คำอธิบายรายวิชา
ึ ษาทว่ ั ไป (30 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาศก
กลุม
่ วิชาภาษาอ ังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวี ต
ิ ประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 101 Everyday English
้
้
ฝึ กฝนการใชโครงสร
้างพืน
้ ฐานและสำนวนภาษาอังกฤษทีใ่ ชในช
วี ต
ิ ประจำวัน ประกอบด ้วยการพูด
แนะนำตนเองและให ้ข ้อมูลสว่ นตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรือ
่ งทีส
่ นใจ เรือ
่ งทีเ่ ป็ นความชอบ
่
และแรงผลักดันสวนตัวของแต่ละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรือ
่ งทัว่ ไป อีกทัง้ พัฒนาทักษะการพูด
การฟั ง การอ่าน และการเขียนด ้วยวิธเี ชงิ บูรณาการ
Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give
informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as
well as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking,
listening, reading, and writing—through integrated methods.
อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงั คม
3 (2 – 2 – 6)
EN 102 Social English
้ นประจำ เพือ
ั พันธ์ทางสงั คม
ฝึ กฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนทีใ่ ชเป็
่ การมีปฏิสม
การแลกเปลีย
่ นข ้อมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเกีย
่ วกับเรือ
่ งต่าง ๆ ในบริบททางสงั คมและ
ธุรกิจ โดยมุง่ เน ้นการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ด ้วยเทคโนโลยีและความคิดสร ้างสรรค์
Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions,
exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and
business-related contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills
along with digital skills and creativity.
อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล
3 (2 – 2 – 6)
EN 103 Global English
ฝึ กฝนการบรรยายประสบการณ์โดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกีย
่ วกับชวี ต
ิ
ื่ สารระหว่าง
ความเป็ นอยู่ การทำงาน และประเด็นปั ญหาในระดับสากล โดยมุง่ เน ้นการพัฒนาทักษะการสอ
ื่ สารในโลกดิจท
วัฒนธรรม และการสอ
ิ ล
ั ซงึ่ สำคัญต่อการเป็ นพลเมืองโลก
Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about
living and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural
communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global
citizens.

ี (21 หน่วยกิต)
กลุม
่ วิชาบูรณาการท ักษะวิชาชพ
ศท. 101 ทักษะการคิดเพือ
่ การเรียนรู ้ตลอดชวี ต
ิ
3 (3 – 0 – 6)
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning
ึ ษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ อาทิ การคิดเชงิ วิพากษ์ การคิด
ศก
ื่ มโยงความคิดและ
สร ้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสงั เคราะห์ การคิดแก ้ปั ญหา เป็ นต ้น รวมถึงการเชอ
้
สามารถเลือกเครือ
่ งมือความคิดทีเ่ หมาะสมไปประยุกต์ใชในช
วี ต
ิ ประจำวัน การทำงานและการเรียนรู ้ตลอด
ิ ธิภาพ
ชวี ต
ิ ได ้อย่างมีประสท

In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as
critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and
problem-solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and
effectively adapt to their daily life, professional undertakings and lifelong learning.
ศท. 102 ความเป็ นพลเมือง และการเปลีย
่ นแปลงของสงั คม
3 (3 –
0 – 6)
GE 102 Citizenship and Social Transformation
ึ ษาความหมาย คุณลักษณะ สท
ิ ธิ หน ้าทีแ
ศก
่ ละเสรีภาพของความเป็ นพลเมืองทีด
่ ใี นสงั คมไทย
่ สงั คมดิจท
สงั คมโลกและสงั คมอืน
่ ทีม
่ ใี นปั จจุบน
ั และอนาคต เชน
ิ ล
ั สงั คมพหุวฒ
ั นธรรม เป็ นต ้น เพือ
่ รู ้เท่า
ทันการเปลีย
่ นแปลงของสงั คมต่างๆ รวมถึงเรียนรู ้วิถแ
ี ห่งชวี ต
ิ สงิ่ แวดล ้อมทีส
่ ง่ ผลต่อสุขภาวะ 4 มิต ิ คือ กาย
ใจ สงั คม และ ปั ญญา เพือ
่ พร ้อมปรับตัวอยูร่ ว่ มกับผู ้อืน
่ ในสงั คมได ้อย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู ้อืน
่
In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and
freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global
communities in current times and in the future, such as digital society, multicultural society. To
be able to live peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes
and learn about 4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society
and wisdom.
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ
่ อนาคต
3 (3 –
0 – 6)
GE 103 Technology and Innovation for the Future
ึ ษาบทบาท แนวคิด การรู ้เท่าทัน รวมถึงการประยุกต์ใชเทคโนโลยี
้
ศก
และนวัตกรรมด ้านต่างๆ ทีม
่ งุ่
เน ้นการพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ในสงั คมสมัยใหม่ ผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ การดำเนินชวี ต
ิ สงั คม และเศรษฐกิจ ตลอด
ึ ษาการใชประโยชน์
้
ิ ทางปั ญญาทีเ่ กิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จนศก
และการคุ ้มครองทรัพย์สน
In this course, students will learn about concepts and innovative technology and
applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how
technology and innovation affects our livelihood. The course also covers information on
intellectual property protection as a result of technology and innovation.

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพือ
่ ชวี ต
ิ
3 (3 – 0 – 6)
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life
ิ ปะและกิจกรรมนันทนาการ เปิ ดมุมมองใหม่ในเรือ
เรียนรู ้การใชช้ วี ต
ิ อย่างมีคณ
ุ ค่าจากงานศล
่ ง
ิ ปะต่าง ๆ และกีฬา ทีม
สุนทรียภาพทีเ่ กีย
่ วข ้องกับชวี ต
ิ และสงั คมจากงานศล
่ ผ
ี ลต่อการดำรงอยูข
่ องชวี ต
ิ สงั คม
และวัฒนธรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related
to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of
different forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable
them to appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also
learn how to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy
and other related tools to create value-added identity and characteristics to services, products
and media.

