepreneur. 
 
มอ. 454 วิศวกรรมเสียงเบื้องต้นและทฤษฎีดนตร ี 3 (3 – 0 – 6) 
MI 454 Introduction to Audio Engineering and Music Theory  

วิศวกรรมเสียงเบื้องต้นว่ำด้วยเรื่องของเสียง กำรเคลื่อนที่ของเสียงคลื่นและลักษณะจ ำเพรำะของคลื่น และควำมถี่
ควำมเร็วคลื่น กำรได้ยินเสียงของมนุษย์ ไซโคอะคูสติก โครงสร้ำงของหูมนุษย์ระบบประสำทและกำรท ำงำนของหู หน่วย
ของเสียง แรงดันที่มีผลกับหู กำรสูญเสียกำรได้ยิน กำรแยกแยะแหล่งที่มำของเสียง กำรใช้งำนแก้ไขเสียงทฤษฎีดนตรี 
ขั้นพื้นฐำน องค์ประกอบของดนตรีแบบตะวันตก ประวัติศำสตร์ทำงดนตรีตะวันตก แนวเพลงที่หลำกหลำย จังหวะสเกล
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ กุญแจเสียง ทรัยแอด คอร์ด อินเวอร์ชั่น อินเทอร์วัล ไดทอร์นิค กำรวำงคอร์ด กำรจัด
วำงแนวเสียง กำรใช้สัญลักษณ์ในสกอร์ กำรแต่งท ำนองเนื้อร้อง 
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Introduction to sound engineering, sound, wave motion, and wave characteristics and frequency, 
wave speed, human hearing, psychoacoustic, structure of the human ear, nervous system and auditory 
function, units of sound.  Ear pressure, hearing loss, sound source separation, sound editing applications, 
basic music theory, western music composition, western music history, various genres, rhythm, scale 
ladder. Major sounds, minor scales, keys, triad chords, inversion, interval ditonic, chord alignment, sound 
alignment, use of symbols in scoreboard, lyric composition. 

 
มอ. 455 อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำนเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
MI 455 Audio Equipment  

ล ำโพงชนิดของล ำโพง คุณสมบัติของล ำโพงแต่ละชนิด กำรท ำคอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยีของล ำโพงและ 
ตู้ล ำโพง ผลกำรตอบสนองของล ำโพง สำยน ำสัญญำณเสียง กำรเชื่อมต่อและชนิดของสำยสัญญำณ บทบำทและหน้ำที่ของ
ชิลล์กำรป้องกันในสำยสัญญำณ เครื่องก ำเนิดเสียง ควำมต้ำนทำนในสำย สัญญำณแอนะล็อกและดิจิทัล มิกเซอร์ชนิดของ
มิกเซอร ์และอุปกรณ์แอนะล็อกที่เก่ียวกับเสียง VU-มิเตอร ์

Speaker types, features of each type of speakers, cosover networking technology of speakers and 
speaker cabinets, speaker response effect, audio cable connection and cable type, shielding of noise. 
Line impedance, analog and digital signal, analog and digital mixer, analog audio equipments, VU-meters. 
 
มอ. 456      เทคนิคกำรผสมเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
MI 456 Audio Mixing Techniques  

เทคนิคกำรผสมเสียงในหลำยวิธี อุปกรณ์ส ำหรับกำรปรับแต่งและปรับปรุงเสียง แอฟเฟ็กต์ทำงเวลำและแอฟเฟ็กต์
ต่ำงๆ กำรใช้งำนอีควอไลเซอร์ กำรใช้ฟิตเตอร์เบื้องต้น กำรผสมเสียงระหว่ำงค ำพูดและเสียงประกอบ กำรใช้งำนอุปกรณ์
ด้ำนเสียงต่ำงๆ เพื่อกำรผสมเสียงให้ดีที่สุด ประยุกต์กำรใช้งำน Compressor, Limiter, Gate, Expander ฯลฯ ตลอดจน
ศึกษำหลักกำรที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำผลงำน 

Various sound mixing techniques, tools for adjusting sound, sound effects, dynamic and timing 
sound effects, equalizers, basic fitters, mixing between speech and ambient sound.  Use various audio 
equipment for the best sound mixing.  Compressor, Limiter, Gate, Expander, etc.  

 
มอ. 457      เทคนิกกำรบันทึกเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
MI 457 Audio Recording Techniques  

ชนิดของไมโครโฟนต่ำงๆ กำรติดตั้งไมโครโฟน ต ำแหน่งกำรวำงไมโครโฟน กำรดูแลและบ ำรุงรักษำ เทคนิคกำรใช้
ไมโครโฟนหลำยตัว เทคนิคกำรวำงไมโครโฟนส ำหรับเสียงแบบสเตริโอ กำรเลือกใช้ไมโครโฟนส ำหรับงำนบันทึกเสียงต่ำงๆ 
 Various types of microphones, microphone installation, microphone placement, microphone care 
and maintenance, techniques for using multiple microphones recording, stereo miking technique, 
microphone selection for recording tasks. 
 
