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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

วทิยำลยันำนำชำติ วทิยำเขตหำดใหญ่ 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำส่ือสร้ำงสรรค์และเทคโนโลยดีิจิทลั 

(หลกัสูตรนำนำชำติ) 
 

หมวดรำยวชิำศึกษำทัว่ไป 

 

142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ             2((2)-0-4) 

(English Booster) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง หลกั

ไวยากรณ์เบ้ืองต้น  ประเภทของค า การประสมค า 

หลกัการออกเสียงและการออกเสียงสูงต ่า เทคนิคการ

อ่านและการฟัง การท าความเขา้ใจประเด็นหลกัและการ

หาข้อมูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้าง

ประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคท่ีสามารถ

น าไปใชง้านไดแ้ละส านวนต่าง การเขียนภาษาองักฤษท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย 

การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ 

การใชค้  าเช่ือมอยา่งง่าย วงศค์  าศพัทใ์นหลากหลายหัวขอ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั  

Self- learning techniques; fundamental 

grammar; part of speech; spelling; pronunciation and 

intonation; reading and listening techniques; 

understanding the main idea and identifying specific 

information; basic conversation; making questions; 

answering questions; functional language and idioms; 

basic English writing; simple sentence structure; 

punctuation; capitalization; using simple conjunctions; 

vocabulary related to daily life 

 

142-112 องักฤษออนแอร์              2((2)-0-4) 

 (English On Air) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร การพฒันาทกัษะทุกดา้น ฟัง พูด อ่าน เขียน โดย

เนน้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดบัสูงต่อไป การ

ฟังเพื่อน าไปใชใ้นการพูด การอภิปราย การขยายความ 

การจดบนัทึก การจบัใจความส าคญั การสรุปขอ้มูลจาก

การฟัง การฟังเพื่อฝึกตีความ การพูดเชิงเล่าเร่ืองและ

อธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้

ค  าแนะน า การบรรยายผูค้น สถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ 

การพูดในท่ีสาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ 

เพ่ือจบัใจความส าคญั การอ่านผา่นๆ เพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ 

การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุป

จากงานเขียน การอ่านเพ่ือการเขียน การเขียนยอ่หนา้และ

เรียงความให้ถูกตอ้งตามหลกัโครงสร้าง การเขียนสรุป

ความและการถอดความ 

English for communication; all- skills 

development:  listening, speaking ,reading and writing, 

emphasizing on the necessary skills for higher education; 

listening tasks as a basis of speaking; discussion and 

extension; note- taking; identifying main points and 

summarizing information from listening texts; listening 

for inferences; narrative and explanatory speaking: 
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giving opinions, suggestions and advices, describing 

people, places and activities; public speaking; reading 

strategies:  skimming for main ideas, scanning for 

specific information, guessing meaning from context, 

making inferences from written texts, reading for 

writing; writing well- constructed paragraphs and 

compositions, summarizing, paraphrasing information 

 

142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพ้ืนฐาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ            1((1)-0-2) 

(English for Basic IT) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

องค์ค ว าม รู้ ค า ศัพท์ และศัพท์ เ ฉพาะใน

ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการ

ออนไลน์ต่างๆ ส่ือประสม ส่ือสังคมส าหรับธุรกิจ 

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และอ่ืนๆ 

English vocabulary; functional language and 

jargons related to information technology industry: 

computer, hardware and software, website, internet and 

online transactions, multimedia, enterprise social media, 

e-commerce, etc 

 

142-116 องักฤษจริตจะกา้น                            1((1)-0-2) 

(English Pronunciation) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

การออกเสียงภาษาองักฤษ ท านองเสียง การ

เนน้เสียง ส าเนียงภาษาองักฤษ 

English pronunciation and articulation; intonation; 

stress; different accents of English 

 

142-117 การเขียนขั้นเทพ                  2((2)-0-4)  

           (Advanced Writing) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

 เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษขั้นสูง การเขียน

ความเรียงรูปแบบต่างๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงและความ

คิดเห็นสนับสนุน การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล การ

เขียนเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนงานให้น่าสนใจ 

การผสมผสานเทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในงาน

เขียนความเรียง  

 Advanced writing techniques; different types 

of essays writing supported by facts and opinions; 

references and citation; creative writing; writing 

techniques to make your worr interesting; an integration 

of creative writing techniques in essays writing 

 

142-118 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ฟังและพดู   2((2)-0-4) 

          (Academic English: Listening and Speaking) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

การพฒันาทักษะการส่ือสารทางด้านการฟัง

และพูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ข่าว รายการ

โทรทศัน์ ภาพยนต์ การฟังสาระวิชาการ ประกาศแบบ

เป็นทางการหรือในสถานท่ีท างาน การพฒันาทกัษะการ

พูด เทคนิคการพูดในบริบทต่างๆ เช่น การแสดงความ

คิดเห็น การตอบค าถาม การต่อบทสนทนา การพฒันา

ทกัษะจ าเป็นและเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบวดัระดบั

ความสามารถภาษาองักฤษ  
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  A course focusing on communication skills; 

listening and speaking through daily life conversation, 

news, tv programs, movies; listening in academic 

contexts; announcements in formal settings or in 

workplace; speaking skills practice: speaking techniques 

for giving opinions, answering questions, making 

conversation; skills building for English proficiency test 

preparation 

 

142-119 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  

อ่านและเขียน               2((2)-0-4) 

          (Academic English: Reading and Writing) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

 พ้ืนฐานการอ่านและการขียนภาษาองักฤษเชิง

วิชาการ การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ อ่านเพ่ือเพ่ิมพูนวงศ์

ค  าศัพท์ อ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและการหาข้อมูล

รายละเอียด การอ่านตีความ การอ่านเพ่ือน าขอ้มูลมาใช้

ในงานเขียน การพัฒนาทักษะการเขียน โครงสร้าง

ประโยค ระบบการเขียน การเขียนเน้ือหาอยา่งสอดคลอ้ง 

การสรุปความ การถอดความ การถ่ายขอ้ความ การเตรียม

ความพร้อมส าหรับกาสอบวัดระดับความสามารถ

ภาษาองักฤษ 

 Fundamental English reading and writing for 

academic purpose; reading comprehension; reading for 

vocabulary building; identifying main ideas and specific 

information; reading between the lines; reading for 

writing; writing skills building:  sentence structure, 

writing mechanics, writing with coherence, summarizing 

and paraphrasing; English proficiency test preparation 

 

 

142-121 โลกแห่งอนาคต             2((2)-0-4)  

(The Future Earth) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดด

ทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละสังคม

ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลังงานใหม่ พลังสีเ ขียว 

พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา

โลก ปัญหาสงัคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 

Advancement in science; fast- growing 

technologies and their impacts on human lifeand modern 

society in 21st century; new energy, green energy, 

alternative energy; ecosystem and environment; global 

and social problems; drawbacks of the advancement 

 

142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์            2((2)-0-4) 

 (Creative Problem Solving) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจ

ปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้ นตอนการแก้ปัญหา 

อลักอริทึม การคิดเพ่ือการตดัสินใจและวางขั้นตอนวิธี 

การแกปั้ญหาดว้ยอลักอริทึม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และมุมมองต่างๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจแหล่งท่ีมาของ

ข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง ความถูกต้องและความ

น่าเช่ือถือ  

 Factors and causes of problem; understanding 

the problem; types of problems, problem solving steps; 

algorithm; thinking for decision making and algorithm; 

problem solving with algorithm; critical thinking and 

ideas; reliability and relevance; sources of information, 
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understanding the sources of information, evidences, 

facts, validity and reliability 

 

142-129 คิดไปขา้งหนา้             2((2)-0-4) 

 (Organic Thinking) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

การคิดวเิคราะห์ การสนันิษฐานและการสมมติ 

ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การคน้หา

ขอ้มูล การคน้หาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย 

ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การเช่ือมโยง  และ

การสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การเพ่ิมมูลค่า   

  Analytical thinking; presumption and 

assumption; hypothesis; convergent and divergent 

thinking; data finding; problem and solution finding; 

predictions; logical; numberical analysis; relating and 

creating things; value adding 

 