ศท. 105 พันธมิตรทางสงั คมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก
3 (3 –
0 – 6)
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues
ึ ษาการพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองทีส
ศก
่ ง่ ผลกระทบต่อการ
เปลีย
่ นแปลงทางสงั คมและวัฒนธรรมในสงั คมโลก เพือ
่ เข ้าใจประเด็นสำคัญทีเ่ กิดขึน
้ ใหม่ของประชาคมโลก
In this course, students will learn about international economic and political
collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand
key global issues.
ศท. 106 ความรู ้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3 (3 –
0 – 6)
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development
ึ ษาการจัดการและตัดสน
ิ ใจทางการเงินอย่างมีประสท
ิ ธิผล ทัง้ การจัดการการเงินสว่ นบุคคลและ
ศก
การลงทุน รวมทัง้ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน ้นการบูรณาการองค์ความรู ้ทีส
่ อดคล ้องกับบริบทพืน
้ ที่
ั
ำ
ชุมชน และสงคมเป็ นส คัญ เพือ
่ ให ้เห็นถึงปั ญหาและแนวทางการแก ้ไขอย่างเป็ นรูปธรรม
In this course, students will learn about management and effective financial decision
making, including personal finance management and sustainable development and personal
finance literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society,
in order to highlight key issues and offer practical solutions.

ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็ นผู ้ประกอบการและทักษะการเป็ นผู ้นำ
3 (3 – 0 – 6)
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills
ึ ษาและพัฒนาคุณลักษณะทีส
ศก
่ ำคัญในการสร ้างจิตวิญญาณการเป็ นผู ้ประกอบการ โดยเน ้นการคิด
แบบเจ ้าของ ประกอบด ้วยการมีความคิดสร ้างสรรค์ และการแสวงหาโอกาสในการเริม
่ และดำเนินกิจการอย่าง
ิ ธิผล รอบรู ้ และกล ้า
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีภาวะผู ้นำทีส
่ ามารถนำและทำงานเป็ นทีมได ้อย่างมีประสท
ิ ใจทันต่อเหตุการณ์
ตัดสน
In this course, students will study and develop important characteristics of
entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship
and explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics
including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable
them to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (93 หน่วยกิต)
กลุม
่ วิชาแกน (21 หน่วยกิต)
ศกพ.101 การคิดเชงิ ออกแบบขัน
้ พืน
้ ฐาน
– 5)

3 (2 – 2

ADF 101 Basic Design Thinking
ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดและออกแบบอย่างสร ้างสรรค์ ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารออกแบบเชงิ ทดลอง โดย
้
ประยุกต์ใชกรอบแนวคิ
ด “การคิดเชงิ ออกแบบ” เพือ
่ หาแนวทางการแก ้ปั ญหาหรือหาแนวทางในการสร ้างนวัต
้
กรรมให ้เหมาะสมกับผู ้ใชและสถานการณ์
In this course, students will have the ability to think and design creatively, practice
experimental design by applying the conceptual framework : "Design Thinking" to search for
solutions or find ways to create innovations that suit the users and situations.
ิ ปะและการออกแบบ
ศกพ.102 ประวัตศ
ิ าสตร์ศล
3 (3 – 0
– 6)
ADF 102 Art and Design History
ิ ปะและงานออกแบบ มีความเข ้าใจ
ผู ้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศล
ิ ปะและการออกแบบ ทัง้ ในประวัตศ
ในบริบทเชงิ ประวัตศ
ิ าสตร์ ปรัชญาและวัฒนธรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับศล
ิ าสตร์
และร่วมสมัย
In this course, students will have the ability to analyze and evaluate the value of art and
design. They have an understanding of the historical context, philosophy and culture related to art
and design, both in historical and contemporary aspects.

ศกพ.103 หลักการออกแบบ 1
3 (2 – 2 – 5)
ADF 103 Principles of Design I
ื่ สารด ้วยภาพ ฝึ กปฏิบต
ผู ้เรียนมีความสามารถในการออกแบบและสอ
ั ก
ิ ารออกแบบเพือ
่ ทดลองหาความ
้ ศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบภาพและตัวอักษร
เป็ นไปได ้ในการสร ้างเอกภาพของความงาม โดยใชทั
In this course, students will have the ability to design and communicate with images,
practice design principles to explore the possibilities of creating visual unity by using visual
elements and principles of organization and typography.
ศกพ.104 หลักการออกแบบ 2
3 (2 – 2 – 5)
ADF 104 Principles of Design II
ื่ สารความคิด ฝึ กปฏิบต
ผู ้เรียนมีความสามารถในการออกแบบและสอ
ั ก
ิ ารออกแบบเพือ
่ ทดลองหาความ
เป็ นไปได ้ในการสร ้างเอกภาพของความงามโดยใชวั้ สดุและเทคนิคทีห
่ ลากหลาย
In this course, students will have the ability to design and communicate ideas, practice
design principles to explore the possibilities of creating visual unity by using a variety of materials
and techniques.
้ ำหรับนักสร ้างสรรค์ 1
ศกพ.105 วาดเสนส
3 (2 – 2 – 5)
ADF 105 Drawing for Creator I
ื่ สารด ้วยภาพ สามารถถ่ายทอดสงิ่ ทีเ่ ห็นให ้เป็ นภาพตามทีต
ผู ้เรียนมีความสามารถในการสอ
่ ้องการและ
้
้
้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใชงาน ทดลองการใชวัสดุและเทคนิคต่างๆ ในการวาดเสน
In this course, students will have the ability to communicate with images, gain the ability to
convey what they have seen as a desired image and make it suitable for the using purpose. They
also experiment with different drawing materials and techniques.

