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หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศิลปะและการออกแบบ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / สาขาวิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศิลปะและการออกแบบ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิต
138 หน่วยกิต

: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะ
และการออกแบบ
: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Computer Art
and Design

:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ)
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Art and Design)
B.F.A. (Computer Art and Design)
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5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และหรื อนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสูตรเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร :
6.1 หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2553 ปรับปรุ งจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ พ.ศ.2548
6.2 เริ่ มใช้ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
6.3
คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้
ในการประชุมครั้งที่1 / 2553 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
6.4 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่
3 / 2553 วันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2553
6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่
4 / 2553 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2553
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
8 /2553 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุม ครั้งที8่ / 2553 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ ในปี การศึกษา 2557

3

มคอ. 2

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบกราฟิ ก (Graphic Designer)
8.2 นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Designer)
8.3 นักแอนนิเมเตอร์ (Animator)
8.4 นักสร้างสรรค์งานโฆษณาและภาพยนตร์ (Creative Advertise & Film)
8.5 นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
8.6 ศิลปิ นดิจิทลั อาร์ต (Digital Artist)
8.7 ผูก้ ากับศิลป์ ผูก้ ากับฉาก (Art Director)
8.8 ช่างภาพและตกแต่งภาพถ่าย
8.9 นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
8.10 ช่างตัดต่อและเทคนิคพิเศษวิดีทศั น์
8.11 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านออกแบบโฆษณา ออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็ นต้น
8.12 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ ง

1

นายอโศก ไทยจันทรารักษ์

อาจารย์

2

นางสาวรุ่ งนภา จะนันท์

อาจารย์

3

นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์

อาจารย์

4

นายจิรายุฑ ประเสริ ฐศรี

อาจารย์

5

นายสัญญา ภาษาสุข

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขา
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(ศป.ม.) ทัศนศิลป์ ศิลปะสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : พ.ศ.2549
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สื่อนฤมิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : พ.ศ.2553
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : พ.ศ.2552
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สื่อนฤมิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : พ.ศ.2550
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.) ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ. 2549
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิ ตศาสตร์
6
และเลือกอีก
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ. 2

138 หน่ วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
9หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
102 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
23 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
1)ความหมายของเลขรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มี
ความหมาย ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขรหัสตัวที่ สี่ หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวที่ ห้า หมายถึง ลักษณะวิชา โดยกาหนดดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุ่ม วิชาภาษาไทย
เลข 2 หมายถึง กลุ่ม วิชาภาษาอังกฤษ
เลข 3 หมายถึง กลุ่ มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ
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เลข 4 หมายถึง กลุ่ม วิชามนุษยศาสตร์
เลข 5 หมายถึง กลุ่ม วิชาสังคมศาสตร์
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด หมายถึง ลาดับก่อนหลังรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มี
ความหมาย ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา หรื อสาขาวิชา
เลขรหัสตัวที่ สี่ หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวที่ ห้า หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเรื่ องพื้นฐานทัว่ ไป
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการออกแบบกราฟิ ก
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านมัลติมีเดีย
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านดิจิทลั อาร์ต
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสื่อปฏิสมั พันธ์
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเนื้อหาการเตรี ยมผลิตงาน
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาแนวคิดทางศิลปกรรม
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
เลข 9 หมายถึง โครงงาน / สัมมนา / ศิลปนิพนธ์
เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด หมายถึง ลาดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่ม วิชาของ
รหัสตัวที่หา้
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2) หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
0001401 สุนทรี ยศาสตร์และจริ ยธรรมในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
0001402 จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self – development
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002501 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต 3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Laws for Life
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday Life
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
หมายเหตุ จานวนหน่ วยกิตที่เหลือ อีก 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
0002203
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II
0002301
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0002302
0002303
0002403
0002404
0002405
0002406
0002503

0002504
0002505
0002506
0002507
0002508
0002509
0002602

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
จริ ยธรรมกับการดาเนินชีวิต
Ethics in Everyday Life
สุนทรี ยศาสตร์กบั ชีวิต
Aesthetics and Life
ดนตรี สาหรับชีวิต
Music for Life
การรู้สารสนเทศ
Information Literacy
ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ประเทศไทยในสังคมโลก
Thailand in the Global Societies
การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
Thai Politics and the Globalization
กฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
Introduction to Laws for Life
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
Thai Resources and Environment Management
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
Economics in Everyday Life
หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business Principles
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

มคอ. 2

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0002801
0002802
0002803
0002804
0002805
0002806
0002807
0002808

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

มคอ. 2

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life Development
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานกับชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life
วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
Applied Sciences for Everyday Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and the Environment
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Everyday Life
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
The Royal New Theory of Agriculture
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ไม่น้อยกว่า

2011001 สุนทรี ยภาพในงานออกแบบ
Aesthetics of Design
2011002 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
History of Design
2011701 หลักการออกแบบทัศนศิลป์
Principle in Visual Arts Design
2012003 ศิลปะไทยและภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้าน
Thai Art and Wisdom Folk Art

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

102 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

9

กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
2021201 คอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิ ก
Computer Graphic Designing
2021401 จิตรกรรมดิจทิ ลั
Digital Painting
2021702 การวาดเขียน
Drawing
2021202 เทคนิคการถ่ายภาพ
Photography Technics
2022104 การวิจารณ์ภาพยนตร์
Cinema criticism
2022301 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื้องต้น
Introduction of 2-Dimension Animation
2022302 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องต้น
Introduction of 3-Dimension Animation
2022501 การออกแบบเว็บไซต์
Website Designing
2022601 การเขียนบทและออกแบบบุคลิกตัวละคร
Screen Writing and Character Designing
2023105 นวัตกรรมการออกแบบ
Innovative Designing
2023303 การผลิตงานวีดิทศั น์
Videos Production
2023304 เทคนิคพิเศษสาหรับงานวีดิทศั น์
Special Technology Effect for Video
2022209 การออกแบบกราฟิ กเพื่องานโฆษณา
Graphic Designing for Advertisement

