
                                                                       
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะวทิยำกำรส่ือสำร 
สำขำวชิำนวตักรรมกำรออกแบบส่ือ 

   
วชิำพื้นฐำนคณะ 
872-100  3(3-0-6) 
วทิยำกำรส่ือสำร  
(Communication Sciences) 
แนวคิดการส่ือสารและการส่ือสารเชิงบูรณาการ  ภูมิทัศน์ 
การส่ือสารและเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ ความส าคญั
ของขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศประเภทและรูปแบบการ
ส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค์ในงานส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กับการ
เป ล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของ 
การส่ือสารต่อบุคคลและสังคม การฝึกทักษะการส่ือสารเชิง
บูรณาการ 
Concepts of communication and integrated communication; 
landscape of communication and new communication 
technologies; importance of news and information; types and 
forms of communication; creativity in communication related 
to economic and social changes; impacts of communication 
on individuals and society; integrated communication skills 
training 
 
872-200  3(3-0-6) 
กำรจดักำรควำมรู้และทกัษะกำรคดิเชิงวพิำกษ์  
(Knowledge Management and Critical Thinking Skills) 
หลักการ  กระบวนการและกลยุท ธ์การจัดการความ รู้  
การแลกเปล่ียนความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ กระบวนการ
ส่ือสารในท่ีสาธารณะ หลกัการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ ์
แนวทางการพฒันาความคิดเชิงวิพากษ ์กระบวนการแกปั้ญหา
ทางวิทยาศาสตร์และสังคม เคร่ืองมือและเทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสารและการจดัการความรู้ 
Principles, processes and strategies of knowledge 
management; knowledge sharing and communities of 
practice;  public communication process; principles and 
processes of critical thinking; guideline for developing critical 
thinking;  scientific  and social problem solving processes; 

tools and technologies for communication and knowledge 
management 
 
วชิำเฉพำะด้ำน (วชิำเอกบังคบั) 
873-111             3(2-2-5) 
กำรเขียนภำพร่ำงเพ่ือกำรออกแบบ 
Drawing for Design 
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และปฏิบัติการเขียนภาพร่าง การ
ถ่ายทอดธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะรูปร่างและ
รูปทรงการวาดโครงสร้างและน ้ าหนกัลายเส้น การก าหนด
ความเขม้ของแสง เงา และระยะของวตัถุจากรูปทรงเรขาคณิต
สู่รูปทรงท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ 
Theories, principles, method and practice of drawing and 
shading; drawing shapes and forms inspired by nature and 
environment; structure drawing and line weight; determining 
light geometric with complex shapes to apply for a design 
 
873-112                                                                       3(2-2-5) 
องค์ประกอบศิลป์และทฤษฎสีี 
Art Composition and Colors Theory 
หลกัการ ทฤษฎีดา้นองคป์ระกอบศิลป์และสี ความสมดุลและ
ความสัมพนัธ์ของรูปร่างวตัถุ รูปทรงในพ้ืนท่ีวา่ง พ้ืนผิว การ
สร้างแนวคิดและการน าเสนอในบริบทของการออกแบบ 
Principles, theories of art composition and colors; balance 
and relationship between object forms and shapes in space 
and surface; conceptualization and presentation in the 
context of design 
 
 
 
 
 
 



873-113 3(2-2-5) 
  คอมพวิเตอร์กรำฟิก  

Computer graphics 
หลกัการความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ ภาพกราฟิกแบบ 
เวกเตอร์ และบิตแมป ประเภทและคุณลักษณะการสร้างและ
ตกแต่งภาพกราฟิก ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตผลงานโดยใช้
โปรแกรมประยกุตท์างดา้นการออกแบบกราฟิกขั้นพ้ืนฐาน 
Principles of 2D graphic differences; Vector and Bitmap 
graphics; types and characteristics of creating and decoration 
graphics; practice of design and production using basic graphic 
design applications 
 
873-211 2(2-0-4) 

  กำรคดิสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรออกแบบส่ือ  
Creative Thinking for Media Design 
หลกัการ ความคิดสร้างสรรค ์การสร้างความคิดและแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบส่ือ ก าหนดแนวความคิด และการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาสร้างสรรค์ในการออกแบบ พฒันาแนวความคิดริเร่ิม
และจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบท่ีมีความโดด
เด่นและเป็นเอกลกัษณ์ 
Principles, creative thinking, creating ideas and inspiration in 
media design, conceptual and applying local wisdom for creating 
designs; development of creative initiative and imagination for 
distinctive and unique designs 
 
873-212 1(1-0-2) 
ประวติัศาสตร์การออกแบบ  
Design History 
ประวติัความเป็นมา ทฤษฎี และหลกัการเบ้ืองตน้ของการออกแบบ
กราฟิก ภาพยนตร์ และแอนิเมชนั ยคุของศิลปะและประวติัศาสตร์
โลกท่ีส่งผลต่อการออกแบบ 
History, theories and basic principles of graphic design, movies 
and animation; the era of art and world history affecting designs 
 
873-213 3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟิก 1  
Graphic Design I 
ความหมาย วิวฒันาการของตัวอักษรโรมันและไทย ประเภท 
รูปแบบของการพฒันาตวัอกัษร ทกัษะการสร้างตวัอกัษรประดิษฐ ์

การออกแบบตวัอกัษร การจดัวางและเลือกใชต้วัอกัษรในการ
ออกแบบส่ือต่างๆ ความชดัเจนในการส่ือความหมายเพ่ือใช้
ในงานออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์
Definition, evolution of Thai and Roman letterforms, types 
of letterforms development, calligraphy skills, letterforms 
design, typography and selection of letterforms in different 
media designs; explicit meaning for creative design works 
 
873-214 3(2-2-5) 
ภาพยนตร์ 
Movies 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสร้างส่ือภาพยนตร์ หลกัการและ
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ การหยิบยกประเด็นสังคมและ
วฒันธรรมท้องถ่ิน ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนการถ่ายท า 
ขั้ นตอนการถ่ายท า ขั้ นตอนหลังการถ่ายท า และการใช้
โปรแกรมประยกุตส์ าหรับการผลิตส่ือภาพยนตร์ 
Introduction to movie making; principles and movie making 
process, social issues and local culture raised, pre-
production, production and post-production processes; using 
applications for movie production 
 
873-215 3(2-2-5) 
การเล่าเร่ืองและการส่ือสารดว้ยภาพ  
Storytelling and Visual Communication 
ทฤษฎีการส่ือสารและการเล่าเร่ือง เพ่ือการออกแบบเบ้ืองตน้ 
ความหมายความส าคัญ หลักการ ส่ือสาร วิว ัฒนาการ 
องค์ประกอบ วตัถุประสงค์ ประเภท การผลิตภาพเพื่อการ
ส่ือสาร  การสร้างภาพ สี  องค์ประกอบ ภาพถ่าย และ
สารสนเทศกราฟิก ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดและเน้ือหา
และแบบจ าลองการส่ือสาร การวเิคราะห์กระบวนการเล่าเร่ือง
จากภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน เพื่อส่ือสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ และอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีผลต่อสังคม การ
ประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ 
Communication theories, storytelling for preliminary design, 
definition, importance, principles, the evolution of 
communication, elements, objectives, types production of 
images for communication, creating color images, 
composition, photos and information graphic; relationship 
between content concepts and communication models; 
analysis of storytelling, local wisdom and identity for 



communication in different forms; effect of communication on 
society, application of communication in design 
 
873-216 3(2-2-5) 
การจดัการธุรกิจการออกแบบ  
Design Business Management 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับธุรกิจ หลกัการและกระบวนการจัดการ
ธุรกิจการออกแบบ ประเภทของธุรกิจการออกแบบ ความรู้พ้ืนฐาน
และหน้าท่ีทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของธุรกิจการออกแบบ  การสับเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วางแผนทรัพยากรขององค์การและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
กฎหมายธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ จรรยาบรรณทางธุรกิจการออกแบบ 
Introduction to business; principles and processes of design 
business management; types of design businesses; knowledge 
and business function; economics; marketing; structure of design 
businesses; electronic data switching; organizations resource 
planning and customer relationship management; electronic 
business law; design business ethics 
 