มอ. 458      กำรออกแบบเสียง 3 (3 – 0 – 6) 
MI 458 Sound Design  

กำรบันทึกเสียงรูปแบบโฟเล่ย์ (Foley) แนะน ำประวัติกำรพัฒนำของกำรผลิตเสียง กำรออกแบบเสียงที่มีลักษณะ
เด่นส ำหรับงำนต่ำงๆ เช่น งำนโฆษณำ งำนเกมส์คอมพิวเตอร์ งำนเสียงประกอบภำพยนตร์ กำรท ำสคลิปและแอคชั่นของ
เสียงให้ตรงกับจังหวะ กำรทริกของเสียงและ กำรบรรยำยเหตุกำรณ์ด้วยเสียง 
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Foley audio recording. Introduces the development of history sound production, distinctive sound 
design for tasks such as commercials, computer games, movie soundtracks, scripting, and sound action. 
Match the sound rhythm and audio narration. 

 
มอ. 459 อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 3 (3 – 0 – 6) 
MI 459 Internet of Things  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 327  
ควำมหมำยของอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โอกำส ควำมท้ำทำย และอุปสรรค กำรประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดที่

เก่ียวข้องเทคโนโลยีและเครื่องมือ กำรออกแบบในเชิงตรรกะและเชิงกำยภำพ กำรสร้ำงและกำรปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับ
องค์กรรวมถึงข้อควรพิจำรณำในด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว 

The meaning of the internet of things; opportunities; challenges; obstacles; application of related 
technology; logical and physical design; creating and deploying includes considerations regarding security 
and privacy; communication and IoT platform provider. 

 
มอ. 460 เครื่องมือส ำหรับงำนเสียงรูปแบบดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 
MI 460 Digital Audio Workstation and Application  

ศึกษำกำรท ำงำนของระบบเครื่องมือส ำหรับงำนเสียงรูปแบบดิจิทัล (DAW), ระบบ FOH ระบบมอนิเตอร์บนเวที, 
ทิศทำงกำรส่งสัญญำณเสียง กำรตัดต่อ ผสมกำรคุมเสียงอัตโนมัติ (Automation) ด้วยเครื่องมือทำงด้ำนเสียง เช่น 
Protools เป็นต้น กำรใช้งำน ปลั๊กอินส์ส ำหรับเคร่ืองมือทำงด้ำนเสียง 
 Operation of digital audio workstation (DAW), Front of house (FOH) system, stage monitor, audio 
transmission direction, editing, mixing and automation with audio tools such as Protools. Plug-in for audio 
tools. 
 
มอ. 461 ห้องบันทึกเสียงขั้นสงู 3 (3 – 0 – 6) 
MI 461 Advanced Studio Studies  

เข้ำใจวิธีกำรใช้อุปกรณ์ทั้งรูปแบบแอนะล๊อก และดิจิทัล เข้ำใจกำรทิศทำงกำรเดินทำงของสัญญำณจำก
แหล่งก ำเนิดไปยังอุปกรณ์บันทึก (Recording) สำมำรถแสดงผลเสียง กำรบำลำนซ์เสียง และกำรจัดกำรทิศทำงของเสียงให้
สมดุล (Mixing) กำรผสมเสียงเพื่อลดจ ำนวนแทร็กเสียง (Mix down) กำรแก้ไขเสียง (Editing) กำรจัดกำรเสียงต้นฉบับ
สมบูรณ์ (Mastering) ระบบเสียงสองทิศทำง ระบบเสียงหลำยทิศทำง 
 Analog and digital devices. Direction of signal from the source to the recording device (Recording). 
Monitoring.  Audio balance and paning of sound to be balanced ( Mixing)  sound mixing to reduce the 
number of audio tracks (Mix down) sound editing (Editing) managing the original sound (Mastering) two-
way audio system multi-directional sound system. 
 