มคอ. 2

45 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2022406 การสร้างสรรค์จิตรกรรมดิจทิ ลั
Digital Creative Painting
2023308 สื่อ 3 มิติจาลองเสมือนจริ ง
3-Dimensional Simulation Media

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

กลุ่มวิชาบังคับ

23 หน่ วยกิต
2021101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ศิลปะ
Foundation of Computer Art
2022102 การจัดการธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
Management of Computer Art and Design
2022103 กฎหมายและจรรยาบรรณของนักออกแบบ
Laws and Ethics for Designer
2023902 การวิจยั และพัฒนาผลงานคอมพิวเตอร์ศิลปะ
Research and Development of Computer Art
2024901 การออกแบบนิทรรศการคอมพิวเตอร์ศิลปะ
Designing of Computer Art Exhibition
2024903 สัมมนาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
Seminar on Computer Art and Design
2024904 ศิลปนิพนธ์
Art Theses

กลุ่มวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า
2021103 การออกแบบภาพและเสียงดิจิทลั
Digital Image and Sound Designing
2021602 การวางแผนและเตรี ยมผลิตงานมัลติมีเดีย
Planning and Prepareing for Multimedia Production
2022305 การตัดต่องานวีดิทศั น์
Video Editing

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
5(4-2-9)

15 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2022306 การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
2-Dimensional Animation Creating
2022502 ภาพเคลื่อนไหวและเกมบนเว็บไซต์
Animation and Game on Websites
2023306 การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3-Dimensional Animation Creating
2023307 เทคนิคพิเศษสาหรับงานมัลติมีเดีย
Special Effects for Multimedia
2021203 การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิ ก
Lettering Typography Design
2021204 การออกแบบกราฟิ กสื่อสิ่งพิมพ์
Graphic Design for Printed Media
2022213 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 3 มิติ
3-Dimension Printing Design
2022405 การขึ้นรู ป 3 มิติ
3-Dimension Modeling
2022205 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
Package Designing
2022206 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
Photography Technic for Computer Graphics
2022207 การออกแบบอัตลักษณ์
Logo Designing
2023407 การสร้างสรรค์ประติมากรรมดิจทิ ลั
Creating Sculpture Digital
2023503 การออกแบบกราฟิ กบนเว็บไซต์
Graphic Design on Websites
2023504 การออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์
Interactive Media Designing
2021402 วาดเส้นดิจิทลั
Digital Drawing

มคอ. 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2022505 เกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Foundation of Computer Games
2022604 ออกแบบการแต่งกายเพื่อการแสดง
Costume Designing
2021703 การออกแบบดิจิทลั อาร์ต
Digital Art Designing
2022208 เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพถ่าย
Creative Photography Technic
2022603 การเขียนภาพประกอบ
Illustration
2023404 การสร้างสรรค์งาน 3 มิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
3-Dimension Computer Creating
2023704 หนังสั้นแนวศิลปะ
Short Art Films
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

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

7 หน่ วยกิต

2023801 การเตรี ยมฝึ กงานด้านคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 2(90)
Pre-Practicum in Computer Art and Design
2023802 การฝึ กงานด้านคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
5(450)
Practicum in Computer Art and Design
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็ จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้าน

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
2011001 สุนทรี ยภาพในงานออกแบบ
2011002 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
2011701 หลักการออกแบบทัศนศิลป์
2021101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ศิลปะ
2021702 การวาดเขียน
รวมหน่วยกิต

หน่ วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้าน

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
2012003 ศิลปะไทยและภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้าน
2021201 คอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิ ก
2021401 จิตรกรรมดิจทิ ลั
2021202 เทคนิคการถ่ายภาพ
2021602 การวางแผนและเตรี ยมผลิตงาน
มัลติมีเดีย
รวมหน่วยกิต

หน่ วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้าน

เลือกเสรี

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
2022102 การบริ หารจัดการธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
ศิลปะและการออกแบบ
2022301 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื้องต้น
2022601 การเขียนบทและออกแบบบุคลิกตัวละคร
2021103 การออกแบบภาพและเสียงดิจิทลั
xxxxxxx เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่ วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 – 3 (X-X-X)
20-21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้าน

เลือกเสรี

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
xxxxxxx ศึกษาทัว่ ไป
2022302 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องต้น
2022501 การออกแบบเว็บไซต์
2022305 การตัดต่องานวีดิทศั น์
2022306 การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
xxxxxxx เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่ วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 – 3 (X-X-X)
20 - 21
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสและชื่อรายวิชา
2023303 การผลิตงานวีดิทศั น์
2023304 เทคนิคพิเศษสาหรับงานวีดิทศั น์
2022502 ภาพเคลื่อนไหวและเกมส์บนเว็บไซต์
2023306 การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
2023308 สื่อ 3 มิติจาลองเสมือนจริ ง
เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสและชื่อรายวิชา
2023902 การวิจยั และพัฒนาผลงานคอมพิวเตอร์
ศิลปะ
2022103 กฎหมายและจรรยาบรรณของนักออกแบบ
2023307 เทคนิคพิเศษสาหรับงานมัลติมีเดีย
2022505 เกมส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2023801 การเตรี ยมฝึ กงานด้านคอมพิวเตอร์ศิลปะ
และการออกแบบ
เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20

16

มคอ. 2

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสและชื่อรายวิชา
2024901 การออกแบบนิทรรศการคอมพิวเตอร์
ศิลปะ
2024903 สัมมนาคอมพิวเตอร์ศิลปะ
2024904 ศิลปนิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
5(4-2-9)
11

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

รหัสและชื่อรายวิชา
2023802 การฝึ กงานด้านคอมพิวเตอร์ศิลปะและการ
ออกแบบ
รวมหน่วยกิต

หน่ วยกิต
5(450)
5
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
0001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสาคัญของภาษาไทยที่เป็ นเครื่ องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู้
หลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น การจับ
ใจความสาคัญ การตีความ การย่อความ การสรุ ปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์
การวิจารณ์ ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และ
การจัดเก็บ การสืบค้นของทรัพยากรสารนิเทศในรู ปแบบต่างๆ