873-217 3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟิก 2  
Graphics II 
การเลือกใช้ภาพ สร้างภาพ การจัดหน้าประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์
กระบวนการผลิตงานพิมพ์ สามารถออกแบบผลิตส่ิงพิมพ์และ
ส่ิงพิมพดิ์จิทลัจากโปรแกรมประยกุตท์างดา้นการออกแบบกราฟิก
ขั้นสูง การออกแบบกราฟิกเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการส่ือสาร
และการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลั 
Selection of images, image creation, layout of print media; print 
production process, to be able to design print and digital 
publications with advanced graphic design applications, graphic 
design for communication and public relations purposes in the 
form of print and digital media 
 
873-218 3(2-2-5) 
การออกแบบมีเดียเชิงโตต้อบ  
Interactive Multimedia Design 
หลักการและองค์ประกอบของมัลติมีเดียการใช้เคร่ืองมือและ
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการผลิตมลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์การ
ออกแบบมัลติ มี เ ดีย  บนหน้าจอ ท่ี มีขนาดหลากหลายการ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมมัลติ มี เ ดียในงานออกแบบและ
สร้างสรรคส่ื์อ 
Principles and elements of multimedia; application of tools 
and program for interactive multimedia production; 
multimedia design on various screen sizes; application of 
multimedia innovation in design and creation works 
 
873-219 3(2-2-5) 
แอนิเมชนั 2 มิติ 
2D Animation 
หลักการและทฤษฎีเ ก่ียวกับแอนิเมชัน พัฒนาการและ
กระบวนการสร้างงานแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติ  การ
ออกแบบตวัละคร ฉาก การจดัองคป์ระกอบภาพ เสียงส าหรับ
งานแอนิเมชัน การแอนิเมท และเทคนิคพิเศษส าหรับงาน
แอนิเมชนั 
Principles and theories of animation; development and 
process of creating 2D animation; character design, scene, 
composition, sounds for animation, animated and special 
techniques in animation works 
 
873-311 3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟิก 3  
Graphics Design III 
การประยุกต์งานกราฟิกกับการท าแคมเปญส่ือสารเพ่ือการ
โฆษณา การใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อการโฆษณา การวเิคราะห์รูปแบบ
ของสินค้า การตลาด ก าหนดแนวทางในการออกแบบให้
เหมาะสมกบัส่ือประเภทต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 
Application of graphics for advertising campaigns; use of 
digital media in advertising; product analysis, market, 
guidelines to design proper media under specified conditions 
 
873-312 3(3-0-6) 
สมัมนาในงานนวตักรรมการออกแบบส่ือ  
Seminar in Media Design Innovation 
แนวความคิดด้านงานออกแบบ ตลอดจนส ารวจความ
เคล่ือนไหวของงานออกแบบต่างๆ ในปัจจุบัน ภูมิปัญญา
และอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมในงาน
ออกแบบส่ือ การเขียนโครงการสัมมนาเพื่อการด าเนินการ
จดัการสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 



ผลงานออกแบบ หรือประเด็นปัญหาท่ีส่งผลต่องานออกแบบ 
เพ่ือใหเ้กิดมุมมอง และแนวคิดท่ีหลากหลาย 
Concepts of design; survey of current situation of media design 
works; local wisdom and identity; laws and ethics in media 
design; writing seminar project to conduct a seminar, exchange 
opinions, criticize design works, and issues affecting design to 
extend views and various concepts 
 
873-313 3(2-2-5) 
การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ  
3D Computer Modeling 
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีเก่ียวกบัสร้างโมเดลและการจ าลองภาพ 
3 มิติดว้ยโปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ หลกัการข้ึนโมเดลจ าลองการ
ใส่ลาย พ้ืนผิว การจดัแสง การเรนเดอร์ การสแกน และการพิมพ ์ 
3 มิติ เพื่อใชใ้นงานออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ 
Basic concepts and theories of 3D computer modeling and 
simulation used 3D applications; principles of pattern model, 
surface, lighting and rendering, 3D scaning and printing in media 
design and creation 
 