้ ำหรับนักสร ้างสรรค์ 2
ศกพ.106 วาดเสนส
3 (2 – 2 – 5)
ADF 106 Drawing for Creator II
ื่ สารด ้วยภาพ สามารถถ่ายทอดสงิ่ ทีเ่ ห็นให ้เป็ นภาพตามทีต
ผู ้เรียนมีความสามารถในการสอ
่ ้องการและ
้
้
้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใชงาน ทดลองการใชวัสดุและเทคนิคต่างๆ ในการวาดเสน รวมทัง้ ดิจท
ิ ล
ั
In this course, students will have the ability to communicate with images, gain the ability to
convey what they have seen as a desired image and make it suitable for the using purpose. They
also experiment with different drawing materials and techniques, including digital.

ิ ปะและการออกแบบ
ศกพ.107 ทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับศล
3 (2 – 2
– 5)
ADF 107 Computational Skills for Art and Design
้
ิ ปะและการออกแบบได ้อย่างมี
ผู ้เรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ทเี่ กีย
่ วข ้องกับศล
ิ ธิภาพ
ประสท
ทัง้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมทัง้ เทคนิคทางดิจท
ิ ล
ั ทีจ
่ ำเป็ น
In this course, students will have the ability to use technology related to art and design
effectively, such as computers, software and devices especially the necessary digital techniques.
กลุม
่ วิชาเฉพาะด้าน-บ ังค ับ (54 หน่วยกิต)
ี
ศก.315 การปฏิบต
ั งิ านวิชาชพ
0 (0 – 40 – 0)
FA 315 Job Training
ึ ษาแบบปกติ)
(สำหรับแผนการศก
ึ ษาระบบการทำงาน การแก ้ปั ญหา และการทำงานร่วมกับผู ้อืน
ศก
่ ด ้วยการฝึ กปฏิบต
ั งิ านในหน่วยงานที่
้
ั
ึ ษา
ได ้รับการอนุมต
ั จิ ากภาควิชาฯ โดยใชเวลาฝึ กงานไม่ต่ำกว่า 8 สปดาห์ หรือประมาณ 320 ชวั่ โมง ทัง้ นีน
้ ักศก
ึ ษามาแล ้วไม่น ้อยกว่า 6 ภาคการศก
ึ ษา โดยการรายงานผลการเรียนของรายวิชานี้
ทีจ
่ ะฝึ กงานต ้องผ่านการศก
จะเป็ น S และ U ถือเป็ นเกณฑ์ผา่ นและไม่ผา่ นตามลำดับ
Students will study the system of working, solving problems, and working with others. They
will have practical training in an agency approved by the departments. The internship will be no
less than 8 weeks or approximately 320 hours. Students who will be interns must have completed
at least 6 semesters of study, with the reporting of the results of this course in S and U. S is
considered a passing grade and U is considered a non-passing grade in order.
ศก.417 การพัฒนาโครงการออกแบบ
3 (3 – 0 – 6)
FA 417 Degree Project Development
ึ ษาและวิเคราะห์ข ้อมูลหัวข ้อโครงงานสว่ นบุคคลทีน
ึ ษาสนใจ และจัดเตรียมข ้อมูลสำหรับนำ
ศก
่ ักศก
เสนอ เพือ
่ ขออนุมต
ั ต
ิ อ
่ คณะกรรมการ ซงึ่ ประกอบด ้วยคณาจารย์และผู ้ทรงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ นำ
ิ ปะและการออกแบบ ทัง้ นี้ การวัดผลการเรียนของรายวิชานีถ
โครงการทีไ่ ด ้รับการอนุมต
ั ม
ิ าเขียนโครงการศล
้ อ
ื
ระดับคะแนนตัง้ แต่ 2.00
(เกรด C) ขึน
้ ไปเป็ นเกณฑ์ผา่ น
In this course, students will study and analyze information on personal projects based on
topics that students are interested in. They need a well prepared presentation in order to seek

approval from the Board which consists of faculty members and qualified persons in related fields.
Only an approved project can be written and developed as an art and design project. Grading for
this course is 2.00 (Grade C) or higher as a pass criteria.