0001201

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การกล่าวลา การ
แนะนาตนเองและผูอ้ ื่น การให้ขอ้ มูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดงความรู้สึก
การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดต่อ การอ่านประกาศ โฆษณา
ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียน
รู ปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
โดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
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0001401 สุ นทรียศาสตร์ และจริยธรรมในการดารงชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และนาฏศิลป์
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ทางสุนทรี ยศาสตร์ สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความสาคัญของ
จริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรมกับจริ ยศาสตร์ หลักจริ ยธรรมใน
พระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรม การใช้จริ ยธรรมในการแก้ปัญหา เชื่อมโยง
ประสบการณ์นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
0001402

จิตวิทยาการดาเนินชีวติ กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self - development
ความเข้าใจหลักการดาเนินชีวิตและการทางาน ความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
การพัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหว่างบุคคล
การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมเพือ่ การทางานและการดาเนินชีวติ

0002501 ท้ องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
วิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดาริ ในการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน โดย
เน้นบริ บทด้านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมทั้งสังคม การเมือง
การปกครอง และด้านเศรษฐกิจของท้องถิน่
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบือ้ งต้นสาหรับชีวติ
3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Law for Life
ศึกษาความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรี ภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบนั
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0002601 วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐานในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Sciences and Fundamental Mathematic for Everyday Life
หลักการในการ นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์มาใช้ในการ
ดารงชีวิต อันได้แก่โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย และการ
ดูแลสุขภาพตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิ ตศาสตร์ ความน่าจะเป็ น
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการ
คาดการณ์และการแก้ปัญหา
0002701

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวติ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมี
ผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่ องและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้บน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และจากฐานข้อมูลต่าง ๆ สาหรับการศึกษาค้นคว้า การทา
รายงาน การนาเสนอผลงานและการดารงชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพโดย
คานึงถึงจริ ยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา
กลุ่มรายวิชาเลือก

0002203

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จาเป็ นต่อการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดย
เน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ เป็ นรายวิชาต่อเนื่อง
จากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
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0002301

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร้างคา ประโยคพื้นฐานเขียนและอ่าน
ภาษาเขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เช่น การทักทาย การแนะนาตัว การพูด
ขอโทษ ขอบคุณ ฝึ กทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจาวัน การใช้ถอ้ ยคาให้
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ใช้คาศัพท์และโครงสร้าง
ในระดับพื้นฐาน

0002302

ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงคา และ
สานวนต่าง ๆ ฝึ กทักษะการฟัง และพูดเน้นสานวนที่ใช้ในการสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การแนะนาคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็ นต้น
ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี ของจีน

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช้แต่งประโยคแบบง่าย ๆ ฝึ กการออก
เสียง การอ่าน และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึ กทักษะการฟังและความเข้าใจ
โดยการถาม-ตอบเน้นสานวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจาวัน ฝึ กการ
ทักทาย การกล่าวแนะนาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม -บอกทาง เป็ นต้น
ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี ของญี่ปุ่น
0002403

จริยธรรมกับการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริ ยธรรมกับ จริ ยศาสตร์ จริ ยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริ ยธรรมสากล หลัก
จริ ยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรม การใช้จริ ยธรรมในการ
แก้ปัญหา การประเมินจริ ยธรรม จริ ยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ
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0002404 สุ นทรียศาสตร์ กบั ชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น
การได้ยนิ และการ
เคลื่อนไหวสู่การพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ เข้าใจทัศนศิลป์ ดนตรี และการแสดง
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
0002405

ดนตรีสาหรับชีวติ
3(3-0-6)
Music for Life
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรี ต่าง ๆ ที่มีในสมัยปัจจุบนั รู ปแบบดนตรี ที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการ
รับรู้และเข้าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรี สดในรู ปแบบต่าง ๆ

0002406

การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา การรู้สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การใช้เครื่ องมือช่วยค้นคว้าทั้งในระบบมือและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรมประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจยั

0002503

ภูมปิ ัญญาไทยกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรี ยนรู้
การถ่ายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือ
งและสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม ศึกษา
กรณี ตวั อย่างภูมิปัญญาไทยสาขาต่าง ๆ
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0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in the Global Societies
สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวตั น์ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการ
ปรับปรุ งประเทศเพื่อธารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็ นไทย รวมถึงความเป็ นชาติที่มี
บทบาทสาคัญในโลก

0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
ศึกษาความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรี ภาพ บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวตั น์

0002506

กฎหมายเบือ้ งต้นสาหรับชีวติ
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรี ภาพและหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
ในยุคปัจจุบนั ที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม
สัญญาหนี้ ครอบครัว มรดก และเอกเทศสัญญาต่าง ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง อาญา เฉพาะในส่วนความรู้เบื้องต้น

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
ความหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขและป้ องกันปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล้อมและหลักการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
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0002508 เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ
และลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีช้ ีวดั พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่ควรรู้และมีการนาไปใช้บ่อย ๆ ความหมายของการผลิต การจาหน่าย จ่าย
แจก การแบ่งปันและการบริ โภค ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทาน สถาบัน
ที่สาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การจัดการ
ธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการ สภาพปัญหาของการดาเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนาไปใช้
ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว
0002602

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(3-0-6)

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กาหนดการเชิง
เส้น การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการตัดสินใจ
0002801

วิทยาศาสตร์ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบนั การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อมนุษย์ท้งั โลกปัจจุบนั และอนาคต
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วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐานกับชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences for Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การทางานของระบบต่างๆ ในร่ างกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมี
สารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม สารเคมีปราบศัตรู พืช หลักการทางาน วิธีใช้และการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในบ้าน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงาน
ในรู ปแบบต่างๆ

0002803 วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สาหรับการดารงชีวติ
3(3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาหรับการนาไปใช้ในการ
ดารงชีวิต อันได้แก่ ความสาคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ สารอาหาร
อาหารหลัก การกินอาหารให้พอดีกบั ความต้องการของร่ างกาย
เมแทบอลิซึม
แหล่งพลังงานและการใช้ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หลักการใช้ยา สารพิษและพืช
สมุนไพรในชีวิตประจาวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยส่วนบุคคลและ
ปัจจุบนั พยาบาล การออกกาลังกาย การวางแผนการออกกาลังกาย วิธีออกกาลังกาย
อย่างถูกต้อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลก่อนและหลัง
การออกกาลังกาย เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
0002804