มอ. 462 อคูสติก 3 (3 – 0 – 6) 
MI 462 Acoustics  

          โสตศำสตร์และไซโคอคูสติกในมนุษย์ หลักกำรของคลื่นเสียง ปัญหำส ำหรับกำรได้ยินเสียง สัญญำณรบกวน 
ฟิลเตอร์ คลื่นนิ่ง วัสดุศำสตร์ส ำหรับเสียง กำรลดเสียงรบกวนของห้อง กำรสะท้อนของเสียง เวลำในกำรสะท้อน มำตรฐำน
ฉนวนกันเสียง ข้อก ำหนดของประสิทธิภำพกำรป้องกันเสียงรบกวน ระบบเสียง  2 ทิศทำง และรอบทิศทำง กำรออกแบบ
ห้องหรือพื้นที่ส ำหรับรองรับกำรใช้เสียง ด้วยเคร่ืองมือต่ำงๆ กฎหมำยทำงด้ำนเสียง 
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 Audiology and psychoacoustics in humans. Principle of sound waves. Problems for hearing noise, 
noise, filters, standing waves, audio materials for room treatment, reflection of sound, reflection time, 
sound insulation standard.  Soundproofing performance, stereo and surround sound moitoring.  room or 
studio design. Law in sound. 
 
มอ. 463 ระบบภำพและแสง 3 (3 – 0 – 6) 
MI 463 Visual and Light System  

ศึกษำหลักกำรมองเห็นของมนุษย์ เงื่อนไขและข้อจ ำกัดในกำรมองเห็น กำรเลือกอุปกรณ์ส ำหรับกำรแสดงผล 
เทคโนโลยีในด้ำนแสง และกำรแสดงผล เทคนิคของงำนจัดแสง ทั้งกำรจัดแสงด้วยไฟประเภทต่ำงๆ กำรจัดแสงเลียนแบบ
แสงธรรมชำติ กำรจัดแสงและกำรจ ำลองแสงในธรรมชำติ ทั้งภำยในและนอกสถำนที่ กำรเลือกอุปกรณ์ทำงด้ำนแสงใน
เงื่อนไขต่ำงๆ 

Principles of human vision.  Visibility conditions and restrictions.  Technology Device of display in 
lighting.  Lighting techniques, standard lighting, natural lighting.  Lighting and natural light simulation both 
inside and outside. Equipment of ligthing in various conditions. 
 
มอ. 464 เทคโนโลยี โครงสร้ำง เวที และ กำรเคลื่อนที่ 3 (3 – 0 – 6) 
MI 464 Stage Flying and Rigging Technology  

ศึกษำกำรออกแบบเวทีแบบต่ำงๆ พื้นฐำนในกำรเคลื่อนที่ของเวทีในแนวดิ่งและแนวระนำบ รูปทรงที่แข็งแรง  
กำรค ำนวณกำรรองรับน้ ำหนักพื้นฐำน วัสดุศำสตร์ รูปแบบเวทีและโครงสร้ำงสมัยใหม่ มำตรฐำนในกำรขนย้ำยอุปกรณ์ 
ควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงพื้นฐำนและไฟฟ้ำ อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย แผนและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 
 Different types of stage designs. Fundamentals of vertical and horizontal stage movement. Basic 
supported calculations, materials science, modern stage structures and layouts.  Standards for logistics. 
Equipment of infrastructure and electricity safety. Security equipment, Security planing. 
 
มอ. 465 ควำมเป็นจริงผสม 3 (3 – 0 – 6) 
MI 465 Mixed Reality  

ทักษะควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับควำมเป็นจริงผสม และควำมเป็นจริงเสมือน สภำพแวดล้อมเสมือน รวมทั้งเทคโนโลยี
และกำรประยุกต์ใช้งำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก 3 มิติ ระบบควำมเป็นจริงเสมือนร่วมกับกำรปฏิสัมพันธ์แบบต่ำง ๆ 
สภำพแวดล้อมเสมือนที่มีกำรเคลื่อนไหว กำรจ ำลองทำงกำยภำพ รวมถึงฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบควำมเป็นจริง
เสมือน เครื่องมือในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันควำมจริงเสมือน กำรร่วมมือกันในสภำพแวดล้อมเสมือนที่มีผู้ใช้หลำยคน และ
หัวข้อต่ำง ๆ เก่ียวกับควำมจริงผสม 
 Fundamentals of mixed reality, virtual reality, virtual environment.  Technology and applications 
of 3D computer graphics, virtual reality systems combined with various interactions, virtual movement. 
Physical simulation on hardware and software in virtual reality.  Virtual Reality application development 
tools. Collaboration in a multi-user virtual environment and mixed reality. 
 
มอ. 466 กำรจ ำลองกำรเคลื่อนไหว 3 (3 – 0 – 6) 
MI 466 Dynamic Simulation  

กำรใช้ภำษำสคริปต์ในโปรแกรมประยุกต์สำมมิติ เพื่อกำรพัฒนำเทคนิคพิเศษ เช่น กำรสร้ำงฝุ่นควัน พำยุ ฝนตก 
ฝูงผึ้ง แมลง กระจกแตก เส้นผม ใบไม้ เสื้อผ้ำ เป็นต้น กำรจ ำลองกำรเคลื่อนไหวของภำพ กำรจ ำลองปรำกฏกำรณ์ฟิสิกส์
กลศำสตร์ของแข็งและของไหล 



24 
 

 

Scripting languages in 3D applications. Development of special techniques such as creating dust, 
smoke, storms, rain, swarms of bees, insects, broken glass, hair, leaves, clothes, etc. Physics simulation of 
solid and fluid mechanics. 
 