142-135 พบัเพียบเรียบร้อย             1((1)-0-2) 

(Paper Craft) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

การฝึกศิลปะประดิษฐด์ว้ยกระดาษ การตดั การ

พบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ   

Paper craft workshop, cutting, folding, 

creating artworks from paper  

 

 

 

 

 

 

142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว             1((1)-0-2) 

 (Sculpture)   

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

 การสร้างงานป้ันโดยใช้วสัดุต่างๆ เช่น ดิน

เหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น เรียนรู้การใชว้สัดุ

และเคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอยา่งปลอดภยั การช่ืนชม

และวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย การ

พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และ

รูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรู้พ้ืนฐานดา้นงานป้ันเพ่ือต่อ

ยอดต่อไป  

 Molding sculptures using various materials 

such as natural clay or Japanese clay; Learning how to 

manipulate these materials and use sculpting tools 

safely; Appreciating and Criticizing sculpture works 

through reading and discussion; Examining geometric, 

abstract and organic forms.  Fundamentals of sculpture 

program  

  

142-137 ใครๆ ก็วาดได ้             1((1)-0-2) 

           (Everyone Can Draw) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ 

การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา การวาด

รูปร่างมนุษย ์  

 Introduction to basic drawing and practice; 

sketching; basic drawing, light and shadow; human 

figures 
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142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี            1((1)-0-2) 

 (The Sound of Music) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

การศึกษาประวติัศาสตร์,ลกัษณะ,องคป์ระกอบ

,ผูป้ระพนัธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพฒันาทกัษะการ

ฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก  

Exploration of historical periods of both 

Eastern and Western art music; musical styles, musical 

elements, and composers and their works; basic musical 

concepts; develop music perception skills and 

representative musical compositions 

 

142-139 ท่องโลกศิลปะ             1((1)-0-2) 

 (Through The World of Art) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

 ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคใน

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  

 Art of Visual art, medium and technique in art 

creation 

 

142-211 องักฤษกนัทุกวนั              2((2)-0-4) 

(English Everyday) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ัน 

ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพฒันาทักษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 

บทสนทนาภาษาองักฤษ ค าศพัท์เฉพาะในสถานการณ์

ต่างๆ การฝึกทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการเพ่ือน าไปใช้

ในการเรียน การฟังเพื่อวตัถุประสงค์ทางวิชาการ การ

อภิปรายและการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใชภ้าษาองักฤษ 

การอ่านภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การเขียนเชิง

วชิาการและการเขียนในชีวติประจ าวนั 

English for daily life; general English; all-

skills improvement:  listening, speaking, reading and 

writing for different situations in daily life; conversation 

in English; vocabulary for different situations; academic 

English to apply in classrooms; listening for academic 

purposes; discussion and presentation in English; 

reading in English from different sources; academic 

writing and writing English in daily life 

 

142-212 ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันา 

ปัจเจกบุคคล             2((1)-2-3) 

(English for Career Readiness) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน้ือหาสาระวิชา

ต่างๆ จากศาสตร์ท่ีหลากหลาย เช่น การพฒันาบุคลิกภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม โลกและส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

ทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคล เป็นตน้ การเรียนรู้ภาษา

ผ่านเน้ือหาและการเรียนรู้เน้ือหาผ่านภาษาเพ่ือพฒันา

ทักษะการใช้ภาษาองักฤษและพฒันาความเป็นปัจเจก

บุคคลควบคู่กนัไป 

Content- obligatory language and content-

compatible language from a variety of topics such as 

personality development, morality, ethics, Earth and 

environment, cultures, interpersonal skills, etc.; learning 

language through content and vice versa in order to 

develop language skills and each individual personality 

simultaneously 
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142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง          1((1)-0-2) 

(Media Language and Art of Storytelling) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการ

ท างานในอุตสหกรรมการผลิตส่ือ เช่น การเขียนข่าว การ

โฆษณา ส่ือวิทยุและโทรทศัน์ การประชาสัมพนัธ์  การ

แสดง เป็นตน้ ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเร่ือง การเล่า

เ ร่ื อ ง ให้ มี ป ร ะ สิท ธิ ภ าพ  จับ ใ จผู ้ ฟั ง แ ละ เ ข้า ถึ ง

กลุ่มเป้าหมาย 

English language, expressions and specific 

vocabulary for media production industry such as news 

writing, advertising, radio broadcasting and television, 

public relation, plays and performances, etc.; science and 

art of storytelling:  effective storytelling to gain 

audience’s interest and to reach target group 

 

142-215 การพดูในท่ีสาธารณะ             2((2)-0-4)  

          (Public Speaking) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

เทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ การเตรียมการ

พูดโดยใช้ข้อมูลท่ีมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง มีข้อเท็จจริง

สนับสนุน การส่ือสารผ่านวัจนะและอวัจนะภาษา

 Public speaking techniques; speech 

preparation based on information research with 

references and supporting facts; verbal and non-verbal 

communication 

(หมายเหตุ  :  ก าหนดกลุ่มผู ้เ รียนตามศักยภาพของ

นักศึกษา โดยส าหรับนักศึกษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาแม่ หรือมีระดบัคะแนนภาษาองักฤษในระดบัดีมาก 

หรือมีผลคะแนนภาษาองักฤษตั้งแต่แรกเขา้สูงเกินเกณฑ์

ส าเร็จการศึกษา อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชา 142-215 

การพูดในท่ีสาธารณะ (Public Speaking) และ142-117 

การเ ขียนขั้ นเทพ (Advanced Writing)  แทนรายวิชา

บงัคบั) 

 

142-224 ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการ 

น าเสนอผลงานวชิาการ          1((1)-0-2) 

(Creative Media for Academic Presentation) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ประเภทของส่ือเพื่อน าเสนอทางวิชาการ: 

โฆษณา ภาพเคล่ือนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ภาพ

แ ล ะ ข้อ มู ล ดิ บ  ก า ร น า เ สน อท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ

สภาพแวดล้อม  การน า เสนอข้อมู ลทาง เทค นิค 

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ส่ือโต้ตอบ เทคโนโลยี

เสมือนจริงเพ่ือการน าเสนอ การป้องกนัขอ้มูลและความ

เป็นส่วนตวัของส่ือเพ่ือการน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทลัและ

เคร่ืองมือ การผลิตและเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์

Types of media for academic presentation: 

advertising, animation, computer games, photo, picture 

and raw data; academic presentation and environments; 

presenting technical information; mobile and devices; 

interactive medias; reality technologies for presentation; 

information protection and privacy of medias for 

presentation; digital resources and tools; creative media 

production and technologies 
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142-225 ปัจจยัท่ี 5                      2((2)-0-4) 

          (The 5th need) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ความส าคัญและอิทธิพลของส่ือสังคมในยุค

ดิจิทลั กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกบัส่ือสงัคม แอป

พลิเคชันส่ือสังคม ส่ือสังคมในยุคดิจิทลัเพื่อการศึกษา

และเพื่อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และโทษ

ของส่ือสังคม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

           The importance and influence of social media in 

digital age; age groups of each generation and social 

media; social media applications; social media in digital 

age for education and educational entertainment; 

advantages and disadvantages of social media; computer 

crime act and information privacy 

 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์

ส าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร      1((1)-0-2) 

(Creative Presentation Design for Conference 

and Communication) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ประเภทของงานน าเสนอ เ น้ือหาและการ

ออกแบบ โครงร่างและล าดับเร่ือง การน าเสนอท่ีดี 

ส่วนผสมในงานน าเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบัติของ

ภาพ พ้ืนผิวและพ้ืนหลงั ภาพและการสะท้อนอารมณ์ 

การออกแบบเคา้โครงการน าเสนอ แนวโนม้การน าเสนอ

ในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการน าเสนอ 

Types of presentation for conference and 

communication; content and design; outline and plots; 

well-designed presentation; ingredients of presentation; 

stock of template; features of images; textures and 

backgrounds; visuals and emotional appeal; presentation 

layout design; 21st century presentation trends; 

presentation skills 

 