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and the Environment
กาเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สภาวะของโลกใน
เรื่ องปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ประเทศและโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
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0002805

เกษตรในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริ ญเติบโตของ
พืช ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุพ์ ืช เคมีภณ
ั ฑ์และการกาจัดศัตรู พืช การ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ไก่ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอมและ
แปรรู ปผลิตผลการเกษตร

0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3(3-0-6)
The Royal New Theory of Agriculture
ความหมาย ความสาคัญ และวิธีการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
หลักการทาไร่ นาสวนผสม เทคนิคการทาและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช้วสั ดุ
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
(Integrated Pest
Management)

0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาหรับช่าง
ศึกษาทฤษฎีหรื อหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ และปฏิบตั ิ
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานสาหรับช่าง เพื่อเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์
เทคโนโลยีทางช่างมาใช้ในงานประจาวัน

0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวติ ในท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์
เทคนิคและคุณภาพชีวิต การนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น ศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีทอ้ งถิ่นพร้อม กับปฏิบตั ิการ ออกแบบและพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั
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ข.วิชาเฉพาะด้ าน
วิชาแกน
สุ นทรียภาพในงานออกแบบ
3(3-0-6)
Aesthetics of Design
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์ โครงสร้างของความงามที่มีอยูใ่ น
ธรรมชาติ และในงานศิลปะตามแนวปรัชญาที่มีอยูใ่ นวิวฒั นาการของการสร้างแนวคิด
ในเรื่ องความงามตะวันตก และตะวันออก โดยเน้นกระบวนการคิดในแง่มุมของความ
งามในงานออกแบบ

2011002

ประวัตศิ าสตร์ การออกแบบ
3(3-0-6)
History of Design
ศึกษาประวัติศาสตร์ของงานออกแบบ ผลงานและนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
และมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งกลุ่มศิลปิ นที่สร้างสรรค์งาน
ออกแบบเชิงศิลปะและเชิงพาณิ ชย์ วิเคราะห์ผลงานของนักออกแบบในอดีต ที่มีผลต่อ
การพัฒนาผลงานในปัจจุบนั

2011701

หลักการออกแบบทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Principle in Visual Arts Design
ศึกษาหลักการที่มีผลต่อการรับรู้ปรากฏการณ์และสิ่งแวดล้อม เวลาและบริ เวณ
ว่าง รวมทั้งความหมายและขอบข่าย แนวความคิดของงานด้านการออกแบบทัศนศิลป์
ที่ส่งผลให้มนุษย์ศึกษาความงาม และหลักทฤษฎีศิลปะต่าง ๆ ของศิลปิ นและนัก
ออกแบบ เช่น ทฤษฎีสี ทัศนธาตุ จิตวิทยาในการออกแบบ

2012003

ศิลปะไทยและภูมปิ ัญญาศิลปะพืน้ บ้ าน
3(3-0-6)
Thai Art and Wisdom Folk Art
ศึกษาศิลปะประจาชาติของไทยในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่ประวัติความเป็ นมา การ
กาเนิด และแหล่งที่มาของลายไทย ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนลายไทย และสามารถนาลาย
ไทยมาประยุกต์สร้างองค์ประกอบให้เกิดความงามอย่างเหมาะสม ศึกษาประวัติความ
เป็ นมาของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างงานและความเชื่อ ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของแต่ละชุมชน
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วิชาเฉพาะด้ าน
2021201 คอมพิวเตอร์ ออกแบบกราฟิ ก
3(2-2-5)
Computer Graphic Designing
ศึกษาวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ศิลปะ สามารถสร้างรู ปภาพ ประดิษฐ์
ตัวอักษร เพื่อนาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิ ก ตอบสนองความงาม
โดยใช้เครื่ องมือและโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานออกแบบกราฟิ ก วาด
ภาพประกอบและตกแต่งภาพ เพื่อนามาใช้ในงานออกแบบโฆษณา ประชาสัมพันธ์
2021401

จิตรกรรมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Painting
ศึกษาปฏิบตั ิงานวาดภาพโดยนาหลักการเขียนภาพ
การจัดองค์ประกอบ การ
ลงสี สัดส่วน แสงเงา ปริ มาตร และพื้นผิว ตามเทคนิคต่าง ๆ นามาประยุกต์เพื่อ
ถ่ายทอดผลงานโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสรรค์ในรู ปแบบที่
ต้องการ

2021702

การวาดเขียน
3(2-2-5)
Drawing
ศึกษาการวาดเส้น หลักการและวิธีการวาดลายเส้นและแรเงา
การให้น้ าหนัก
ความเข้มแสงและเงา ลักษณะผิวตามระยะของวัตถุ จากรู ปทรงเรขาคณิ ต จากหุ่นนิ่ง
ภาพเหมือน ทิวทัศน์และมนุษย์โดยเน้นเรื่ อง เส้นสัดส่วน แสงเงา ปริ มาตร และพื้นผิว
ตามเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่รูปทรงที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

2022104

การวิจารณ์ภาพยนตร์
3(3-0-6)
Cinema Criticism
ศึกษาพื้นฐานภาพยนตร์
แนวคิดและทฤษฏี ที่นามาใช้ในการวิจารณ์ วิเคราะห์
บทภาพยนตร์ การตีความค้นหาสาระสาคัญของเรื่ อง การวิเคราะห์ตวั ละคร การ
ถ่ายทอดสาระสาคัญของเรื่ องผ่านตัวละคร องค์ประกอบ มุมมองของภาพ กาหนด
รายละเอียดการแสดงของตัวละครหลักและตัวประกอบ ตลอดจนศึกษาวิธีการที่จะนา
ความรู้ความสามารถทางศิลปะมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
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3(2-2-5)