873-314 2(2-0-4) 
วธีิวจิยัเพื่อการออกแบบส่ือ  
Media Design Research Methodology 
แนวคิด ทฤษฎี หลกัการวิจยั ศึกษาประเด็นดา้นงานออกแบบส่ือ
กราฟิก มัลติมีเดีย ส่ือออฟไลน์ ส่ือออนไลน์ รวมทั้ งภูมิปัญญา
และอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน ก าหนดปัญหาการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย
และการทดสอบ ตลอดจนสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั การเขียนรายงาน 
ส าหรับงานวจิยัทางการออกแบบและการน าเสนอ 
Concepts, theories and principles of research; study of graphic, 
multimedia, online and offline media, local wisdom and identity; 
defining research questions; research instruments and testing; 
statistics in research; report writing for research in design and 
presentation 
 
873-315 4(1-6-5) 
การออกแบบสร้างสรรคแ์ละการผลิตส่ือ  
Media Design and Production 
การบูรณาการความรู้และทกัษะการออกแบบและการผลิตส่ือทั้ง
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือมัลติมีเดีย และส่ือออนไลน์ การวางแผน การ

บริหารจัดการ การผลิต และการน าเสนอ จริยธรรมในการ
ออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ 
Integration of knowledge, design skills and production of 
print, multimedia and online media; planning, management, 
production and presentation; ethics in media design and 
creation 
 
873-316   ไม่นบัหน่วยกิต 
เตรียมสหกิจศึกษา 1                          (2 คาบ/สปัดาห์) 
Preparation for Cooperative Education I 
แนวคิด ความส าคญัและรูปแบบสหกิจศึกษา หลกัเกณฑแ์ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อม
ก่อนปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การเลือกสถานประกอบการ การเขียน
จดหมายสมคัรงาน การสัมภาษณ์งาน การพฒันาบุคลิกภาพ
และทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ความรู้พ้ืนฐานและทกัษะการท างานในองคก์าร 
ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอย่างน้อย 80% การวดัและ
ประเมินผลใชส้ญัลกัษณ์ S และ U 
Concepts, importance and forms of cooperative education; 
rules and process of cooperative education; preparation for 
working such as selection of a suitable workplace, 
application letter and resume writing, job interview 
techniques, personality development and effective 
communication in Thai and English, basic knowledge and 
competency for organization 
No credits earned, 80% attendance required. Measurement 
and evaluation using S and U 
 
873-411 6(0-18-0) 
ศิลปนิพนธ์  
Thesis 
ศึกษา ประเด็นด้านงานออกแบบ ความเคล่ือนไหวของงาน
ออกแบบต่างๆ ในปัจจุบนั รวมทั้ งภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์
ทอ้งถ่ิน น าเสนอหัวขอ้นวตักรรมการออกแบบส่ือท่ีนกัศึกษา
สนใจและพฒันาผลงานภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
และน าเสนอผลการศึกษาหรือผลงาน 
A study on design issues, design trends, local wisdom and 
identity; presentation topic on media design innovation and 
developing a piece of work under academic supervision, and 
presentation 



873-412 ไม่นบัหน่วยกิต 
เตรียมสหกิจศึกษา 2      (2 คาบ/สปัดาห์) 
Preparation for Cooperative Education II 
การเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพใน
สายงานดา้นการออกแบบ   จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แนวทางการ
จดัท าและน าเสนอโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
ไม่มีหน่วยกิต  การมีส่วนร่วมอย่างน้อย 80% การวัดและ
ประเมินผลใชส้ญัลกัษณ์ S และ U 
Preparation of knowledge and professional skills in design; 
professional ethics; project proposal and performance report; job 
performance evaluation 
No credits earned, 80% attendance required. Measurement and 
evaluation using S and U 
 
873-413 2(2-0-4) 
ภาษาองักฤษส าหรับงานออกแบบส่ือและน าเสนอ  
English for Media Design and Presentation 
ภาษาองักฤษในงานออกแบบส่ือ ค าศพัท์พ้ืนฐานในงานออกแบบ
และสร้างสรรคส่ื์อ การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั การพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น และบทสนทนาในวิชาชีพดา้นการออกแบบ ทกัษะ
การสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งทรัพยากร และอา้งอิงทางการ
ออกแบบ 
English for media design, vocabularies in media design and 
creation; listening for main ideas; speaking to express opinions 
and conversation in media design profession; data searching 
skills as design resources and references 
 