มอ. 467 กำรเขียนโปรแกรมปลั๊กอินส์ขั้นสูง 3 (3 – 0 – 6) 
MI 467 Advanced Plug-ins Programming  

กำรใช้ชุดค ำสั่งทำงด้ำนภำษำคอมพิวเตอร์ ในกำรติดต่อเพื่อสร้ำงปลั๊กอินส์ขั้นสูงในกำรท ำงำนร่วมกับซอฟต์แวร์
สำมมิติหรือโปรแกรมซ้อนภำพเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ ร่วมกับกำรเขียนชุดค ำสั่งเพื่อแสดงผลส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ 
 Instruction code of computer programming. Plug-in to work with 3D CAD Software. Image overlay 
software to increase your creative productivity. Programming with a design in user interface. 
 
มอ. 468 กำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรงำนแสดงและงำนอีเวนท์ 3 (3 – 0 – 6) 
MI 468 Live and Event Planning and Management  

กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทำงด้ำนงำนแสดงและงำนอีเวนท์ กำรวำงแผนโครงกำร กำรประมำณรำคำ สัญญำและ
ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษำจำกตัวอย่ำงจริง กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
 Project management in the field of exhibitions and events.  Project planning, price estimation, 
Contracts and legal, Case studies: Application of computer programs to assist in project management. 
 
มอ. 469 กำรออกแบบประสบกำรณ์และกรำฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 3 (3 – 0 – 6) 
MI 469 UX and UI Design  

 ศึกษำขั้นตอนและกระบวนกำรพัฒนำกำรออกแบบกรำฟิกส่วนติดต่อผู้ใช้ งำนวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยของผู้ใช้งำน
โดยเน้นถึงควำมเข้ำใจกระบวนกำรคิดและควำมรู้สึกของผู้ใช้งำนเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีในกำรใช้งำน โดยมุ่งเน้นกำร
ออกแบบที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 
 Development process of graphic design user interface, analyze the target audience users, 
emphasizing on understanding the user's thinking process and feelings to create a good user experience. 
Designed of each target group. 
 
มอ. 470 กำรเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (3 – 0 – 6) 
MI 470 Mobile Application Programming  

 ศึกษำคุณลักษณะและข้อจ ำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภำษำที่ใช้ส ำหรับพัฒนำโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่ำงน้อย 1 ภำษำ หลักกำรของกำรเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบส ำหรับโปรแกรม
ประยุกต์ (API) กำรติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) กำรจ ำลองกำรท ำงำนเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์  
กำรฝึกปฏิบัติสร้ำงโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 Mobile Application Programming, device features and limitations.  Mobile application 
development tool.  Principles of mobile programming.  Application system interface (API) , user interface, 
simulation for testing and editing on a computer tools. Case study of mobile application programming. 
 
 
 
 



25 
 

 

มอ. 471 กำรวิเครำะห์ระบบและกำรออกแบบโปรแกรม 3 (3 – 0 – 6) 
MI 471 System Analysis and Software Design  

 แนวคิดและควำมหมำยของระบบ วงจรชีวิตของระบบสำรสนเทศ กำรเสนอ พิจำรณำและคัดเลือกโครงกำร
สำรสนเทศ แนวคิดและกำรวิเครำะห์และรวบรวมระบบข้อมูล แผนภูมิของกำรไหลของข้อมูล พจนำนุกรมข้อมูลและตำรำง
กำรตัดสินใจและพัฒนำ ข้อเสนอของระบบสำรสนเทศ กำรออกแบบระบบชนิดโครงสร้ำง กำรออกแบบซอฟต์แวร์และกำร
จัดท ำเอกสำรส ำหรับซอฟต์แวร์ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรบริหำรระบบสำรสนเทศ 
 Software system and concept. Life cycles of information systems, presentation for consideration 
and selection of information projects.  Information systems analysis data flow diagram, data dictionary 
and decision table.  Structural system design, Software design and documentation.  Development 
information system analysis. 
 