เรี ยนรู้หลักการทางานของกล้องถ่ายภาพระบบฟิ ล์มและระบบดิจิตอล การ
เลือกชนิดของกล้องให้เหมาะกับลักษณะงาน การจัดองค์ประกอบ การถ่ายภาพชนิด
ต่าง ๆ ในห้องสตูดิโอถ่ายภาพและกลางแจ้ง เช่น ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้
ภาพสัตว์ ภาพหุ่นนิ่ง ภาพระยะใกล้ ภาพเวลากลางคืน ภาพวัตถุเคลื่อนไหว โดยใช้
แสงจากธรรมชาติและแสงจากมนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนทดแทน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เหมาะสมกับ เวลา และการใช้งานในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนสามารถควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายได้
2022301

ภาพเคลือ่ นไหว 2 มิตเิ บือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction of 2-Dimension Animation
ศึกษาประวัติและวิวฒั นาการของภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ การวางแผน
แนวความคิด วิธีการผลิต การดาเนินเรื่ อง ปฏิบตั ิงานสร้างภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ โดย
ใช้เทคนิคจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวละครและองค์ประกอบฉาก
ตลอดจนการทาภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เบื้องต้น

2022302

ภาพเคลือ่ นไหว 3 มิตเิ บือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction of 3-Dimension Animation
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิดว้ ยเทคนิคต่าง ๆ ของแอนนิเมชัน่ เช่น การสร้างและการเปลี่ยนแปลงรู ปทรง
พื้นผิว การจัดแสงเงาของแอนนิเมชัน่ รวมทั้งศึกษาการจัดมุมกล้อง การจัดแสง การ
เคลื่อนกล้องในคอมพิวเตอร์และการสร้างเทคนิคภาพพิเศษ ประกอบกับการศึกษา
เครื่ องมือที่นามาช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวในเบื้องต้นได้
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2022501

การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Designing
ศึกษาหลักการออกแบบเว็บไซต์ ฝึ กทักษะ เทคนิค และพัฒนาการออกแบบ
เว็บไซต์โดยโปรแกรมการออกแบบสาเร็ จรู ป สามารถนาเอาทฤษฎีทางด้านการ
ออกแบบมาเป็ นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานเว็บไซต์ แต่ละประเภทที่ตนสนใจ
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการ นาเอาเว็บไซต์ที่เรา
ได้ทา Upload เพื่อขึ้นสู่อินเตอร์เน็ตจริ ง ๆ

2022601

การเขียนบทและออกแบบบุคลิกตัวละคร
3(2-2-5)
Screen Writing and Character Designing
ศึกษาศิลปะการเขียนบทภาพยนตร์ โดยฝึ กหัดให้รู้จกั การวางโครงเรื่ อง และ
สาระสาคัญของเรื่ องเพื่อสร้างจินตนาการในการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับเหตุผล โดยมีการพัฒนาการเขียนบทอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะจนกระทัง่
เสร็ จสิ้นสมบูรณ์สามารถนาไปใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ได้จริ ง ศึกษาเทคนิคในการ
สร้างตัวละครที่สอดคล้องกับโครงเรื่ อง
ตลอดจนเรี ยนรู้และฝึ กฝนการสร้าง
จินตนาการ โดยถ่ายทอดออกมาเป็ นงานสร้างสรรค์

2023105

นวัตกรรมการออกแบบ
3(2-2-5)
Innovative Designing
ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่ องมือสาหรับงานออกแบบในยุคปัจจุบนั และวิธีการ
ค้นหาและนาข้อมูลมาใช้งาน การติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลงานออกแบบ
จากระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการออกแบบให้
เกิดสิ่งใหม่ในงานคอมพิวเตอร์ศิลปะและงานออกแบบ

2023303

การผลิตงานวีดิทัศน์
3(2-2-5)
Videos Production
กระบวนการผลิตงานวีดิทศั น์ในอดีตจนถึงปัจจุบนั แนวความคิด รู ปแบบการ
สร้างสรรค์การผลิตงานวีดิทศั น์ และพื้นฐานการ ผลิตงานวีดิทศั น์ โดยมีการฝึ กใน
ภาคปฏิบตั ิ
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2023304

เทคนิคพิเศษสาหรับงานวีดิทัศน์
3(2-2-5)
Special Technology Effect for Video
สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษให้กบั วีดิทศั น์
เพื่อเพิ่มความเป็ นธรรมชาติเสมือนจริ ง
ให้กบั วัตถุต่าง ๆ หรื อทาให้ดูแปลกตาออกไปในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งยังทาให้ภาพที่
เห็นดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น และฝึ กฝนการสร้างจินตนาการ โดยใช้เครื่ องมือหรื อ
โปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ

2022209

การออกแบบกราฟิ กเพือ่ งานโฆษณา
3(2-2-5)
Graphic Designing for Advertisement
สามารถออกแบบกราฟิ กเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงการพาณิ ชย์ สร้างสรรค์
ผลงานโดยมีการกาหนดตามความพอใจของผูบ้ ริ โภค รวมถึงการรู้จกั การออกแบบ
ส่งเสริ มภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร ให้เป็ นที่รู้จกั กับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูร้ ับสารจาก
สื่อออกแบบกราฟิ ก

2022406

การสร้ างสรรค์จติ รกรรมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Creative Painting
ศึกษาทฤษฎีแนวความคิดการสร้างสรรค์ หลักการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
สื่อผสม โดยการผสมผสานกันของสื่อหลายชนิดประกอบด้วยข้อความ ภาพวาด
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียงและดนตรี และเน้นพื้นฐานการออกแบบสื่อให้มี
การลักษณะที่โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์

2023308

สื่อ 3 มิตจิ าลองเสมือนจริง
3(2-2-5)
3-Dimensional Simulation Media
ศึกษารู ปแบบและวิธีการจาลองโดยอาศัยวัตถุต่างๆ
เป็ นตัวต้นแบบทาง
ความคิด นามาจาลอง เพื่อให้เกิดเป็ นวัตถุที่เหมือนต้นแบบทุกประการ หรื อให้ได้
มากที่สุด เพื่อนามาสร้างโครงงานเป็ นรู ปแบบ 3 มิติ นาเสนอผ่านสื่อในรู ปแบบ
เว็บไซต์ วีดิทศั น์ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเข้าใจถึงกระบวนการบีบอัดแปลง
ไฟล์ให้เหมาะสมกับประเภทของสื่อ
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วิชาบังคับ
2021101 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ ศิลปะ
3(2-2-5)
Foundation of Computer Art
ศึกษาโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ศิลปะแต่ละประเภท รวมถึง
วิธีการสร้างภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ศิลปะที่ใช้สาหรับงานเฉพาะด้านตามความสามารถของโปรแกรม
สาเร็ จรู ปแต่ละชนิด
2022102