ิ ปะและการออกแบบ
ศก.418 โครงการศล
6 (0 – 0 – 24)
FA 418 Degree Project in Art and Design
ึ ษาทีจ
ศก. 417 โดยนักศก
่ ะลงทะเบียนวิชานีต
้ ้องมีคะแนนเฉลีย
่ สะสมตัง้ แต่ 1.75 ขึน
้ ไป ทัง้ นี้ การ
ึ ษาต ้องมี
วัดผลการเรียนของรายวิชานีถ
้ อ
ื ระดับคะแนนตัง้ แต่ 2.00 (เกรด C) ขึน
้ ไปเป็ นเกณฑ์ผา่ น รวมถึงนักศก
การนำเสนอผลงาน
่ าธารณะ
สูส
In this course, students who pass the FA 417: the Project Development course can
develop the art and design project presented in the FA 417. Students who can be registered for
this course must have a cumulative grade point average of 1.75 or higher. Grade C or higher is
considered as a pass criteria. At the end, students must present their works to the public.
ศก.419 โครงการออกแบบบูรณาการ
6 (0 – 0 – 24)
FA 419 Capstone Design Project
การดำเนินการโครงการออกแบบแบบบูรณาการองค์ความรู ้ด ้านต่างๆ ตลอดจนความรู ้เฉพาะทางเพือ
่
แก ้ปั ญหาโจทย์ปัญหาทางการออกแบบทีน
่ ำเสนอไว ้ในรายวิชา ศก. 417 และผ่านการพัฒนาโครงการใน
ึ ษาทีจ
รายวิชา ศก. 417 โดยนักศก
่ ะลงทะเบียนวิชานีต
้ ้องมีคะแนนเฉลีย
่ สะสมตัง้ แต่ 1.75 ขึน
้ ไป ทัง้ นี้ การ
ึ ษาต ้องมี
วัดผลการเรียนของรายวิชานีถ
้ อ
ื ระดับคะแนนตัง้ แต่ 2.00 (เกรด C) ขึน
้ ไปเป็ นเกณฑ์ผา่ น รวมถึงนักศก
่ าธารณะ
การนำเสนอผลงานสูส
In this course, students who pass the FA 417: the Project Development course can
develop the interdisciplinary design project in various fields of knowledge as well as specialized
knowledge for solving design problems presented in the FA 417 course. Students who can
register for this course must have a cumulative grade point average of 1.75 or higher. Grade C or
higher is considered as a pass criteria. At the end, students must present their works to the public.
ื่ สาร
อนศ.221 การออกแบบภาพเพือ
่ การสอ
3 (1 – 4
– 4)
CMD 221 Image Communication Design
ึ ษาและปฏิบต
ื่ สาร ผ่านภาษาภาพ ในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ภาพเสมือนจริง
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบภาพเพือ
่ การสอ
ั ลักษณ์ภาพ เพือ
ไปจนถึงสญ
่ สร ้างสรรค์ภาพให ้บรรลุเป้ าหมายทีก
่ ำหนด ผ่านการค ้นคว ้า พัฒนาแบบร่าง และ
ิ ธิภาพ
นำเสนองานออกแบบอย่างมีประสท
Study and practice image design for communication through visual language at different
levels from images to symbols, to create visual communication for the specified goals. Through
research, design development and presentation.

อนศ.222 การออกแบบตัวพิมพ์และการจัดวาง
3 (1 – 4
– 4)
CMD 222 Typography & Layout Design
ึ ษาพัฒนาการและพืน
ศก
้ ฐานการใชตั้ วพิมพ์ เรียนรู ้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับตระกูลของตัวพิมพ์ รูปแบบ ลักษณะ
้
ิ ป์ ได ้อย่างเหมาะสมกับเนือ
และบุคลิกภาพของตัวพิมพ์ รวมถึงการเลือกใชตัวพิมพ์ในงานออกแบบนิเทศศล
้ หา
ื่ ความหมายได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
และสอ
Study the basic principles of typography. This course includes the anatomy of type, type
family, typographic styles and effective communication through type and images.
อนศ.213 ประวัตศ
ิ าสตร์การออกแบบกราฟิ ก และประเด็นร่วมสมัย
3 (3 – 0
– 6)
CMD 213 Graphic Design History & Contemporary Issues
ึ ษาประวัตศ
ศก
ิ าสตร์การออกแบบกราฟิ ก เรียนรู ้วิวฒ
ั นาการ การเปลีย
่ นแปลงทางสงั คม วัฒนธรรม
ิ ป์ ในแต่ละยุคสมัย รวมถึงศก
ึ ษาแนวคิดในการทำงานของนักออก
เทคโนโลยีทม
ี่ ผ
ี ลต่องานออกแบบนิเทศศล
ื่ เสย
ี งตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบน
แบบกราฟิ กทีม
่ ช
ี อ
ั
Study history of graphic design which includes how society, culture and technology affect
the development of graphic design from the early ages to the present. This course also includes
learning about famous graphic designers and their ways of creative thinking.
ื่ ภาพเคลือ
อนศ.224 การออกแบบสอ
่ นไหว
3 (1 – 4
– 4)
CMD 224 Time-based Media Design
ึ ษาและปฏิบต
ื่ สารทีเ่ กีย
่ สอ
ื่ วิดโี อ ภาพเคลือ
ี ง โดย
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบสอ
่ วข ้องกับเวลา เชน
่ นไหว และเสย
ื่ สารแนวความคิด การเล่าเรือ
้ อ
มุง่ เน ้นเรือ
่ งการสอ
่ ง การวางแผนเลือกใชเครื
่ งมือ เทคนิค และวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม
Study and practice time-based media design, combining various components, e.g., video,
animation and sound. The course focuses on the communication design process from conceptual
thinking, storytelling, choices of media, techniques and executions.
อนศ.225 การออกแบบอัตลักษณ์
3 (1 – 4
– 4)
CMD 225 Identity Design
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบอัตลักษณ์ ผ่านการค ้นคว ้า วิเคราะห์ และสงั เคราะห์ข ้อมูล เพือ
่ กำหนด
ั ลักษณ์และองค์ประกอบกราฟิ ก โดยการพัฒนาอย่างสร ้างสรรค์และเป็ นระบบ เพือ
แนวทางในการสร ้างตราสญ
่
ื่ สารแนวคิดและลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจไปสูก
่ ลุม
สอ
่ เป้ าหมาย
Study and practice identity design, including logo and graphic system. Students develop
design through research, synthesis, ideation and implementation. To communicate the brand to
the target audiences.
ี การออกแบบนิเทศศล
ิ ป์
อนศ.216 การจัดการการออกแบบ และการประกอบวิชาชพ
3 (1 – 4
– 4)
CMD 216 Design Management & Entrepreneurship in Communication Design
ึ ษาการบริหารจัดการการออกแบบและการประกอบวิชาชพ
ี การออกแบบนิเทศศล
ิ ป์ ได ้แก่ การ
ศก
กำหนดแนวคิดในการออกแบบ กลยุทธ์การบริหารจัดการ และพฤติกรรมผู ้บริโภค เพือ
่ ให ้กระบวนการในการทำ

