เอกสำร 1-4

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรสื่ อสำร
สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบสื่ อและกำรสร้ ำงสรรค์ สื่อ
873-110
3(2-2-5)
กำรวำดเส้ นเพือ่ กำรออกแบบ
(Drawing for Media Design)
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และปฏิบตั ิการวาดเส้นและ
แรเงา การถ่ายทอดจากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในลักษณะ
รู ปร่ างและรู ปทรง การวาดโครงสร้ างและน้ าหนักลายเส้น
การก าหนดความเข้ม ของแสง เงา และระยะของวัต ถุจ าก
รู ปทรงเรขาคณิ ตสู่รูปทรงที่มีความซับซ้อน หลักการวาดภาพ
คน สัตว์ สิ่ งของ และต้นไม้เพื่อการออกแบบสื่ อ
Theories, principles, methodology and practices
of drawing and shading; shape and form drawing through
natural and environmental perspectives; structural drawing
and line weight; creation of light, shadow and distance of
objects with geometric and complicated shapes; drawing
principles of human figures, animals, objects and trees for
media design
873-111
3(2-2-5)
กำรจัดองค์ ประกอบศิลป์
(Composition of Art)
ความรู ้ พ้ื น ฐาน หลั ก การ ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ที่
เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบศิ ลป์ การจัดภาพ การใช้สี ความ
สมดุ ลและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ พื้นที่ ว่าง พื้นผิวของ
การจัด องค์ป ระกอบศิ ล ป์ การสร้ า งสรรค์ แ นวความคิ ด
สร้ า งสรรค์จากเนื้ อหาที่ เป็ นนามธรรมสู่ รู ป ธรรมเพื่ อ การ
ออกแบบ
Basic concepts, principles, theories and practices
of art composition; image composing, color choices,
balance and relationship between objects, space, surface of
art composition; creativity; creative imagination of
subjective and objective content for media design

873-112
3(2-2-5)
กำรใช้ สีในกำรออกแบบและกำรผลิตสื่อ
(Color Applications in Media Design and Production)
ทฤษฎี สี การใช้สีในการสะท้อนความหมายและ
อารมณ์ ในบริ บทของการออกแบบและการสร้ างสรรค์สื่อ
หลักการและแนวคิ ด ในการสร้ า งปฏิ สัม พัน ธ์ ข องสี แสง
รู ปแบบ และพื้นที่ในงานสร้างสรรค์
Color theories and applications as descriptive and
expressive tools in media design and creation context;
principles and concepts of interaction of colors, lighting,
form and space in creative work
873-210
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ กรำฟิ กและกำรออกแบบ
(Computer Graphics and Design )
หลักการและเทคนิ ค การออกแบบคอมพิ ว เตอร์
กราฟิ ก กราฟิ กแบบเวกเตอร์ และราสเตอร์ กราฟิ กสองมิ ติ
และสามมิติ การจัดการแสง สี และเงา หลักการใช้สีในการ
ออกแบบ เทคนิ คและเครื่ องมือการลงสี ในงานคอมพิวเตอร์
กราฟิ กและการออกแบบ
Principles and techniques of computer graphic
design; Vector and Raster graphics; 2D and 3D graphics;
management of light, color and shadow; color applications
for design; techniques and tools for coloring in computer
graphic and design