142-227 ท าเงินดว้ย Youtube            1((1)-0-2) 

(Youtube Marketing and Viral Videography) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนด

ขอบเขตของส่ือดิ จิทัล สร้าง  Youtube Channel ของ

ตนเอง กฏระเบียบขอ้บงัคบับน Youtube ลิขสิทธ์ิระดบั

นานาชาติและสัญญาอนุญาตการใชส่ื้อ การสร้างวิดิโอ

ไวรัลและการสร้างเน้ือหาบนส่ือดิจิทลั 

Youtube Vlog industry; Developing a digital 

landscape; creating Youtube channel; Youtube rules and 

regulations; international copyright and common 

creative ammendments; creating viral videos and 

developing the digital content 

 

142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละ 

การสร้างแบรนด ์             1((1)-0-2) 

(Basic Product Design and Branding) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

การสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน ดว้ย

ราคาท่ีจูงใจ ใชร้ะยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

อายุการใชง้านของผลิตภณัฑ์ท่ีสั้นลง การน าเสนอและ

การสร้างแบรนด์ให้ผลิตภณัฑ์ให้ไดม้าซ่ึงผลส าเร็จของ

รายได ้  
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Process of product design and development; 

creating quality products; enhanced capabilities, 

attractive prices, compressed production time; Rapidly 

changing technologies; computer- based technology; 

shorter product life cycles; presenting and branding 

products; achieving successful income 

 

142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์        1((1)-0-2) 

(Online Advertising Management) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวง

กวา้งระดับโลก ศักยภาพของบริษทักูเกิล ศักยภาพใน

การสร้างส่ือโฆษณาบน กูเกิล ท่ีรองรับการปรับแต่งให้

เขา้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีต่างกนัได ้

Google adword; significant global advertising platform; 

capabilities of Google company; Google adword 

providing highly customizable advertising in any 

computer device 

 

142-234 โลกสวย                  1((1)-0-2) 

          (Life is Beautiful) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐาน

ของความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลังของ

ทัศนคติบวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของ

ชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรียด์า้น

ต่างๆ พฒันาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขา

เรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย

ความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบนัดาล

ใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  

 Development of life aesthetics based on 

multicultural understanding; power of positive attitude; 

feeling and absorbing the beauty of life through arts, 

nature and other aesthetic creations; getting to know 

yourself and others through expressive art; stress release 

and relaxation through different types of arts; searching 

for inspiration and spirit; peaceful co-existence 

 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า             1((1)-0-2)  

          (The Designers and Their Black Attires) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

วิวฒันาการในการออกแบบ องคป์ระกอบของ

การออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบ

กบัวถีิชีวติประจ าวนั 

  Evolution of design, fundamental of design, 

design process, design in relation to daily basis 

 

142-238 ตะลอนทวัร์             2((2)-0-4) 

(Learn to Roam) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ท่องเ ท่ียวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การ

วางแผนท่องเท่ียวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การขอ

วีซ่า วีซ่าประเภทต่างๆ การ เตรียมเอกสารท่ีจ าเป็น การ

หาขอ้มูลท่ีพกั เกร็ดความรู้ส าหรับผูท่ี้เดินทางคนเดียว 

ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมท่ีไม่คุ ้นเคย (Culture 

Shock) และการตระหนักรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม (Cultural 

Awareness) ภาษาท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเท่ียว 

การเตรียมตวัส าหรับการใชชี้วิตในต่างประเทศ วิธีการ

รับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินเม่ืออยูต่่างประเทศ 
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Travel and living abroad; planning an 

international trip; getting a passport; getting a visa; types 

of visa; preparing necessary documents; finding 

accommodations; tips for solo travellers; culture shock 

and cultural awareness; useful language for travelers; 

preparing yourself for living abroad; how to deal with an 

emergency case abroad   

 

142-239 ศิลปะการด าเนินชีวติ           3((3)-0-6) 

(Art of Living) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ศิลปะการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข การเขา้ใจ

ตนเอง เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และเขา้ใจผูอ่ื้น การ

เปิดโลกทัศน์ในการท าความเข้าใจและยอมรับความ

แตกต่าง การส่ือสารและการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์

เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ การจดัการชีวติ การปรับตวั

รับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมี

พ้ืนฐานจากสติและจิตใจท่ีแขง็แรง 

   The art of living a fulfilled life; self-

awareness and understanding of human nature and other 

people; opening one’ s view towards the world, 

processing and embracing the differences; 

communication skills and creative problem solving skills 

for peaceful co- existence; life management and 

adaptation to the moving environment on a good basis of 

consciousness and healthy mind 

 

 

 

 

 

142-335 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์              1((1)-0-2) 

(Benefits of Mankind) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เนน้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 

หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์

เป็นกิจท่ีหน่ึง     

 The Integrative activities emphasizing the 

philosophy of sufficiency economy, work principles, 

understanding and development of King’ s philosophy 

for the benefits of mankind 

 

หมวดวชิำเฉพำะ 

142-141 การวาดเสน้             3((1)-4-4) 

 (Digital Drawing) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

การใช้เค ร่ืองมือประยุกต์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ รูปแบบไฟล์ดิจิทัลแบบ

ต่างๆ ในการน าไปใชส้ าหรับงานภาพดิจิทลั 

   Tools application and computer program for 

drawing; various forms of digital files for digital images 

 

142-142 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน    3((2)-2-5) 

(Basic Programming) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ า น ข อ ง ก า ร โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์และการน าไปใช ้รูปแบบค าสัง่พ้ืนฐาน ชนิด

ขอ้มูล การด าเนินการ การตดัสินใจ การท าซ ้ า อาร์เรย ์

สตริง ฟังกช์นั 
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Principles of computer programming and its 

application; basic syntax; data types; operators; decision 

making; loops; arrays; string; functions 

 

142-143 ความรู้เบ้ืองตน้ในงานศิลปะ 

 และการออกแบบ             3((2)-2-5) 

(Principles of Art and Design) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

พ้ืนฐานศิลปะและการออกแบบ แนวคิดและ

ทฤษฎีงานศิลปะสมัยใหม่ กระบวนการคิดและการ

น าไปใช ้

Foundations of art and design; concept and 

theories of modern art; thinking process and usage 

 

142-144 พ้ืนฐานการออกแบบ 

และการสร้างความคิด          3((2)-2-5) 

          (Principles of Layout and Idea Generation) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

 ศิลปะการออกแบบกราฟิกเพื่อการส่ือสาร การ

ออกแบบตวัอกัษรและการจดัวางส าหรับส่ือส่ิงพิมพ ์การ

ออกแบบอตัลกัษณ์องคก์ร การสร้างแผนท่ีความคิดเพื่อ

พฒันากรอบแนวคิด 

Art of graphic design for communication; 

typography and layout design for publications; corporate 

identity design; mind mapping creation for the concept 

developing 

 

 

 

 

142-145 การเขียนบทและ 

 การเขียนสตอรีบอร์ด                    3((2)-2-5) 

 (Script Writing and Storyboarding) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

การเขียนบทภาพยนตร์เบ้ืองตน้ เทคนิคการถ่าย

ท าภาพยนตร์ ภาษาภาพ แผ่นสตอรีบอร์ด การท างานใน

ขั้นพรีโพรดกัชนั การออกแบบตวัละครและฉาก การตดั

ต่อภาพแอนิเมติก โดยซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 Foundations of script writing; film techniques; 

picture language; storyboard sheet; pre-production stage; 

background and character design; editing an animatic 

with computer software 

 

142-241 หลกัการเทคโนโลยทีางเวบ็           3((2)-2-5) 

(Principles of Web Technology) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ขั้ นตอนการพัฒนาเว็บ โครงร่างเว็บและ

แบบจ าลอง พ้ืนฐานการเขียนภาษาเอชทีเอม็แอล พ้ืนฐาน

ภาษาซีเอสเอส การตรวจสอบความถูกตอ้งของโคด้ การ

เขา้ถึงและการใชง้านได ้

  Web development workflow; web wireframes 

and mock- up; HTML basics; CSS basics; code 

validation; accessibility and usability 

 