มอ. 472 กำรออกแบบและระบบฐำนข้อมูลแบบโครงสร้ำงและไม่มโีครงสร้ำง          3 (3 – 0 – 6) 
MI 472 Structure and Un-structure Database and Design  

 แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของระบบฐำนข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้ำงและไม่มีโครงสร้ำง กำรออกแบบระบบ
ฐำนข้อมูล ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล ควำมปลอดภัยในฐำนข้อมูล แบบจ ำลองข้อมูลเชิงแนวคิดส ำหรับกำรออกแบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อใช้งำนส ำหรับงำนประเภทต่ำงๆ กำรจัดกำรเพื่อน ำระบบฐำนข้อมูลไปใช้งำน และกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 
 Basic concepts and principles of structured and unstructured database systems. Database system 
design, database management system, database security, conceptual database designed.  Management 
to implement the database system and related case studies. 
 
มอ. 473 ปัญญำประดิษฐ์ในงำนด้ำนมัลติมีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์          3 (3 – 0 – 6) 
MI 473 Artificial Intelligence in Multimedia and Entertainment  

 ประยุกต์ใช้งำนปัญญำประดิษฐ์รูปแบบต่ำงๆ ส ำหรับงำนด้ำนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ผ่ำนทำงกำรใช้เครื่องมือส ำเร็จรูป
สร้ำงโมเดล กำรน ำโมเดลไปใช้งำนสร้ำงสรรค์ในอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น มือถือ ไมโครคอนโทรเลอร์ ฯลฯ เป็นต้น กำรใช้งำน
อัลกอริทึมด้ำนปัญญำประดิษฐ์ที่ได้รับควำมนิยม เช่น Yolo , TinyML ฯลฯ กรณีศึกษำต่ำงๆ 
 Applying of artificial intelligence for entertainment using basic tools for customize model. 
Implementation of models in devices such as mobile phones, microcontrollers, etc.  Implementation of 
popular artificial intelligence algorithms such as Yolo, TinyML, etc. related case studies. 
 
มอ. 474 กำรแสดงผลข้อมูลและควำมหมำยของข้อมูล        3 (3 – 0 – 6) 
MI 474 Data Visualization and Data Minding  

 แนวคิดและควำมส ำคัญของข้อมูล เทคนิคกำรประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้ำงผลลัพธ์ที่เหมำะสม กำรเตรียมข้อมูลและ
กำรแปลงข้อมูลเพื่อใช้ส ำหรับกำรแสดงผล กำรสร้ำงกำรแสดงผลเพื่อใช้งำนร่วมกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุปข้อมูลเพื่อ
พิจำรณำแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยส ำหรับกำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล 
 Concept and importance of Data. Optimaization technique for best results. Data preparation and 
transformation.  Data visualizations with data analytics technique. Summarizing data to determine future 
trends. Modern applications for data mining and data warehousing. 
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มอ. 475 กำรประยุกต์ใช้งำนอุปกรณ์ส ำหรับงำนด้ำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

         3 (3 – 0 – 6) 

MI 475 Applications in Multimedia and Entertainment Engineering  
 แนวคิดกำรใช้งำนเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดมุมมองในกำรสื่อสำร กำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอ 
และถ่ำยทอดเรื่องรำว ในงำนด้ำนมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่ก ำลังจะอุบัติ
ใหม่ รวมไปถึงกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เกิดมูลค่ำในตลำดออนไลน์ 
 The concept of using technology to create a communication perspective.  Application of 
technology and emerging technologies for design presentations and convey the story in multimedia and 
entertainment. Creating works to get value in the online market. 
 
มอ. 476 ระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และกำรป้องกันภัย 3 (3 – 0 – 6) 
MI 476 Cyber Security and Protection  

แนวคิดเกี่ยวกับควำมปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ำย ขั้นตอนกำรติดต่อสื่ อสำร แนวคิดในกำรตั้ง
ข้อก ำหนดในกำรเข้ำถึงเครือข่ำยหรือข้อมูล วิทยำกำรเข้ำรหัสลับ (Cryptography) เทคโนโลยีกำรเข้ำรหัส-ถอดรหัสเพื่อ
ยืนยันตัวตน และกำรปฏิเสธกำรเข้ำถึง ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรลักลอบแก้ไขและกำรดักฟังข้อมูล กำรจู่โจม
คอมพิวเตอร์แบบอ่ืนๆ เช่น OWASP Top 10 Vulnerabilities กำรป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ กำรประเมินและจัดกำรควำม
เสี่ยง และกำรรักษำมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล 

 Cyber Security concepts on networked computers.  Protocol of network communication.  The 
idea of restrictions area or restrict data access.  Cryptography:  Encryption and decryption technology to 
identity.  The denial of access through a computer.  Hacking and eavesdropping Protection against 
computer viruses, attacks and other types of computer attacks such as OWASP Top 10 Vulnerabilities. 
Risk Assessment and Management.  