873-211
3(2-2-5)
กำรเขียนบท กำรออกแบบตัวละคร และบทภำพ
(Script Writing, Character Design and Storyboarding)
องค์ประกอบ กระบวนการ คาศัพท์เฉพาะทาง และ
รู ปแบบที่เหมาะสมของ การเขียนบท การออกแบบตัวละคร
และการเขี ย นบทภาพ การวางโครงเรื่ อง กระบวนการ
น าเสนอในขั้ นก่ อ นการผลิ ต ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
แนวความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์เบื้ อ งต้น กับการเขี ยนบท การ
ออกแบบบุคลิกตัวละคร และการเขียนบทภาพ
Components, process, terminology, and proper
formatting of script writing; character design and
storyboarding; story outlining; presentation processes in
pre-production; relations between initial concepts,
scriptwriting, character design and storyboarding
873-212
3(3-0-6)
กำรคิดสร้ ำงสรรค์ เพือ่ กำรออกแบบสื่อ
(Creative Thinking for Media Design)
หลักการพื้นฐานของการคิดเชิงสร้างสรรค์ในงาน
ออกแบบสื่ อ การพัฒนาแนวความคิดริ เริ่ มและจินตนาการใน
เชิ งสร้างสรรค์เพื่อให้งานออกแบบสื่ อมีความโดดเด่ นและ
เป็ นเอกลักษณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การปฏิบตั ิ
Fundamental principles of creative thinking for
media design; development of initiatives and imaginative
concepts for outstanding and unique media design; creative
thinking in action
873-213
3(3-0-6)
มโนทัศน์ นวัตกรรมกำรออกแบบและสร้ ำงสรรค์ สื่อ
(Conceptual Innovation in Media Design and Creation )
ความหมาย ขอบข่ า ย ประเภท บทบาท และ
หลักการของนวัตกรรมการออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อ
บทบาทและความสาคัญของการออกแบบและผลิตสื่ อในเชิง
ธุรกิจและการบริ การ
Definition, scopes, types, roles and principles of
conceptual innovation in media design and creation; roles
and significance of media design and production in
businesses and services

873-214
3(2-2-5)
นวัตกรรมมัลติมเี ดีย
(Multimedia Innovation)
หลักการและองค์ประกอบของมัลติมีเดี ย รู ปแบบ
และการน าเอาสื่ อมั ล ติ มี เ ดี ย ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสม
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่ใช้ในการผลิ ต
มัล ติ มี เ ดี ย การศึ ก ษา การประเมิ น และการประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมมัลติมีเดียในงานออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
Multimedia principles and components; form and
application of multimedia; tools, equipment and software
for multimedia production; study, evaluation and
application of multimedia innovation in media design and
creation
873-215
3(2-2-5)
วิดโี อและออดิโอสำหรับสื่อดิจทิ ลั
(Video and Audio for Digital Media )
แนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอและออดิโอ การบันทึก สร้าง
และแก้ไขแฟ้ มวิดีโอและแฟ้ มเสี ยงสาหรับใช้ในการผลิตสื่ อ
ประสม อุปกรณ์สาหรับบันทึ กและตัดต่อวิดีโอและออดิ โอ
การตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมประยุกต์สาหรับตัดต่อวิดีโอและ
ออดิ โ อ ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การสร้ า งภาพยนตร์ แ ละ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน เทคนิ คในการถ่ายภาพและการกากับ
การแสดง โปรแกรมประยุกต์สาหรั บงานภาพยนตร์ และ
แอนิเมชัน
Video and audio concept; recording, creating and
editing video and audio file for multimedia production;
video and audio recording and editing hardware; video
editing; application software for video and audio editing;
introduction to film production and animation processes;
photography and directing techniques; application program
for film work and animation

873-216
3(2-2-5)
กำรสร้ ำงโมเดลและกำรจำลองด้ วยคอมพิวเตอร์
(Computer Modeling and Simulation)
แนวคิดคอมพิวเตอร์ กบั การสร้างสรรค์จินตนาการ
หลัก การสร้ า งโมเดลและการจ าลองด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
แนวคิ ด พื้น ฐานของการสร้ างโมเดล ทฤษฎี 3 มิ ติ วิธี การ
ออกแบบและการขึ้นรู ปโมเดลรู ปแบบต่างๆ และ
การจัดแสง
Concept of computer generated images; principles
of computer modeling and simulation; basic modeling
techniques; 3D theories; design and building of computer
models; lighting setup
873-217
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน 1
(Computer Animation I)
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและทฤษฎี แอนิ เมชัน
กายวิภาคคนและสัตว์สาหรับงานแอนิ เมชัน การวาดสาหรับ
แอนิ เ มชั น กระบวนการผลิ ต แอนิ เ มชั น 2 มิ ติ การจั ด
องค์ป ระกอบศิ ล ป์ และทัศ นี ย ภาพในงานแอนิ เ มชั น 2 มิ ติ
แสงและเงาในงานแอนิเมชัน 2 มิติ เอ็ฟเฟ็ กและเทคนิ คพิเศษ
ในงานแอนิเมชัน 2 มิติ
Movement analysis and animation theories;
human and animal anatomy for animation; drawing for
animation; processes of 2D animation production;
composition and perspective, lights and shadows, effects
and special techniques in 2D animation
873-221
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมเพือ่ กำรติดต่อกับผู้ใช้
(User Interactive Programming)
เทคนิคการวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธีในการแก้ไขปั ญหา
การออกแบบส่วนแสดงผลและการติดต่อกับผูใ้ ช้ โครงสร้าง
และไวยากรณ์ของการเขียนคาสั่งเพื่อการติดต่อกับผูใ้ ช้เพื่อ
น าไปประยุ ก ต์ ใ นการพัฒ นาเกมส์ เว็บ ไซต์ และ การ
ออกแบบตัวเชื่อมประสาน
Algorithm and problem solving techniques;
design of computer display and human-computer
interaction; structure and grammar of user interaction