142-242 การถ่ายภาพดิจิทลั             3((2)-2-5) 

 (Digital Photography) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ก ล้ อ ง

ถ่ายภาพ หลกัการถ่ายภาพด้วยกลอ้งดิจิทัล การจัดวาง
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องคป์ระกอบ บรรยากาศและอารมณ์ของภาพถ่าย การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีช่วยในการปรับแต่ง

ภาพ (แสง เงา  คอนทราสท)์ 

   Theories and operations of cameras; principles 

of photograph using digital camera; composition; 

atmosphere and mood; application of computer software 

for photo manipulation (light, shade, contrast) 

 

142-247 การสร้างโมเดล 3 มิติพ้ืนฐาน           3((2)-2-5) 

(Fundamentals of 3D Modeling) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

พ้ื น ฐ านการส ร้ า ง หุ่ นจ า ลอ ง  3 มิ ติ ด้ ว ย

คอมพิวเตอร์ การสร้างโมเดลของส่ิงมีชีวิต การก าหนด

พ้ืนผิวของวตัถุ การจดัแสงเงา การประมวลผลภาพ 

Foundations of computer 3D modeling; modeling of 

living creatures; texturing; lighting; rendering 

 

142-150 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ            3((2)-2-5) 

 (Object-Oriented Programming) 

ร า ยวิ ช าบั ง คับ เ รี ยน ก่อน :  142- 142 การ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

 Prerequisite: 142-142 Basic Programming 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการออกแบบซอฟตแ์วร์

เ ชิ งว ัตถุ  โครงสร้างโปรแกรมในภาษา เ ชิ งว ัตถุ  

ความหมายของวตัถุและกลุ่มของวตัถุ คุณลกัษณะและ

พฤติกรรมของวตัถุ กลุ่มของวตัถุพ้ืนฐาน การสืบทอด 

แถวการล าดับ การน าเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์

กลบัมาใชอี้ก หลกัการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุเพื่อการ

เช่ือมต่อฐานขอ้มูล 

  Basic concept of object oriented software 

design; programming structures in object oriented 

language; object and class definitions; object attributes 

and behaviors; based classes; inheritance; arrays; reuse 

of software components; object oriented programming 

for database connection 

 

142-154 ระบบฐานขอ้มูล            3((2)-2-5) 

(Database System) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ระบบแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรม 

3 ระดบัของฐานขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูล การ

ออกแบบฐานขอ้มูล ฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์  ภาษาเอสคิว

แอล การบริหารฐานขอ้มูล เทคนิคการสร้างฐานขอ้มูล

โดยโนเอสคิวแอล ส่ิงแวดลอ้มประกอบในโนเอสคิว

แอล กระบวนการจดัการฐานขอ้มูลโดยโนเอสคิวแอล 

File- based system; database system; 3- level 

architecture of database; database management system; 

database design; the relational database; SQL language; 

database administration; NoSQL database techniques; 

NoSQL environments; database operation using NoSQL 

 

142-251 แอนิเมชนั 3 มิติพ้ืนฐาน           3((2)-2-5) 

 (Fundamental 3D Animation) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

พ้ืนฐานการสร้างภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ คีย์

เฟรม การปรับแต่งด้วยกราฟ การก าหนดตัวควบคุม

พ้ืนฐาน   

  Foundation of 3D animation; keyframes; 

graph editor; basic set up 

 

142-252 การออกแบบเกม            3((2)-2-5) 
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  (Game Design) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ชนิดของ เกม  การ เ ขี ยนกฎการ เ ล่น เกม 

กระบวนการออกแบบเกม การสร้างตน้แบบดว้ยกระดาษ 

คณิตศาสตร์และความน่าจะเป็นส าหรับเกม   การ

ออกแบบเกมให้สมดุล เอกสารการออกแบบเกม  การ

ออกแบบด่านของเกม การพฒันาเกมในมุมมองทางธุรกิจ 

Game genres; rules writing; game design 

process; paper prototyping; mathematics and probability 

for the game; game balance; level design; business 

aspects of game development 

 

142-253 การออกแบบโมชนักราฟิก          3((2)-2-5) 

(Motion Graphic Design) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

  Prerequisite: - 

 กระบวนการออกแบบโมชันกราฟิก การ

ออกแบบสร้างสรรค์แนวความคิด การพฒันาความคิด 

การวิเคราะห์ความตอ้งการทางการตลาดดิจิทลัส าหรับ

การออกแบบโมชนักราฟิก การออกแบบองค์ประกอบ

ทรัพยากรดิจิทลั การผลิตองคป์ระกอบทรัพยากรดิจิทลั 

การสร้างแอนิเมติก การซ้อนภาพดิจิทลั การผสมผสาน

คอมพิ ว เ ตอ ร์ แอ นิ เ มชัน  2/ 3 มิ ติ  ก า รออกแบบ

ภาพเคล่ือนไหวส าหรับการประยุกต์ใช้บนเคร่ืองมือ

ต่างๆ 

Motion graphic design workflow; creating 

conceptual design; idea development; digital marketing 

requirement analysis for motion graphic design; digital 

asset design; digital asset production; animatic 

production; digital compositing; integrated 2D/ 3D 

computer animation; adaptive motion design for 

different platform 

 

142-255 การออกแบบเวบ็แบบตอบสนอง        3((2)-2-5) 

(Responsive Web Design) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 142-241 หลักการ

เทคโนโลยทีางเวบ็ 

 Prerequisite:  142- 241 Principles of Web 

Technology  

กระบวนการออกแบบเวบ็แบบตอบสนอง การ

สร้างโครงเว็บ พ้ืนฐานภาษาเอชทีเอ็มแอล 5 พ้ืนฐาน

ภาษาซีเอสเอส 3 รูปแบบตวัอกัษรบนเวบ็ โครงประกอบ

ส าเร็จส าหรับการออกแบบเว็บแบบตอบสนอง ระบบ

ตาราง 

Responsive web design workflow; creating 

wireframe; HTML5 basics; CSS3 basics; web fonts and 

typography; responsive web design framework; grid 

system 

 

142-256 แอนิเมชนั 2 มิติแบบดิจิทลั            3((2)-2-5) 

(Digital 2D Animation) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

การสร้างภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ ดว้ยโปรแกรม

ประยุกตค์อมพิวเตอร์ กระบวนการวาดภาพเคล่ือนไหว 

และวธีิการท าใหเ้กิดภาพเคล่ือนไหวต่อเน่ือง 

2D animation creation; computer program; 

animated drawing process; producing method of motion 

pictures 
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142-257 ระเบียบวธีิวจิยั              3((2)-2-5) 

 (Research Methodology) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางดิจิทัลมีเดีย การวิจัยเชิง

ปริมาณและคุณภาพ การก าหนดโจทยว์ิจัย การสืบคน้

และทบทวนวรรณกรรมทางดิจิทลัมีเดีย การเลือกขนาด

กลุ่มตวัอยา่งและวิธีการในการรวบรวมขอ้มูล สถิติและ

การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั การเขียน

รายงานและการน าเสนอการวจิยัทางดิจิทลัมีเดีย 

 Research methodology in digital media; 

quantitative and qualitative researches; research question 

identification; literature search and review in digital 

media; sample size determination and data collection 

methods; statistics and data analysis; research report 

writing; research report writing and presentation in 

digital media 

 

142-258 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือแบบ

ขา้มแพลตฟอร์ม               3((2)-2-5) 

  ( Cross- Platform Mobile Application 

Development) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 142-150 การเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุ 

 Prerequisite:  142- 150 Object- Oriented 

Programming 

ระบบปฏิบติัการอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (แอนดรอยด ์

ไอโอเอส เป็นต้น) สภาพแวดล้อมของโครงสร้าง

อุปกรณ์เค ล่ือนท่ี พ้ืนฐานของโปรแกรมประยุกต์ 

เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส ส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้