การจัดการธุรกิจด้ านคอมพิวเตอร์ ศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Management of Computer Art and Design
วิเคราะห์ ประเมินผลงานด้านคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการทางศิลปะ
องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน
การตลาด การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงานสานักงาน ผลผลิตของสินค้าที่เป็ น
ที่ตอ้ งการของกลุ่มเป้ าหมาย

2022103

กฎหมายและจรรยาบรรณของนักออกแบบ
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Designer
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
การดาเนินการจัดตั้งและการเลิกกิจการ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษาข้อพิพาทที่เกิดจากการทาธุรกรรมบนเครื อข่าย
จริ ยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ความสาคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบ
ในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม

2023902

การวิจยั และพัฒนาผลงานคอมพิวเตอร์ ศิลปะ
3(2-2-5)
Research and Development of Computer Art
ศึกษาวิธีการวิจยั และพัฒนาผลงานคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
ค้นคว้าปัญหาวิจยั ที่สนใจในการปฏิบตั ิงานศิลปนิพนธ์ เสนอหัวข้อวิจยั และเค้า
โครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการสอบประจาสาขาวิชาฯ
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2024901

การออกแบบนิทรรศการคอมพิวเตอร์ ศิลปะ
3(2-2-5)
Designing of Computer Art Exhibition
ศึกษาวิธีการนาเสนอผลงานคอมพิวเตอร์ศิลปะในรู ปแบบนิทรรศการแบบ
ต่าง ๆ เช่น วีดีทศั น์ งาน Animation ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการนาเสนอ หรื อ
นาเสนอผ่านระบบเครื อข่าย Internet ศึกษากลวิธีการสร้างความสนใจ ในการนาเสนอ
ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ ึน

2024903

สัมมนาคอมพิวเตอร์ ศิลปะ
3(2-2-5)
Seminar on Computer Art and Design
จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาความรู้ของผูศ้ ึกษาให้มี ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
ลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพที่สอดคล้องกับงานคอมพิวเตอร์ศิลปะ ที่มีบทบาทพัฒนา
อุตสาหกรรมและด้านการศึกษา ในสังคมปัจจุบนั

2024904

ศิลปนิพนธ์
5(4-2-9)
Art Theses
ศึกษาและ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลตามเนื้อหารายวิชาที่ศึกษาในแขนงที่สนใจ
นามาคลี่คลายเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ ศึกษากระบวนการเพื่อหารู ปแบบเฉพาะตนโดยผ่าน
กระบวนการวิจยั และพัฒนา จัดการนาเสนออย่างมีระบบ

วิชาเลือก
2021103 การออกแบบภาพและเสียงดิจติ อล
3(2-2-5)
Digital Image and Sound Designing
ศึกษาโครงสร้างหลักการเบื้องต้นในรู ปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยูใ่ น
รู ปของดิจิตอล และศึกษาวิธีการสร้างภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสมเกิดเป็ นงานที่น่าสนใจ แนวคิดเกี่ยวกับการบรรยายการอ่าน เพื่อถ่ายทอด
ความหมายอารมณ์ความรู้สึก วิธีใช้คาพูด ความประณี ตในการออกเสียง เทคนิคการ
ประสานจังหวะในงานแอนนิเมชัน่ เพื่อใช้ประกอบงานมัลติมีเดียและเสริ มภาพให้เกิด
เรื่ องราวและเนื้อหาที่น่าสนใจ
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2021203

การออกแบบตัวอักษรเพือ่ งานกราฟิ ก
3(2-2-5)
Lettering Typography Design
ศึกษาถึงรู ปแบบตัวอักษรประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ สามารถ
ประดิษฐ์อกั ษรเพื่อใช้ให้สอดคล้องกับงานออกแบบกราฟิ กในแต่ละชนิด นารู ปแบบ
ตัวอักษรที่ประดิษฐ์มาติดตั้งในระบบปฏิการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้กบั
โปรแกรมประเภทต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

2021204

การออกแบบกราฟิ กสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Graphic Design for Printed Media
ปฏิบตั ิงานสร้างต้นฉบับที่สมบูรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ วิธีการ
จัดหน้า และกาหนดขนาด เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการถ่ายแบบโดยเครื่ องถ่ายต้นฉบับ
หรื อสามารถพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ในระบบการพิมพ์อุตสาหกรรม

2021402

วาดเส้ นดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Drawing
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการสร้างผลงานจากเทคนิคพื้นฐานชนิดต่างๆ
เส้นและแร
เงา การให้น้ าหนัก ความเข้มแสงและเงา ด้วยเครื่ องมือสาหรับการลากเส้นด้วย
อุปกรณ์สาหรับวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
โดยเน้นความงามและโครงสร้าง
องค์ประกอบของรู ป เพื่อสร้างทักษะในการนาไปประยุกต์ใช้กบั การสร้างภาพ
จิตรกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

2021602

การวางแผนและเตรียมผลิตงานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Planning and Prepareing for Multimedia Production
กระบวนการวางแผนการผลิตผลงานมัลติมีเดีย ศึกษาวิธีการเขียนสคริ ปต์ที่จะ
ทาให้เกิดความรู้สึกร่ วมและมีคุณค่าน่าสนใจกับผูช้ ม พื้นฐานทักษะการเล่าเรื่ อง การ
วางโครงเรื่ องการสร้างปมขัดแย้งในเรื่ อง และการใช้ภาษาที่เหมาะสม การใช้
ประโยชน์จากสัญลักษณ์ รู ปแบบกราฟิ ก และเสียงในการเล่าเรื่ อง โดยการเขียนสตอรี่
บอร์ด และทดลองผลิตเป็ นภาพเคลื่อนไหวแบบง่าย ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจริ ง
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2021703