programming for games and website development; and user
interface design
873-222
3(1-4-4)
สำรสนเทศกรำฟิ ก
(Information Graphics)
ส่ วนประกอบและการตี ความสารสนเทศกราฟิ ก
หลักการออกแบบกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารสนเทศ เครื่ องมื อ
และเทคนิ คเพื่อการจัดวางข้อความและกราฟิ ก สารสนเทศ
กราฟิ กในการผลิตสื่ อประเภทต่าง ๆ
Elements and interpretation of information
graphics; principles of graphic design for information
visualization; tools and techniques for text and graphic
layout; information graphics in media production
873-223
3(2-2-5)
จิตรกรรมดิจทิ ลั
(Digital Painting)
หลักการ ทฤษฎี แสง เงา สี และบรรยากาศในการ
เขียนภาพด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เทคนิ คพิเศษต่างๆ ใน
การออกแบบ การสร้างและตกแต่งภาพเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
ของจิตรกรรมดิจิทลั
Principles, theories, lighting, shading, coloring
and toning of computer painting; special techniques in
image design, creation and manipulation for value-added
digital painting
873-310
3(3-0-6)
หลักกำรจัดกำรธุรกิจและกำรสื่อสำรกำรตลำด
(Principles of Business Administration and Marketing
Communication)
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับธุรกิ จ โครงสร้าง ลักษณะ
และการด าเนิ นงานขององค์ ก รธุ รกิ จ หลั ก การและ
กระบวนการจัด การธุ ร กิ จ ความต้อ งการและ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์ส่วนผสมการตลาด กลยุทธ์การสร้าง
ตราสิ นค้าและการส่งเสริ มการตลาด การสื่ อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ

Introduction to business; structure, nature and
operation of business organization; principles and processes
of business administration; consumer needs and behaviors;
marketing mix analysis; brand and marketing promotion
strategy; integrated marketing communication
873-311
3(2-2-5)
กำรสร้ ำงโมเดลและกำรจำลองด้ วยคอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง
(Advanced Computer Modeling and Simulation)
ทฤษฎี การสร้างภาพ 3 มิติและการสร้างโมเดลขั้น
สู งด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิ คการออกแบบและสร้างตัวละคร
ในลักษณะภาพ 3 มิติ
3D theories and advanced computer modeling; 3D
character design and creation techniques
873-312
3(2-2-5)
กำรออกแบบและกำรผลิตสื่อ
(Media Design and Production)
การบูรณาการการออกแบบและผลิตสื่ อหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อภาพเคลื่อนไหว และสื่ อออนไลน์
การวางแผนและการบริ หารจัดการการผลิตสื่ อ จริ ยธรรมใน
การผลิตสื่ อและการนาเสนอสื่ อต่อสาธารณชน
Media design and production integration: printed,
animated and online media; media production planning and
management; ethics in media production and public
presentation
873-313
3(2-2-5)
กำรออกแบบและกำรผลิตเว็บเชิงโต้ ตอบ
(Interactive Web Design and Production)
หลักการนามัลติมีเดียมาใช้ในการออกแบบและ
ผลิตเว็บ การออกแบบเว็บเชิงโต้ตอบ การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์กบั การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เป็ น
ลักษณะเชิงโต้ตอบ
Principles of multimedia application for web
design and production; interactive web design; software
application for interactive web design and development