แบบหน้าต่างเด่ียวและแบบหลายหน้าต่าง การเขียน

โปรแกรมเชิงเหตุการณ์และกิจกรรมในอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

การแจง้เตือนผูใ้ช ้กราฟิกส์และแอนิเมชนั มลัติทชัและ

เจสเชอร์ มัลติมีเดีย สถานท่ีตั้ งและแผนท่ี การจัดการ

ข้อมูล โปรแกรมบริการ   เทรด และตัวจัดการใน

ระบบปฏิบติัการอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  

  Mobile platforms (android, iOS, etc. ) ; mobile 

device environments; fundamentals of application 

programs; HTML; CSS; single-pane and multi-pane user 

interfaces; events and activities in mobile devices; user 

notifications; graphics and animation; multi- touch and 

gestures; multimedia; location and maps; data 

management; services, threads and handlers in mobile 

platforms 

 

142-259 ประสบการณ์ผูใ้ชแ้ละ 

 ส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้           3((2)-2-5) 

 (User Experience and User Interface) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

จิตวิทยาการเรียนรู้และศาสตร์การเรียนรู้ 

มนุษย์ คอมพิวเตอร์ และการปฏิสัมพนัธ์ วิธีการและ

เทคนิคของการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ การประเมินการ

ออกแบบปฏิสัมพนัธ์ ระบบช่วยสนับสนุนผูใ้ชแ้ละการ

จดัท าเอกสาร การปฏิสัมพนัธ์ของผูมี้ความบกพร่องทาง

ร่างกายกบัคอมพิวเตอร์ 

  Cognitive psychology and science; human, 

computer and interaction; methods and techniques of 

interaction design; evaluation of interaction design; user 

support systems and documentation; disability issues 

with computer interaction 

 

142-350 สมัมนาดา้นดิจิทลัมีเดีย 1          2((0)-4-2) 

 (Seminar in Digital Media I) 
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รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

การแสวงหาวทิยาการใหม่ๆ  ประเด็นแนวโนม้

ทางดิจิทลัมีเดีย เทคโนโลยีดิจิทลัสมยัใหม่ ผลกระทบ

ของการพฒันานวตักรรมสมยัใหม่ การพฒันาเทคโนโลยี

ดิจิทลัสมยัใหม่ วเิคราะห์ อภิปรายและวพิากษว์จิารณ์ 

  Acquisition of new knowledge frontiers; issue 

trends in digital media; digital emerging technology; 

impact of innovation development; emerging digital 

technology implementation; analyze; discussion and 

criticism 

 

142-351 การบริหารโครงการ            3((2)-2-5) 

 (Project Management) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

หลักการบ ริหารโครงการ  การวางแผน

โครงการ ภาพรวมของการพฒันาโครงการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารเวลา การท างานเป็นทีมและการ

จัดการ การจัดการส่ือสาร การจัดการความเส่ียง การ

จดัการโครงการโดยผูป้ระกอบการภายนอก 

  Principles of project management; project 

planning; comprehensive overview of project 

development; cost management; time management; 

teamwork and management; communication 

management; risk management; project management by 

outsourced stakeholders 

 

 

 

 

 

142-355 โครงงานดิจิทลัมีเดียและ 

 แอนิเมชนั 1         3((0)-9-0) 

 (Project in Digital Media and Animation I) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ประมวลความคิดประสบการณ์จากท่ีเรียน การ

คน้ควา้ การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอโครงงานด้าน

ดิจิทลัมีเดีย แลกเปล่ียนความคิดในชั้นเรียน เขียนรายงาน

และน าเสนอผลงาน 

Codifying of learning experiences; research; 

data analysis; proposing a project in digital media; class 

discussion; writing report and presentation 

 

142-357 การโปรแกรมเวบ็ส่วนหลงั            3((2)-2-5) 

  (Backend Web Programming) 

รายวิชาบังคับ เ รียนก่อน:  142-154 ระบบ

ฐานขอ้มูล 

 Prerequisite: 142-154 Database System 

ภาษาท่ีเป็นท่ีนิยมในการพฒันาเวบ็ฝ่ังเซิฟเวอร์ 

การสร้างเวบ็ท่ีแบบไดนามิก การโตต้อบดว้ยแบบฟอร์ม 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล การจัดการของ

เซสชนั การติดต่อและจดัการฐานขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูล

เว็บ การน าเสนอผลของเว็บไซต์แบบไดนามิก การ

ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป้ อ ง กั น ข้ อ มู ล ผู ้ ใ ช้ บ น เ ว็ บ 

กระบวนการพัฒนา เว็บ  ก ารพัฒนา เ ว็บพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

  Web server- side programming with popular 

language; dynamic web creation; form interaction; data 

validation; session management; database management 

and connection via web; web data entry; dynamic output 

presentation; authorization security; web- based 

processing; web application for electronic commerce 
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142-358 สมัมนาดา้นดิจิทลัมีเดีย 2            2((0)-4-2) 

 (Seminar in Digital Media II) 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 142-350 สัมมนาดา้น

ดิจิทลัมีเดีย 1 

 Prerequisite:  142- 350 Seminar in Digital 

Media I 

การแสวงห าวิ ท ย าก า ร ให ม่ๆ  ง านวิ จั ย 

นวตักรรม ประเด็นแนวโนม้ทางดิจิทลัมีเดีย เทคโนโลยี

ดิจิทัลสมัยใหม่ ผลกระทบของการพัฒนานวตักรรม

สมยัใหม่ การพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลัสมยัใหม่ วเิคราะห์ 

อภิปรายและวพิากษว์จิารณ์ 

  Acquisition of new knowledge frontiers; 

research; innovation; issue trends in digital media; 

digital emerging technology; impact of innovation 

development; emerging digital technology 

implementation; analyze; discussion and criticism 

 

142-359 แสง เงา และการประมวลภาพ           3((2)-2-5) 

  (Shading, Lighting and Rendering) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

หลกัการแสดงภาพดว้ยเทคนิคการประมวลผล 

การจดัการการประมวลผล 3 มิติ  การประยกุตข์ั้นสูงกบั

การจดัฉาก แสง เงา และลกัษณะของพ้ืนผิววตัถุ 

 Principles of concept rendering techniques, 

rendering; 3D rendering management; applying 

advanced rendering techniques; light, shade and texture 

set up 

 

 

 

 

142-360 การเขียนบทเกม             3((2)-2-5) 

  (Game Script Writing) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

พ้ืนฐานการเขียนเคา้โครงเร่ืองเกม  การสร้าง

และพฒันาตวัละคร การเล่าเร่ืองภายในเกม โครงสร้าง

เกม โครงสร้างความก้าวหน้า เน้ือเร่ืองหลัก จังหวะ 

จุดส าคญัสูงสุดของเหตุการณ์  

  Basic game storyline writing; character 

creation and development; game narration; game 

structure; progress structure; story arc; pacing; climax 

 

142-361 ความเป็นผูป้ระกอบการ            3((2)-2-5) 

(Entrepreneurship) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

Prerequisite: - 

ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงเม่ือตอ้งการเร่ิม

ธุรกิจใหม่ การตลาด การขาย การเงินและขอ้ก าหนดทาง

กฎหมายต่างๆ จิตวิทยาเบ้ืองหลังการเ ร่ิมต้นธุรกิจ 

ขั้ นตอนท่ี เ ก่ียวข้อง  รูปแบบธุรกิจ  การวิจัยตลาด 

ความส าคัญของกระแสเงินสด แรงบันดาลใจและ

แรงผลกัดนัใหส้ร้างธุรกิจ 

 Key issues to be considered when starting a 

business:  marketing, sales, finance and legal 

requirements; psychology behind starting up a business; 

processes involved; business formats; market research; 

the importance of cash flow; inspiration and motivation 

for business startup 

 

 

142-362 วถีิแห่งพลเมืองเน็ต             3((2)-2-5) 

  (Netizenship) 
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รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ห ลั ก ก า ร เ ข้ า สั ง ค ม อ อน ไ ลน์  ก ฎ แ ล ะ