873-414 6(0-36-0) 
สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 
การปฏิบติังานเต็มเวลาในลกัษณะพนักงานชัว่คราวในหน่วยงาน
ของรัฐสถานประกอบการเอกชน หรือชุมชน ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 
Full-time job training as a temporary employee in government, 
private sectors or communities for a semester 
 
 
 

กลุ่มวชิำเฉพำะด้ำน (วชิำเอกเลือก) 
870-200 ไม่นบัหน่วยกิต 
ภาษาองักฤษหรรษา 1         (2 คาบ/สปัดาห์) 
English for Fun I 
ค าศพัท์พ้ืนฐาน บทสนทนาเร่ืองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
เช่น การซ้ือของ อาหาร กีฬา และบนัเทิง การอ่านขอ้ความ
สั้น เช่น ป้าย ประกาศ ฉลากสินคา้ 
ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอย่างน้อย 80% การวดัและ
ประเมินผลใชส้ญัลกัษณ์ S และ U 
Basic vocabulary; everyday dialogues on various topics: 
shopping, food, sports, and entertainment; reading short 
messages: signs, announcements, product labels  
No credits earned, 80% attendance required. 
Measurement and Evaluation using S and U 
 
870-300 ไม่นบัหน่วยกิต 
ภาษาองักฤษหรรษา 2         (2 คาบ/สปัดาห์) 
English for Fun II 
ส านวนและค าแสลงในชีวิตประจ าวนั การฝึกการฟังจาก
ส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ เช่น โฆษณา ภาพยนตร์ เพลง 
การเขียนบนัทึกและขอ้ความสั้น 
ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอย่างน้อย 80% การวดัและ
ประเมินผลใชส้ญัลกัษณ์ S และ U 
Everyday expressions and slang; practice of listening to 
mass media in different forms: advertising, films and 
songs; journal and short message writing  
No credits earned, 80% attendance required. 
Measurement and Evaluation using S and U 
 
870-400 ไม่นบัหน่วยกิต 
ภาษาองักฤษหรรษา 3         (2 คาบ/สปัดาห์) 
English for Fun III 
การเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน ค าศพัท ์ส านวน และ
การจ าลองสถานการณ์ในการท างาน เช่น การน าเสนอ
ขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น การสมัภาษณ์ การกรอกใบ
สมคัรงาน การเขียนและโตต้อบจดหมายและจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอยา่งนอ้ย 80% การวดัและ
ประเมินผลใชส้ญัลกัษณ์ S และ U 



Emphasis on speaking and writing skills; vocabulary, 
expressions and role playing in working context: data 
presentation, opinion expression, interview, application form 
filling-out; letter and electronic mail correspondence 
No credits earned, 80% attendance required. Measurement 
and Evaluation using S and U 
 
873-221 3(2-2-5) 
เขียนแบบเพื่อการออกแบบ  
Sketching for Design 
หลกัการเขียนแบบและสดัส่วนของวตัถุส่ิงของ โดยเนน้ทศัน
มิติ ความถูกตอ้งของ โครงสร้าง รูปทรง ระยะ แสงและเงา  
โดยสามารถเลือกใช ้อุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 
Principles of sketching and proportion objects emphasizing on 
accuracy of perspective structure, shapes, distance, lighting 
and shadow, to be able to select proper tools 
 
873-222 3(2-2-5) 
การเขียนภาพประกอบ  
Illustration 
หลกัการและทฤษฎีแสง เงา สีและบรรยากาศในการเขียน
ภาพประกอบ การวเิคราะห์เน้ือหาและการพฒันาเร่ือง การ
สร้างภาพประกอบดว้ยเทคนิคทาง คอมพิวเตอร์และเทคนิค
พิเศษต่างๆ 
Principles and theories of light, shadow, colors and 
atmosphere in illustration; content analysis and story 
development; creating illustrations by using computer 
graphics and decorative techniques 
 