ี จรรยาบรรณและพันธะกรณีของ
งานออกแบบสอดคล ้องกับความต ้องการของตลาด รวมถึงหลักปฏิบต
ั วิ ช
ิ าชพ
ี และข ้อกฎหมายทีเ่ กีย
ผู ้ประกอบวิชาชพ
่ วข ้อง
Study design management in communication design practices, including concept design,
strategic planning, consumer behaviour, etc. Students create a design process that suits market
needs. The course also introduces professional practices, ethics and laws.
อนศ.226 การถ่ายภาพ
3 (1 – 4 – 4)
CMD 226 Photography
ึ ษาทฤษฎีและหลักการพืน
ศก
้ ฐานด ้านการถ่ายภาพ ฝึ กปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับภาพขาว-ดำและภาพส ี รวมทัง้
้
ิ ป์ ได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
การกำหนดแนวความคิดและเนือ
้ หาในภาพถ่าย เพือ
่ นำไปใชในการออกแบบนิ
เทศศล
Study the theory and fundamentals of photography, including black & white and colour
photos. The course also introduces conceptual thinking and developing content in the photos for
communication design.
ิ ป์
อนศ.227 การกำกับศล
3 (1 – 4 – 4)
CMD 227 Art Direction
ึ ษาและปฏิบต
ิ ป์ เพือ
ื่ หลากหลายรูปแบบ
ศก
ั ก
ิ ารกำกับศล
่ ถ่ายทอดแนวความคิดและจินตนาการ ผ่านสอ
ื่ สารกับกลุม
ทัง้ แบบดัง้ เดิมและดิจท
ิ ล
ั เพือ
่ สร ้างสรรค์ภาพทีโ่ ดดเด่น แตกต่าง สามารถดึงดูดความสนใจ และสอ
่
ิ
เป้ าหมายได ้อย่างมีประสทธิภาพ
Study and practice art direction to communicate conceptual ideas. To be used in various
forms of media, both in conventional and digital formats. The course focus on creating key visuals
which stand out and attract the target audience.
ื่ สงิ่ พิมพ์ดจิ ท
อนศ.228 การออกแบบสอ
ิ ล
ั
3 (1 – 4
– 4)
CMD 228 Digital Publication Design
ึ ษาและปฏิบต
ื่ สงิ่ พิมพ์ประเภทต่างๆ ทัง้ แบบดัง้ เดิมและดิจท
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบสอ
ิ ล
ั โดยมุง่ เน ้นการจัด
ื่ สารเนือ
ื่ นัน
องค์ประกอบ ภาพ ตัวอักษร ทีส
่ ามารถเรียบเรียงและสอ
้ หา ตามบุคลิกของสอ
้ ๆ ได ้อย่างสร ้างสรรค์
และเหมาะสม
Study and practice designing various types of publication designs, both in conventional
and digital formats. The course focuses on creating compositions of texts and images to
communicate content, stylishly creatively and appropriately.

อนศ.329 การออกแบบกราฟิ กเพือ
่ สร ้างประสบการณ์
3 (1 – 4
– 4)
CMD 329 Graphic Experience Design
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบกราฟิ กอย่างเป็ นระบบเพือ
่ สร ้างประสบการณ์ให ้กลุม
่ เป้ าหมาย ผ่านแต่ละ
่ งทางทีก
้
ึ ษาวิเคราะห์การรับรู ้
ชอ
่ ลุม
่ เป้ าหมายใชงาน
ตลอดลำดับการเดินทางของกลุม
่ เป้ าหมาย โดยการศก
่ ลยุทธ์การสร ้างประสบการณ์ผา่ นการออก
พฤติกรรม ความต ้องการ และปั ญหาของกลุม
่ เป้ าหมาย เพือ
่ นำไปสูก
ิ
แบบทีม
่ ป
ี ระสทธิภาพ
Study and practice graphic design systems to create experiences for target groups.
Student design touchpoints throughout customer journeys, by analyzing perceptions, behaviours,
needs and problems of the target groups, to create effective design outcomes.