การออกแบบดิจทิ ัลอาร์ ต
3(2-2-5)
Digital Art Designing
ปฏิบตั ิงานออกแบบผลงานดิจิตอลอาร์ต
โดยคานึงหลักของความงามในแง่มุม
ศิลปกรรม ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของลัทธิศิลปะเพื่อมาประยุกต์ใช้กบั ผลงาน
ออกแบบด้วยสื่อดิจิตอล

2022205

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Package Designing
ศึกษาลักษณะเฉพาะของบรรจุภณ
ั ฑ์ จุดประสงค์ บทบาทหน้าที่ กลุ่มเป้ าหมาย
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเน้นเรื่ องส่วนประกอบหลักและรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ น
แนวทางสาหรับการออกแบบ

2022206

เทคนิคการถ่ ายภาพเพือ่ งานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
3(2-2-5)
Photography Technic for Computer Graphics
เรี ยนรู้หลักการทางานของกล้องถ่ายภาพระบบฟิ ล์มและระบบดิจิตอล
หลักการจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้
ได้ภาพในลักษณะต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการของการใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
แต่ละประเภท คิดค้นเทคนิคและวิธีการแปลกใหม่เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงาม
น่าสนใจ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิ กอย่างมีประสิทธิภาพ

2022207

การออกแบบอัตลักษณ์
3(2-2-5)
Logo Designing
ศึกษาทฤษฎีรูปแบบเพื่อสื่อความหมาย โดยถ่ายทอดด้วยวิธีการสื่อสารใน
รู ปแบบของสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ความงาม ก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถ
ดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้งานออกแบบมีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์มากขึ้นเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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2022208

เทคนิคการสร้ างสรรค์ภาพถ่ าย
3(2-2-5)
Creative Photography Technic
การ นาภาพที่ถ่ายมาแล้วมาประยุกต์ งาน โดยใช้เทคนิค วิธีการ อุปกรณ์
ผสมผสานกับแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ
นาไปประยุกต์ใช้ในงานแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

2022210

เทคนิคการตกแต่งภาพถ่ าย
Photo Retouching Technic

3(2-2-5)

ปฏิบตั ิงานตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่ องของรู ปถ่าย ตลอดจนการจัดการภาพถ่ายให้มีความสวยงามเหมาะสม
สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ นาไปประยุกต์ใช้ในงานแต่ละประเภทได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์
2022211

หลักการออกแบบกราฟิ ก
3(2-2-5)
Principle of Graphic Design
ศึกษา ความหมายของกราฟิ ก หลักการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิ ก
ปฏิบตั ิงานออกแบบกราฟิ กด้วยระบบต่าง ๆ เช่น ระบบตาราง ระบบออกแบบดิจิตอล
การคานึงถึงปัจจัยการรับรู้สื่อด้วยสายตา การจัดการผลงานให้สะดุดตา หรื อการ
กระตุน้ การรับรู้อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงผูร้ ับสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

2022212

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เพือ่ การออกแบบสื่อสาร
3(2-2-5)
Computer Graphics for Communicative Design
ศึกษาวิธีการใช้งานของคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานกราฟิ ก ความ
สามารถตกแต่งภาพถ่าย สร้างรู ปภาพและประดิษฐ์ตวั อักษร เพื่อนามาใช้ในการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และงานโฆษณาตามความคิดของการสร้างสรรค์ หลักการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ฝึ กปฏิบตั ิผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ โดยวางแผนการผลิต จัดเตรี ยมเนื้อหาและออกแบบต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์
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2022213

การออกแบบสิ่งพิมพ์ 3 มิติ
3(2-2-5)
3-Dimension Printing Design
ศึกษาวิธีการและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลงานสิ่งพิมพ์สองมิติและสามมิติ
เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความน่าสนใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์
โดย
การศึกษาธรรมชาติและทฤษฎีทางสุนทรี ยภาพ การจัดวางองค์ประกอบ ตลอดจน
การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิของการนาคอมพิวเตอร์กราฟิ กมาประยุกต์ใช้กบั
การออกแบบสร้างความน่าสนใจให้กบั ผลงานด้วยการสร้างเป็ นแบบสามมิติจากการ
พับ ตัด ฉลุ โดยคานึงถึงความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย

2022305

การตัดต่องานวีดิทัศน์
3(2-2-5)
Video Editing
เข้าใจถึงวิธีการลาดับภาพให้เกิดความต่อเนื่องกันอย่างมีเอกภาพได้จงั หวะ
และอารมณ์ปฏิบตั ิระบบการตัดต่อวีดิทศั น์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาการตัดต่อ
แบบ Non-Linear Editing ทั้งภาพและเสียง

2022306

การสร้ างสรรค์ภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
3(2-2-5)
2-Dimensional Animation Creating
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลากหลายประเภทเพื่อ สร้างภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การใส่คาสัง่ ชุดภาษาโปรแกรม ตลอดจนการใส่เสียงดนตรี
ประกอบและพากษ์เสียง

2022405

การขึน้ รูป 3 มิติ
3(2-2-5)
3-Dimension Modeling
ศึกษาวิธีการขึ้นแบบต่างๆ จากโปรแกรมสามมิติและฝึ กปฏิบตั ิงานปั้น แบบ
นูน และลอยตัว และเทคนิคต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นความงามของ
โครงสร้างองค์ประกอบของรู ป เรี ยนรู้ หลักการแสดงภาพด้วยเทคนิคต่างๆการกระจาย
การประมวลผลการจัดการการแสดงผลแบบ3 มิติดว้ ยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
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2022502

ภาพเคลือ่ นไหวและเกมบนเว็บไซต์
3(2-2-5)
Animation and Game on Websites
ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ การทาภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มความ
เป็ นธรรมชาติเสมือนจริ งให้กบั เว็บไซต์ หรื อทาให้ดูแปลกตาออกไปในเชิงสร้างสรรค์
ทาให้ภาพที่เห็นดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น โดยกาหนดเป้ าหมายของเว็บไซต์ ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และเกมส์ อย่างชัดเจน อีกทั้งฝึ กฝนการสร้างสรรค์จินตนาการ เพื่อประสิทธิภาพ
การตอบสนองของผูใ้ ช้