873-223    3(2-2-5) 
การจดัตวัอกัษรขั้นสูง  
Advanced Typography 
รูปแบบตวัอกัษรไทยและตวัอกัษรโรมนัต่างๆ การออกแบบ
และการจดัตวัอกัษรโดยค านึงถึงบริบทการน าไปใช ้รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัอกัษรท่ีใชใ้นการออกแบบจดั
ตวัอกัษรในพ้ืนท่ีต่างๆ โปรแกรมประยกุตเ์พ่ือการออกแบบ
ตวัอกัษร 
Thai and Roman letterforms; typography and design in 
context of use; relationship between their use in typographic 
design in different areas; application for typography 

873-224     3(2-2-5) 
การ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง 
Cartoon and Comics 
ความเป็นมาของการ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง หลกัการเขียน
ภาพและการพฒันาเน้ือหาการ์ตูน แนวคิด การออกแบบ 
การวาดภาพและการน าเสนอการ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง 
History of cartoon and comics; principles of drawing and 
content development; concept, design, drawing and 
presentation of cartoon and comics 
 
873-225     3(2-2-5) 
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
Package Design 
ทฤษฎีและการฝึกปฎิบติัการออกแบบบรรจุภณัฑร์ะดบั
สากล ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์การจดั
แสดง ผูใ้ช ้และการตลาด การศึกษาบริบทของการผลิตท่ีมี
อยูแ่ละเทคโนโลยเีขา้มาใหม่ เพ่ือการพฒันาไปสู่
กระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน
อุตสาหกรรม 
Theories and practice of international package design, 
relationship between products, packaging, product 
display, users and market; studying the context of current 
production and new production technology to develop 
packaging design process to meet industry standards 
 
873-226     3(2-2-5) 
การออกแบบเพื่อชุมชน   
Design for Community 
ความหมายของการออกแบบเพื่อสงัคม หลกัการและ
ทฤษฎีการเก็บขอ้มูล การลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือการศึกษาปัญหา 
การพฒันาการออกแบบเพ่ือแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของนกัออกแบบต่อสงัคม 
Definition of social design; principles and theories of data 
collection; fieldwork to study problems, design 
development to solve problems in communities; duties 
and responsibilities of designer to society 
 
 
 
 



873-227     3(2-2-5) 
การเขียนบทภาพยนตร์และบทภาพ 
Script Writing and Storyboarding 
องคป์ระกอบ กระบวนการ ค าศพัทเ์ฉพาะทาง และรูปแบบท่ี
เหมาะสมของ การเขียนบท การออกแบบตวัละครและการเขียน
บทภาพ การวางโครงเร่ืองกระบวนการน าเสนอในขั้นก่อนการ
ผลิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวความคิดเชิงสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ 
กบัการเขียนบท การออกแบบบุคลิกตวัละคร และการเขียนบท
ภาพ 
Elements, process, terminology and proper format for script 
writing; character design and storyboarding, plot, pre-
production process, relationship between basic creative 
concepts and script writing, character design and story 
boarding 
 
873-321     3(2-2-5) 
แอนิเมชนั 3 มิติ  
3D Animation 
เทคนิคและกระบวนการสร้างแอนิเมชนั 3 มิติ การข้ึนโมเดลตวั
ละครและฉาก การก าหนดอารมณ์ การใส่กระดูกก าหนดท่าทาง
การเคล่ือนไหวการจดัแสง การประมวลผลภาพโดยใช้
โปรแกรมประยกุตส์ าหรับการสร้างส่ือ 3 มิติ 
Techniques and process of creating 3D animation; character 
modeling and scene; mood setting; bone implants to 
determine gestures; lighting; image processing, application for 
3D animation 
 
873-322     3(2-2-5) 
การออกแบบนิทรรศการ  
Display and Exhibition Design 
ทฤษฎีและการออกแบบ การจดันิทรรศการประเภทต่างๆ การ
จดัแสดงสินคา้ การก าหนดรูปแบบแผนผงับริเวณ ต าแหน่ง 
ทิศทาง ฯลฯ ปฏิบติัการออกแบบ การจดัและตกแต่ง
นิทรรศการ การจดัแสงในงานนิทรรศการ 
Theories and design, various types of exhibition design, 
product display, area setting, positioning, directions, and etc.; 
design practice, exhibition arrangement and decoration, 
lighting in exhibitions 
 