 
มอ. 493 เร่ืองเฉพำะทำงวิศวกรรมมัลติมเีดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1   3 (3 – 0 – 6) 
MI 493 Selected Topics in Multimedia and Entertainment I  
วิชำบังคับก่อน : ผำ่นรำยวิชำทีก่ ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 

 หัวข้อที่น่ำสนใจเกี่ยวกับพฒันำกำรใหม่ ๆ ทำงวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
 Selected Topics in Multimedia and Entertainment 
 
มอ. 494 เร่ืองเฉพำะทำงวิศวกรรมมัลติมเีดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2 3 (3 – 0 – 6) 
MI 494 Selected Topics in Multimedia and Entertainment II  
วิชำบังคับก่อน : ผำ่นรำยวิชำทีก่ ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 

 หัวข้อที่น่ำสนใจเกี่ยวกับพฒันำกำรใหม่ ๆทำงวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
 Selected Topics in Multimedia and Entertainment 
 
มอ. 495 ปัญหำพิเศษทำงวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 3 (3 – 0 – 6) 
MI 495 Special Problems in Multimedia and Entertainment I  
วิชำบังคับก่อน : ผำ่นรำยวิชำทีก่ ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 

 ปัญหำพิเศษ กรณีศึกษำที่น่ำสนใจทำงด้ำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
 Special Problems in Multimedia and Entertainment 
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มอ. 496 ปัญหำพิเศษทำงวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2 3 (3 – 0 – 6) 
MI 496 Special Problems in Multimedia and Entertainment II  
วิชำบังคับก่อน : ผำ่นรำยวิชำทีก่ ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 

 ปัญหำพิเศษ กรณีศึกษำที่น่ำสนใจทำงด้ำนวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
 Special Problems in Multimedia and Entertainment 
 
มอ. 498 สหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมมัลตมิีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 6 (0 – 40–0) 
MI 498 Cooperative Education in Multimedia and Entertainment Engineering 
(ส ำหรับแผนกำรเรียนแบบสหกิจศึกษำ)  

  วิชำบังคับก่อน : สอบได้ สศ. 301  
ศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำร ในฐำนะพนักงำนของสถำนประกอบกำร เพื่อเสริมสร้ำงให้

นักศึกษำมีควำมพร้อมด้ำนงำนอำชีพ จำกกำรปฏิบัติงำนพื้นฐำน อย่ำงมีหลักกำรและเป็นระบบ นักศึกษำจะต้องมีกำรฝึก
ปฏิบัติงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร โดยมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ หรือ 16 สัปดำห์ ซึ่งเป็นงำนที่มี
คุณภำพหรือเป็นงำนที่เน้นประสบกำรณ์ท ำงำน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสำขำวิชำชีพของนักศึกษำหรือ
โครงงำน (Project Based Learning) ที่เป็นงำนที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีกำรประเมินผลกำรท ำงำนจำก
คณำจำรย์ร่วมกับสถำนประกอบกำร และนักศึกษำจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำหลังเสร็จสิ้นกำร
ปฏิบัติงำน 

Studying the actual working system in the workplace as an employee; establishing career 
readiness from basic, principled and systematic operations; The full- time training in the workplace is at 
least 1 semester or 16 weeks; the result of working is a quality work or emphasizes work experience(Work 
Integrated Learning); or projects (Project Based Learning) that is beneficial to the organization; assessment 
of work results from the faculty together with the establishment; students are required to provide a 
summary report on their co-operative education after completion of their work. 
 

กลุ่มวิชาโท (15  หน่วยกิต) 
 กลุ่มวิชาโทด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์ (15  หน่วยกิต)  
วป. 211 กำรตลำดดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 211 Digital Marketing  

แนวคิดและทฤษฎีกำรตลำดดิจิทัล เครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำกำรตลำดดิจิทัล กำรบริหำร กำรตลำดดิจิทัลให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ และกลยุทธ์ใหม่ ๆ ทำงด้ำนกำรตลำดดิจิทัลประเด็นของกำรท ำกำรตลำดดิจิทัลที่ประสบควำมส ำเร็จและ
ล้มเหลว กำรประเมินผลกระทบของแผนกำรตลำดดิจิทัล กำรวิเครำะห์กำรใช้งำนผ่ำนเว็บและมือถือ กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรค้นหำ 

In this course, students will study Digital marketing concepts and theories, digital marketing tools, 
digital marketing management, current digital marketing strategies, successes and faliures in digital 
marketing, impact evaluation of digital marketing plans, web and mobile usage analysis, search 
optimization. 
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วป. 311 โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 311 Data Structure and Algorithm  

แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของกำรแทนข้อมูล ตัวด ำเนินกำร และขั้นตอนวิธีส ำหรับโครงสร้ำงแบบเชิงเส้น 
ระดับชั้น และข่ำยงำน ลิสต์ กองซ้อน คิวและคิวสองหน้ำ รูปต้นไม้ และกรำฟ กำรวัดประสิทธิภำพของขั้นตอนวิธีของกำร
เรียงล ำดับและกำรค้นหำข้อมูล กำรประยุกต์กำรใช้โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธีต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์
เพื่อแก้ไขปัญหำที่หลำกหลำย 

In this course, students will study Basic data structures: queues, stacks, lists, graphs, trees and 
tables, etc., sorting algorithm, searching algorithm, recursive, prefix, postfix, analysis of algorithm 
complexity, applications of data structures, problem examples. 
 
วป. 313 ระบบฐำนข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 313 Database System  

แนวคิดพื้นฐำนและสถำปัตยกรรมของระบบฐำนข้อมูล แบบจ ำลองข้อมูลเชิงแนวคิดกำรออกแบบฐำนข้อมูลและ
กำรท ำให้เกิดผล ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล บูรณภำพของข้อมูลกำรจัดกำรรำยกำรเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น ควำมปลอดภัย
ของฐำนข้อมูล ฐำนข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้ำง ฐำนข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้ำง กำรเตรียมฐำนข้อมูล กำรจัดกำรเพื่อกำรน ำข้อมูล
ไปวิเครำะห์ และกรณีศึกษำที่เก่ียวข้อง 
 In this course, students will study Database system concept:  database designs, levels of data 
abstraction, entity relationship model, relational model, normalization theory, file system structure, query 
and transaction processing, concurrency control, distributed databases and design, applications of 
database systems. 
 
วป. 464 ปัญญำประดิษฐ์เชงิประยุกต ์ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 464 Applied Artificial Intelligence  

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเครื่องส ำหรับกรณีศึกษำต่ำงๆ ในหัวข้อ  
ที่อยู่ในควำมสนใจ เช่น ระบบเครือข่ำยสังคม ข้อมูลเกษตรกรรม งำนศิลปะ งำนภำพยนตร์ งำนสถำปัตยกรรม งำนดนตรี 
และศิลปะกำรแสดง เป็นต้น 

In this course, students will study Application of basic artificial intelligence, machine learning for 
various case studies, current interesting topics, such as social networking systems, Agricultural information, 
arts, film, architecture, music, and performing arts, etc. 

 
วป. 467 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
AIE 467 Information System Analysis and Design  

แนวคิดและควำมหมำยของระบบ วงจรชีวิตของระบบสำรสนเทศ กำรเสนอ พิจำรณำและคัดเลือกโครงกำร 
สำรสนเทศ แนวคิดและกำรวิเครำะห์และรวบรวมระบบข้อมูล แผนภูมิของกำรไหลของข้อมูล พจนำนุกรม ข้อมูลและ 
ตำรำงกำรตัดสินใจและพัฒนำ ข้อเสนอของระบบสำรสนเทศ กำรออกแบบระบบชนิดโครงสร้ำง กำรออกแบบซอฟต์แวร์ 
และกำรจัดท ำเอกสำรส ำหรับซอฟต์แวร์ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรบริหำรระบบสำรสนเทศ 

In this course, students will Principles of information system development, information system 
development life cycle, information project presentation, information project investigation, information 
project selection, data concept, data analysis, data collection, data flow diagram, data dictionary, decision 
making table, system development using user requirements, structural system design, software design, 
software documentation, information system development and information system administration. 
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 กลุ่มวิชาโทด้านซอฟต์แวรแ์ละระบบกลุ่มเมฆ (15  หน่วยกิต)  
คต.  423    ระบบฐำนข้อมูลและคลังข้อมูลขนำดใหญ่      3 (3 – 0 – 6) 
CE   423    Database and Big Data 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ. 225 หรือเรียนควบคู่กัน   
                ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมำยเกี่ยวกับควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ นโยบำยข้อมูลและกำรจัดเก็บ (Data Policy) กำรเข้ำถึงข้อมูล แนวคิดของระบบฐำนข้อมูล กำรใช้งำน
ของระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลส ำหรับโปรแกรมประยุกต์ กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลแบบควำมสัมพันธ์พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ 
ภำษำ SQL กำรออกแบบฐำนข้อมูลและหลักกำรออกแบบเชิงสัมพันธ์ ศึกษำกำรท ำงำน กำรออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล 
และกำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ กำรใช้งำนข้อมูลทั้งมีโครงสร้ำงและไม่มีโครงสร้ำง 
  Data and information, Personal Data Protection Act, Cybersecurity Law, data policy, data 
collection, data access, database management system concept: database designs, relational model, logic 
algebra, SQL, query and transaction processing, databases system and design, applications of database 
systems, big data process, structure and unstructure database.   
 