อนศ.330 การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์
3 (1 – 4 – 4)
CMD 330 Graphic Design on Packaging
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ และองค์ประกอบต่างๆ ทีส
่ ำคัญในการออกแบบ
่
ื
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเน ้นการสอสารและการสร ้างบุคลิกภาพเฉพาะตัวให ้กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
Study and practice graphic design on the packaging and other elements in packaging
design. This course focuses on communicating through graphics on the packaging and creating
the visual identity for different types of products.
อนศ.331 การออกแบบกราฟิ กเคลือ
่ นไหว
3 (1 – 4
– 4)
CMD 331 Motion Graphic Design
ึ ษาและปฏิบต
ื่ ต่างๆ โดยผสมผสานการใชภาพกราฟิ
้
ศก
ั ก
ิ ารสร ้างภาพกราฟิ กเคลือ
่ นไหวสำหรับสอ
ก
วิดโี อ
ั่ และเสย
ี งเข ้าด ้วยกัน เพือ
ื่ สารบุคลิกภาพ สร ้างบรรยากาศ บอกเรือ
แอนิเมชน
่ สอ
่ งราว เล่าข ้อมูล และอืน
่ ๆ
Study and practice motion graphic design for various media. Students combine graphics,
video, animation and sound, into motion graphics to communicate personality, creating
atmosphere, telling stories and information.
อนศ.332 การออกแบบกราฟิ กเพือ
่ สภาพแวดล ้อม
3 (1 – 4
– 4)
CMD 332 Environmental Graphic Design
ึ ษาและปฏิบต
ึ ษาวิเคราะห์ข ้อมูลเพือ
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบกราฟิ กเพือ
่ สภาพแวดล ้อม ผ่านการศก
่ นำมาสร ้าง
ระบบ
ในการออกแบบให ้มีความสอดคล ้องและมีลก
ั ษณะเฉพาะกับสภาพแวดล ้อมนัน
้
Study and practice environmental graphic design. Students study and analyze data to
create a graphic system that is consistent and unique to a particular environment.
ื่ ปฏิสม
ั พันธ์
อนศ.333 การออกแบบสอ
3 (1 – 4
– 4)
CMD 333 Interactive Media Design
ึ ษาและปฏิบต
ื่ ปฏิสม
ั พันธ์ โดยมุง่ เน ้นเรือ
ั พันธ์ระหว่าง
ศก
ั พ
ิ น
ื้ ฐานการออกแบบสอ
่ งการรับรู ้และการปฏิสม
ื่ เชงิ ปฏิสม
ั พันธ์บนหน ้าจอ
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ การวางแผน การออกแบบโครงสร ้าง และการทำต ้นแบบสอ
่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชน
ั ผ่านเครือ
เชน
่ งมือและเทคนิคทีเ่ หมาะสม
Study and practice the fundamentals of interaction design. Students focus on human
interactions, planning, creating wireframe and prototype designs for websites and applications
through appropriate tools and techniques.
ื่ สารข ้อมูล
อนศ.334 การออกแบบสอ
3 (1 – 4
– 4)
CMD 334 Information Design
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั ก
ิ ารจัดระบบและเรียบเรียงข ้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพือ
่ ให ้
ื่ สารข ้อมูลด ้วยภาพ ตัวอักษร แผนภาพ กราฟิ ก ให ้เข ้าใจได ้ง่าย โดยครอบคลุมตัง้ แต่สอ
ื่ สงิ่ พิมพ์
สามารถ สอ
ื่ อิเล็กทรอนิกส ์
จนถึงสอ

Study and practice organizing various types of information, both in conventional and digital
formats. Students focus on the analytical process to communicate information with images,
letters, diagrams and graphics for easy understanding.
วิชาเฉพาะด้าน-เลือก (18 หน่วยกิต)
ึ ษาสามารถเลือกเรียนจากกลุม
นักศก
่ วิชาเฉพาะด ้าน-เลือก ดังต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม
่
ิ ปกรรมศาสตร์ จนครบ 18 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด ้าน-บังคับ/กลุม
่ วิชาเฉพาะด ้าน-เลือก ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะศล
ึ ษา
สศ.301 เตรียมสหกิจศก
3 (3 – 0 – 6)
CO 301 Pre-Cooperative Education
ึ ษาแบบสหกิจศก
ึ ษา)
(สำหรับแผนการศก
ึ ษาแนวคิดและความเข ้าใจระบบสหกิจศก
ึ ษา และการเตรียมความพร ้อมในการทำงาน เสริมสร ้าง
ศก
ั ภาษณ์
ทักษะด ้านต่างๆ อาทิ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข ้ารับการสม
ื่ สาร ทัง้ ในรูปแบบการสอ
ื่ สารระหว่าง Generation และการใชภาษาสากลเพื
้
การพัฒนาทักษะในการสอ
อ
่ การ
ื่ สาร รวมถึง
สอ
ื่ สารข ้ามวัฒนธรรม นอกจากนีย
การสอ
้ งั มุง่ เน ้นทักษะการทำงานเป็ นทีมอย่างสร ้างสรรค์ในวัฒนธรรมองค์กรที่
แตกต่าง
ี
มีจต
ิ วิทยาในการทำงานร่วมกับผู ้อืน
่ มีเทคนิคในการพัฒนาอารมณ์และปรับตัวได ้ มีทก
ั ษะเฉพาะด ้านวิชาชพ
มีจต
ิ วิญญาณผู ้ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และข ้อควรปฏิบต
ั ใิ นระหว่างปฏิบต
ั งิ าน และ
ี
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพ
Studying concepts and understanding in cooperative education system and preparation for
applying jobs such as how to prepare documents for job application, how to choose the right
company to work, techniques for job interviewing, the development of communication skills
between generation, communication styles and the international communication, cross-cultural
communication and also focusing on creative team work skills in the different organizational
cultures, the Psychology of working together, techniques emotional development and adaptation,
improving professional skills and entrepreneurial spirit and furthermore, the Report writing,
Presentation, the best practices during work in the workplace, Morality, Ethics and professional
ethics.
ึ ษาสำหรับศล
ิ ปะและการออกแบบ
ศก.377 สหกิจศก
6 (0 – 35 –0)
FA 377 Cooperative Education for Art and Design
ึ ษาแบบสหกิจศก
ึ ษา)
(สำหรับแผนการศก
ึ ษาต ้องลงทะเบียนและสอบผ่านในกลุม
วิชาบังคับก่อน : สอบได ้ สศ.301 และนักศก
่ วิชาเฉพาะด ้าน-บังคับแล ้ว
ไม่น ้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ึ ษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพือ
ศก
่ เสริมสร ้าง
ี จากการปฏิบต
ี ของนักศก
ึ ษาอย่างเป็ นระบบ นักศก
ึ ษา
ให ้มีความพร ้อมด ้านงานอาชพ
ั งิ านทีต
่ รงกับสาขาวิชาชพ
จะต ้องมี
ึ ษาปกติหรือ 16 สป
ั ดาห์ โดยมีการ
การปฏิบต
ั งิ านเต็มเวลาในสถานประกอบการไม่น ้อยกว่า 1 ภาคการศก
ประเมินผล
ึ ษาจะต ้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบต
การทำงานจากคณาจารย์รว่ มกับสถานประกอบการ และนักศก
ั งิ าน
ึ ษาหลังเสร็จสน
ิ้ การปฏิบต
สหกิจ ศก
ั งิ าน โดยการรายงานผลการเรียนของรายวิชานีจ
้ ะเป็ น S และ U ถือเป็ น
เกณฑ์ผา่ นและ
ไม่ผา่ นตามลำดับ