873-320
3(2-2-5)
มัลติมเี ดียออเทอริง
(Multimedia Authoring)
การวิเคราะห์และประเมินสื่ อมัลติมีเดีย การพัฒนา
โครงสร้ างและบทมัลติ มี เดี ย โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้าน
มัลติมีเดียออเทอริ ง การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การนาเอาสื่ อ
ต่าง ๆ มาประกอบกันเป็ นสื่ อมัลติมีเดี ย การเชื่ อมโยง และ
การเผยแพร่ สื่อมัลติมีเดีย
Analysis and evaluation of multimedia;
development of multimedia structure and script;
multimedia authoring software; interaction design; media
integration for multimedia production; multimedia link and
distribution
873-321
3(2-2-5)
กำร์ ตูนและกำร์ ตูนเรื่อง
(Cartoon and Comics)
ความเป็ นมาของการ์ ตูนและการ์ ตูนเรื่ อง หลักการ
เขียนภาพและการพัฒนาเนื้อหาการ์ตูน แนวคิด การออกแบบ
การวาดภาพและการนาเสนอ
การ์ตูนและการ์ตูนเรื่ อง
History of cartoon and comics; principles of
drawing and content development; concept, design, drawing
and presentation of cartoon and comics
873-322
3(2-2-5)
กำรผลิตสื่อเพือ่ กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์
(Media Production for Advertising and Public
Relations)
กระบวนการและขั้น ตอนการผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผลทางจิ ตวิทยาที่ มีต่อผูร้ ับ
สาร ความสัมพันธ์ระหว่างความคิ ดสร้ างสรรค์และเนื้ อหา
หลักการเขียนบทโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จริ ยธรรมและ
กฎหมาย ในการผลิตสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Process of media production for advertising and
public relations; psychological effects on receivers;
relationship between creativity and messages; script writing
principles for advertising and public relations; ethics and
laws in media production for advertising and public
relations
873-323
3(2-2-5)
แอนิเมชันแบบสต็อบโมชั่น
(Stop Motion Animation)
ความหมาย หลักการ และแนวคิ ดของแอนิ เมชัน
แบบสต็อบโมชัน่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และวิธีการในการ
พัฒนา การวิเคราะห์ การออกแบบการเคลื่อนไหว และการ
นาเสนอขั้นตอนหลังการผลิต
Definition, principles and concepts of stop motion
animation; materials, tools, equipment and methods for stop
motion animation development; analysis, movement design
and post-production presentation
873-324
3(2-2-5)
กำรออกแบบและกำรสร้ ำงวิชวลเอฟเฟ็ กต์
(Visual Effect Design and Production)
วิชวลเอฟเฟ็ กต์ในงานออกแบบและการสร้างสรรค์
สื่ อ การออกแบบและการผลิ ต วิ ช วลเอฟเฟ็ กต์ เ บื้ อ งต้น
อุปกรณ์ในการสร้างวิชวลเอฟเฟ็ กต์ การใช้วิชวลเอฟเฟ็ กต์
สาหรับงานโทรทัศน์และภาพยนตร์
Visual effects for media design and creation;
introduction to visual effects design and production; visual
effect devices; visual effect application for television and
film
873-325
3(2-2-5)
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
(Package Design)
โครงสร้ า งและหน้า ที่ ข องบรรจุ ภัณ ฑ์ ลัก ษณะ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ดี องค์ป ระกอบของการออกแบบกราฟิ กบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ การวางแผนการออกแบบและการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ ข้อมูลที่จาเป็ นและตราสัญลักษณ์บนบรรจุภณั ฑ์

การออกแบบโครงสร้าง กระบวนการ และเครื่ องมือในการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
Structure and function of packaging; good
packaging; elements of graphic design on package;
package design planning and development; important
information and logo on package; package structural
design; processes and tools for package design
873-326
3(2-2-5)
กล้ องและกำรจัดแสง
(Camera and Lighting)
การวางแผน ออกแบบ เตรี ย มวัสดุ อุ ปกรณ์ และ
เทคนิ คการใช้เครื่ องมื อในการถ่ายภาพ การวัดและการจัด
แสงเพื่อการถ่ ายภาพบุ ค คลและผลิ ตภัณฑ์ การชดเชยแสง
การเลือกใช้แสงสาหรับถ่ายภาพในและนอกสถานที่
Planning, design, equipment preparation and
techniques for photography; lighting measurement and
setup for portrait and product photography; lighting offset;
lighting selection for assignment locations, inside and
outside studio
873-327
3(2-2-5)
กำรยศำสตร์ กบั กำรออกแบบ
(Ergonomics and Design)
แนวคิดและหลักการของการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ การใช้ปัจจัยทางการยศาสตร์ในการ
ออกแบบให้เหมาะสมทางด้านเสี ยงและแสง ขนาดและมิติ
รวมทั้งอากัปกริ ยา การออกแบบสื่ อหรื อผลิตภัณฑ์และการ
ประเมินคุณสมบัติตามปั จจัยทางการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of ergonomics relevant to
design;application of ergonomics factors for proper design
in the aspects of sound and lighting, size and dimensions as
well as posturing; media or product design and feature
evaluation based on related ergonomics issues