คต.  451     เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนำดใหญ่                                                                    3 (3 – 0 – 6) 
CE   451     Big Data Technology 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต. 423 หรือเรียนควบคู่กัน 
          หลักกำรเบื้องต้นส ำหรับเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ กำรบริหำรจัดกำรและ
ติดตั้งเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ เช่น ฮำดูป แมปรีดิวซ์สปำร์ก เป็นต้น ภำษำกำรเขียนโปรแกรมส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ขนำดใหญ่ กำรค้นหำและกำรท ำดัชนี กำรจ ำแนกประเภท กำรจัดกลุ่ม กำรเลือกคุณลักษณะ และกำรประยุกต์ใช้งำนด้ ำน
ต่ำง ๆ 

      Basic principles for big data technology, big data analysis, big data installation and 
management, Hadoop, map reducing, Sparks, programming for big data analysis, search and indexing, 
clustering, categorization, feature selection, and various applications. 
 
คต.   452       ระบบเครือข่ำยกลุ่มเมฆและเครือข่ำยเซนเซอร์                                                3 (3 – 0 – 6) 
CE    452       Cloud and Sensor Networks  
วิชำบังคับก่อน : ได้ มอ.122 หรือเรียนควบคู่กัน 
                ภำพรวมค ำจ ำกัดควำมและแนวคิดของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ กำรพัฒนำและติดตั้งโปรแกรม 
บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โมเดลในกำรให้บริกำรและโมเดลกำรใช้งำนของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ กำรสร้ำง  
แอพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ เครือข่ำยเซ็นเซอร์เบื้องต้นแพลตฟอร์มของเซ็นเซอร์ กำรออกแบบและกำรจัดวำงเ ครือข่ำย
เซ็นเซอร์โดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัด ด้ำนแบนด์วิดท์และพลังงำนกำรควบคุมเครือข่ำย และกำรจัดเส้นทำงกำรประมวลผล
สำรสนเทศร่วมกัน กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับเซ็นเซอร์ และกำรจ ำลองกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆและ 
เครือข่ำยเซ็นเซอร ์
                Overview, definitions, and concepts of cloud computing, development and installation of 
programs on cloud- based computers, service models, cloud computing models, cloud computing 
applications, cloud sensor network, sensor platform, design and placement of sensor networks taking into 
account limitated Bandwidth and power, network control, routing, information processing, infrastructure 
security, sensor programming, nd simulations of cloud computing and sensor network. 
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คต.  463     กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจและกำรประยุกต์ใช้                                               3 (3 – 0 – 6) 
CE   463     Business Analytics and Its Application 

      แนวคิดและควำมหมำยของระบบวงจรชีวิตของระบบซอฟต์แวร์ แนวคิดในกำรรวบรวมข้อมูลจำกลูกค้ำ  
กำรแสดงผลเชิงข้อมูล ควำมส ำคัญของข้อมูลในเชิงธุรกิจ กำรน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์หำโอกำสของธุรกิจในอนำคต กำรใช้
งำนระบบทรัพยำกรข้อมูลส ำหรับองค์กร (ERP) เข้ำใจหลักกำรของข้อมูลที่จะสำมำรถขับเคลื่อนธุรกิจ 
                 Concept and meaning of software life cycle, concept of collecting information from 
customers, informational display, importance of business information, analyzing future business 
opportunities, implementing an Enterprise Information Resource System ( ERP) , understanding the 
principles of information that can drive business. 
 
คต.   468     กำรเขยีนโปรแกรมบนระบบกลุ่มเมฆ                                                           3 (3 – 0 – 6)  
CE    468     Cloud Based Programming   
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ มอ.213  
          ควำมรู้พื้นฐำนของระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ กำรใช้งำนกำรเขียนโปรแกรมบนระบบกลุ่ม เมฆ                        
เพื่อตอบสนองงำนด้ำนธุรกิจ องค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรเขียนโปรแกรมบนระบบกลุ่มเมฆ กำรใช้จุดเด่นของระบบกลุ่ม
เมฆ มำเป็นส่วนร่วมในกำรเขียนโปรแกรม เช่น Microservice, Hybrid Multicloud เป็นต้น ตัวอย่ำงกำรใช้งำนของระบบ
กลุ่มเมฆในภำคอุตสำหกรรมต่ำง 
      Cloud computing concept, Cloud Applied in business, concept cloud programming, 
advantage of cloud programming technique, Microservice, Hybrid Multicloud etc. Example and Case study 
for cloud system. 
 