In this course, students will study the actual working system in the workplace as an
employee of the organization in order to strengthen career preparation and systematic
performance that matches their professional field. Students must work full-time in an organization
for at least 1 regular semester or 16 weeks with an evaluation from the faculty together with the
organization. Students have to prepare a summary report of the cooperative work after completion
of work. The reported grade S and U is for Satisfied and Unsatisfied.
ิ ป์
อนศ.341 เทคนิคการพิมพ์สำหรับการออกแบบนิเทศศล
3 (1 – 4
– 4)
CMD341 Printing Technique for Communication Design
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั โิ ดยการเรียนรู ้เครือ
่ งมือและเทคนิคกระบวนการการพิมพ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงาน
ิ ป์ เพือ
ิ ธิภาพ
ออกแบบนิเทศศล
่ นำไปสร ้างผลงานออกแบบได ้อย่างมีประสท
Study and practice by learning various printing process tools and techniques related to
communication design. In order to create effective designs.
อนศ.342 การออกแบบตัวอักษรเชงิ ทดลอง
3 (1 – 4
– 4)
CMD342 Experimental Typography Design
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั เิ กีย
่ วกับกระบวนการพัฒนาความคิดสร ้างสรรค์ทเี่ น ้นรูปแบบการออกแบบตัวอักษร
ึ ษาค ้นคว ้าทฤษฎีหรือข ้อมูลต่างๆ มาสงั เคราะห์ ตัง้ สมมติฐาน และทดลองกระบวนการ
เชงิ ทดลอง โดยมีการศก
สร ้างสรรค์ผลงานตัวอักษรทีม
่ บ
ี ริบทเฉพาะตัว
Study and practice about the creative development process focusing on experimental
typeface design styles. By studying and researching various theories or information to synthesize
hypotheses and experimenting with the process of creating type character works that have a
unique context.
ื่ สงิ่ พิมพ์เชงิ ทดลอง
อนศ.343 การออกแบบสอ
3 (1 – 4
– 4)
CMD343 Experimental Publishing Design
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั เิ กีย
่ วกับกระบวนการพัฒนาความคิดสร ้างสรรค์ทเี่ น ้นรูปแบบการออกแบบสงิ่ พิมพ์เชงิ
ึ ษาค ้นคว ้าทฤษฎีหรือข ้อมูลต่าง ๆ มาสงั เคราะห์ และพัฒนาเพือ
ทดลอง โดยมีการศก
่ ออกแบบสงิ่ พิมพ์ทม
ี่ รี ป
ู
แบบสอดคล ้องกับเนือ
้ หา
Study and practice about the creative development process focuses on the experimental
print design styles by studying and researching various theories or information to synthesize and
develop to design a publication that is consistent with the content.
อนศ.344 การออกแบบชุดตัวพิมพ์
3 (1 – 4
– 4)
CMD344 Type Design
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบชุดตัวพิมพ์ โดยมุง่ เน ้นการสร ้างสรรค์รป
ู แบบ ลักษณะ และบุคลิกภาพ
่
้
ของตัวอักษร รวมทัง้ พัฒนาไปสูชด
ุ ตัวอักษรทีส
่ ามารถนำไปใชงานได ้ในระบบดิจท
ิ ล
ั
Study and practice typography focusing on creativity, characters and personality of
alphabets. This course also aims to develop digital skills on typography.

้
อนศ.345 การออกแบบประสบการณ์แก่ผู ้ใชงาน
3 (1 – 4
– 4)
CMD345 User Experience Design (UX)
ึ ษากระบวนการออกแบบสอ
ื่ ปฏิสม
ั พันธ์ประเภทต่างๆ ทีก
ศก
่ ำหนดให ้ผู ้ใช ้ (User) เป็ นหัวใจสำคัญ รวม
้
ถึงการวัดผลความพึงพอใจของผู ้ใชด ้วยเทคนิคและวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ทำการพัฒนาการออกแบบพิมพ์เขียว
ื่ สารกับผู ้ใชได
้ ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
และสว่ นต่อประสาน ทีส
่ ามารถสอ
Study the design process in various types of interactive media, focusing on user
interaction. The course includes user satisfaction measurement with appropriate methods to
develop wireframe design and interface design which can communicate with users effectively.
อนศ.346 การสร ้างสรรค์งานด ้วยรหัสคำสงั่
3 (1 – 4
– 4)
CMD346 Creative Coding
ึ ษาทฤษฎีและฝึ กปฏิบต
ื่ ปฏิสม
ั พันธ์ด ้วยการเขียนโปรแกรมเบือ
ศก
ั ก
ิ ารสร ้างสรรค์สอ
้ งต ้นสำหรับนักออก
ึ ษาสนใจเข ้ากับภาพนิง่ แอนิเมชน
ั และเสย
ี ง เพือ
ื่ รูปแบบใหม่
แบบโดยผสมผสานแนวคิดทีน
่ ักศก
่ สร ้างสรรค์สอ
้
และประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู ้ใชงาน
Study basic theories and practices to create interactive media with coding. The course
introduces students to combine still images, animation and sound to create new media and new
experiences to users.
ื่ ปฏิสม
ั พันธ์
อนศ.347 หัวข ้อพิเศษในการออกแบบสอ
3 (1 – 4
– 4)
CMD347 Special Topics in Interactive Media Design
ึ ษาทฤษฎีและฝึ กการปฏิบต
ื่ ปฏิสม
ั พันธ์ทเี่ ข ้ากับยุคสมัยปั จจุบน
ศก
ั เิ กีย
่ วกับการสร ้างสรรค์สอ
ั โดยใช ้
่ เทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม ความเป็ นจริงเสมือน และอืน
เทคนิคและวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมในการออกแบบ เชน
่ ๆ
ตามยุคสมัย
Study theories and practices to create interactive media that are relevant to present times
using appropriate design techniques and methods such as augmented reality, virtual reality, and
etc.
อนศ.348 การสร ้างภาพเคลือ
่ นไหวขัน
้ สูง
3 (1 – 4
– 4)
CMD348 Advanced Motion Design
ึ ษาและปฏิบต
้
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบสร ้างงานเคลือ
่ นไหว ผ่านการใชความคิ
ดสร ้างสรรค์รว่ มกับเทคโนโลยี
ของ
ื่ สาร การใชงานศ
้
ิ ปะ รวมถึงการทดลองทางการออกแบบ
ยุคสมัยปั จจุบน
ั ทัง้ ในเชงิ การสอ
ล
Study and practice design, creating work movement. Through the use of creativity in
combination with modern technology both in communication art use including design experiments.
อนศ.349 การตกแต่งภาพขัน
้ สูง
3 (1 – 4 – 4)
CMD349 Advanced Photo Retouching
ึ ษาและฝึ กทักษะในการคิดและการถ่ายทอดจินตนาการสูก
่ ารสร ้างสรรค์ภาพ ด ้วยการสร ้าง ตัดต่อ
ศก
ื่ สารแนวความคิดผ่านภาพ โดยใชเครื
้ อ
้
และ ปรับแต่งภาพเพือ
่ สอ
่ งมือและเทคนิคของโปรแกรมต่างๆ ทีใ่ ชงาน
ออกแบบ