873-328
3(2-2-5)
กำรออกแบบตัวเชื่อมประสำน
(User Interface Design)
การโต้ ต อบระหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละคอมพิ ว เตอร์
ความส าคัญ ของการออกแบบหน้า จอ การออกแบบการ
โต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักการของความน่าใช้ในการออกแบบหน้าจอ
การวิเคราะห์ และประเมินการออกแบบตัวเชื่อมประสาน
Human-computer interaction; importance of user
interface design; effective human-computer interaction
design; principles of usability for user interface design;
analysis and evaluation of user interface design
873-329
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน 2
(Computer Animation II)
การเชื่อมโยงและควบคุมการเคลื่อนไหว การสร้าง
แอนิ เมชันของท่ า ทาง และเทคนิ ค การสร้ างแอนิ เมชัน วิธี
การบูรณาการแสงและพื้นผิว การเรนเดอร์ และการดัดแปลง
รายละเอียดของภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว การสร้างแอนิ เมชัน
ขั้นสูง
Link and control of movement; posting animation
and animation techniques; integration of light and texture;
rendering and editing of motion graphic details; advanced
animation
873-410
6(0-18-0)
โครงงำนนวัตกรรมกำรออกแบบและสร้ ำงสรรค์ สื่อ
(Media Design and Creation Innovation Project)
นักศึ กษาเลื อกหัวข้อนวัตกรรมการออกแบบและ
สร้ างสรรค์สื่อที่ ตนเองสนใจและศึ กษาหรื อพัฒนาผลงาน
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ กษาและน าเสนอผล
การศึกษาหรื อผลงาน
Independent study on media design and creation
innovation, under supervision of an advisor; written report
or presentation required

873-411
ไม่ น้อยกว่ ำ 300 ชั่วโมง
กำรฝึ กงำน
(Field Work)
การฝึ กการทางานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่
น้อ ยกว่า 300 ชั่ว โมงและน าเสนอรายงานเมื่ อ สิ้ น สุ ด การ
ฝึ กงาน
A minimum of 300 hours of field work in relevant
organization, and presentation at the end of field work
873-420
3(2-2-5)
นวัตกรรมกำรออกแบบร่ วมสมัย
(Contemporary Design Innovation)
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และลั ก ษณะของ
นวัตกรรมการออกแบบร่ วมสมัยที่ เชื่ อมโยงกับบริ บทของ
สัง คมไทย การบู รณาการอัต ลักษณ์ ข องสัง คมไทยในการ
ออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อ
Principles, concepts, theories, and features of
contemporary design innovation in Thai social context;
integration of Thai social identity in media design and
creation
873-421
3(2-2-5)
กำรออกแบบเกม
(Game Design)
ความหมายของเกม หลั ก การออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ความสมดุลและระดับการออกแบบ การ
ลาดับเนื้ อเรื่ องและการเล่าเรื่ อง การวางแผนและควบคุมการ
เคลื่ อ นไหว การโต้ต อบกับ ผูใ้ ช้ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ข องเกม
คอมพิวเตอร์
Definition of games; computer game design
principles including balance and design level; story
sequence and narrative; planning and movement control;
user interaction; artificial intelligence of computer games

873-422
6(0-0-36)
สหกิจศึกษำ
(Cooperative Education)
การปฏิบตั ิงานเต็มเวลาในหน่วยงานของรัฐ สถาน
ประกอบการเอกชน หรื อองค์กรพัฒนาเอกชน เต็มเวลา 1
ภาคการศึ ก ษา ในลัก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราวเพื่ อ ให้ ไ ด้
ประสบการณ์จริ ง
Full-time job training as a temporary employee in
government or private sectors, or non-government
organizations for a semester