จรรยาบรรณ สิทธิหน้าท่ี  และพฤติกรรม และมารยาท

ของวิถีพลเมืองเน็ต รวมทั้ งเคร่ืองมือสนับสนุนวิถี

พลเมืองเน็ต   

     Internet Citizen or Digital Citizen; principle of 

proper online manner;  laws and ethics, rights and 

responsibilities; Netizenship  behavior ( social, 

education) , netiquette and Internet- based tool for 

Netizenship 

 

142-363 กายวภิาคส าหรับงานแอนิเมชนั        3((2)-2-5) 

(Anatomy for Animation) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: -   

การศึกษารูปแบบส่ิงมีชีวิตในเชิงโครงสร้าง 

กระดูกและกลา้มเน้ือ สัดส่วนและการเคล่ือนไหวของ

ส่ิงมีชีวติ แบบต่างๆ   

Study the structure of living creatures; bone 

and muscles; proportion and movement of living 

creatures   

 

142-364 การท ารูปและป้ัน 3 มิติพ้ืนฐาน          3((2)-2-5) 

(3D Shaping and Sculpting) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประติมากรรม การป้ัน

นูนต ่าและรูปทรงเรขาคณิต การร่างภาพตน้แบบ การป้ัน

ตน้แบบ การร่างภาพตวัการ์ตูน การป้ันตวัการ์ตูน การ

สร้างแม่พิมพ ์

Fundamental of sculpting; bas- relief and 

geometry shapes; figure sketch; figure sculpture; cartoon 

character sketch; cartoon character and sculpting; mold 

making 

 

142-365 การโปรแกรมกราฟิก            3((2)-2-5) 

  (Graphic Programming) 

ร า ยวิ ช าบั ง คับ เ รี ยน ก่อน :  142- 142 การ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

 Prerequisite: 142-142 Basic Programming 

การโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ การแปลงวตัถุ การ

ท าวตัถุเคล่ือนไหว การจดัแสงและการปรับพ้ืนผิววตัถุ

ตามตอ้งการดว้ยการโปรแกรม การสร้างเมนูในแบบท่ี

ตอ้งการ การโปรแกรมการเคล่ือนอนุภาคท่ีซบัซอ้น 

  3D graphic programming; object 

transformation; object animation; light setting and object 

surface customization with programming; custom menu 

creation; programming complex particle movement 

 

142-366 ดิจิทลัซอฟตแ์วร์และแอปพลิเคชนั     3((2)-2-5) 

(Digital Software and Application) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับดิจิทลัซอฟต์แวร์และ

ระบบปฏิบติัการ การติดตั้งซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์เครือข่าย 

การประมวลผลค า เคร่ืองมือการน าเสนอ เคร่ืองมือใน

การผลิตส่ือประสมและการประยกุตใ์ช ้

Introduction to digital software and operating 

systems; software installation; network devices; word 

processing; presentation tools; production multimedia 

production tools and their applications 
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142-367 การคิดเชิงออกแบบขั้นพ้ืนฐาน         3((2)-2-5) 

 (Design Thinking) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

แนวคิดการออกแบบเบ้ืองตน้ กระบวนการคิด

การออกแบบ ความเห็นอกเห็นใจ การวิเคราะห์ความ

ตอ้งการและความตอ้งการ เขา้ใจปัญหาและก าหนด; การ

สร้างความคิด; การทบทวน การสร้างตน้แบบและการ

ทดสอบกบัผูใ้ช ้

Introduction to design thinking; design 

thinking processes; empathizing; need and requirement 

analysis; understand the problem and define; ideation; 

iteration; prototyping and user testing 

 

142-368 บริการออกแบบดิจิทลั            3((2)-2-5) 

 (Digital Design Services) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับการออกแบบบริการ

ดิจิทัล กลยุทธ์ในออกแบบบริการ รูปแบบธุรกิจดิจิทลั 

กรณีศึกษา เทคนิคการออกแบบบริการ การแก้ปัญหา

และแนวทางแกไ้ข การสร้างตน้แบบของบริการ 

       Introduction to digital service design; design 

service strategies; digital business models; case studies; 

service design techniques; solving problems and 

solutions; prototyping of services 

 

 

 

 

 

142- 369 ส่ื อ ส ร้ า ง สร รค์ส า ห รั บ ก า รค้นพบท า ง

วทิยาศาสตร์             3((2)-2-5) 

 (Creative Media for Presentation of Scientific 

Discovery) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

จัดเตรียมข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ การ

อธิบายวิธีการและสถิติ การออกแบบวสัดุการออกแบบ

และผลิตวสัดุการน าเสนอ การส่ือสาร การมีส่วนร่วม; 

การน าเสนอดว้ยวาจา การน าเสนอในห้องเรียน การจดั

นิทรรศการและการจดัแสดง 

Provide context for scientific facts; explain 

methodology and statistics; design and fabricate 

presentation materials; communication; engagement; 

oral presentation; classroom presentations; exhibits and 

displays 

 

142-370 นวตักรรมดิจิทลัส าหรับการ 

สร้างส่ือใหม่           3((2)-2-5) 

 (Digital Innovative for New Media Creation) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

พลเมืองดิจิทลัและผูอ้พยพดิจิทลั ประสบการณ์

ของผูใ้ช ้พฤติกรรมและจิตวิทยาผูบ้ริโภคออนไลน์ การ

เปล่ียนแปลงทางนวตักรรมดิจิทัล การจัดการกับการ

เปล่ียนแปลงและการมีส่วนร่วม การท างานร่วมกนัแบบ

ดิจิทลัและการร่วมสร้างสรรคผ์ลงาน การวเิคราะห์ขอ้มูล

ดิ จิตอล การวางแผนและการพัฒนาเ น้ือหาดิ จิทัล 

การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

       Digital natives and digital immigrants; user 

experience; online consumer behavior and psychology; 

digital innovative transformation; change management 
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and engagement; digital collaboration and co-creation; 

digital data analytics; planning and developing digital 

contents; social media marketing 

 

142-371 การจดัการขอ้มูลดิจิทลัและ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล             3((2)-2-5) 

 ( Digital Data Management and Data 

Analytics) 

รายวิชาบังคับ เ รียนก่อน:  142-154 ระบบ

ฐานขอ้มูล   

Prerequisite: 142-154 Database System 

การรวบรวมขอ้มูล การส ารวจขอ้มูลและการ

สอบสวน คุณสมบัติของขอ้มูล การเตรียมและการท า

ความสะอาดข้อมูล การสกัดคุณสมบัติและการเลือก

คุณสมบั ติ  ก า รน า เ สนอข้อ มู ล  ขั้ น ตอนวิ ธี ท า ง

วิทยาศาสตร์ข้อมูล ขั้นตอนวิธีส าหรับคัดแยกข้อมูล 

สมการถดถอย การแบ่งกลุ่มข้อมูล ขั้นตอนวิธีความ

สอดคลอ้ง 

Data collection, data exploration and 

investigation; features of information; data preparation 

and cleaning; feature extraction and feature selection; 

data visualization; data science algorithms; classification 

algorithms; regression; clustering; association 

algorithms 

 

142-372  ธุรกิจอจัฉริยะ             3((2)-2-5) 

 (Business Intelligence) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ท่ีมาของข้อมูลธุรกิจและการรวมข้อมูล ตัว

บ่งช้ีประสิทธิภาพ การออกแบบเชิงธุรกิจ การดึงขอ้มูล

ทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและแนวโน้มทาง

ดิจิทัล รูปแบบอจัฉริยะส าหรับธุรกิจ การโหลดขอ้มูล 

แบบจ าลองการท านาย การออกแบบแผงควบคุมส าหรับ

ธุรกิจ 

Source of business information and data 

integration; key performance indicator; business design; 

business data extraction, business transformation and 

digital trends; intelligence model for business; 

information loading; prediction model; dashboard design 

for business 

 

142-373 การวจิยัดิจิทลัส าหรับส่ือสร้างสรรค ์ 3((2)-2-5) 

 (Digital Research for Creative Media) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