ิ ป์
นิเทศศล
Study and practice Advanced Photo Retouching. The course focuses on combining,
editing and adjusting images to communicate ideas through visuals using appropriate tools and
techniques in computer programs.

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
อนศ. 471 การออกแบบเพือ
่ ประเด็นทางสงั คม
3 (1 – 4
– 4)
CMD 471 Design for Social Issues
ึ ษาและปฏิบต
ศก
ั ก
ิ ารออกแบบ ผ่านการนำแนวคิดการทำงานเพือ
่ สงั คมมาร่วมกับกระบวนการสร ้างสรรค์
ทำให ้เกิดการสำรวจปั ญหา การตัง้ คำถาม และการนำเสนอทางเลือกของคำตอบ ผ่านกระบวนการออกแบบ อัน
่ ารสร ้างสรรค์งานออกแบบทีส
จะไปสูก
่ อดคล ้องกับประเด็นทางสงั คมในปั จจุบน
ั
Study and learn social design and design for social issues. This course allows students to
learn through design process that involves raising questions, thinking and presenting alternative
solutions for current social issues and social problems.
อนศ. 472 การถ่ายภาพขาวดำ
3 (1 – 4 – 4)
CMD 472 Black and White Photography
ึ ษาทฤษฎีและหลักการพืน
ศก
้ ฐานด ้านการถ่ายภาพ ฝึ กปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับภาพขาว-ดำ รวมทัง้ การกำหนด
้ ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
แนวความคิดและเนือ
้ หาในภาพถ่าย เพือ
่ นำไปใชได
Study theories and fundamentals of black & white photography. Including conceptual
thinking and communicate content through photograph, to be used effectively.

ั่
อนศ. 473 การถ่ายภาพแฟชน
3 (1 – 4 – 4)
CMD 473 Fashion Photography
ึ ษาและเรียนรู ้หลักการถ่ายภาพคน กับเสอ
ื้ ผ ้าและเครือ
ศก
่ งประดับ การจัดแสงและคุณภาพของแสง
ทีเ่ หมาะสมกับวัตถุพน
ื้ ผิวต่างๆ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดสงิ่ ของประกอบฉาก รวมถึงการวางแนวคิดและ
ั่ ได ้
กำหนดเนือ
้ หาในการถ่ายภาพ ทัง้ ในและนอกสตูดโิ อ เพือ
่ นำไปใชกั้ บงานออกแบบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับแฟชน
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
Study theories and practices of fashion photography. Including people, clothes and
accessories. The course introduces how to optimize lighting set up, in and out of studio, and
quality of light for various surfaces, arranging composition of props, conceptual thinking and
communication through photograph for fashion content.

อนศ. 474 การถ่ายภาพโฆษณา
3 (1 – 4 – 4)
CMD 474 Advertising Photography
ึ ษาและเรียนรู ้หลักการถ่ายภาพวัตถุตา่ งๆ การจัดแสงและคุณภาพของแสงทีเ่ หมาะสมกับวัตถุพน
ศก
ื้ ผิว
ต่างๆ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดสงิ่ ของประกอบฉาก รวมถึงการวางแนวคิดและกำหนดเนือ
้ หา ในการ
้
ิ ธิภาพ
ถ่ายภาพ เพือ
่ นำไปใชในงานโฆษณาได
้อย่างมีประสท

Study theories and practices photographing various objects. The course introduces how to
optimize lighting set up, in and out of studio, and quality of light for various surfaces, arranging
composition of props, conceptual thinking and communication through photograph for advertising
content.
อนศ. 475 โครงการร่วมมือทางการออกแบบ
3 (1 – 4 – 4)
CMD 475 Collaborative Design Project
ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารทำงานแบบเป็ นกลุม
่ และ/หรือ การร่วมงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอืน
่ เพือ
่ ออกแบบ
และผลิตผลงานสร ้างสรรค์ โดยเน ้นการฝึ กปฏิบต
ั จิ ากโจทย์ทางการออกแบบจริง
Practice to work as a team as a design agency or working with other organisations, to
create creative outcomes to solve real design problems.