 

873-323     3(2-2-5) 
การออกแบบภาพกราฟิกเคล่ือนไหว  
Motion Graphics 
ทฤษฎีการสร้างสารสนเทศกราฟิก การออกแบบ
สารสนเทศเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบดิจิทลั หลกัการและ
เทคโนโลยขีองภาพเคล่ือนไหว การทดลองการส่ือสารดว้ย
ภาพเคล่ือนไหวในระบบดิจิทลั 
Theory of information graphic, creative information 
design in digital forms; principles and technology of 
motion pictures; experiment of motion pictures as a 
communication medium in digital system 
 
873-324     3(2-2-5) 
การถ่ายภาพและการจดัแสง  
Photography and Lighting 
การจดัแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพเชิงทดลอง  
การวเิคราะห์สญัศาสตร์ในภาพถ่าย การใชเ้ทคนิค
คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตภาพถ่ายสร้างสรรค ์
Studio lighting; experimental photography; semiotics in 
photography; application of computer techniques in 
creative photo productions 
 
873-325     3(2-2-5) 
วชิวลเอฟเฟ็กต ์ 
Visual Effect 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสร้างวชิวลเอฟเฟ็ก เทคนิคและ
การประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์เพื่อใชใ้นการสร้างงานวชิวลเอฟ
เฟ็กตใ์นงานส่ือดิจิตอล และภาพยนตร์ 
Introduction to visual effect creation; techniques and 
application of devices to create visual effects in digital 
media and movies 
 
873-326     3(2-2-5) 
การออกแบบร่วมสมยั  
Contemporary Design 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และลกัษณะการออกแบบร่วม
สมยั การเลือกใชว้สัดุ เทคโนโลย ีและวธีิการผลิตท่ี
เช่ือมโยงกบับริบทของสงัคมไทย การบูรณาการอตัลกัษณ์
ของสงัคมไทยในการออกแบบและการสร้างสรรคส่ื์อ 
 



Principles, concepts, theories and characteristics of 
contemporary design; selection of materials, technology and 
production methods in Thai social context; integration of 
social identities to media design and creation 
 
873-327     3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟิกส่ิงแวดลอ้ม  
Environmental Graphic Design 
การประยกุตก์ารออกแบบกราฟิกส าหรับพ้ืนท่ีสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก การใชอ้งคป์ระกอบการออกแบบกราฟิก 
การก าหนดต าแหน่งและทิศทาง การตกแต่ง การใชว้สัดุ และ
ระบบป้ายสญัลกัษณ์ การจดัวางตวัอกัษรการใชภ้าพถ่าย 
ภาพประกอบ ในพ้ืนท่ีต่างๆ 
Application of graphic design for interior and exterior 
environment; application of graphic elements; positioning and 
directions; decoration; material used and signage systems; 
typography; photos, illustration according to area environment 
 
873-421     3(2-2-5) 
ภูมิปัญญาและศิลปะพ้ืนถ่ินเพ่ือการออกแบบ  
Wisdom and Local Art for Design 
แนวความคิดและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การเลือกวสัดุ กรรมวธีิการ
ผลิต เอกลกัษณ์ทางการออกแบบ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการออกแบบ
และการส่ือสาร การประยกุตใ์ชค้วามรู้ของชุมชนในการ
ออกแบบส่ือประเภทต่างๆ 
Notion of wisdom and local wisdom; selection of materials, 
manufacturing process; identity design affecting 
communication and design; application of community 
knowledge in different media design 
 
873-422     3(2-2-5) 
การออกแบบมลัติมีเดียเชิงโตต้อบขั้นสูง 
Advanced Interactive Multimedia Design 
หลกัการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบมลัติมีเดีย
ปฏิสมัพนัธ์โดยใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์ การวเิคราะห์และ
ออกแบบประสบการณ์ของมลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้และการพฒันาส่ือมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ์
ขั้นสูง 
 
 

Principles, concepts and theories of interactive 
multimedia design using creative thinking; analysis and 
experience design of interactive multimedia according to 
user needs, and development of advanced interactive 
multimedia 