2022505

เกมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Foundation of Computer Games
ศึกษาการเขียนเกมส์คอมพิวเตอร์ หลักการ การใช้ภาษาและคาสัง่ เพื่อให้มีการ
ตอบสนองกับผูใ้ ช้ สามารถปฏิบตั ิงานเขียนเกมส์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรู ปแบบ
ง่าย ๆ โดยใช้คาสัง่ พื้นฐานตามโครงสร้างของโปรแกรม

2022603

การเขียนภาพประกอบ
3(2-2-5)
Illustration
ศึกษาวิธีการเล่าเรื่ องด้วยภาพแบบการ์ตูน ชนิดต่างๆ เช่นการ์ตูน
คอมมิกซ์
(Commic) การ์ตูนล้อเลียน ปฏิบตั ิงานเขียนการ์ตูนโดยการร่ างให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของแต่ละประเภท รวมถึงการเขียนฉากและส่วนประกอบอื่น

2022604

ออกแบบการแต่งกายเพือ่ การแสดง
3(2-2-5)
Costume Designing
ปฏิบตั ิงานออกแบบเครื่ องแต่งกายการแสดง การออกแบบและการสร้างแบบ
ก่อนตัดเย็บ การดัดแปลงเครื่ องแต่งกายประกอบการแสดง ออกแบบอุปกรณ์
ประกอบการแสดง รวมถึงการแต่งหน้าเพื่อให้เข้ากับชุดและเครื่ องแต่งกายตามเนื้อหา
ของบทบาทตัวละคร
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2023306

การสร้ างสรรค์ภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ
3(2-2-5)
3-Dimensional Animation Creating
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างภาพ
3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน
เพื่อให้สามารถออกแบบวัตถุต่าง ๆ โดยอาศัยจินตนาการ สามารถถ่ายทอดจากบท
ภาพยนตร์ไปสู่ภาพเคลื่อนไหวในสิ่งที่ตอ้ งการจะแสดงออกผ่านทางภาพ ด้วยการ ใช้
เทคนิคการสร้างและการออกแบบภาพยนตร์อนิเมชัน่ ด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
กัน

2023307

เทคนิคพิเศษสาหรับงานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Special Effects for Multimedia
สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ เพื่อเพิ่มความเป็ นธรรมชาติเสมือนจริ งให้กบั วัตถุ
ต่าง ๆ หรื อทาให้ดูแปลกตาออกไปในเชิงสร้างสรรค์ ฝึ กฝนการสร้างจินตนาการ โดย
ใช้เครื่ องมือหรื อโปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผลงานเช่น การใช้
เทคนิคพิเศษเพื่องานแอนนิเมชัน่ เพื่องานวีดิทศั น์ และงานสื่อนาเสนอ

2023404

การสร้ างสรรค์งาน 3 มิตดิ ้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3-Dimension Computer Creating
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิงานปั้น แบบนูน และลอยตัว ด้วยการใช้วสั ดุ และเทคนิค
ต่างๆ โดยเน้นความงามของโครงสร้างองค์ประกอบของรู ป เรี ยนรู้ หลักการแสดงภาพ
ด้วยเทคนิคต่างๆการกระจายการประมวลผลการจัดการการแสดงผลแบบ3 มิติดว้ ยซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบ

2023407

การสร้ างสรรค์ ประติมากรรมดิจิทลั

3(2-2-5)

Creating Sculpture Digital
ฝึ กปฏิบตั ิงานแบบจาลองเสมือนจริ งจากคอมพิวเตอ์ ด้วยการจาลองการปั้ น แบบ
นูน และลอยตัว ด้วยการใช้วสั ดุ และเทคนิคต่าง ๆ โดยเน้นความงามของโครงสร้ าง
องค์ประกอบของรู ป เรี ยนรู ้ หลักการแสดงภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆด้วยซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์
เพื่อการสร้ างสรรค์งานออกแบบ
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3(2-2-5)

Graphic Design on Websites
เรี ยนรู ้ หลักการออกแบบกราฟิ กบนเว็บไซต์ โดยนาหลักการ ทฤษฏี ทางด้านการ
ออกแบบกราฟิ ก สามารถประยุกต์งานกราฟิ กเพื่อให้สื่อออกมาในรู ปแบบของเว็บไซต์ ได้
อย่างเหมาะสม และหลากหลาย
2023504

การออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์

3(2-2-5)

Interactive Media Designing
ศึกษาวิธีการและฝึ กทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้ างสรรค์การ
ออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์ โดยอาศัยพื้นฐานทางด้านงานกราฟิ ก และการผสมผสานกันของ
สื่ อหลายชนิด ประกอบด้วย ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โดยมีการ
ตอบสนองกับผูใ้ ช้ได้อย่างเหมาะสม และหลากหลาย
2023704

หนังสั้ นแนวศิลปะ

3(2-2-5)

Short Art Films
ศึกษาระบบการทางานที่เป็ นขั้นตอนในการถ่ายทาภาพยนตร์ ส้ นั เน้นความคิด
สร้ างสรรค์และมุมมองทางศิลปะ ตลอดจนสามารถสร้ างเรื่ องราวเป็ นสื่ อภาพยนตร์ ส้ นั ที่มี
เนื้อหาเฉพาะตัวอย่างเหมาะสม
2023801

การเตรี ยมฝึ กงานด้ านคอมพิวเตอร์ ศิลปะและการออกแบบ
2(90)
Pre-Practicum in Computer Art and Design
เตรี ยมความพร้ อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์จริ ง ให้จดั ทาแฟ้ มสะสมผลงานและหา
ความถนัดเฉพาะตน เพื่อเป็ นทางเลือกในการเข้าฝึ กประสบการณ์ เสริ มทักษะ และเจตคติที่ดี
กับองค์กร และให้ติดต่อหน่วยงานที่ตอ้ งการเข้าฝึ กประสบการณ์

2023802

การฝึ กงานด้ านคอมพิวเตอร์ ศิลปะและการออกแบบ
5(450)
Practicum in Computer Art and Design
ฝึ กงานด้านคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการทางานประยุกต์ใช้กบั การประกอบอาชีพในอนาคต