ระเบียบวิธีวิจัยดิจิทัล ประสบการณ์ของผูใ้ช้

และความต้อ งการของผู ้ใ ช้  ก ารก าหนด ปัญหา 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั การสุ่มตวัอยา่งแบบดิจิทลั การ

ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวธีิและการวจิยั เคร่ืองมือใน

การวิจยั เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล รายงานการวิจยัและ

การน าเสนอ การวิจยัและการประยุกต์ใชส่ื้อสร้างสรรค์

และส่ือสมยัใหม่ 

Digital research methodologies; user 

experiences and user requirements; problem defining; 

research objectives; digital sampling; literature review; 

research methodology and design; research tools; data 

analytic techniques; research report and presentation; 

research and application for creative media and new 

media 

 

 

 

 



เอกสาร 1-4 

142-374 เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับ 

ส่ือสร้างสรรค ์                            3((2)-2-5) 

 (Digital Technology for Creative Media) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: - 

เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะอินเทอร์เน็ต 

การออกแบบการผลิตดิจิทลั ตวัละครอจัฉริยะประดิษฐ์; 

อิเล็กทรอนิกส์และแฟชั่น การติดตั้ งแบบโตต้อบและ

ประสบการณ์ ประสบการณ์หลากหลายทางประสาท

สมัผสั ปฏิสมัพนัธ์ร่วมผสม ศิลปะสร้างสรรค ์ผลิตภณัฑ์

ความบนัเทิงดิจิทลั 

Creative technologies; internet art; digital 

production design; artificial intelligent characters; 

electronics and fashion; interactive installations and 

immersive experiences; multi- sensory experiences; 

cross- disciplinary interaction; creative art; digital 

entertainment products 

 

142-375 ดิจิทลัแมทเพนทิง             3((2)-2-5) 

  (Digital Matte Painting) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

 ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง แ ล ะ จั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

ภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็นการน ามาจากแหล่งต่างๆ การ

ประกอบตกแต่งภาพพ้ืนหลงั การเปล่ียนฉากสถานท่ีท่ี

ไม่มีจ ริงให้ เ ป็นฉากประกอบในแอนิเมชัน วิ ดีโอ 

ภาพยนตร์ 

  Arrangement and composition of motion 

pictures from other location; decorative wallpaper; 

modifying non- existent place to scence in animation, 

video, film 

 

142-376 กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั            3((2)-2-5) 

 (Digital Marketing Strategies) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ 

หลกัการผสมผสานระหวา่งการตลาดเดิมและการตลาด

ดิจิทลั การท าวิจยัและน าเสนอโครงการเพ่ือหาแหล่งทุน 

ขอบเขตทางดา้นดิจิทลั การตลาดออนไลน์และการท า

วดีีโอทางการตลาด การตลาดตรงออนไลน์ 

Digital and content marketing strategies; 

branding; combining traditional and digital marketing; 

how to conduct a research and pitch; digital space; digital 

assets; online and video marketing; online direct 

marketing 

 

142-377 ภาพยนตร์ศึกษา             3((2)-2-5) 

  (Cinematography) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: -    

Prerequisite: -   

ขั้ นตอนและกระบวนการในการผลิต ส่ือ

วิดีทศัน์ในงานวิชวลเอฟเฟกต ์เทคนิคการถ่ายท าบนพ้ืน

เขียว การ บันทึกค่าการเคล่ือนไหวเพ่ืองานวิชวลเอฟ

เฟกต ์              

Digital video production workflow and process 

for visual effects, green screen shooting techniques; 

motion capture for visual effects 

 

142-378 การเขียนโปรแกรมเกม            3((2)-2-5) 

  (Game Programming) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 142-150 การเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุ  
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Prerequisite:  142- 150 Object- Oriented 

Programming 

พ้ืนฐานการพฒันาเกม ประวติัวิดีโอเกม เกม

เอนจิน  การควบคุมตวัละคร ส่วนติดต่อกบัผูเ้ล่น  การ

สร้างภาพเคล่ือนไหว สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับ

วิดีโอเกม คณิตศาสตร์ส าหรับเกม การโปรแกรมกราฟิก 

3 มิติดว้ยเอพีไอท่ีเป็นท่ีนิยม ฟิสิกส์ส าหรับเกม เอฟเฟกต์

แสงเงาแบบปัจจุบนั เช่น แสงและเงา การสะทอ้นแสงเงา

ของตวัละคร  

Foundations of game development; video 

game history; game engines; control characters;  user 

interface; software architecture for video games; 

animation; mathematics for games, 3D graphic 

programming with popular graphic API; physics of 

games; real-time shading effects: light and shadow, light 

reflection and shadow reflection of characters 

 

142-380 การพฒันาเวบ็ส่วนหนา้ดว้ย 

โครงส าเร็จรูป             3((2)-2-5) 

  ( Frontend Web Development Using 

Framework) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

โครงสร้างเว็บส่วนหน้า องค์ประกอบของ

โครงสร้าง เคร่ืองมือของโครงสร้าง ระบบเวบ็ไซตห์นา้

เดียว การทดสอบฝ่ังโปรแกรมบริการผูใ้ช ้ 

  Frontend web UI frameworks; framework 

components; framework tools; single page applications; 

client-side server testing 

 

 

 

142-384 ระบบการจดัการเวบ็แบบส าเร็จรูป   3((2)-2-5) 

  (Content Management System) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ระบบการสร้างและจดัการเว็บแบบส าเร็จรูป 

(ซีเอ็มเอส) ในปัจจุบนั ความแตกต่างระหวา่งระบบการ

สร้างและจดัการเวบ็แบบส าเร็จรูป กระบวนการสร้างเวบ็

โดยการใชร้ะบบซีเอ็มเอส การแกไ้ขขอ้มูลบนเวบ็ การ

เพ่ิมกระบวนการภายในเว็บ การสร้างโครงสร้างการ

ออกแบบ การดูแลเวบ็ไซต ์ 

  Recent open source content management 

system ( CMS) ; differences between content 

management system; create and deploy websites using 

CMS; editing content; adding functionalities; creating 

custom templates; website maintenance 

 

142-387 การเขียนโปรแกรมเกมขั้นสูง            3((2)-2-5) 

  (Advanced Game Programming) 

 รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 142-150 การเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุ 

Prerequisite:   142- 150 Object- Oriented 

Programming 

เทคนิคการเขียนโปรแกรมส าหรับการเขียน

เกม โครงสร้างขอ้มูลส าหรับเขียนโปรแกรมเกม   เกม

แบบหลายผูเ้ล่นผ่านระบบเครือข่าย ปัญญาประดิษฐ์

ส าหรับเกมเบ้ืองตน้ คณิตศาสตร์ส าหรับเกม  เกมฟิสิกส์

ส าหรับเกม  

Game programming technique; Data structure 

for game programming; Multi- player game using 

network; introduction to AI games; mathematics for 

games; physics of games 
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142-388 หวัขอ้พิเศษ 1          1-3((x)-y-z) 

 (Special Topic I) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

หัวข้อส าคัญและแนวโน้มตามสถานการณ์

ปัจจุบันส าหรับความรู้ใหม่ท่ีทันต่อเหตุการณ์ทางดา้น

ดิจิทลั มีเดียและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง    

Key topics and trends on the current situation 

for the most updated knowledge in digital media and 

related technologies 

 

142-389 เทคโนโลยส่ืีอใหม่             3((2)-2-5) 

  (New Media Technology) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

บทบาท ความส าคัญ และผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหม่ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคลอ้งกบัหลกัศิลปะเพ่ือ

การส่ือสาร 

Roles, significance, and impact of information 

technology and new media; application of information 

technology conforming to principles of art in 

communication 

 

142-390 ปัญญาประดิษฐ ์             3((2)-2-5) 

 (Artificial Intelligence) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

การเรียนรู้ของเคร่ือง ตรรกวิทยาและการ

วางแผน การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ หุ่นยนตแ์ละการ

วางแผนการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ ระบบประมวล

ภาษาธรรมชาติ โครงข่ายประสาทเทียม  

Machine learning; logic and planning; 

computer vision; robotics and robot motion planning; 

natural language processing; neural networks 

 

142-391 หวัขอ้พิเศษ 2           1-3((x)-y-z) 

 (Special Topic II) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

หัวข้อส าคัญและแนวโน้มตามสถานการณ์

ปัจจุบันส าหรับความรู้ใหม่ท่ีทันต่อเหตุการณ์ทางดา้น

ดิจิทลั มีเดียและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง    

Key topics and trends on the current situation 

for the most updated knowledge in digital media and 

related technologies 

 

142-392 การออกแบบอินโฟกราฟิก            3((2)-2-5) 

  (Infographic) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

รูปแบบการออกแบบอินโฟกราฟิกทัว่ไป; การ

เ ล่า เ ร่ืองราว ; การแสดงข้อมูล ; การตรวจสอบการ

แสดงผลขอ้มูล; การเล่าเร่ืองราวเพ่ือการส่ือสาร 

Common infographic styles; story telling; 

illustration of Information; clarifying visual information; 

illustrating narrative 

 

142-393 การออกแบบอตัลกัษณ์           3((2)-2-5) 

 (Identity Design) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

กระบวนการออกแบบภาพอัตลักษณ์ การ

วิเคราะห์หาอตัลกัษณ์ของแบรนด์ การตั้งช่ือสินคา้ การ
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ออกแบบตราสัญลักษณ์ เน้ือหาเบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

ออกแบบส่ือโฆษณา การวางแผนและการวิเคราะห์เพื่อ

ผลิตส่ือโฆษณา การออกแบบกราฟิกโฆษณา การ

ออกแบบภาพยนตร์โฆษณา  

Design processes of visual identity; brand 

identity analysis; brand name; brand design; 

fundamental of advertising design; planning and analysis 

of advertising production; graphic advertising design; 

movie advertising design 

 

142-394 การออกแบบบรรจุภณัฑ ์          3((2)-2-5) 

(Package Design) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีตรงกับ

ความตอ้งการของผูใ้ช ้การเลือกสี การออกแบบตวัอกัษร 

วสัดุบรรจุภณัฑท่ี์สามารถผลิตได ้การออกแบบตน้แบบ

ด้วยภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เพื่อน าเสนอรูปแบบบรรจุ

ภณัฑ ์ 

The packaging design process serves the user 

requirement, color selection, typography design, 

materials and print techniques, and mockups with 2D 

and 3D visualization in order to present the designed 

package 

 

142-395 หวัขอ้พิเศษ 3           1-3((x)-y-z) 

 (Special Topic III) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

หัวข้อส าคัญและแนวโน้มตามสถานการณ์

ปัจจุบันส าหรับความรู้ใหม่ท่ีทันต่อเหตุการณ์ทางดา้น

ดิจิทลั มีเดียและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง    

Key topics and trends on the current situation 

for the most updated knowledge in digital media and 

related technologies 

 

142-396 ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยเีวบ็     3((2)-2-5) 

( Client/ Server Application & Web 

Technology) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีเวบ็ การเรียกใช้

กระบวนงานระยะไกล โปรแกรมฝ่ังแม่ข่าย โปรแกรมฝ่ัง

ลูกข่าย เคร่ืองมือสนบัสนุนในการสร้างและจดัการเวบ็ 

Web technologies architecture; Remote 

procedure call; server- side programs; client- side 

programs; Web creation support tools;  web 

management supporting tools 

 

142-397 การออกแบบตวัอกัษรและตวัพิมพ ์    3((2)-2-5) 

(Typography) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

การออกแบบตวัอกัษร กายวิภาคของการแบบ

ตวัอกัษร ชนิดของการแบบตวัอกัษร การเลือกรูปแบบ

ตัวอักษรให้เหมะสม การผสมผสานของหลายแบบ

ตวัอกัษร เคร่ืองท่ีใชใ้นการออกแบบตวัอกัษร 

Typography design; typography anatomy; 

classification of typography; choosing the typography; 

Mixing with many typographies; typography design 

tools 

 

142-398 สรรพส่ิงอิงกบัอินเทอร์เน็ต 

 และระบบฝังตวั            3((2)-2-5) 
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(Internet of Thing and Embedded Devices) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตของสรรพ

ส่ิง  มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตวัรับรู้และอุปกรณ์  การเขียน

โปรแกรมในระบบฝังตวั  ส่วนต่อประสานคลาวด์  โพร

โทคอลส่ือสาร  การประยกุตใ์ชง้าน สถาปัตยกรรมเพียร์

ทูเพียร์ 

Fundamental knowledge about internet of 

things;  relevant standards;  sensors and devices;  

embedded system programming;  cloud interface;  

communication protocols;   internet of things 

applications; peer to peer architecture 

 

142-401 สหกิจศึกษาดา้นดิจิทลัมีเดีย           6((0)-36-0) 

(Cooperative Education in Digital Media) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

การเรียนรู้และปฏิบติังานในองคก์ร (หน่วยงาน

ภาคของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน , หรือองค์กร

ระหวา่งประเทศ) ท่ีเก่ียวกบัสาขาดิจิทลัมีเดีย โดยไดรั้บ

การอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

Learning and working in organizations 

( government organizations, state enterprises, private 

companies, or international organizations) that related to 

digital media fields under the approval of program 

administrative committee 

 

 

 

 

142-402 ฝึกปฏิบติังานเชิงวชิาชีพดา้นดิจิทลัมีเดีย 

  ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 

 (Internship in Digital Media) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: - 

 Prerequisite: - 

ฝึกงานในองค์กร (หน่วยงานภาคของรัฐ , 

รัฐวสิาหกิจ, บริษทัเอกชน, หรือองคก์รระหวา่งประเทศ) 

ท่ีเก่ียวกับสาขาดิจิทัลมีเดีย โดยมีระยะเวลาของการ

ฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 

Training in organizations ( government 

organizations, state enterprises, private companies, or 

international organizations)  related to digital media 

fields with the minimum period of 300 hours 

 

142-356 โครงงานดิจิทลัมีเดียและ 

 แอนิเมชนั 2              3((0)-9-0) 

(Project in Digital Media and Animation II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 142-355 โครงงาน

ดิจิทลัมีเดียและแอนิเมชนั 1 

 Prerequisite: 142-355 Project in Digital Media 

and Animation I 

เป็นรายวิชาต่อเน่ืองจาก 142-345 สรุป เรียบ

เรียง การจัดระบบและการพฒันาส่ือของโครงงานเพื่อ

การน าขอ้เสนอโครงงาน ปฏิบัติงานตามแผนงานของ

โครงงานและพัฒนางานไปสู่กระบวนการผลิตส่ือท่ี

สมบูรณ์โดยบูรณาการศิลปะ คอมพิวเตอร์ และการ

ส่ือสาร เขียนรายงานและน าเสนอผลงาน 

Continuation of 142- 345; summarizing; 

compiling; project media development and management 

for project proposal presentation; proceeding project 

plan and developing work piece to a complete level of 
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media production; integration of art, computer and 

communication; writing report and presentation 

 

142- 456 การออกแบบการจัด แสดงและการจัด

นิทรรศการ            6((0)-18-0) 

(Display Design and Exhibition) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 142-356 โครงงาน

ดิจิทลัมีเดียและแอนิเมชนั 2 

 Prerequisite: 142-356 Project in Digital Media 

and Animation II 

กระบวนการออกแบบการจดัแสดง และการจดั

นิทรรศการ  การค้นควา้วิจัยกลุ่มเป้าหมายและผู ้ชม 

สถานท่ีการจดั โดยใช้ภาพ แสง เสียง ภาพเคล่ือนไหว 

และอุปกรณ์ส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือท่ีจะน าส่งขอ้ความท่ี

ตอ้งการผา่นการจดันิทรรศการ  

The exhibition and display design process; 

researching the client and the audience; the venue; 

applying graphics, lights, sound, movie, animation, and 

multimedia devices the messages of the exhibition 

 


